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Jeremiah
ירמיה

י֙ם� 1 ִנ	 ה� �ֹּֽכ ן־ה� מ	 �הּו  ָּ֑י� ִק	 ְל� ן־ִח	 ֶּב� הּו  � י� מ� ר� י	 י  � �ר ְב� ִּד	
ן׃  � מ	 י� ִנ� ֶּב	 ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ֹות  ת& ִנ� ֲע� ֶּב� ר  ( ֶׁ֣ש� +ה 2ֶ֖א� י� ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�

ְך ְל� ( ֹון מ� �מ ן־ֶ֖א� �הּו ְב� ָּ֑י� י י/אֶׁ֣ש	 0 �ימ יו ֶּב	 ְל�& �ה� ֶ֖א הו� ר־י� ְב� ְד�
ֹו׃  ֽכ� ְל� מ� ְל� ה  � ִנ� ֶׁ֣ש� ה  � �ר ְׂש� ְלֶׁ֣ש־ֲע� ֶׁ֣ש� ֶּב	 ה  � הּוְד� י 3י� ה	6 י� ו�

֙ם� ְד־ֹּת ה ֲע� הּוְד�& ְך י� ְל� ( הּו� מ� ָּ֑י�8 ן־י/אֶׁ֣ש	 י֙ם ֶּב� + ִק	 הֹוי� י י� ,�ימ ֶּב	
הּו � ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ְב� �הּו  ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְל� ה  ִנ�& ֶׁ֣ש� ה  ( �ר ְׂש� ֲע� י  ( �ֹּת ֶׁ֣ש� ֲע�
ֶׁ֣ש ְד� �ִח ֶּב� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  �ְל ְד־ְּג� ֲע� ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� ( מ�

י׃  � יֶׁ֣ש	 מ	 ִח� י 4      סה� � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ה	 י� ו�
ר׃  �אמ �֙ם  5ְל ר� ֶ֨ט�, ָ֤ך+ אִצורך ֶּב� ר� ָּצ� יָ֤ךֶ֖א� ֹּת	& ֲע� ְד� י� ן�  ֶ֨ט� ֶּב�8 ְב�

֙ם � ְּגֹוי	 יא ְל� � ְב	 יָ֤ך ִנ� � ֹּת	 ֶׁ֣ש� ִּד� ִק� ֙ם ה	 ִח� � ר� �א מ � �ִצ �֙ם ֹּת ר� 0 ֶ֨ט� ּוְב�
יָ֤ך׃  � ֹּת	 ת� �ה 6ִנ� �ֵּ֥נ ה	 ה  ו	& ה י� י  ( ִנ� ְד ֶ֖א� ּ֙ה�  ה� ֶ֖א� ר  מ�6 ֶ֖א ו�

י׃  ֽכ	 �ִנ ֶ֖א� ר  ֲע� � י־ִנ� ֹּֽכ	 ר  � �ֶּב ִּד� י  ֹּת	 ֲע� � ְד� פְל/א־י�
י 7 I	י ֹּֽכ ֽכ	 �ִנ ר ֶ֖א� )ֲע� ר ִנ� � ְל־ֹּת/אמ� י ֶ֖א� ְל�& �ה� ֶ֖א הו� ר י� אמ� ָּ֑י/+ ו�

ר � ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ� ת  0 �ֶ֖א ו� ְך  &�ְל �ֹּת ָ֤ך�  ִח� ְל� ֶׁ֣ש� � ֶ֖א� ר  + ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� ְל־ֹּֽכ� � ֲע�
ר׃  � �ֶּב ְד� ֹּת�  �ָ֤ך ּו� ִצ� ָ֤ך� 8ֶ֖א� ֹּת� י־ֶ֖א	 � ֹּֽכ	 ֙ם  � יה� �ִנ ְּפ� מ	 א  � יר� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ָ֤ך  � ְל� ָּצ	 ה� ְל� י  0 ִנ	 ה� 9ֶ֖א� הו� י� ִח  + ְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
0ה �ֵּ֥נ ה	 י  ְל�& �ֶ֖א ה�  הו� י� ר  אמ� ָּ֑י/+ ו� י  � ְל־ְּפ	 ֲע� ֲע  � ְּג� ָּ֑י� ו� ֹו  ְד& ת־י� ֶ֖א�

יָ֤ך׃  � פ	 י ֶּב� � ר� ְב� י ְד� ֹּת	 � ת� ֹו֙ם 10ִנ� ָּ֑י) יָ֤ך ׀ ה� ( ֹּת	 ְד� ִק� פ� ה ה	 P�ֶ֖א ר�
ֹוֶׁ֣ש �ת ִנ� ְל	 ֹות  ֽכ& ְל� מ� ַּמ� ְל־ה� ֲע� ו� ֙ם�  ְּגֹוי	 ְל־ה� ֲע� ה  ֶּ֗ז�6 ה�
׃  Sֹוֲע ֶ֨ט� ִנ� ְל	 ֹות ו� �ִנ ְב� ֹוס ְל	 ר� ה� ְל� יְד ו� ( ְב	 ֶ֖א� ה� ֹוץ ּוְל� �ת ִנ� ְל	 פו�

ה 11 � ֶ֖א� ה ר � ֹּת� ה־ֶ֖א� ר מ� &אמ �י ְל ( ְל� �ה� ֶ֖א הו� ר־י� ְב� י ְד� + ה	 י� ו�
ה׃  � ֶ֖א� י ר � ִנ	 ְד ֶ֖א� � �ִק ְל ֶׁ֣ש� � �ֵּ֥ק ר מ� Uמ� ֶ֖א �הּו ו� י� מ� ר� ר 12י	 אמ� V/ָּ֑י ו�

י 0 ִנ	 ֶ֖א� ְד  � �ִק י־ֶׁ֣ש � ֹּֽכ	 ֹות  ֶ֖א� ר� ְל	 ֹּת�  ְב� ( יֶ֨ט� �ה י  � ְל� �ֶ֖א 0ה  הו� י�
ֹו׃  ת� ְׂש ֲע� ְל� י  � ר	 ְב� ְל־ִּד� פֲע�

ה 13 � מ� ר  &אמ �ְל ית  ( ִנ	 �ֶׁ֣ש י�  ְל� �ֶ֖א ׀  +ה  הו� ר־י� ְב� ְד� י  ה	, י� ו�
יו � ִנ� ה ּופ� ֶ֖א�& י ר ( ִנ	 � ֶ֖א� Sּוִח פ8 יר ִנ� + ר ס	 מ�6 ֶ֖א ה ו� � ֶ֖א� ה ר � ֹּת� ֶ֖א�

ה׃  ֹוִנ� פ� ִצ� י  � �ִנ ְּפ� פֹון� 14מ	 ָּצ� מ	 י  � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� י� ר  אמ� �ָּ֑י/ ו�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� י ה� � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ְל ֹּֽכ� � ֲע� ה  ֲע�& ר� ִח ה� ( ת� ְּפ� י ׀ 15ֹּת	 ( ֹּֽכ	

ה ֹוִנ� �פ ִצ� ֹות  �ֽכ ְל� מ� מ� ֹות  ִח0 ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל־מ	 � ֽכ� ְל� א  6�ר ִק י  ( ִנ	 ִנ� ה	
׀ ִח  ת� ( ְּפ� ֹו  Wֶ֖א ס� ֹּֽכ	 יֶׁ֣ש  ֶ֖א	,  Xִנּו ת� ִנ� � ו� ֶ֖אּו  Yּוְב� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
ְל � ֲע� ו� יְב  ְב	& � ס� יה� ת�8 ְל־ִחֹומ ֹּֽכ� ְל  + ֲע� ו� ֙ם  6: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  ( �ר ֲע� ֶׁ֣ש�

ה׃  � הּוְד� י י� � �ר ְל־ֲע� ְל 16ֹּֽכ� � ֙ם ֲע� י� ֶ֖אֹות�& ֶ֨ט� ְּפ� ֶׁ֣ש� י מ	 + ֹּת	 ר� ֶּב� ְד	 ו�
י֙ם ( אְלה	 �ְל רּו�  ְּט� ִק� י� � ו� י  ּוִנ	 ְב6 ָז� ֲע� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  � ת� ֲע� ְל־ר� ֹּֽכ�

֙ם׃  � יה� �ְד י� י  � �ְׂש ֲע� מ� ְל� ּו  �ו ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� � ָּ֑י	 ו� י֙ם  ר	& �ִח ה� 17ֶ֖א� ֹּת� ֶ֖א� ו�
ת 0 �ֶ֖א ֙ם  יה�& �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� ֶּב� ְד	 ו�  � ֹּת� מ� ִק� ו� יָ֤ך  ִנ�& ת� מ� ר  (ָז ֶ֖א� ֹּת�
֙ם יה�& �ִנ ְּפ� מ	 ת�  ִח� �ְל־ֹּת ֶ֖א� ָּך�  � ּו� ִצ� ֶ֖א� י  � ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ�

֙ם׃  � יה� �ִנ פ� ָ֤ך� ְל	 ֹּת� ִח	 ן־ֶ֖א� � ֹו֙ם 18ְּפ� ָּ֑י6 יָ֤ך ה� ( ֹּת	 ת� Vה ִנ� �ֵּ֥נ י ה	 P	ִנ ֶ֖א� ו�
ת ֶׁ֣ש� �ִח ִנ� ֹות  �מ ִח ּוְל� 0ְל  ָז� ר� ֶּב� ּוְד  �ַּמ ֲע� ּוְל� ר  Wִצ� ְב� יר מ	 ֲע	, ְל�
יה� � ִנ� ה� ֽכ יה� ְל� ר�& ְׂש� ה� ְל� הּוְד� י י� + �ֽכ ְל� מ� ץ ְל� ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֲע�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ֙ם ה� � ֲע� ְך 19ּוְל� � ְלּו ְל� ּוֽכ� ְל/א־י) יָ֤ך ו� � ְל� �ּו ֶ֖א �מ ִח� ְל� ִנ	 ו�
ָ֤ך׃  � יְל� ָּצ	 ה� ְל� ה  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  0 ִנ	 ֶ֖א�  �ָ֤ך ֹּת� י־ֶ֖א	 � פֹּֽכ	

ר׃  2 �אמ �ְל י  � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ה	 י� ְך 2ו� Yְל ה�
ה הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ר ֹּֽכ 6אמ �֙ם ְל W: ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� ,�ִנ ָז� ֶ֖א� X ְב� את� ר� � ִק� ו�
ְך י	 � ְלּוְלת� ֹּֽכ� ת  � ְב� ה� ֶ֖א� ְך  י	 ֲעּור�& ִנ� ְד  ס� ( ִח� ְך�  ְל� י  ֹּת	 ר� + ֽכ� ָז�
ה׃ � רּוֲע� ָז� א  �ְל/ ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ר  ֶּב�& ְד� ַּמ	 ֶּב� י�  ר� ִח� ֶ֖א� ְך  + �ֹּת ֽכ� ְל�

ה 3 �ת ְבּוֶ֖א� ֹּת� ית  � אֶׁ֣ש	 �ר ה  יהו�& ְל� ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ֶׁ֣ש  ְד� +ִק
֙ם � יה� �ְל ֶ֖א� א  �ְב/ ֹּת� ה  0 ֲע� ר� מּו  ֶׁ֣ש�& ֶ֖א� י� יו  ( ְל� ֽכ� ְל־ֶ֖א ֹּֽכ�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א פִנ�

ֹות 4 �ִח ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל־מ	 � ֽכ� ְב ו� �ִק ֲע� ית י� ( �ה ֶּב � הו� ר־י� ְב� ּו ְד� �ֲע מ� ֶׁ֣ש	
ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� ית י	 � �ּו 5ֶּב ֶ֖א, ִצ� ה־ַּמ� ה מ� הו�6 י� ר  ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (ֹּֽכ

י � �ר ִח� ּו ֶ֖א� ֽכ0 �ְל� �ָּ֑י י ו� � ְל� ֲע� �ּו מ �ִק ִח� י ר� � ְל ֹּֽכ	 ו� י� ֲע�& ֙ם ֶּב	 � יֽכ� �ְבֹות ֶ֖א�
ְלּו׃  � ֶּב� ה� ָּ֑י� ו� ְל  ְב� � ה� ה 6ה� הו�& י� )ה  �ָּ֑י ֶ֖א� ּו  ר& מ� ֶ֖א� א  ְל/) ו�

ִנּו Wת� יְך ֶ֖א ַּמֹוְל	, ֙ם ה� י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� ( ֶ֖א� �ִנּו מ � ת� ה ֶ֖א � ְל� ֲע� ַּמ� ה�
)ה ָּ֑י� ִצ	 ץ�  ר� ֶ֖א�8 ֶּב� ה�  ֶׁ֣שּוִח� ו� ה  + ְב� ר� ֲע� ץ  ר� ֶ֖א�, ֶּב� ר  ֶּב�6 ְד� ַּמ	 ֶּב�
ְב � ֶׁ֣ש� א־י� ְל/� יֶׁ֣ש ו� ּ֙ה� ֶ֖א	& ר ֶּב� ְב� + א־ֲע� ץ ְל/� ר� ֶ֖א�6 ת ֶּב� ו� מ�& ְל� ִצ� ו�

֙ם׃  � ֙ם ֶׁ֣ש� � ְד� ְל 7ֶ֖א� מ�& ר� ֹּֽכ� ץ ה� ר� ( ְל־ֶ֖א� ֙ם� ֶ֖א� ֽכ� ת� יא ֶ֖א� + ְב	 ֶ֖א� ו�
ּו ֶ֖א) ַּמ� ֶ֨ט� ֹּת� ו� ֶ֖אּו�  8ְב ֹּת� ו� ּ֙ה  � ֶ֨טּוְב� ו� ּ֙ה  � י� ר� ְּפ	 ְל  �ֽכ ֶ֖א_ ְל�
ה׃ � ְב� �תֹוֲע ְל� ֙ם  � ֹּת� מ� ְׂש� י  � ת	 ְל� ִח� ִנ� ו� י  ִצ	& ר� ת־ֶ֖א� ֶ֖א�

י 8 + �ְׂש פ� ת ו� ה  הו�& י� )ה  �ָּ֑י ֶ֖א� רּו�  מ� � ֶ֖א� א  ְל/+ י֙ם  ִנ	6 ה� ֹּֽכ ה�
י � ְב	 ֲעּו  ֶׁ֣ש� ( ְּפ� י֙ם  � ֲע	 ר ה� ו� י  ּוִנ	 ֲע& ְד� י� א  ְל/) ה�  ֹּתֹור� ה�
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ְלּו � א־יֹוֲע	 ְל/� י  � �ר ִח� ֶ֖א� ו� ְל  ֲע� ֶּב�& ְב� ּו  ֶ֖א) ֶּב� ִנ	 י֙ם�  יֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� ו�
ֽכּו׃  � ְל� �ה 9ה� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � ֽכ� ֹּת� ֶ֖א	 יְב  � ר	 ֶ֖א� ְד  0ֲע ן  6�ֽכ ְל�

יְב׃  � ר	 ֙ם ֶ֖א� � יֽכ� �ִנ י ְב� � �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� י֙ם� 10ו� ָּ֑י	 ֹּת	 +י ֽכ	 �ָּ֑י ּו ֶ֖א	 Pר ְב� י ֲע	 ( ֹּֽכ	
ן � �ה ּו  Uֶ֖א ּור� ְד  �ֶ֖א ּו מ� �ִנ ֶּבֹוִנ� ת� � ה	 ו� ּו  �ִח ְל� ר ֶׁ֣ש	 0 ְד� �ִק ו� ּו  ֶ֖א& ּור�

את׃  ָז/� ֹּֽכ� ה  � ת� י� ה 11ה� ַּמ� � �ה ו� י֙ם  ְלה	& ֶ֖א_ ְּגֹוי�  יר  � ימ	 �ה ה�
יְל׃ � ֹוא יֹוֲע	 �ְל ֹו ֶּב� �ְבֹוְד יר ֹּֽכ� � מ	 �י ה 0 ַּמ	 ֲע� י֙ם ו� � ְלה	 א ֶ֖א_ ְל/)

ְד 12 �ֶ֖א מ� ּו  �ְב ר� ִח� ּו  ר0 ֲע� ְׂש� ו� את  ְל־ָז/� ֲע� ֙ם  י	 � מ� ֶׁ֣ש� ַּמּו  �ֶׁ֣ש
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י 13ִנ� ת	, י ֶ֖א � ַּמ	 ה ֲע� ( ְׂש� ֹות ֲע� �ֲע ֙ם ר� י	 � ֹּת� י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	

ֹות ֙ם� ֶּב/אר& ה� ְב ְל� +ִצ ִח� י֙ם ְל� ָּ֑י	6 ֙ם ִח� י	 ( ֹור ׀ מ� ִק) ּו מ� Wְב ָז� ֲע�
֙ם׃ י	 � ַּמ� ה� ְלּו  � ֽכ	 ְל/א־י� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ר	& ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	 ת�  ֶּב/אר

14 Sּוֲע �ִּד מ� ּוא  ה� ת  י	 � ֶּב� יְד  � ְל	 ֙ם־י� ֶ֖א	 ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ְד�  ְב� ֲע�8 ה�
ָז׃  � ְב� �ה ְל� י� ֙ם 15ה� � ּו ִקֹוְל� �ִנ ת� י֙ם ִנ� ר	& פ	 ּו ֽכ� ֣ג) ֶ֖א� ֶׁ֣ש� יו� י	 ְל� ֲע�

יו  � ר� ה ֲע� ַּמ�& ֶׁ֣ש� ִצֹו� ְל� ר� יתּו ֶ֖א� + ֶׁ֣ש	 ָּ֑י� ּו ִנִצתה ו� �ת ָּצ� יִנ	 � ְל	 ֶּב� מ	
ְב׃  � �ף  16יֶׁ֣ש �י־ִנ �ִנ ֙ם־ֶּב� ס ותִחפִנס ְּג� � �ִח ִנ� ְּפ� ִח� ת� ּוְךו� �ֲע ר� י	

ְד׃  �ִק ְד� ְך� 17ִק� �ְב ָז� ֲע� ְך  � ה־ָּ֑ל� ְׂש� ֲע� ֹּת� את  �ְלֹוא־ָז/ ה�
ְך׃ ר� � ִּד� ֶּב� ְך  � �יֽכ מֹוְל	 ת  � �ֲע ֶּב� ְך  י	 ְלה�& ֶ֖א_ )ה  הו� ת־י� ֶ֖א�

י 18 ( �מ ֹות  �ֹּת ֶׁ֣ש� ְל	 ֙ם  י	 ר�& ִצ� מ	 ְך  ר� ( ְד� ְל� ְך�  ה־ָּ֑ל� מ� ה  ֹּת�6 ֲע� ו�
ר׃ � ה� י ִנ� � �ֹות מ �ֹּת ֶׁ֣ש� ּור ְל	 ּׁ֔ש& ְך ֶ֖א� ר� ( ְד� ְך� ְל� ה־ָּ֑ל� ֹור ּומ� ִח� ֶׁ֣ש	

י� 19 ֶ֖א	 י ּור� + ֲע	 ְך ּוְד� &Lִח ְך� ֹּתֹוֽכ	 י	 ְבֹות�8 � Lֶׁ֣ש ְך ּומ� 6�ת ֲע� ְך ר� ( �ר ְּס� י� ֹּת�
א ְל/+ ו� ְך  י	 � ְלה� ֶ֖א_ )ה  הו� ת־י� ֶ֖א� ְך  � �ְב ָז� ֲע� ר  מ�& ו� ֲע  ( י־ר� ֹּֽכ	

ֹות׃  ֶ֖א� ְב� ה ִצ� � הו	 י י� � ִנ� ְד ֙ם־ֶ֖א� Lֶ֖א ְך ִנ� י	 ְל�& �י� ֶ֖א ת	 ִּד� ִח� י 20פ� ( ֹּֽכ	
ְך י	 ת�& ר מֹוס� י�  ֹּת	 ִק� ֹּת�8 ִנ	 ְך  6�ָּ֑ל Lֲע י  ֹּת	 ר� ( ְב� ֶׁ֣ש� ֙ם  Pֲעֹוְל� �מ

א  ְל/) י  � ר	 ֹּת/אמ� ֹור אֲעְבְד ו� ְב� ֲע_ הֶ֖א� Pֲע� ְב� ְל־ְּג	 ְל־ֹּֽכ� � ֲע� י  ( ֹּֽכ	
ה׃ � ִנ� ָז ה  � ֲע� ִצ ֹּת�  � ֶ֖א� ן  ִנ�& ֲע� ר� ץ  ( �ְל־ֲע ֹּֽכ� ת�  ִח� ת�8 ו� ה  ה�6 ְב ְּג�

יְך� 21 �ֶ֖א ת ו� � מ� ֲע ֶ֖א_ )ר� ה ָז� �ָּ֑ל Lִק ֹּֽכ &�ר יְך ְׂש ( ֹּת	 ֲע� ֶ֨ט� י� ִנ� ֽכ	 ִנ � ֶ֖א� ו�
�ה׃  ָּ֑י� ר	 ֽכ� ִנ� ן  פ� � ְּג� ה� י  � �סּור י  ְל	& ֹּת�  ֽכ� ( ְּפ� ה� י 22ִנ� + ֹּֽכ	

֙ם + ֹּת� ֽכ� ִנ	 ית  � ר	 ֶּב ְך  � י־ְל� ֶּב	 ר� ת� ו� ר  ת� ֵּ֥נ�& ֶּב� י�  ס	 ֶּב� ֽכ� ֙ם־ֹּת� ֶ֖א	
ה׃  � הו	 י� י  � ִנ� ְד ֙ם ֶ֖א� � Lֶ֖א ִנ� י  ִנ�& פ� ְך� ְל� �ִנ eו י 23ֲע� P	ר יְך ֹּת/אמ� ( �ֶ֖א

י + ֶ֖א	 י ר� ֹּת	 ֽכ� ְל�& א ה� י֙ם� ְל/) ְל	 ֲע� ֶּב� י ה� + �ר ִח� י ֶ֖א� את	 6�מ ֶ֨ט� א ִנ	 ְל/)
ה � ָּ֑ל� ִק� ה  � ר� ֽכ� ֶּב	 ית  � ְׂש	 ֲע� ה  ( מ� י  � ֲע	 ִּד� א  י� ְּג�& ֶּב� ְך�  �ֹּֽכ ר� ְד�

׃  יה� � ֽכ� ר� ת ִּד� ֽכ� � ר� ְׂש� +ת 24מ� ּו� ֶ֖א� ר ֶּב� ֶּב�6 ְד� ְד מ	 ( Lַּמ ה ׀ ְל	 ר� ( ְּפ�
ּ֙ה� ִנפשו  ֶׁ֣ש� פ� הִנ� ֵּ֥נ� � יְב� ֶׁ֣ש	 י י� ( ּ֙ה מ	 � ת� ִנ� ֶ֖א� ּוִחS ֹּת� ה ר& ( פ� ֶ֖א� ֶׁ֣ש�

׃ ה� ּוִנ� ֶ֖א� ִצ� מ� י	 ּ֙ה  � ֶׁ֣ש� ְד� ִח� ֶּב� פּו  יֲע�& י	 א  ְל/)  � יה� ֶׁ֣ש�8 ִק� ְב� ְל־מ� ֹּֽכ�
ף  25 &�ִח ָּ֑י� מ	 ְך�  �ְל ֣ג� ר� י  + ֲע	 ִנ� ְך ו֣גורִנך מ	 � �רֹוִנ הּו֣ג� � ֶ֖א� מ� ָּצ	 מ	

י֙ם � ר	 ָז� י  ֹּת	 ְב� � ה� י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	 ֹוא  Uְל ֶׁ֣ש  ִנֹוֶ֖א�& י  ( ר	 ֹּת/אמ� ו�
ְך׃  � �ְל �֙ם ֶ֖א � יה� �ר ִח� ֶ֖א� ן 26ו� � �א ֹּֽכ &�ִצ ַּמ� י י	 ( ְב� ֹּֽכ	 ֵּ֥נ� ת ְּג� ֶׁ֣ש� +ְב ֹּֽכ�

֙ם יה�& �ר � ֙ם� ְׂש� יה� �ֽכ ְל� ה מ� ַּמ� + �ְל ה � �ֶ֖א ר� ְׂש� ית י	 ( �יֶׁ֣שּו ֶּב � ְב	 ה
֙ם׃  � יה� �יֶ֖א ְב	 ּוִנ� ֙ם  � יה� �ִנ ה� ֽכ י 27ו� ְב	 ( ֶ֖א� ץ  W�ֲע ְל� י֙ם  ר	, מ� ֶ֖א

ֹּת�  ( ֶ֖א� ן�  ְב� ֶ֖א�8 ְל� ו� ה  ֹּת� ִנּו יְלְדתִני ֶ֖א�6 ֹּת�& ְד� ְל	 יי� 0 ְל� �ֶ֖א ּו  �ִנ י־פ� � ֹּֽכ	
ה ּומ� �ִק ּו  ר& אמ� י/� ֙ם�  ת� ֲע� � ר� ת  + �ֲע ּוְב� י֙ם  � ִנ	 פ� א  ְל/) ו� ף  ר� �ֲע

ִנּו׃  � �יֲע הֹוֶׁ֣ש	 ְך 28ו� ָּ֑ל�& ית�  ( ְׂש	 ֲע� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יָ֤ך�  ְלה�8 ֶ֖א_ +ה  �ָּ֑י ֶ֖א� ו�
ר ( ְּפ� ס� מ	 י  ֹּֽכ	^ ָ֤ך  � ת� ֲע� ר� ת  ( �ֲע ֶּב� ּוָ֤ך  �יֲע ֙ם־יֹוֶׁ֣ש	 ֶ֖א	 ּומּו  Uִק י�

ה׃  � הּוְד� י� יָ֤ך  � ְלה� ֶ֖א_ ּו  �י ה� יָ֤ך  ר�& ה 29      סֲע� ַּמ� � ְל�
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ֶּב	 ֙ם  � ֹּת� ֲע� ֶׁ֣ש� ְּפ� ֙ם  0 ֽכ� ָּ֑ל� Lֹּֽכ י  � ְל� �ֶ֖א יְבּו  � ר	 ת�

ִחּו 30 � ִק� א ְל� ר ְל/) � ֙ם מּוס� יֽכ�& �ִנ ת־ֶּב� י ֶ֖א� ית	 ( �ֹּֽכ א� ה	 ו� ּׁ֔ש� ְל�
ית׃ � ִח	 ֶׁ֣ש� מ� �ה  �י ר� ֶ֖א� ֹּֽכ� ֙ם  � יֽכ� �יֶ֖א � ְב	 ִנ� ֙ם  0 ֽכ� ֶּב� ר� ִח� ה  V ְל� ֽכ� ֶ֖א�

י� 31 ת	 י8 י	 ר ה� + ֶּב� ְד� מ	 ה ה� הו�& ר־י� ְב� ּו ְד� ֶ֖א) ֙ם� ר� ֹּת� ֹור ֶ֖א� ִּד6 ה�
י� ַּמ	 ּו ֲע� ר+ מ� ּוֲעS ֶ֖א� Wִּד �ה מ� י� ְל� � �ְּפ ֶ֖א� ץ מ� ר� � ֙ם ֶ֖א� 0 ְל ֶ֖א	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ְל�

יָ֤ך׃  � ְל� �ֶ֖א ֹוְד  �ֲע ֹוא  �ְב ֹוא־ִנ� ְל� ִנּו  ְד� ִח 32ר�& + ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ת	 ה�
י ּוִנ	 ִח& �ֽכ ֶׁ֣ש� י  ( ַּמ	 ֲע� ו� יה�  � ר� Lּׁ֔ש ִק	 ה  � ָּ֑ל� ֹּֽכ� ּ֙ה  י�& ְד� ֲע� ה�  תּוְל� ֶּב�

ר׃  � ְּפ� ס� ין מ	 � �י֙ם ֶ֖א � מ	 ֶׁ֣ש 33י� ( �ֵּ֥ק ְב� ְך ְל� � �ֹּֽכ ר� י ְד� ְב	 � יֶ֨ט	 �ה־ֹּת מ�
ֹות  ֲע& ר� ת־ה� ֶ֖א� )֙ם  ְּג� ן�  �ֽכ ְל� ה  � ְב� ה� ֹּת�ְלמְדתי ֶ֖א� ְד� � ַּמ� ְל	

ְך׃  י	 � ֽכ� ר� ת־ִּד� ֹות 34ֶ֖א� �ֶׁ֣ש פ� ֙ם ִנ� 0 ּו ִּד� ֶ֖א& ִצ� מ� ְך� ִנ	 י	 פ�8 ִנ� ֽכ� +֙ם ֶּב	 ְּג�
י � ֹּֽכ	 י֙ם  � את	 ִצ� מ� ת  ר� � ֹּת� ִח� ַּמ� א־ְב� ְל/� �י֙ם  ָּ֑י	 ִק	 ִנ� י֙ם  � יֹוִנ	 ְב� ֶ֖א�

ה׃  ָּ֑ל� � �ְל־ֶ֖א ְל־ֹּֽכ� ְב 35ֲע� � ֶׁ֣ש� ְך  0 ֶ֖א� י  ית	 & �ֵּ֥ק ִנ	 י  ( ֹּֽכ	 י�  ר	 אמ� ֹּת/� ו�
א �ְך ְל/ � �ר מ� ְל־ֶ֖א� ְך ֲע� ֶ֨ט ֶ֖אֹות�& ( ְּפ� ֶׁ֣ש� י� ִנ	 ִנ	 ִנ� י ה	 ֵּ֥נ	 � ַּמ� ֹו מ	 �ְּפ ֶ֖א�

י׃  את	 � ֶ֨ט� ְך 36ִח� � �ֹּֽכ ר� ת־ִּד� ֹות ֶ֖א� ֵּ֥נ) ֶׁ֣ש� ְד ְל� �ֶ֖א י מ� � ְל	 ָז� �ה־ֹּת מ�
ּור׃ ּׁ֔ש� ֶ֖א� �מ ֹּת�  ֶׁ֣ש� �ר־ֶּב ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� י  ֹוֶׁ֣ש	 ְב& �ֹּת ֙ם�  י	 ר�8 ִצ� ַּמ	 מ	 +֙ם  ְּג�

ְך 37 � �ְל־ר/אֶׁ֣ש ֲע� ְך  י	 � ְד� י� ו� י  ֶ֖א	& ִצ� � �ֹּת ה�  ָז� ת  � �ֶ֖א �מ )֙ם  ְּג�
֙ם׃  � ה� י ְל� יִח	 � ְל	 ִצ� א ת� �ְל/ ְך ו� י	 ִח�& ֶ֨ט� ְב� מ	 ה� ֶּב� ו� ה ס י� + ֶ֖א� י־מ� � ֹּֽכ	

ה 3 ֽכ�, ְל� ה� ֹּתֹוX ו� ֶׁ֣ש� ת־ֶ֖א	 יֶׁ֣ש ֶ֖א� ( ִח ֶ֖א	 ( ָּ֑ל� ֶׁ֣ש� ן י� ( �ר ה Yאמ �ְל
ֹוְד � ֲע& יה� ְל�8 �ּוְב ֶ֖א ֶׁ֣ש+ י� ר ה� 6�ִח יֶׁ֣ש־ֶ֖א� ֶ֖א	 ה ְל� ( ת� י� ה� ֹו ו� Wֹּת ֶ֖א	 �מ
ית� ִנ	 ָז� ֹּת�  ֶ֖א�6 ו� יא  � ה	 ץ ה� ר� ( ֶ֖א� ף ה� � ִנ� ִח_ ֹוף ֹּת� �ִנ ֹוא ִח� ְל0 ה�
�ה׃ ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ְל� �ֶ֖א ֹוְב  �ֶׁ֣ש ו� י֙ם  ֶּב	& ר� י֙ם  ( ֲע	 �ר
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א  2 ה� ְל/) יפ �י ֶ֖א ֶ֖א	6 ֙ם ּור� W	י פ� ְל־ֶׁ֣ש� ְך ֲע� י	 יִנ�, �י־ֲע � ֶ֖א	 ש֣גְלתְׂש�

ֹּת�  ְב� ֹּֽכ�& Lיֶׁ֣ש � ְב	 ר� ֲע� ֹּֽכ� ֙ם  ה�& ְל� ֹּת�  ְב� ( ֶׁ֣ש� י� י֙ם�  ֽכ	 ר� ְל־ִּד� ֲע�
ְך׃ � �ת ֲע� ר� ּוְב� ְך  י	 � ִנּות� ָז� ֶּב	 ץ  ר� ֶ֖א�& י  יפ	 ( ִנ	 ִח� ֹּת� ו� ר  � ֶּב� ְד� ַּמ	 ֶּב�

ִח 3 ִצ� ,�ּומ �ה  י� ה� ֹוא  ְל) ֹוֶׁ֣ש  �ִק ְל� ּומ� י֙ם  ְב	& ְב	 ר� ּו  ֲע) ִנ� ַּמ� ָּ֑י	 ו�
֙ם׃  � �ְל ֹּֽכ� ה	 ֹּת�  ִנ� � ֶ֖א� �ְך מ ְל�& ה  י� ( ה� ה�  ָזֹוִנ� ה  + ּׁ֔ש� ֹוא 4ֶ֖א	 ְל) ה�

ה  ֹּת� ֲע�& �את ִקראתי מ � ר� ה׃ִק� ֹּת� � י ֶ֖א� � ר� Lֲע ּוף ִנ� �ָּ֑ל י ֶ֖א� � ְב	 י ֶ֖א� � ְל	
�ה  5 �ֵּ֥נ ִח ה	 ִצ� � ִנ� ר ְל� �מ ֶׁ֣ש� ֙ם־י	 ֙ם ֶ֖א	 ֲעֹוְל�& ר ְל� (ֶ֨ט ִנ� י	 ְדְברתיה�

ֹּת�  ר� 0 ֶּב� ְל׃ ְד	 � ֹּתּוֽכ� ו� ֹות  �ֲע ר� ה� י  � ְׂש	 ֲע� ֹּת� פו�
6 gה ְך  ְל� ַּמ�& )הּו ה� ָּ֑י� י/אֶׁ֣ש	 י�  �ימ ֶּב	 י  ְל�6 �ה ֶ֖א Wהו� י� ר  אמ� ָּ֑י/, ו�

ה ֽכ�, ְל� ה ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ה  ( ְב� Lֶׁ֣ש מ� ה  � ת� ְׂש� ֲע� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ית�  ֶ֖א	& ר�
ן � ִנ� ֲע� ץ ר� � �ְל־ֲע ת ֹּֽכ� ִח� 0 ְל־ֹּת� ֶ֖א� ּ֙הS ו� 6ְב ר ְּג� ( ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� יא ֲע� W	ה

֙ם׃  � י־ֶׁ֣ש� ִנ	 ָז� ֹּת	 ּ֙ה 7ו� V ְׂשֹות� ֲע� י  ,�ר ִח� ֶ֖א� ר  מ�6 ֶ֖א ו�
ה  ְב� � ְל/א־ֶׁ֣ש� ו� ּוְב  �ֶׁ֣ש ֹּת� י  � ְל� �ֶ֖א ה  ָּ֑ל� 0 �ְל־ֶ֖א ת־ֹּֽכ� ותראהֶ֖א�

א  ר� 0 �ֹּת ה׃ ו� � הּוְד� י� ּ֙ה  � ִחֹות� ֶ֖א� ה  � ֣גֹוְד� י 8ֶּב� + ֹּֽכ	 א  ר� 6�ֶ֖א ו�
ְל &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ה  ( ְב� Lֶׁ֣ש מ� ה�  פ� ֶ֖א� � ִנ	 ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְדֹות�  ְל־ֶ֖א ְל־ֹּֽכ� ֲע�
א ְל/, יה� ו� � ְל� �יה� ֶ֖א � ת� Lית ר	 ר ֹּֽכ� פ� � �ת־ס ן ֶ֖א� 0 �ֹּת ֶ֖א� יה� ו� U	ֹּת ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	
ן ָז� � ֹּת	 ו� ְך  ְל� � �ֹּת ו� ּ֙ה  ִחֹות�& ֶ֖א� ה�  הּוְד� י� ה  + ְד� �֣ג �ֶּב ה  Wֶ֖א� ר� � י�

יא׃  � ֙ם־ה	 ף 9ְּג� � ִנ� ִח_ ֹּת� ו� ּ֙ה  ִנּות�& ָז� ְל  (ֵּ֥ק מ	 ה�  י� ה� ו�
ץ׃ � �ֲע ת־ה� ֶ֖א� ו� ן  ְב� � ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ף  � ֶ֖א� ִנ� ֹּת	 ו� ץ  ר� � ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א�

ה 10 V ֣גֹוְד� ֶּב� י  Wְל� �ֶ֖א ה  ְב� ְל/א־ֶׁ֣ש�, את  ְל־ָז/6 ֽכ� ֙ם־ֶּב� ֣ג� ו�
ר ִק� � ֶׁ֣ש� ֙ם־ֶּב� ֶ֖א	 י  � ֹּֽכ	 ּ֙ה  � ֶּב� ְל־ְל	 ֽכ� ֶּב� ה  � הּוְד� י� ּ֙ה  0 ִחֹות� ֶ֖א�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א פִנ�

ה 11 ( ְב� Lֶׁ֣ש מ� ּ֙ה  � ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ה  � ִק� ִּד� ִצ	 י  ְל�& �ֶ֖א ה�  הו� י� ר  אמ� ָּ֑י/+ ו�
ה׃  � הּוְד� י� ה  � ְד� �֣ג ֶּב מ	 ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� X 12י	 את� ר� � ִק� ו� ְך  Yְל ה�

ה ּוְב� ֶׁ֣ש) ֹּת�  ר� מ� ֶ֖א� Iו� ה  ֹוִנ� פ6 ִצ� ה  ָּ֑ל� W�ֶ֖א ה� י֙ם  ר	, ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א�
י � ִנ� ְּפ� יְל  � ְּפ	 ֹוא־ֶ֖א� ְל� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ה  + ְב� Lֶׁ֣ש מ�
ֹור �ְּט ֶ֖א� א  �ְל/ ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י�  ִנ	 ֶ֖א� יְד  + ס	 י־ִח� � ֹּֽכ	 ֙ם  � ֽכ� ֶּב�

֙ם׃  � ֲעֹוְל� ְך 13ְל� י	 � ְלה� ֶ֖א_ �ה  יהו� ֶּב� י  0 ֹּֽכ	 ְך  &�ִנ eו ֲע� י  ( ֲע	 ִּד� ְך  ֶ֖א�^
ת ִח� ֹּת�^ י֙ם  ר	6 ֶּ֗ז� ְל� ְך  י	 Wֽכ� ר� ת־ִּד� ֶ֖א� י  ר	, ֶּ֗ז� פ� ֹּת� ו� ֹּת�  ֲע� � ֶׁ֣ש� ְּפ�
�ה׃ ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם ִנ� � ֹּת� ֲע� מ� י ְל/א־ֶׁ֣ש� � ִקֹוְל	 ן ּוְב� ִנ�& ֲע� ץ ר� ( �ְל־ֲע ֹּֽכ�

י 14 � ֽכ	 ִנ ֶ֖א� י  � ֹּֽכ	 ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם�  ְב	 י֙ם ֶׁ֣שֹוְב� + ִנ	 ְב� ּוְבּו  ֶׁ֣ש)
יר ֲע	6 �מ ְד  ( ִח� ֶ֖א� ֙ם  Wֽכ� ת� ֶ֖א� י  ֹּת	, ִח� ִק� ְל� ו� ֙ם  � ֽכ� ְב� י  ֹּת	 ְל� ( ֲע� ֶּב�
ֹון׃ ָּ֑י� ִצ	 ֙ם  � ֽכ� ת� ֶ֖א� י  � את	 �ְב �ה ו� ה  ִח�& ְּפ� ֶׁ֣ש� ַּמ	 מ	 ֙ם�  י	 ִנ�8 ּוֶׁ֣ש�

ה 15 � ֲע� �֙ם ִּד � ֽכ� ת� ּו ֶ֖א� �ֲע ר� י ו� � ֶּב	 ְל	 י֙ם ֹּֽכ� � ֲע	 ֙ם ר 0 ֽכ� י ְל� � ֹּת	 ת� ִנ� ו�
יְל׃  � �ֹּֽכ ְׂש� ה� ץ 16ו� ר� Wֶ֖א� ֶּב� ֙ם  ית�, ר	 ּופ�  Xֶּבּו ר� ת	 י  ( ֹּֽכ	 ה  Yי� ה� ו�

ֹוְד ֲע6 רּו  אמ� ְל/א־י/) ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ה�  ַּמ� 8�ה ה� י֙ם  + מ	 ָּ֑י� ֶּב�
א ְל/+ ו� ְב  � �ְל־ְל ֲע� ה  � ְל� ֲע� י� א  �ְל/ ו� ה  הו�& ית־י� ר	 ֶּב� רֹון�  ֶ֖א�

ֹוְד׃  ה ֲע� � ְׂש� ֲע� �א י �ְל/ ְדּו ו� &ִק פ� א י	 ְל/) רּו־ְבֹו� ו� ֹּֽכ� ָז� ת 17י	 ( �ֲע ֶּב�
ּו ּו, ִק� ִנ	 ו� ה  הו�& י� א  ( �ְּס ֹּֽכ	 ֙ם�  8: ְל� ירּוֶׁ֣ש� ְל	 ּו  ֶ֖א+ ר� ִק� י	 יא  ה	6 ה�
:֙ם � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ְל	 ה  � הו� י� ֙ם  � �ֶׁ֣ש ְל� 0֙ם  ְּגֹוי	 ְל־ה� � ֽכ� יה�  V ְל� �ֶ֖א
ֲע׃ � ר� ה� ֙ם  � ֶּב� ְל	 ּות  �ר ר	 ֶׁ֣ש� י  U�ר ִח� ֶ֖א� ֹוְד  ֲע& ּו  ֽכ) ְל� �ְל/א־י ו�

ה 18      ס � הּוְד� ית־י� �ְב ּו  �ֽכ ְל� �י ה  ַּמ� &�ה ה� י֙ם  ( מ	 ָּ֑י� ֶּב�
ֹון פ& ִצ� ץ  ר� ( ֶ֖א� �מ ו�  ִּד� ִח� י� ֶ֖אּו  +ְב י� ו� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  ( �ְל־ֶּב ֲע�
֙ם׃ � יֽכ� �ְבֹות ת־ֶ֖א� ֶ֖א� י  ֹּת	 ְל� � ִח� ִנ� ה	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ץ  ר� Uֶ֖א� ְל־ה� ֲע�

ְך� 19 ן־ְל� ֹּת� ֶ֖א� י֙ם ו� ִנ	& ֶּב� ְך ֶּב� ( �ית ֶׁ֣ש	 יְך ֶ֖א� ^�י ֶ֖א ֹּת	 ר� מ�6 י ֶ֖א� ( ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ו�
ר מ�6 ֶ֖א �֙ם ו� ֹות ְּגֹוי	 ֶ֖א) ְב� י ִצ	 � ְב	 ת ִצ� � ְל� ִח� ה ִנ� ִּד�& מ� ץ ִח� ר� ( ֶ֖א�

י�  ְב	 י־תִקראו־ֶ֖א� ֶ֖א	 ר� ִק� א ֹּת	 �ְל/ י  � ר� ִח� ֶ֖א� �ּומ י  תשוְבוְל	&

י׃  ּוְב	 ֶׁ֣ש� ן 20ת� ( �ֹּֽכ ּ֙ה  � ֲע� �ר �מ ה  � ּׁ֔ש� ֶ֖א	 ה  � ְד� ֣ג� ֶּב� ן  0 �ֽכ ֶ֖א�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  � �ֶּב י  0 ֶּב	 ֙ם  � ֹּת� ְד� ֣ג� ֹוְל 21ֶּב� ִק^

י + ְל ֹּֽכ	 � �ֶ֖א ר� ְׂש� )י י	 �ִנ י ֶּב� � �ִנּוִנ ִח� י ת� � ֽכ	 ֲע ֶּב� מ�& ֶׁ֣ש� )י֙ם ִנ	 י	 פ� ְל־ֶׁ֣ש� ֲע�
֙ם׃ � יה� �ְלה ֶ֖א_ �ה  ו� ה ת־י� ֶ֖א� ּו  �ִח ֽכ� ֶׁ֣ש� ֙ם  ֹּֽכ�& ר� ת־ִּד� ֶ֖א� ּוּו�  ֲע_ ה�

֙ם 22 � יֽכ� �ת �ֶׁ֣שּוְב מ� ה  � ְּפ� ר� ֶ֖א� י֙ם  ְב	& ֶׁ֣שֹוְב� י֙ם  ( ִנ	 ֶּב� ּוְבּו  ֶׁ֣ש^
יִנּו׃  � �ְלה �ה ֶ֖א_ ו� ה ה י� � ֹּת� י ֶ֖א� � ְך ֹּֽכ	 ִנּו ְל�& ( ת� ִנּו� ֶ֖א� ִנ� ן 23ה	 � �ֽכ ֶ֖א�

)ה ו� יה ֶּב� ן�  �ֽכ ֶ֖א� י֙ם  � ר	 ה� ֹון  מ) ה� ֹות  �ֲע ְב� ְּג� מ	 ר  ִק� 0 ּׁ֔ש� ְל�
ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ת  � ֶׁ֣שּוֲע� ֹּת� יִנּו  &�ְלה ה 24ֶ֖א_ 0 ְל� ֽכ� � ֶ֖א� ת  ֶׁ֣ש� 6ֶּב ה� ו�

֙ם� ת־ִצ/אִנ� ֶ֖א� יִנּו  � �ֲעּור ֵּ֥נ� מ	 יִנּו  � �ְבֹות ֶ֖א�  Sיֲע � ֣ג	 ת־י� ֶ֖א�
֙ם׃ � יה� �ִנֹות ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� ֙ם  � יה� �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� ֙ם  ר�& ִק� ת־ֶּב� ֶ֖א� ו�

25 Xי ֹּֽכ	  hִנּו �ת ַּמ� ְל	 ֹּֽכ�  iִנּו �ְּס ֽכ� ת� ּו� ִנּו  6�ֹּת ֶׁ֣ש� ְב� ֶּב� ה  ( ְב� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ִנ	
יִנּו &�ְבֹות ֶ֖א� ו� ִנּו�  ִח� ִנ�8 ֶ֖א� אִנּו  ֶ֨ט�6 ִח� יִנּו  W�ְלה ֶ֖א_ ה  יהו�, ְל�
ֹוְל �ִק ִנּו ֶּב� ֲע� מ�& א ֶׁ֣ש� ְל/) ו� ה  � ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ְד־ה� ֲע� ו� יִנּו  � �ֲעּור ֵּ֥נ� מ	

יִנּו׃  � �ְלה �ה ֶ֖א_ ו� ה       סי�

י 4 � ְל� �ֶ֖א 0ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ׀  ְל  V �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ּוְב  ֶׁ֣ש, ֙ם־ֹּת� ֶ֖א	
ּוְד׃ ִנ� א ת� �ְל/ ו� י  � ִנ� ְּפ� יָ֤ך מ	 0 ֵּ֥קּוִצ� יר ֶׁ֣ש	 V ס	 ֙ם־ֹּת� ֶ֖א	 ו� ּוְב  ֶׁ֣ש� ֹּת�

ה 2 � ִק� ְד� ִצ� ֶ֨ט ּוְב	 ( ְּפ� ֶׁ֣ש� מ� ת ֶּב� � מ� ֶ֖א_ ה ֶּב� הו�& י־י� � ִח� ֹּת� ֲע� ֶּב�8 ֶׁ֣ש� ִנ	 ו�
ְלּו׃ � ָּ֑ל� ה� ת� י	 ֹו  �ּוְב ֙ם  � ְּגֹוי	 ֹו  ְב0 ֽכּו  ר� � ֶּב� ת� ה	 ו�
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ה� 3      ס הּוְד� י� יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	 ְל� ה  ו�6 ה י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (י־ֽכ ֹּֽכ	
ּו �ֲע ר� ָז� ְל־ֹּת	 � ֶ֖א� ו� יר  � ִנ	 ֙ם  � ֽכ� ְל� ירּו  � ִנ	 ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� יר) ְל	 ו�

י֙ם׃  � ְל־ִקֹוִצ	 ֹות 4ֶ֖א� ְל) ר� ֲע� רּו�  ס	8 ה� ו� ה  ו�6 יה ְל� ְלּו  (ַּמ ה	
א ,�ִצ �ן־ֹּת :֙ם ְּפ� � ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� ( �ְב יֶׁ֣ש� ה ו� � הּוְד� יֶׁ֣ש י� � ֙ם ֶ֖א	 ֽכ�& ְב� ְב� ְל�
Sֲע �ר י  � �ִנ ְּפ� מ	 ה  ֶּב�& ֽכ� מ� ין  ( �ֶ֖א ו� ה�  ר� ֲע� ּוְב� י  ת	6 מ� ִח� ֶׁ֣ש  W�ֶ֖א ֽכ�

֙ם׃  � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� ֙ם� 5מ� 8: ְל� ירּוֶׁ֣ש� ּוְב	 ה  יהּוְד�6 � ְב	 יְדּו  ( ְּג	 ה�
ּו  Uר מ� ֶ֖א	 ו� יֲעּו  מ	& ֶׁ֣ש� ּו ותִקֲעו ה� �ֲע ִק� ץֹּת	 ר� � ֶ֖א� ֶּב� ר  � ֶׁ֣שֹופ�

י � �ר ְל־ֲע� ה ֶ֖א� ֹוֶ֖א� �ְב ִנ� ּו ו� �פ ס� ֶ֖א� �ּו ה ר& מ� ֶ֖א	 ֶ֖אּו� ו� ְל� ּו מ� ֶ֖א+ ר� ִק	
ר׃  � ִצ� ְב� ַּמ	 ְדּו 6ה� �מ ֲע� ְל־ֹּת� � יָזּו ֶ֖א� � ֲע	 ה ה� ֹוִנ� ָּ֑י& )ס ִצ	 �ֶ֖אּו־ִנ ְׂש�

ֹוְל׃ ְד� ְּג� ר  ְב� � ֶׁ֣ש� ו� ֹון  �פ ָּצ� מ	 יא  � ְב	 �מ י  0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ה  ֲע�6 ר� י  ( ֹּֽכ	
א 7 ( ִצ� ֲע י� � ס� ֙ם ִנ� ית ְּגֹוי	& ( ִח	 ֶׁ֣ש� ֹו ּומ� ֽכ& ֶּב� Lס � ה� מ	 �י ר� ה ֶ֖א� + ְל� ֲע�

ה יִנ� � ָּצ� ֹּת	 ְך  י	 � ר� ֲע� ה  ַּמ�& ֶׁ֣ש� ְל� ְך�  �ִצ ר� ֶ֖א� ּו֙ם  ְׂש+ ְל� ֹו  מ� ִק ַּמ� מ	
ְב׃  � �יֹוֶׁ֣ש ין  � �ֶ֖א �ּו 8מ ְד) פ� ס	 י֙ם  � ֵּ֥ק	 ְׂש� ּו  �ר ֣ג� ִח	 את  ְל־ָז/0 ֲע�

ֵּ֥נּו׃  � ַּמ� ה מ	 � ו� ה ף־י� ֹון ֶ֖א� �ר ְב ִח� 0 י ְל/א־ֶׁ֣ש� � יְלּו ֹּֽכ	 � יְל	 �ה פו�
ְד 9 � י/אְב� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� הּוא�  ָּ֑יֹו֙ם־ה� ְב� +ה  י� ה� ו�

י֙ם ִנ	& ה� (ֹּֽכ ה� ַּמּו�  ֶׁ֣ש�8 ִנ� ו� י֙ם  � ר	 ָּׂש� ה� ְב  ( �ְל ו� ְך  ְל� � ַּמ� ְב־ה� �ְל
הּו׃  � מ� ת� י	 י֙ם  � יֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� י 10ו� ( ִנ� ְד ֶ֖א� ׀  ּ֙ה  ( ה� ֶ֖א� ר  Pמ� ֶ֖א ו�

:֙ם ( ְל� ירּוֶׁ֣ש� ְל	 ה� ו� ֶּ֗ז� ֙ם ה� + ֲע� את� ְל� W�ּׁ֔ש א ה	 ,�ּׁ֔ש ןX ה� �ֽכ ה ֶ֖א� הו	6 י�
ְב ר� � ִח� ה  � ֲע� ֣ג� ִנ� ו� ֙ם  � ֽכ� ְל� )ה  י� ה� י	 ֹו֙ם  �ְל ֶׁ֣ש� ר  &אמ �ְל

ֶׁ֣ש׃  פ� � ֵּ֥נ� ְד־ה� ה� 11ֲע� ֶּ֗ז� ֙ם־ה� ֲע� � ְל� ר  + �מ ֶ֖א� �י יא  ה	6 ה� ת  ( �ֲע ֶּב�
ְך ר� � ִּד� ר  ֶּב�& ְד� ַּמ	 ֶּב� י֙ם�  י	 פ� ֶׁ֣ש� ִח  + ִצ�  Sּוִח ר) ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� יר) ְל	 ו�

ר׃  � ְב� ה� ְל� ֹוא  �ְל ו� ֹות  �ר ָז� ְל	 ֹוא  �ְל י  � ַּמ	 ת־ֲע� ּוִחS 12ֶּב� Vר
ר � �ֶּב ְד� ֶ֖א� י  0 ִנ	 ֙ם־ֶ֖א� ְּג� ה  Uֹּת� ֲע� י  � ְל	 )ְבֹוא  י� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א �מ א  0 �ְל מ�

֙ם׃  � ֶ֖אֹות� י֙ם  � ֶ֨ט	 ְּפ� ֶׁ֣ש� ה 13מ	 ְל�6 ֲע� י� י֙ם  ( ִנ	 ִנ� ֲע� ֹּֽכ� ׀  )ה  �ֵּ֥נ ה	
ֹוי �יו ֶ֖א � י֙ם סּוס� � ר	 ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ� ּו מ	 �ָּ֑ל יו ִק� ְבֹות�& ֹּֽכ� ר� ה� מ� ְּסּופ� ֽכ� ו�

ִנּו׃  ְד� � ִּד� Lי ֶׁ֣ש � ִנּו ֹּֽכ	 � ֙ם 14ְל� &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) ְך� י� �ֶּב ה ְל	 + ֲע� ר� �י מ ס	, ֶּב� ֹּֽכ�
ֹות �ְב ֶׁ֣ש� ִח� ְך מ� � �ֶּב ר� ִק	 ין ֶּב� � ְל	 י ֹּת� 0 ת� ְד־מ� י ֲע� ֲע	 � �ֶׁ֣ש ּו� ן ֹּת	 ֲע� � מ� ְל�

ְך׃  � �ר 15ֶ֖אֹוִנ � ה� �ן מ ו� � יֲעS ֶ֖א� � מ	 ֶׁ֣ש� ן ּומ� � ִּד� יְד מ	 � ְּג	 ֹוְל מ� �י ִק 0 ֹּֽכ	
֙ם׃  י	 � ר� פ� יֲעּו 16ֶ֖א� ( מ	 ֶׁ֣ש� ה� ה�  �ֵּ֥נ ה	 ֙ם  ְּגֹוי	6 ְל� ירּו  ( ֹּֽכ	 ָז� ה�

ִק � ִח� ר� ַּמ� ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� �מ י֙ם  � ֶ֖א	 ֶּב� י֙ם  � ר	 ִצ� ִנ ֙ם  &: ְל� רּוֶׁ֣ש� ְל־י� ֲע�
֙ם׃  � ה ִקֹוְל� � הּוְד� י י� � �ר ְל־ֲע� ּו ֲע� ִנ0 ֹּת� ָּ֑י	 � י 17ו� ְד�& י ְׂש� ( �ר מ� ֶׁ֣ש ֹּֽכ�

�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ה ִנ� ת� � ר� י מ� � ת	 י־ֶ֖א יְב ֹּֽכ	 � ְב	 ְּס� יה� מ	 � ְל� ּו ֲע� �י ה�

ְך� 18 �ת ֲע� את ר� ְך ָז/+ � ה ְל� ָּ֑ל� � �ֹו ֶ֖א �ְׂש ְך ֲע� י	 ְל�& ְל� ֲע� ( ְך� ּומ� �ֹּֽכ ר� ִּד�
ְך׃  � �ֶּב ְד־ְל	 ֲע ֲע� � ֣ג� י ִנ� � ר ֹּֽכ	 י מ�& ( י 19      סֹּֽכ	 ֲע�, �י ׀ מ ( ֲע� �מ

ה אִחוְלה ׀  יְל� W	אֶ֖אֹוִח י ְל/) � ֶּב	 י ְל	 � ה־ָּ֑ל	 מ� �י ה 0 ֶּב	 ֹות ְל	 �יר ִק	
ר�  ֹוְל ֶׁ֣שֹופ� ִק+ י  ( ֹּֽכ	 יֶׁ֣ש  � ר	 ִח� ֹּת� שמֲעתי ֶ֖א� ֲע� ( מ� יֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש	& פ� ִנ�

ה׃  � מ� ִח� ְל� ת מ	 � רּוֲע� י 20ֹּת� � א ֹּֽכ	 ר�& ִק� ר� ִנ	 ְב� ְל־ֶׁ֣ש�8 ר ֲע� ְב� + ֶׁ֣ש�
ֲע ֣ג� � ר� י  ְל�& ה� ֶ֖א ּו  ְד) ִּד� Lֶׁ֣ש ֙ם�  ֶ֖א ת� ְּפ	 ץ  ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ� ה  � ְד� ִּד� Lֶׁ֣ש

י׃  � ת� יֲע ר	 ֹוְל 21י� �ה ִק � ֲע� מ� ֶׁ֣ש� �ס ֶ֖א� �ה־ֵּ֥נ ֶ֖א� ר� י ֶ֖א� � ת� ְד־מ� ֲע�
ר׃  � א 22      סֶׁ֣שֹופ� ְל/) י�  ֶ֖אֹות	 י  ַּמ	6 ֲע� יְל  ( ו	 ֶ֖א_ ׀  י  ( ֹּֽכ	

ה ַּמ� � �ה י֙ם  � ְבֹוִנ	 ִנ� א  �ְל/ ו� ה  ַּמ� &�ה י֙ם�  ְל	 ֽכ� ס� י֙ם  + ִנ	 ֶּב� ֲעּו  ְד�& י�
ֲעּו׃ � ְד� י� א  �ְל/ יְב  � יֶ֨ט	 �ה ּוְל� ֲע  ר�& ה� ְל� ה�  ַּמ� 8�ה י֙ם  � מ	 ֽכ� ִח�

הּו 23 �ְב ו� הּו  �ה־ת �ֵּ֥נ ה	 ו� ץ  ר� ֶ֖א�& ת־ה� ֶ֖א� י�  ית	 ֶ֖א	8 ר�
֙ם׃  � ֶ֖אֹור� ין  � �ֶ֖א ו� ֙ם  י	 � מ� ּׁ֔ש� ְל־ה� ֶ֖א� י֙ם 24ו� ר	& ה� � ה� י�  ית	 ֶ֖א	8 ר�

ְלּו׃ � ִק� ְל� ִק� ת� ה	 ֹות  �ֲע ְב� ְּג� ְל־ה� ֽכ� ו� י֙ם  � ֶׁ֣ש	 ֲע� ר ה  � �ֵּ֥נ ה	 ו�
֙ם 25 י	 � מ� ּׁ֔ש� ֹוף ה� �ְל־ֲע ֽכ� ֙ם ו� � ְד� ֶ֖א� ין ה� ( �ה ֶ֖א � �ֵּ֥נ ה	 י ו� ית	 U	ֶ֖א ר�

ְדּו׃  � ְד� ר 26ִנ� � ֶּב� ְד� ַּמ	 ה� ְל  � מ� ר� ֹּֽכ� ה� �ה  �ֵּ֥נ ה	 ו� י  ית	 U	ֶ֖א ר�
ֹו׃ ְּפ� ֹון ֶ֖א� �ר י ִח� � �ִנ ְּפ� ה מ	 הו�& )י י� �ִנ ְּפ� ִצּו� מ	 ֹּת� יו ִנ	 ר�6 ְל־ֲע� ֽכ� ו�

�ה 27      ס י� ה� ת	 ה  � מ� מ� ֶׁ֣ש� ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה�  י־ֽכ ֹּֽכ	
ה׃  � ְׂש� ֲע_ ֶ֖א� א  �ְל/ ה  � ְל� ֽכ� ו� ץ  ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ָז/את� 28ֹּֽכ� ְל  ֲע�

ְל + ֲע� ְל  ֲע� � ַּמ� מ	 ֙ם  י	 � מ� ּׁ֔ש� ה� ּו  �ר ְד� ִק� ו� ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ְל  ( ְב� ֶ֖א_ ֹּת�
ּוְב �ֶׁ֣ש ְל/א־ֶ֖א� ו� י  ֹּת	 מ� � ִח� ִנ	 א  �ְל/ ו� י  ת	 &ַּמ ָז� י�  ֹּת	 ר� ֶּב�8 י־ְד	 ֹּֽכ	

ה׃  ֵּ֥נ� � ַּמ� ת� 29מ	 ִח� ר�8 ֶּב ת  ֶׁ֣ש� 6 ִק� ה  �מ (ר ו� ֶׁ֣ש  Wר� ְּפ� ֹוְל  ֵּ֥ק, מ	
יר ( ֲע	 ְל־ה� ּו ֹּֽכ� ְל� י֙ם ֲע� � פ	 �ֹּֽכ י֙ם ּוְב� ְב	& ֲע� ֶ֖אּו ֶּב� יר ֶּב�^ ֲע	& ְל־ה� ֹּֽכ�

יֶׁ֣ש׃  � ֶ֖א	 ן  � �ה ֶּב� ְב  � �ין־יֹוֶׁ֣ש �ֶ֖א ו� ה  ָזּוְב�& ֹּת�ואתי  30ֲע� ֶ֖א�, ו�
י ( ִּד	 ֲע� י־ת� ֹּֽכ	 י  W	ִנ ֶׁ֣ש� י  ֶׁ֣ש	, ֶּב� ְל� י־ת	 � ֹּֽכ	 י  ְׂש	6 ֲע� ה־ֹּת� � מ� ּוְד  Wְד ֶׁ֣ש�
י � ְּפ	 י� ת� א ֹּת	 ו� � ּׁ֔ש� ְך ְל� י	 יִנ�& �ְּפּוְך� ֲע י ְב� + ֲע	 ר� ִק� י־ת	 � ְב ֹּֽכ	 ה�6 י־ָז� ְד	 ֲע�

ֶׁ֣שּו׃  � �ֵּ֥ק ְב� י� ְך  � �ֶׁ֣ש פ� ִנ� י֙ם  � ְב	 ֣ג� ֲע ְך  � סּו־ְב� ֶ֖א� ֹוְל 31מ� ִק,  Xי ֹּֽכ	
ֹון ָּ֑י0 ת־ִצ	 ֹוְל ֶּב� Vה ִק יר�& ֹּֽכ	 ְב� מ� ה� ֹּֽכ� ר� י ִצ� ֹּת	 ֲע� מ�6 ה ֶׁ֣ש� Wִחֹוְל� ֹּֽכ�
ה � פ� י� י־ֲע� � ֹּֽכ	 י  ְל	& )א  ֹוי־ִנ� ֶ֖א� יה�  � ְּפ� ֹּֽכ� ְׂש  ( �ר פ� ֹּת�  Sִח � �ְּפ י� ת� ֹּת	
י֙ם׃  � ֣ג	 ר� ה ְל� י  � ֶׁ֣ש	 פ� פִנ�

ֲעּו� 5 ּוְד� +א  ֶ֖אּו־ִנ� ּור� ֙ם  6: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  ִחּוִצ) ּו ֶּב� Pֶ֨ט ֶׁ֣שֹוֶ֨ט�
0ֶׁ֣ש �֙ם־י יֶׁ֣ש ֶ֖א	 ּו ֶ֖א	& ֶ֖א) ִצ� מ� ֙ם־ֹּת	 יה� ֶ֖א	 ִחֹוְבֹות�& ר� ּו ְב	 ֶׁ֣ש) ִק� ּוְב�
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ּ֙ה׃ � ְל� ִח  � ְל� ס� ֶ֖א� ו� ה  � מּוִנ� ֶ֖א_ ֶׁ֣ש  ( �ֵּ֥ק ְב� מ� ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ה  � ְׂש� ֲע
ֲעּו׃ 2 � �ְב ּׁ֔ש� י	 ר  ִק� � ּׁ֔ש� ְל� ן  � �ֽכ ְל� רּו  � �י/אמ ה  � ו� ה י־י� ִח� ֙ם  � ֶ֖א	 ו�
֙ם� 3 ת� ֶ֖א ה  ית� + ֹּֽכ	 ה	  hה מּוִנ� ֶ֖א_ ְל� ֹוא  ְל) ה�  iיָ֤ך יִנ� �ֲע ה  ו�6 ה י�

ּו ִק+ ֶּ֗ז� ִח	 ר  � מּוס� ת  ִח� ( ִק� ּו  �ִנ ֶ֖א� �מ ֙ם  Uית� ָּ֑ל	 ֹּֽכ	 ְלּו  ְל/א־ִח�& � ו�
ּוְב׃  ֶׁ֣ש� ְל� ּו  �ִנ ֶ֖א� �מ ֲע  ְל� ְּס�& מ	 ֙ם�  יה� �ִנ י 4פ� ֹּת	 ר� מ�& ֶ֖א� י  ( ִנ	 ֶ֖א� ו�

ה הו�& ְך י� ר� ( ֲעּו� ִּד� ְד� א י� י ְל/+ ( ּו ֹּֽכ	 Uְל ֙ם ִנֹוֶ֖א� � �י֙ם ה � ָּ֑ל	 ְך־ִּד� ֶ֖א�
֙ם׃  � יה� �ְלה ֶ֖א_ ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� י֙ם� 5מ	 ְל	 ְד ְּג� ְל־ה� ֶ֖א� י  + ה־ָּ֑ל	 ֽכ� ְל� � �ֶ֖א

ה הו�& י� ְך  ר� ( ִּד� ֲעּו�  ְד� י� ה  ַּמ� 6�ה י  ( ֹּֽכ	 ֙ם  ֶ֖אֹות�& ה  ( ר� ֶּב� ְד� ֶ֖א� ו�
ְל &ֲע רּו  ְב� ( ו� ֶׁ֣ש� ִּד� ִח� י� ה  ַּמ� + �ה ְך  ( ֙ם ֶ֖א� � יה� �ְלה ֶ֨ט ֶ֖א_ � ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	

ֹות׃  ר� �מֹוס ּו  �ִק ֹּת� ר 6ִנ	 ֲע� ָּ֑י�6 מ	 ה  W�י ר� ֶ֖א� ֙ם  ֹּֽכ�, ה	  Xן �ְל־ֹּֽכ ֲע�
֙ם יה�& �ר ( ְל־ֲע� ֲע� ְד�  �ִק ֶׁ֣ש ר  + �מ ִנ� ֙ם  &�ְד ְד� ֶׁ֣ש� י� ְבֹות�  ר� ֲע� ְב  + �ֶ֖א ָז�
֙ם יה�& �ֲע ֶׁ֣ש� ְּפ	 ֶּבּו�  ר� י  + ֹּֽכ	 ף  � �ר ְּט� י	 ה  ֵּ֥נ� � �ה �מ א  � �ָּ֑יֹוִצ ְל־ה� ֹּֽכ�

ּו  �מ ִצ� ֙ם׃ משְבותיה֙ם ֲע� � יה� �ֶׁ֣שּוְבֹות ָז/את� 7מ� ְל� י  + �ֶ֖א
ִח־אסְלוִח־ � ְל� ס� � אֶ֖א� ְל/) ֶּב� ּו  �ֲע ְב� ּׁ֔ש� ָּ֑י	 ו� י  ּוִנ	 ְב& ָז� ֲע� ְך  י	 ( ִנ� ֶּב� ְך  ְל�&

ה � ָזֹוִנ� ית  � �ּוְב פּו  ֶ֖א�& ִנ� ָּ֑י	 ו� ֙ם�  ֶ֖אֹות�  Sֲע + ֶּב	 ְׂש� ֶ֖א� ו� י֙ם  � ְלה	 ֶ֖א_
ְדּו׃  � ְד� ְּג ת� יֶׁ֣ש 8י	 0 ֶ֖א	 ּו  י� ה� י֙ם  ( ֹּֽכ	 ֶׁ֣ש� מ� י֙ם  � ִנ	 ֶּ֗ז� Lי מ� י֙ם  � סּוס	

ְלּו׃  � ה� ִצ� י	 הּו  � �ֲע �ר ת  ֶׁ֣ש� � �ְל־ֶ֖א ה 9ֶ֖א� ָּ֑ל� � �ְל־ֶ֖א ֲע� � ה�
ה ָז�& ר־ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹוי  ֣ג) ֶּב� ֙ם�  ֶ֖א	 ו� �ה  ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְד  �ִק פ� ְלֹוא־ֶ֖א�

י׃  � ֶׁ֣ש	 פ� ִנ� ֙ם  � �ֵּ֥ק ִנ� ת� ת	 א  �� 10      סְל/ יה� רֹות�8 ֶׁ֣ש� ְב� ּו  ְל+ ֲע�
י 0 יה� ֹּֽכ	 יֶׁ֣שֹות�& ( ֶ֨ט	 ירּו� ִנ� ס	8 ּו ה� ְׂש� ֲע� ְל־ֹּת� � ה ֶ֖א� � ְל� ֽכ� תּו ו� &�ִח ֶׁ֣ש� ו�

ה׃  ַּמ� � �ה ה � יהו� ֹוא ְל� �ית 11ְל V �י ֶּב ּו ֶּב	6 Wְד ֣ג� ֹוְד ֶּב� ֣ג, יX ְב� ֹּֽכ	
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ה  � הּוְד� י� ית  � �ּוְב ְל  0 �ֶ֖א ר� ְׂש� ֶׁ֣שּו� 12י	 ִח� � ֹּֽכ	

יִנּו� 8�ְל ֲע� ֹוא  ְב+ ְל/א־ת� ו� ּוא  ְל/א־ה� ּו  �ר ָּ֑י/אמ� ו� ה  יהו�& ֶּב�
ה׃  � ֶ֖א� ר� ִנ	 ֹוא  �ְל ְב  � ֲע� ר� ו� ְב  ר� � ִח� ו� ה  ֲע�& י֙ם� 13ר� יֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� ו�

֙ם׃ � ה� ה ְל� � ְׂש� ֲע� �ה י �֙ם ֹּֽכ � ה� ין ֶּב� ( �ר ֶ֖א � �ֶּב ִּד	 ה� ּוִחS ו� ר& ּו ְל� י) ה� � י	
ֹות 14      ס ֶ֖א& ְב� י ִצ� ( �ְלה ה� ֶ֖א_ הו� י� ר  + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�

י ר�, ְב� ןX ִּד� �ת י ִנ ( ִנ	 ִנ� ה ה	 � ֶּ֗ז� ר ה� � ְב� ִּד� ת־ה� ֙ם ֶ֖א� ֽכ�& ר� ֶּב� ן ִּד� ֲע� י�^
֙ם׃ ת� � ְל� ֽכ� ֶ֖א� ו� י֙ם  � ִצ	 �ֲע 0ה  ֶּ֗ז� ה� ֙ם  � ֲע� ה� ו� ֶׁ֣ש  6�ֶ֖א ְל� יָ֤ך  W	פ ֶּב�

ית 15 � �ֶּב ִק  0 ִח� ר� ַּמ� מ	 ֹוי  Vְּג ֙ם  יֽכ�, �ְל ֲע�  Xיא ְב	 �מ י  ( ִנ	 ִנ� ה	
֙ם� ֲעֹוְל� �ֹוי מ ּוא ְּג+ ן ה6 ( ית� �ֹוי ׀ ֶ֖א �ה ְּג) ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ְל ִנ� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	
ֲע � מ� ֶׁ֣ש� ת	 א  �ְל/ ו� ֹו  ִנ& ֶׁ֣ש ְל� ֲע  ( ְד� �ְל/א־ת ֹוי  ְּג^ ּוא  ה&

ר׃  � �ֶּב ְד� ה־י� ֙ם 16מ� � ָּ֑ל� Lֹּֽכ  Sּוִח ת� ְּפ� ר  ְב� ( ִק� ֹּֽכ� ֹו  �ת ְּפ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ֶּבֹור	 )יָ֤ך 17ְּג	 ִנ� ְלּו� ֶּב� ָ֤ך י/אֽכ� מ�6 ִח� ְל� ָ֤ךW ו� יר� � ִצ	 ְל ִק� ֽכ�, ֶ֖א� ו�
�ָ֤ך ִנ� פ� ְּג� ְל  � י/אֽכ� ָ֤ך  ר�& ִק� ּוְב� ָ֤ך�  ִצ/אִנ� ְל  + י/אֽכ� יָ֤ך  ִנֹות�& ּוְב�
ה 0 ֹּת� ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יָ֤ך  ר�6 ִצ� ְב� מ	 י  ( �ר ֲע� ֶׁ֣ש  P�ֶׁ֣ש ר י� ָ֤ך  � ת� ִנ� �ֶ֖א ּות�

ְב׃  ר� � ִח� ֶּב� ה  ֵּ֥נ� � �ה ֶּב�  Sִח � �ה 18ֶּבֹוֶ֨ט ַּמ� � �ה ה� י֙ם  � מ	 ָּ֑י� ֶּב� 0֙ם  ֣ג� ו�
ה׃  � ְל� ֹּֽכ� ֙ם  � ֽכ� ֹּת� ֶ֖א	 ה  � ְׂש� ֲע_ א־ֶ֖א� ְל/� �ה  ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ה� 19ִנ� י� ה� ו�

ִנּו � יִנּו ְל� 0 �ְלה Vה ֶ֖א_ ו� ה ה י� ְׂש�, ה ֲע� ת מ�6 ִח� ( ּו ֹּת� ר& י ת/אמ� ( ֹּֽכ	
֙ם + ֹּת� ְב� ָז� ר ֲע� ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֙ם ֹּֽכ� יה�6 �ְל ) ֶ֖א� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ה ו� ָּ֑ל� � �ְל־ֶ֖א ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
ּו ְד) ְב� ֲע� ן ֹּת� ^�֙ם ֹּֽכ ֽכ�& ִצ� ר� ֶ֖א� ר� ֶּב� ֽכ� �י ִנ + �ְלה ּו ֶ֖א_ Pְד ְב� ֲע� ֹּת� י� ו� ֶ֖אֹות	

֙ם׃  � ֽכ� א ְל� �ץ ְל/ ר� � ֶ֖א� י֙ם ֶּב� ר	& את 20      סָז� �יְדּו ָז/ � ְּג	 ה�
ר׃ �אמ �ְל ה  � יהּוְד� ְב	 ּוה�  �יֲע מ	 ֶׁ֣ש� ה� ו� ְב  �ִק ֲע� י� ית  ( �ְב ֶּב�

֙ם 21 י	 + יִנ� �ֲע ְב  � �ְל ין  ( �ֶ֖א ו� ְל  � ֽכ� ס� ֙ם  � ֲע� את  ָז/& )א  ֲעּו־ִנ� מ� ֶׁ֣ש	
ֲעּו׃ � מ� ֶׁ֣ש� י	 א  �ְל/ ו� ֙ם  � ה� ְל� ֙ם  י	 � ִנ� ָז� ֶ֖א� ּו  ֶ֖א& ר� י	 א  ְל/) ו� ֙ם�  ה� ְל�

א 22 י� ְל/) ִנ� ְּפ� ֙ם מ	 + ה ֶ֖א	 ו�6 ה ֙ם־י� Lֶ֖א ֶ֖אּו ִנ� Wיר� י ְל/א־ת	 ֶ֖אֹות	, ה�
֙ם � ִק־ֲעֹוְל� ֙ם ִח� ָּ֑י�& ּוְל ְל� ְב) י ִחֹוְל� ְּג� ֹּת	 מ� + ר־ְׂש� ֶׁ֣ש� יְלּו ֶ֖א� ִח	& ת�
יו � ָּ֑ל� ּו ֣ג� �מ ה� ְלּו ו� א יּוֽכ�& ְל/) ֶׁ֣שּו� ו� ֲע� ְּג� ת� � ָּ֑י	 הּו ו� ִנ� � ר� ְב� ֲע� א י� ְל/) ו�

הּו׃  ִנ� � Lר ְב� ֲע� א י� �ְל/ ר 23ו� ( �ְב סֹור � �ה ְל י�& ה� ה� ֶּ֗ז� ֙ם ה� + ֲע� ְל� ו�
ֽכּו׃  � �ְל �ָּ֑י ו� רּו  � ס� ה  � ֙ם 24ּומֹור� ְב�6 ְב� ְל� ְב	 ּו  ר) מ� א־ֶ֖א� ְל/� ו�

֙ם  0ֶׁ֣ש� ְּג� ן  6�ת ֵּ֥נ ה� יִנּו  &�ְלה ֶ֖א_ )ה  הו� ת־י� א� ֶ֖א� ִנ� א  יר� + וירהִנ	

ה  � יריֹור� � ִצ	 ִק� ֹות  �ֵּ֥ק Lִח ֹות  ֲע0 Lְב ֶׁ֣ש� ֹו  ֹּת� ֲע	 ֶּב� ֹוֶׁ֣ש  �ִק ְל� ּומ�
ִנּו׃  � ר־ְל� מ� ֶׁ֣ש� ה 25י	 ָּ֑ל� � �ְּטּו־ֶ֖א ה	 ֙ם  � יֽכ� �ִנֹות eו ֲע�

֙ם׃  � ֹּֽכ� ֹוְב מ	 �ְּט ּו ה� �ֲע ִנ� ֙ם מ� יֽכ�& �אות ְּט/) ִח� ּו 26ו� �ֶ֖א ִצ� מ� י־ִנ	 ֹּֽכ	
יְבּו � ָּצ	 ה	 י֙ם  ִקּוֶׁ֣ש	& י� ְך  ( ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� ֶׁ֣שּור�  י� י֙ם  � ֲע	 ֶׁ֣ש� ר� י  � ַּמ	 ֲע� ְב�

ְדּו׃  �ֹּֽכ ְל� י֙ם י	 � ֶׁ֣ש	 ִנ� ית ֶ֖א� � ִח	 ֶׁ֣ש� ֹוף 27מ� א ֲע& �ְל ( ְלּוְב� מ� ֽכ� ֹּֽכ	
ּו �ְל ְד� ְּג� ן  � �ְל־ֹּֽכ ֲע� ה  � מ� ר� מ	 י֙ם  ( ֶ֖א	 �ְל מ� ֙ם  � יה� �ֹּת ֶּב� ן  � �ֹּֽכ

ירּו׃  � ֶׁ֣ש	 ֲע� ָּ֑י� � ֲע 28ו� י־ר�& �ר ְב� ּו ְד	 ר) ְב� � ֙ם ֲע� ּו ְּג�^ ת6 ֶׁ֣ש� ּו ֲע� ִנ) מ� ֶׁ֣ש�
ֶ֨ט � ְּפ� ֶׁ֣ש� ּומ	 יִחּו  � ְל	 ִצ� י� ו� ֹו֙ם  �ת י� ין  � ִּד	 ִנּו  ְל/א־ְד�& ין  ( ִּד	

ֶ֨טּו׃  � פ� א ֶׁ֣ש� �י֙ם ְל/ � יֹוִנ	 ְב� ְד 29ֶ֖א� �ִק פ� א־ֶ֖א� ה ְל/� ָּ֑ל� � �ְל־ֶ֖א ֲע� � ה�
֙ם � �ֵּ֥ק ִנ� ת� ת	 א  �ְל/ ה  ָז�& ר־ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹוי  ֣ג) ֶּב� ֙ם  ֶ֖א	^ �ה  ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

י׃  � ֶׁ֣ש	 פ� ה 30      סִנ� � ת� י� ה� ִנ	 ה  רּור�& ֲע� ( ֶׁ֣ש� ו� ה�  ַּמ� ֶׁ֣ש�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� י֙ם� 31ֶּב� ִנ	 ה� ֹּֽכ ה� ו� ר  ִק� ּׁ֔ש�6 ּו־ְב� ֶ֖א) ֶּב� ִנ	 י֙ם  P	יֶ֖א ְב	 ֵּ֥נ� ה�

ּו �ְׂש ֲע� ה־ֹּת� � ּומ� ן  � �ֽכ ְבּו  ה� ( ֶ֖א� י  � ַּמ	 ֲע� ו� ֙ם  יה�& �ְד ְל־י� ֲע� ּו  ִּד) ר� י	
ּ֙ה׃  � ית� ר	 ִח� ֶ֖א� ְל�
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֙ם 6 &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י� ְב�  ר� 8 ֵּ֥ק� מ	 ן  ימ	6 ִנ� ְב	 )י  �ִנ ֶּב� ׀  ָזּו  ( ֲע	 ה�
ּו ֶ֖א) ְׂש� ֙ם  ר� � ֹּֽכ� ה� ית  � �ְל־ֶּב ֲע� ו� ר  ּו ֶׁ֣שֹופ�& ֲע) ִק� ֹּת	  � Sֹוֲע ִק8 ת� ּוְב	
ֹוְל׃ ְד� ר ְּג� ְב� � ֶׁ֣ש� ֹון ו� �פ ָּצ� ה מ	 � פ� ִק� ֶׁ֣ש� ה ִנ	 0 ֲע� י ר� � ת ֹּֽכ	 � �ֶ֖א ְׂש� מ�

ֹון׃  2 ָּ֑י� ת־ִצ	 ֶּב� י  ית	 � מ	 ִּד� ה  ֣ג�& ֵּ֥נ� Lֲע ַּמ� ה� ו� ה�  ו� ֵּ֥נ� יה� 3ה� 0 ְל� �ֶ֖א
י֙ם� ְל	 ה� ֶ֖א יה�  + ְל� ֲע� ּו  ֲע, ִק� ֹּת� ֙ם  � יה� �ר ְד� ֲע� ו� י֙ם  � ֲע	 ר ֶ֖אּו  �ְב י�

ֹו׃  ְד� ת־י� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ּו  �ֲע ר� יְב  ְב	& � 4ס� יה� ְל�8 ֲע� ּו  ֶׁ֣ש+ ִּד� ִק�
ִנּו� ְל�8 ֹוי  �ֶ֖א ֙ם  י	 � ר� kה ָּצ� � ְב� ה  ( ְל� ֲע� ִנ� ו� ּומּו  �ִק ה  מ�& ִח� ְל� מ	

ְב׃  ר� � י־ֲע� �ְל ְל� ִצ	 ּו  �ֶ֨ט ֵּ֥נ� י	 י  � ֹּֽכ	 ֹו֙ם  ָּ֑י& ה� )ה  ִנ� י־פ� ּומּו 5ֹּֽכ	 ִק^
׃ יה� � ִנֹות� מ� ר� ֶ֖א� ה  ית� � ִח	 ֶׁ֣ש� ִנ� ו� ה  ְל� י� ָּ֑ל�& ְב� ה  ( ְל� ֲע� ִנ� ו�

ּו 6      ס ת) ר� ֹּֽכ	 ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֽכ י  ( ֹּֽכ	
יר ( ֲע	 יא ה� ה ה	^ � ְל� ְל� :֙ם ס � ְל� רּוֶׁ֣ש� ְל־י� ּו ֲע� �ֽכ פ� ֶׁ֣ש	 ו� ה  ִצ�& �ֲע

ּ֙ה׃  � ֶּב� ר� ִק	 ִק ֶּב� ֶׁ֣ש� �ּ֙ה ֲע � ָּ֑ל� Lְד ֹּֽכ & ִק� פ� יר  7ה� � ִק	 ה� ר�ְבור ֹּֽכ� י	 ֶּב�8
ֲע מ� ּׁ֔ש�, י	 ְד  ֶׁ֣ש Iו� ס  ( מ� ּ֙ה ִח� � ת� ֲע� ר� ה  ר� ( �ִק �ה ן  � �ֹּֽכ יה�  ימ�& �מ

ה׃  � ֹּֽכ� ּומ� י  � ְל	 kִח יְד  � מ	 ֹּת� 0י  ִנ� ְל־ְּפ� ֲע� ּ֙ה  V י� 8ֶּב� ר	 ס� ּו� ה	
ְך ( �ימ ְׂש	 ן־ֶ֖א� ְּפ� ְך  � �ַּמ מ	 י  � ֶׁ֣ש	 פ� ִנ� ֲע  � ִק� �ן־ֹּת ְּפ� ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י�
ה׃  ְב� � ִנֹוֶׁ֣ש� ֹוא  �ְל ץ  ר� � ֶ֖א� ה  מ�& מ� פֶׁ֣ש�

ן 9 פ� � ְּג� ּו ֽכ� �ְל ֲעֹוְל� ְל י� 0 �ֹות ֲעֹוְל ֶ֖א& ְב� )ה ִצ� ו� ה ר� י� מ� ה ֶ֖א� +ֹּֽכ
ר � �ְבֹוִצ ֹּֽכ� ָ֤ך&  ְד� י� ְב�  �ֶׁ֣ש ה� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  ( ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש�

ֹות׃  ָּ֑ל� ס	 ְל� ְל־ס� ה� 10ֲע� יְד� ֲע	8 ֶ֖א� ו� ה  + ר� ֶּב� ְד� ֶ֖א� י  ְל־מ	, ֲע�
ּו �ְל יּוֽכ� א  �ְל/ ו� ֙ם  ִנ�& ָז� ֶ֖א� ה  ( ְל� �ר ֲע� ה�  �ֵּ֥נ ה	 ֲעּו  מ�& ֶׁ֣ש� י	 ו�
ה � ְּפ� ר� ִח� ֙ם ְל� 0 ה� �ה ְל� י� ה ה� הו�6 ר־י� ְב� )ה ְד� �ֵּ֥נ יְב ה	 � ֶׁ֣ש	 ִק� ה� ְל�

ֹו׃  ִצּו־ְב� ְּפ� ִח� א י� �י� 11ְל/ את	 8�ְל +ה ׀ מ� הו� ת י� מ�, תX ִח� �ֶ֖א ו�
ֹוְד �ְל ס 0 ֲע� ּוץ ו� ִח& ְל� ֶּב� ְל־ֲעֹוְל� ְך ֲע� +פ יְל ֶׁ֣ש� ֽכ	& י ה� ית	 ( �ֶ֖א ְל� ִנ	
ְדּו &�ֽכ ָּ֑ל� י	 ה�  ּׁ֔ש� ֙ם־ֶ֖א	 ֲע	 יֶׁ֣ש  + ֙ם־ֶ֖א	 י־֣ג� � ֹּֽכ	 ו  � ִּד� ִח� י� י֙ם  � ִחּור	 ֶּב�

י֙ם׃  � מ	 י� א  � �ְל ֙ם־מ� ֲע	 ן  � �ִק ֙ם� 12ָז� יה� �ֹּת � ְב� ֶּבּו  + ס� ִנ� ו�
י 0 ְד	 ת־י� ה ֶ֖א� V ְּט� י־ֶ֖א� � ו ֹּֽכ	 � ִּד� ִח� י֙ם י� � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֹות ו� �ְד י֙ם ְׂש� ר	& �ִח ֶ֖א� ְל�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ץ  ר� � ֶ֖א� ה� י  � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֙ם� 13ֲע� ֵּ֥נ� ֶ֨ט� ֵּ֥ק� מ	 י  + ֹּֽכ	
ן &�ה ְד־ֹּֽכ ֲע� יא� ו� ְב	 ֵּ֥נ� ֲע ּומ	 ִצ� � ֲעS ֶּב� ( �ֹו ֶּבֹוִצ �ָּ֑ל L֙ם ֹּֽכ ְדֹוְל�& ְד־ְּג� ֲע� ו�

ר׃  ִק� � ּׁ֔ש� ה  ְׂש� �ֲע ֹו  �ָּ֑ל Lי� 14ֹּֽכ ַּמ	 ֲע� ר  ְב� + ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ּו  Pֶ֖א ְּפ� ר� י� � ו�
ֹו֙ם׃ ְל� ין ֶׁ֣ש� � �ֶ֖א ֹו֙ם ו� ְל� ֹו֙ם ׀ ֶׁ֣ש� ְל) ר ֶׁ֣ש� �אמ �ה ְל ָּ֑ל�& ִק� ְל־ִנ� ֲע�

ֹוֶׁ֣שּו 15 ְב6 �א־י ֹוֶׁ֣ש ְל/� ֙ם־ֶּב) ּו ְּג� ְׂש� ה ֲע� � ְב� �י תֹוֲע � יֶׁ֣שּו ֹּֽכ	 U	ְב ה
י֙ם 0 ְל	 פ� ֵּ֥נ ְב� ּו  Vְל ְּפ� י	 ן  P�ֽכ ְל� ֲעּו  ְד�& י� א  ְל/) י֙ם�  ְל	 ֽכ� ֙ם־ה� ְּג�

�ה׃ הו� י� ר  � מ� ֶ֖א� ּו  �ְל ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� י	 י֙ם  � ֹּת	 ְד� ִק� ת־ְּפ� �ֲע ֶּב�
י֙ם 16      ס ֽכ	, ר� ְל־ִּד� ֲע�  Xְדּו מ� ֲע	 ה  Yהו� י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  (ֹּֽכ

ְך ר� + ְד� ה  י־ָז�, �ֶ֖א ֙ם  ֲעֹוְל�6 ֹות  ְב) ת	 ִנ� ְל	 ׀  ּו  ְל) ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ו� ּו  Wֶ֖א ּור�
֙ם � ֽכ� ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ְל�  Sֹוֲע �ְּג ר� מ� ּו  �ֶ֖א ִצ� ּומ	 ּ֙ה  ֽכּו־ְב�& ּוְל� ְּטֹוְב�  ה�

ְך׃  � �ְל �ִנ א  �ְל/ ּו  �ר ָּ֑י/אמ� י֙ם 17ו� פ	& ִצ ֙ם�  יֽכ� �ְל ֲע� י  + ת	 מ ִק	 ה� ו�
יְב׃ � ֶׁ֣ש	 ִק� ִנ� א  �ְל/ ּו  �ר ָּ֑י/אמ� ו� ר  � ֶׁ֣שֹופ� ֹוְל  ִק) ְל� יְבּו  � ֶׁ֣ש	 ִק� ה�

֙ם׃ 18 � ר־ֶּב� ֶׁ֣ש� ת־ֶ֖א� ה ֶ֖א� � ְד� �י ֲע � ֲע	 �֙ם ּוְד� ְּגֹוי	 ּו ה� ֲע) מ� ן ֶׁ֣ש	 � �ֽכ ְל�
ה 19 0 ֲע� ר� יא  � ְב	 �מ י  W	ֽכ ִנ ֶ֖א� ה  ,�ֵּ֥נ ה	 ץ  ר� ֶ֖א�& ה� י  ( ֲע	 מ� ֶׁ֣ש	

י� ר� ְב� ְל־ִּד� י ֲע� + ֙ם ֹּֽכ	 � ְבֹות� ֶׁ֣ש� ִח� י מ� ( ר	 ה ְּפ� � ֶּ֗ז� ֙ם ה� � ֲע� ְל־ה� ֶ֖א�
ּ֙ה׃  � סּו־ְב� ֶ֖א� מ� ָּ֑י	 י ו� � ת	 תֹור� יְבּו ו� ֶׁ֣ש	& ִק� א ה	 ה 20ְל/) ה־ֶּ֗ז�, ַּמ� ְל�

ץ ר� ( ֶ֖א� �ֹוְב מ �ְּט �ה ה� ִנ� ִק� ֹוא ו� ְב& א ת� ( ְב� ּׁ֔ש� ה� מ	 ְבֹוִנ� י ְל� + ְל	
֙ם � יֽכ� �ִח ְב� ָז	 ו� ֹון  ִצ& ר� ְל� א  ְל/) ֙ם�  יֽכ� �ֹות ְל� ֲע ִק  � ִח� ר� מ�

י׃  � ְבּו ְל	 ר� � ה 21      סְל/א־ֲע� הו�& י� ר  ( מ� ה ֶ֖א� ^ן ֹּֽכ 6�ֽכ ְל�
֙ם Iְלּו ְב� ֶׁ֣ש� ( ֽכ� י֙ם ו� � ְל	 ֶׁ֣ש ֽכ� ה מ	 � ֶּ֗ז� ֙ם ה� � ֲע� ְל־ה� ן ֶ֖א� 0 �ת י ִנ � ִנ	 ִנ� ה	

ֹו  �ֲע �ר ן ו� � �ֽכ ו ֶׁ֣ש� 0 ִּד� ִח� י֙ם י� � ִנ	 ֹות ּוְב� ְב, ְדּו׃ יאְבְדו ֶ֖א� � ְב� ֶ֖א� פו�
ֹון 22 פ� ץ ִצ� ר� ( ֶ֖א� �א מ � ֙ם ֶּב� � 0ה ֲע� �ֵּ֥נ ה ה	 הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ֹּֽכ

ץ׃  ר� � י־ֶ֖א� �ת ֹּֽכ� ר� ָּ֑י� ֹור מ	 �ֲע �ֹוְל י ְד& ֹוי ְּג� ֣ג) ֹון 23ו� Pיְד ֽכ	 ת ו� ֶׁ֣ש� ( ִק�
)֙ם ָּ֑י� ֹּֽכ� ֙ם�  ִקֹוְל� מּו  &�ִח ר� י� א  ְל/) ו� י הּוא�  � ר	 ָז� ֽכ� ֶ֖א� יִקּו  ָז	6 ִח� י�
יֶׁ֣ש� ֶ֖א	 ֹּֽכ� ּוְך  ר6 ֲע� ְבּו  � ֹּֽכ� ר� י	 י֙ם  � ְל־סּוס	 ֲע� ו� ה  מ�& ה_ י�

ֹון׃  ָּ֑י� ת־ִצ	 ֶּב� ְך  י	 � ְל� ֲע� ה  מ�& ִח� ְל� ַּמ	 ֲעִנּו 24ְל� � מ� ֶׁ֣ש�
יְל � ִח	 ִנּו  ת� & יִק� ָז	 ִח_ ה� ה�  ר� ִצ� יִנּו  � �ְד י� ּו  פ) ר� ֹו  �ֲע מ� ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ה׃  � ְד� �ָּ֑יֹוְל ְל־ 25ֹּֽכ� ֶ֖אּו� תִצאי ֶ֖א� ִצ� � �ְךֹּת ר� � ִּד� ּוְב� ה  ְד�& ָּׂש� ה�
ְל־ ֽכּו תְלֽכי ֶ֖א� � �ְל �יְב׃ֹּת � ְב	 ְּס� ֹור מ	 �֣ג ְב מ� &�י ֶ֖א ְב ְל� ר� ( י ִח� ֹּֽכ	^

ְל 26 ְב� + �ר ֶ֖א פ� &�ֶ֖א י ְב� ( ֶׁ֣ש	 ָּ֑ל� ְּפ� ת� ה	 ו� ִק�  י־ְׂש� ר	 ֣ג� י ִח	 + ַּמ	 ת־ֲע� ֶּב�
֙ם &ֶ֖א ת� פ	 י  ( ֹּֽכ	 י֙ם  � רּור	 מ� ֹּת� ְד  � ְּפ� ס� מ	 ְך  ְל�& י  ( ְׂש	 ֲע� יְד�  ִח	 י�

יִנּו׃  � �ְל ֲע� ְד  � �ְד ּׁ֔ש ה� א  �ְב/ י 27י� � ַּמ	 ֲע� ְב� יָ֤ך  � ֹּת	 ת� ִנ� ֹון  ִח0 ֶּב�
֙ם׃  � ֹּֽכ� ר� ת־ִּד� � ֶ֖א� ֹּת� ִנ� ִח� ֲע ּוְב� Uְד� �ת ר ו� � ִצ� ְב� י 28מ	 ( �ר ֙ם� ס� ָּ֑ל� Lֹּֽכ

֙ם � ָּ֑ל� Lֹּֽכ ְל  � ָז� ר� ּוְב� ת  ֶׁ֣ש� (ִח ִנ� יְל  � ֽכ	 ר� י  � �ֽכ ְל� ה י֙ם  ר	& ֹור� ס�
ה׃  ַּמ� � �ה י֙ם  � ית	 ִח	 ֶׁ֣ש� ִחS  29מ� &Lְּפ ר מ� ( ִח� ֶׁ֣שמאשת֙ם ִנ� � �ֶ֖א �מ

֙ם  ( ִקּו׃ֹּת� � ֹּת� א ִנ	 �י֙ם ְל/ � ֲע	 ר� ֹוף ו� ר& ף ִצ� ( ר� א� ִצ� ו� ּׁ֔ש� ת ְל� ר� � פ� ֲע
�ה 30 הו� י� ס  � ֶ֖א� י־מ� � ֹּֽכ	 ֙ם  � ה� ְל� ּו  �ֶ֖א ר� ִק� ס  ֶ֖א�& מ� ִנ	 ף  ס� ( ֹּֽכ�

֙ם׃  � ה� פֶּב�
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�ה 7 הו� ת י� � �ֶ֖א �הּו מ י�& מ� ר� ְל־י	 � )ה ֶ֖א� י� ר ה� ( ֶׁ֣ש� ר� ֶ֖א� ְב� ִּד� ה�
ר׃  �אמ �֙ם 2ְל את� ּׁ֔ש�& ( ר� ִק� ה ו� הו�& ית י� ( �ר� ֶּב ֲע� ֶׁ֣ש�8 ְד ֶּב� 6מ ֲע�

ה הו�6 ר־י� ְב� ְד� ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש	  Pֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו� ה  � ֶּ֗ז� ה� ר  � ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א�
ה ָּ֑ל� &�ֶ֖א ה� י֙ם  ( ר	 ֲע� ּׁ֔ש� ֶּב� י֙ם�  ֶ֖א	 ֶּב� ה� ה�  הּוְד� ְל־י� ֹּֽכ�

�ה׃  יהו� ְל� ת  �eו ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� � ה	 +ה 3      סְל� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
֙ם � יֽכ� �ֽכ ר� ְד� יְבּו  � יֶ֨ט	 �ה ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� ִצ�
ה׃ � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ֶּב� ֙ם  ֽכ�& ת� ֶ֖א� )ה  ִנ� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ֙ם  � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� � ּומ�

ר 4 �אמ �ְל ר  ִק� � ּׁ֔ש� ה� י  � �ר ְב� ְל־ִּד	 ֶ֖א� ֙ם  ֽכ�& ְל� ּו  ִח) ֶ֨ט� ְב� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
ה׃ ַּמ� � �ה ה  � הו� י� ְל  � יֽכ� �ה ה  הו�& י� ְל  ( יֽכ� �ה ה�  הו� י� ְל  + יֽכ� �ה

֙ם 5 � יֽכ� �ֽכ ר� ת־ִּד� ֶ֖א� יְבּו  יֶ֨ט	& �ֹּת יְב�  �יֶ֨ט �֙ם־ה ֶ֖א	 י  + ֹּֽכ	
ין � �ֶּב ֶ֨ט  ְּפ�& ֶׁ֣ש� מ	 ְׂשּו�  ֲע� � ת� ֹו  ְׂש+ ֙ם־ֲע� ֶ֖א	 ֙ם  � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� � ת־מ� ֶ֖א� ו�

הּו׃  � �ֲע �ר ין  � �ּוְב יֶׁ֣ש  � א 6ֶ֖א	 ְל/) ה�  ִנ� מ� ְל� ֶ֖א� ו� ֹו֙ם  ת+ י� )ר  �ְּג
ה � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ֶּב� ּו  �ֽכ ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 � ֶ֖א� י  & ִק	 ִנ� ֙ם  ( ְד� ו� ִקּו  &ֶׁ֣ש ֲע� � ת�
֙ם׃ � ֽכ� ֲע ְל� � ר� ּו ְל� �ֽכ ְל� �א ת �י֙ם ְל/ 0 ר	 �ִח י֙ם ֶ֖א� V ְלה	 י ֶ֖א_ ,�ר ִח� ֶ֖א� ו�

ר 7 � ֶׁ֣ש� ץ ֶ֖א� ר� Uֶ֖א� ֶּב� ה  ֶּ֗ז�& ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ֶּב� ֙ם�  ֽכ� ת� ֶ֖א� י  + ֹּת	 ִנ� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש	 ו�
֙ם׃  � ְד־ֲעֹוְל� ֲע� ֙ם ו� � ן־ֲעֹוְל� מ	 ֙ם ְל� � יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� י ְל� ֹּת	 � ת� +ה 8ִנ� �ֵּ֥נ ה	

י � ֹּת	 ְל� ְב	 ר ְל� ִק� � ּׁ֔ש� י ה� � �ר ְב� ְל־ִּד	 ֙ם ֲע� ֽכ�& י֙ם ְל� ( ִח	 ֶ֨ט� ֙ם� ֶּב ֹּת� ֶ֖א�
יְל׃  � ֶ֖א6 9הֹוֲע	 ִנ� � � ו� Sִח 8ִצ ְב ׀ ר� +ִנ ֣ג� רtה� ִק� � ּׁ֔ש� ֲעS ְל� � �ְב ּׁ֔ש� ה	 ף ו�

י֙ם � ר	 �ִח ֶ֖א� י֙ם  � ְלה	 ֶ֖א_ י  0 �ר ִח� ֶ֖א� ְך  6ְל ה� ו� ְל  ֲע� � ֶּב� ְל� ר  ( �ְּט ִק� ו�
֙ם׃  � ֹּת� ֲע� ְד� א־י� ְל/� ר  � ֶׁ֣ש� י 10ֶ֖א� ִנ�6 פ� ְל� ֙ם  ( ֹּת� ְד� מ� ֲע� ו� ֙ם  Pאת� ּוְב�

֙ם � ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� יו ו� ְל�& י ֲע� ( מ	 א־ֶׁ֣ש� ר� ִק� ר ִנ	 ( ֶׁ֣ש� ה� ֶ֖א� ֶּ֗ז� ת ה� י	 + ֶּב� ֶּב�
ה׃ ָּ֑ל� � �ֶ֖א ֹות ה� �ְב �ֹּתֹוֲע ְל־ה� ת ֹּֽכ� � �ֹות ֶ֖א ְׂש& ן ֲע� ֲע� ( מ� ִנּו ְל� ְל� � ָּצ� ִנ	

0ה 11 ֶּ֗ז� ה� ת  י	 V ֶּב� ה� ה  י�, ה� י֙ם  ִצ	6 ר	 ְּפ� ת  ( ר� ֲע� מ� ה�
י 0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א� V֙ם  ְּג� ֙ם  � יֽכ� �יִנ �ֲע ֶּב� יו  � ְל� ֲע� י  � מ	 א־ֶׁ֣ש� � ר� ִק� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י ִנ� ית	 � ֶ֖א	 �ה ר� �ֵּ֥נ א 12      סה	 ֽכּו־ִנ�6 י ְל� ( ֹּֽכ	
י 0 מ	 י ֶׁ֣ש� � ֹּת	 ִנ� V ֹּֽכ� ר ֶׁ֣ש	 ֶׁ֣ש�, ֹו ֶ֖א� יְל& ֶׁ֣ש	 ר ֶּב� ( ֶׁ֣ש� י� ֶ֖א� ִקֹומ	 ְל־מ� ֶ֖א�
ֹו ְל& י  ית	 ( ְׂש	 ר־ֲע� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  ( �ֶ֖א ֶ֖אּו�  ּור� ה  � אֶׁ֣שֹוִנ� � ר	 ֶּב� ֙ם  � ֶׁ֣ש�

ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  � ַּמ	 ֲע� ת  � ֲע� ר� י  U�ִנ ְּפ� ן 13מ	 Vֲע� י� ה  ֹּת�6 ֲע� ו�
�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ה ִנ� ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם ה� � ְׂש	 ֲע� � ַּמ� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֙ם ֶ֖א� 0 ֽכ� ְׂשֹות� ֲע�
֙ם ֹּת�& ֲע� מ� ֶׁ֣ש� א  ְל/) ו� ר�  �ֶּב ְד� ו� ֙ם  + �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� ֙ם  Wיֽכ� �ְל ֶ֖א� ר  ,�ֶּב ְד� ֶ֖א� ו�

֙ם׃  � ית� ִנ	 א ֲע� �ְל/ ֙ם ו� � ֽכ� ת� א ֶ֖א� � ר� ִק� ֶ֖א� ת 14ו� י	 ( ֶּב� י ְל� ית	 W	ְׂש ֲע� ו�
t Transcription uncertain. Examine the LC image for 

other possible readings.

י֙ם ( ִח	 ֶ֨ט� ֙ם� ֶּב ֹּת� ר ֶ֖א� + ֶׁ֣ש� יו ֶ֖א� ְל�6 י ֲע� ( מ	 א־ֶׁ֣ש� ר� ִק� � ר ִנ	 V ֶׁ֣ש� ׀ ֶ֖א�
֙ם � יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� ְל� ו� ֙ם  � ֽכ� ְל� י  ֹּת	 � ת� ר־ִנ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹו֙ם  ִק& ַּמ� ְל�, ו� ֹו  ֶּב&

ֹו׃  ְל� ֶׁ֣ש	 ְל� י  ית	 � ְׂש	 ֲע� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם 15ֹּֽכ� � ֽכ� ת� ֶ֖א� י  � ֹּת	 ֽכ� ְל� ֶׁ֣ש� ה	 ו�
֙ם יֽכ�& �ִח ְל־ֶ֖א� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� י�  ֹּת	 ֽכ� ְל�8 ֶׁ֣ש� ה	 ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� י  � ִנ� ְּפ� ְל  ( ֲע� �מ

֙ם׃  י	 � ר� פ� ֶ֖א� ֲע  ר� � ְל־ָז� ֹּֽכ� ת  � �ה 16      סֶ֖א Pֹּת� ֶ֖א� ו�
א V ָּׂש� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ו� ה  ֶּ֗ז�6 ה� ֙ם  ( ֲע� ְד־ה� ֲע� ֶּב� ׀  ְל  ( �ָּ֑ל ְּפ� ת� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
י ֵּ֥נ	 � יִנ� �י־ֶ֖א ֹּֽכ	 י  � ֲע־ֶּב	 ְּג� פ� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ו� ה  � ָּ֑ל� פ	 ּות� �ה  ֵּ֥נ� ר	 ֙ם  0 ְד� ֲע� ְב�

ְך׃  � ת� ֲעS ֶ֖א � �מ י֙ם 17ֶׁ֣ש � ְׂש	 ה ֲע ַּמ� � �ה ה 0 ה מ� ֶ֖א�& ָ֤ך) ר יִנ� �ֶ֖א � ה�
:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  �ִצ Lִח ּוְב� ה  � הּוְד� י� י  ( �ר ֲע� י֙ם 18ֶּב� P	ִנ ֶּב� ה�

ֶׁ֣ש &�ֶ֖א ת־ה� י֙ם ֶ֖א� ( ר	 ֲע� ְב� ְבֹות� מ� ֶ֖א� � ה� ו� י֙ם  ִצ	6 �ֲע י֙ם  ( ֶ֨ט	 ֵּ֥ק� ְל� מ�
ת ֽכ� ( ְל� מ� י֙ם ְל	 W	ִנ ּו� ֹות ֹּֽכ� ְׂש, ֲע� ִק ְל� � �ִצ ֹות ֶּב� ֶׁ֣ש) י֙ם ְל� � ֶׁ֣ש	 ֵּ֥נ� ה� ו�
ן ֲע� � מ� י֙ם ְל� ר	& �ִח י֙ם ֶ֖א� ( אְלה	 �י֙ם� ְל ֽכ	 ס� ְך ִנ� + �ְּס ה� ֙ם ו� י	 מ�6 ּׁ֔ש� ה�

י׃  ִנ	 � �ס ֲע	 ֽכ� �ה 19ה� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  � ס	 ֲע	 ֽכ� מ� ֙ם  � �ה י  0 ת	 ֶ֖א ה�
֙ם׃ � יה� �ִנ ְּפ� ת  ֶׁ֣ש� �ֶּב ן  ֲע� � מ� ְל� ֙ם  ת�& ֶ֖א ֹוא  ְל) ה�

ה 20      ס ,�ֵּ֥נ ה	 ה  ו	6 ה י� י  ( ִנ� ְד ֶ֖א� ׀  ר  ( מ� ה־ֶ֖א� ֹּֽכ ן  P�ֽכ ְל�
ה ֶּ֗ז�& ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� ת�  ֽכ� ֹּת�8 ִנ	 י�  ת	 מ� ִח� � ו� י  + ְּפ	 ֶ֖א�
ה � ְד� ָּׂש� ה� ץ  � �ְל־ֲע ֲע� ו� ה  מ�& �ה ֶּב� ְל־ה� ֲע� ו� ֙ם�  ְד� ֶ֖א� � ְל־ה� ֲע�
ה׃ � ֶּב� ֽכ� ת	 א  �ְל/ ו� ה  � ר� ֲע� ּוְב� ה  � מ� ְד� ֶ֖א� � ה� י  ( ר	 ְל־ְּפ� ֲע� ו�

י 21      ס ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� ר  0 מ� ֶ֖א� ה  �ֹּֽכ
ּו �ְל ֽכ� ֶ֖א	 ו� ֙ם  � יֽכ� �ִח ְב� ְל־ָז	 ֲע� ּו  �פ ס� ֙ם  0 יֽכ� �ְלֹות ֲע ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	

ר׃  � ְׂש� א 22ְב� ְל/) ו� ֙ם�  יֽכ� �ֹות ְב� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� י  ֹּת	 ר� + ֶּב� א־ְד	 ְל/� י  I	ֹּֽכ
ֹו֙ם  י0 ֶּב� י֙ם  ית	& ּו	 י הוִציא ִצ	 � יֶ֖א	 ץהֹוִצ	 ר� ( ֶ֖א� �מ ֙ם  � ֶ֖אֹות�

ִח׃  ְב� � ָז� ו� ה  � ֲעֹוְל� י  � �ר ְב� ְל־ִּד	 ֲע� ֙ם  י	 � ר� ִצ� י 23מ	 ( ֹּֽכ	
ר� אמ �ְל ֙ם  + ֶ֖אֹות� י  ית	 ּו	, ִצ	 ה  ֶּ֗ז� Iה� ר  ( ְב� ִּד� ת־ה� ֙ם־ֶ֖א� � ֶ֖א	
֙ם � ֹּת� ֶ֖א� ו� י֙ם  אְלה	& � �ְל ֙ם�  ֽכ� ְל� י  +ית	 י	 ה� ו� י  ִקֹוְל	& ְב� ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש	
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְך�  ר� ִּד�8 ְל־ה� ֽכ� ֶּב� ֙ם  ֹּת�6 ֽכ� ְל� ה� ו� ֙ם  � ֲע� ְל� י  ( יּו־ְל	 ה� � ֹּת	

֙ם׃  � ֽכ� ְב ְל� � יֶ֨ט� ן י	 ֲע� � מ� ֙ם ְל� ֽכ�& ת� )ה ֶ֖א� ּו� ִצ� ֲעּו� 24ֶ֖א� מ� � א ֶׁ֣ש� ְל/+ ו�
ּות �ר ר	 ֶׁ֣ש� ֹות ֶּב	 ִצ& �ֲע (מ ֽכּו� ֶּב� �ְל� �ָּ֑י ֙ם ו� ִנ�& ָז� ת־ֶ֖א� ּו ֶ֖א� ְּט) א־ה	 ְל/� ו�
י֙ם׃ � ִנ	 פ� ְל� א  �ְל/ ו� ֹור  �ִח ֶ֖א� ְל� ּו  �י ה� ָּ֑י	 ו� ֲע  � ר� ה� ֙ם  ( ֶּב� ְל	

ץ 25 ר� ( ֶ֖א� �מ ֙ם�  יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� ּו  ֶ֖א+ ִצ� י� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹו֙ם  ָּ֑י6 ן־ה� מ	 ְל�
֙ם� יֽכ� �ְל ֶ֖א� ִח  + ְל� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ה  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  ָּ֑י) ה� ְד  � ֲע� ֙ם  י	 ר�& ִצ� מ	
׃ Sִח �ְל ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  � �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� ֹו֙ם  �י י֙ם  יֶ֖א	& ְב	 ֵּ֥נ� ה� י  ( ְד� ְב� ְל־ֲע� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�

ֶׁ֣שּו� 26 ִק� ָּ֑י� ֙ם ו� � ִנ� ָז� ת־ֶ֖א� ּו ֶ֖א� �ְּט א ה	 �ְל/ י ו� ְל�& �ֲעּו� ֶ֖א מ� ֹוא ֶׁ֣ש� ְל+ ו�
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֙ם׃  � ְבֹות� ֶ֖א� �ֲעּו מ � �ר �֙ם ה ְּפ�& ר� ת־ֲע� ֙ם� 27ֶ֖א� יה� �ְל + ֶ֖א� ֹּת� ר� ֶּב� ְד	 ו�
יָ֤ך � ְל� �ֶ֖א ּו  �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 א  �ְל/ ו� ה  ָּ֑ל� &�ֶ֖א ה� י֙ם  ( ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�

ה׃  ּוֽכ� ִנ� ֲע� י� א  �ְל/ ו� ֙ם  � יה� �ְל ֶ֖א� את�  � ר� ִק� ) 28ו� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�
)ה הו� ִקֹוְל� י� ּו ֶּב� ֲע6 מ� ֹוא־ֶׁ֣ש� ר ְל� ( ֶׁ֣ש� ְּגֹוי� ֶ֖א� +ה ה� ֙ם ָז� יה�6 �ְל ֶ֖א�
ה מּוִנ�& ֶ֖א_ � ה� ה�  ְד� ְב� � ֶ֖א� ר  � מּוס� ּו  �ִח ִק� ְל� א  �ְל/ ו� יו  ְלה�& ֶ֖א_

֙ם׃  � יה� ְּפ	 ה מ	 � ת� ר� ֽכ� ִנ	 י 29      סו� יֽכ	 ְל	& ֶׁ֣ש� ה� � ְך� ו� �ר ָז� י ִנ	 + ֶּ֗ז	 ְּג�
ֶׁ֣ש �ְּט ָּ֑י	 ו� ה  הו�& י� ס  ( ֶ֖א� י מ� ה ֹּֽכ	^ � יִנ� ֙ם ִק	 � י	 פ� ְל־ֶׁ֣ש� י ֲע� � ֶ֖א	 ּוְׂש�

ֹו׃  ת� ר� ְב� ֹור ֲע� �ת־ִּד ֲע 30ֶ֖א� 0 ר� ה ה� � הּוְד� י־י� �ִנ ּו ְב� ְׂש, י־ֲע� � ֹּֽכ	
ת י	 0 ֶּב� ֶּב� ֙ם  יה�6 �ּוִצ ֵּ֥ק� ֶׁ֣ש	 מּו  ( ְׂש� �ה  הו� ו֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � יִנ� �ֲע ֶּב�

ֹו׃  ֶ֖א� ַּמ� ֶ֨ט� יו ְל� � ְל� י ֲע� � מ	 א־ֶׁ֣ש� ר� ִק� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֹות 31ֶ֖א� מ) ּו ֶּב� Pִנ ּוְב�
֙ם � יה� �ִנ ת־ֶּב� ף ֶ֖א� 0ר ְׂש� ֙ם ְל	 &ֵּ֥נ ן־ה	 )יא ְב� �֣ג ר� ֶּב� ֶׁ֣ש� ת ֶ֖א� פ� 6ֹּת ה�
א �ְל/ ו� י  ית	 ּו	& ִצ	 א  ְל/) ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֶׁ֣ש  � �ֶ֖א ֶּב� ֙ם  � יה� �ת ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� ו�

י׃  � ֶּב	 ְל־ְל	 ֲע� ה  � ת� ְל� י֙ם 32      סֲע� + מ	 ה־י� � �ֵּ֥נ ה	 ן  P�ֽכ ְל�
)יא �֣ג ת� ו� פ� 8ֹּת ֹוְד ה� ר ֲע+ ,�מ ֶ֖א� �ְל/א־י ה ו� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם� ִנ� ֶ֖א	 ֶּב�
ת פ� �ת ְב� ּו  �ר ְב� ִק� ו� ה  � ֣ג� �ר ה� ה� )יא  �֙ם־ְּג ֶ֖א	 י  � ֹּֽכ	 ֙ם  &ֵּ֥נ ן־ה	 ְב�

ֹו֙ם׃  ִק� מ� ין  � �ֶ֖א �ה� 33מ ֶּ֗ז� ה� ֙ם  + ֲע� ה� ת  ְל�, ְב� ִנ	 ה  Wת� י� ה�, � ו�
ין � �ֶ֖א ץ ו� ר� � ֶ֖א� ת ה� ( מ� ה_ ְב� ֙ם ּוְל� י	 � מ� ּׁ֔ש� ֹוף ה� �ֲע ְל ְל� ֽכ�& ֶ֖א� � מ� ְל�

יְד׃  � ר	 ִח� ִצֹות� 34מ� Lִח � �ה ּומ הּוְד�6 י י� ( �ר ֲע� �י ׀ מ ( ֹּת	 ֶּב� ֶׁ֣ש� ה	 ו�
ן � ת� ֹוְל ִח� �ה ִק ִח�& מ� ֹוְל ְׂש	 ִק) ו� ְׂשֹון�  ֹוְל ְׂש� ֙ם ִק+ &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� �ה ה� י� ה� ה ֹּת	 � ֶּב� ר� ִח� י ְל� � ה ֹּֽכ	 � ָּ֑ל� ֹוְל ֹּֽכ� ִק) ו�

ה  8 Yהו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� יא  ( ה	 ה� ת  ( �ֲע יֶ֖אּוויִציאו ֶּב� ( יֹוִצ	
Xיו ר� מֹות־ְׂש� ִצ� ת־ֲע� ֶ֖א� ו� ה  ( הּוְד� י־י� � �ֽכ ְל� מ� ֹות  מ) ִצ� ת־ֲע� ֶ֖א�
י֙ם יֶ֖א	6 ְב	 ֵּ֥נ� ֹות ה� מ) ִצ� ת ׀ ֲע� ( �ֶ֖א י֙ם ו� W	ִנ ה� ֹּֽכ ֹות ה� מ, ִצ� ת־ֲע� ֶ֖א� ו�
֙ם׃ � יה� �ר ְב� ֵּ֥ק	 מ	 :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י־י� � �ְב יֹוֶׁ֣ש� ֹות  �מ ִצ� ֲע� ת  0 �ֶ֖א ו�

א 2 ( ְב� ִצ� ׀  ְל  (ֽכ ּוְל�  Sִח W�ר ָּ֑י� ְל� ו� ֶׁ֣ש  מ� ּׁ֔ש�, ְל�  Xִחּו֙ם ֶ֨ט� ּוֶׁ֣ש�
ר� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ו� ְדּו֙ם�  ְב� ר ֲע� + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ּו֙ם  Wְב �ה ר ֶ֖א� ֶׁ֣ש�, ֙ם ֶ֖א� י	 מ�6 ּׁ֔ש� ה�
ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ּו֙ם  ֶׁ֣ש& ר� ִּד� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ֙ם  יה�& �ר ִח� � ֶ֖א� ּו  ֽכ) ְל� ה�
ן מ� 0ְד רּו ְל� &�ְב ֵּ֥ק� א י	 ְל/) פּו� ו� ס� � ֶ֖א� �א י ֙ם ְל/+ � ה� ּו ְל� �ו ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� � ה	

ּו׃  י� ה� � י	 ה  � מ� ְד� ֶ֖א� ה� י  � �ִנ ְל־ְּפ� י֙ם 3ֲע� ָּ֑י	& ִח� � �מ ת�  ו� מ�8 ר  � ִח� ְב� ִנ	 ו�
ה � ִח� ְּפ� ֶׁ֣ש� ַּמ	 ן־ה� מ	 י֙ם  ר	& ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ה� ית�  ר	 �ֶ֖א ּׁ֔ש� ה� ְל  6ֽכ ְל�
ר ( ֶׁ֣ש� י֙ם� ֶ֖א� ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ֹות ה� מ+ ִק ַּמ� ְל־ה� ֽכ� את ֶּב� ֶּ֗ז/� ה ה� � ֲע� ר� � ה�
ֹות׃ ֶ֖א� ְב� ִצ� �ה  הו� י� ֙ם  � Lֶ֖א ִנ� ֙ם  ֶׁ֣ש�& י֙ם  ( ֹּת	 ִח� ִּד� ה	

ה 4      ס הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ ֙ם  יה�6 �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�
ּוְב׃ ֶׁ֣ש� י� א  �ְל/ ו� ּוְב  �ֶׁ֣ש ֙ם־י� ֶ֖א	 ּומּו  ִק� י� א  ְל/) ו� ּו  �ְל ְּפ� י	 ה�

ה 5 ( ְב� Lֶׁ֣ש :֙ם מ� � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� 0ה  ֶּ֗ז� ה� ֙ם  � ֲע� ה ה� Wְב� ּוֲעS ֶׁ֣שֹוְב� ִּד, מ�
ּוְב׃ ֶׁ֣ש� ְל� ּו  �ִנ ֶ֖א� �מ ית  מ	& ר� ֹּת� ֶּב� יִקּו�  ָז	8 ִח_ ה� ת  ִח� � ָּצ� ִנ	

יֶׁ֣ש 6 ין ֶ֖א	6 ( �רּו ֶ֖א &�ֶּב ְד� י� ן  ( �ֲע� ְלֹוא־ֽכ מ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ו� י  ֹּת	 ְב� + ֶׁ֣ש� ִק� ה	
ְב ה ֶׁ֣ש�^ 6ָּ֑ל Lי ֹּֽכ ית	 � ְׂש	 ה ֲע� ( ר מ� �אמ �ֹו ְל ת& ֲע� ( ְל־ר� ֙ם� ֲע� ִח� ִנ	

֙ם ְבמרִצות֙ם  ת�& ּוִצ� ר) מ� ה׃ֶּב	 � מ� ִח� ְל� ַּמ	 ֶּב� ף  � �ֶׁ֣שֹוֶ֨ט ּוס  �ס ֹּֽכ�
ר  7 +ת יה� ו� ְד�& ֹוֲע� ה� מ� ֲע� ְד� � ֙ם י� י	 מ�6 ּׁ֔ש� ה ְב� ( יְד� ס	 ֙ם־ִח� וסוסְּג�

יס�  ס	 ֣ג&ו� ֲע� אtו� י ְל/) U	ַּמ ֲע� ה ו� ִנ� � ֶ֖א� ת ֶּב ( �ת־ֲע ּו ֶ֖א� �ר מ� ּור ֶׁ֣ש�
�ה׃  הו� י� ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ת  � �ֶ֖א ּו  ֲע& ְד� � רּו� 8י� אמ� ת/� ה  + יֽכ� �ֶ֖א

)ה �ֵּ֥נ ן� ה	 �ֽכ ִנּו ֶ֖א� � ֹּת� ה ֶ֖א	 � הו� ת י� � תֹור� ִנּו ו� ִח� ִנ�& י֙ם ֶ֖א� ( מ	 ֽכ� ִח�
י֙ם׃  � ר	 פ� ס ר  ִק� � ֶׁ֣ש� ֶ֨ט  � �ֲע ה  ְׂש�& ֲע� ר  ִק� ( ּׁ֔ש� יֶׁ֣שּו 9ְל� ( ְב	 ה

סּו ֶ֖א�& ה� מ� הו� ר־י� ְב� ְד� +ה ְב	 �ֵּ֥נ ְדּו ה	 � �ֽכ ָּ֑ל� ָּ֑י	 ֹּתּו ו� � י֙ם ִח� מ	& ֽכ� ִח�
֙ם׃  � ה� ְל� ה  � ת־מ� � מ� ֽכ� ִח� ן 10      סו� ,�ֹּת ֶ֖א�  Xן �ֽכ ְל�

י + י֙ם ֹּֽכ	 ֶׁ֣ש	& ֹור� י) ֙ם� ְל� יה� �ֹות ְד� י֙ם ְׂש� ר	6 �ִח ֶ֖א� ֙ם ְל� Wיה� �ֶׁ֣ש ת־ִנ� ֶ֖א�
יא� ְב	 ֵּ֥נ� מ	 ֲע  ִצ� � ֶּב�  Sֲע ( �ִצ ֶּב ה  �ָּ֑ל Lֹּֽכ ֹוְל  ְד& ְד־ְּג� ֲע� ו� ן�  ֶ֨ט ֵּ֥ק� מ	

ר׃  ִק� � ה ּׁ֔ש� ְׂש� �ה ֲע �ָּ֑ל Lן ֹּֽכ &�ה ְד־ֹּֽכ ֲע� ר 11ו� ְב� + ת־ֶׁ֣ש� ּו ֶ֖א� Pְּפ ר� י� ו�
ין � �ֶ֖א ֹו֙ם ו� ְל� ֹו֙ם ׀ ֶׁ֣ש� ְל) ר ֶׁ֣ש� �אמ �ה ְל ָּ֑ל�& ִק� ְל־ִנ� י� ֲע� ַּמ	 ת־ֲע� ֶּב�

ֹו֙ם׃  ְל� ֹוֶׁ֣ש 12ֶׁ֣ש� ֙ם־ֶּב) ְּג� ּו  ְׂש� ֲע� ה  � ְב� �תֹוֲע י  � ֹּֽכ	 ֶׁ֣שּו  U	ְב ה
י֙ם ְל	6 פ� ֵּ֥נ ּו ְב� ְל) ְּפ� ן י	 P�ֽכ ֲעּו ְל� ְד�& א י� ֙ם� ְל/) �ְל ֹּֽכ� ה	 ֶׁ֣שּו ו� 6ְב �א־י ְל/�
ה׃ � הו� י� ר  � מ� ֶ֖א� ּו  �ְל ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� י	 ֙ם  0 ת� ִּד� Lִק ְּפ� ת  V �ֲע ֶּב�

י֙ם 13      ס ְב	, ִנ� יןX ֲע� ��ה ֶ֖א ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם ִנ� � �יפ ס	 ף ֶ֖א� �ס ֶ֖א�
ן � �ֹּת ֶ֖א� ְל ו� &�ְב ה� ִנ� ְל� ֲע� � ה� ה ו� ִנ�6 �ֶ֖א ֹּת� י֙ם ֶּב� ( ִנ	 �ֶ֖א ין ֹּת� V �ֶ֖א ן ו� פ� Wְּג� ֶּב�

ּו֙ם׃  ר� ְב� ֲע� י� ֙ם  � ה� י֙ם 14ְל� ְב	& ֶׁ֣ש� �י ִנּו  )ִח� ִנ� ֶ֖א� ה�  ְל־מ� ֲע�
֙ם � ה־ּׁ֔ש� מ� ִּד� ִנ	 ו� ר  � ִצ� ְב� ַּמ	 ה� י  � �ר ְל־ֲע� ֶ֖א� ֹוא  ְב0 ִנ� ו� ּו  פ6 ס� ֶ֖א� � �ה
י � אֶׁ֣ש ֹּֽכ	 י־ר/& �ִנּו מ ( �ִק ֶׁ֣ש� ָּ֑י� ִנּו� ו� ַּמ�8 ְד	 יִנּו ה� + �ְלה ה ֶ֖א_ הו�, יX י� ֹּֽכ	

�ה׃  יהו� אִנּו ְל� � ֶ֨ט� ת 15ִח� � �ֲע ֹוְב ְל� ין ֶ֨ט� ( �ֶ֖א ֹו֙ם ו� �ְל ֶׁ֣ש� �ה ְל� �ּו ִק�
ה׃  � ת� ֲע� ְב� �ה  �ֵּ֥נ ה	 ו� ה  � �ְּפ ר� ת 16מ� ( ר� ִח� ִנ� ֲע�  מ� ֶׁ֣ש� ִנ	 ן  + ִּד� מ	

ה � ֶׁ֣ש� ֲע� ר� יו  יר�& ֶּב	 ֶ֖א� ֹות  ְל) ה� ִצ� מ	 ֵּ֥קֹוְל�  מ	 יו  סּוס�&
יר � ּ֙ה ֲע	 ְלֹוֶ֖א�& ץ ּומ� ר� ( ְלּו� ֶ֖א� אֽכ� ָּ֑י/� ֹוֶ֖אּו ו� ְב6 ָּ֑י� ץ ו� ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ�

ּ֙ה׃  � ְב� י  �ְב ֶׁ֣ש� �י ֙ם 17      סו� ֽכ�6 ֶּב�  Sִח W�ָּ֑ל ֶׁ֣ש� מ� י  ִנ	, ִנ� ה	  Xי ֹּֽכ	

t Transcription uncertain. Examine the LC image for 
other possible readings.
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ּו �ֽכ ּׁ֔ש� ִנ	 ֶׁ֣ש ו� ִח� � ֙ם ְל� � ה� ין־ְל� �ר ֶ֖א � ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� ִנ	& ֲע פ� י֙ם� ִצ	 ֶׁ֣ש	 ִח� ִנ�
ה׃  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � ֽכ� ת� י 18      סֶ֖א� ( �ְל ֲע� י  � ית	 י֣ג	 � ְל	 ְב� מ�

י׃  � ּו� י ְד� � ֶּב	 י ְל	 � ְל� ֹון ֲע� ֣ג� י 19י� ַּמ	6 ת־ֲע� ת ֶּב� ( ֲע� ו� � ֹוְל ֶׁ֣ש� Pה־ִק �ֵּ֥נ ה	
ּ֙ה � ֹּֽכ� ְל� ֙ם־מ� ֹון ֶ֖א	 ָּ֑י& ִצ	 ין ֶּב� ( �ה� ֶ֖א יהו� � י֙ם ה� & ֵּ֥ק	 ִח� ר� ץ� מ� ר� ֶ֖א�8 �מ
י � �ְל ְב� ה� ֶּב� ֙ם  � יה� �ְל ס	 פ� ֶּב	 י  ּוִנ	 ס0 ֲע	 ֽכ� ה	  Sּוֲע ִּד6 מ� ּ֙ה  � ֶּב� ין  ( �ֶ֖א

ר׃  � ֽכ� �ֹוא 20ִנ �ְל ִנּו  ִח� � ִנ� ֶ֖א� ו� ץ  י	 � ִק� ה  ְל� ( ֹּֽכ� יר  � ִצ	 ִק� ר  � ְב� ֲע�
ִנּו׃  ֲע� � י 21ִנֹוֶׁ֣ש� ֹּת	 ר� � ֶּב� ֶׁ֣ש� ה� י  � ַּמ	 ת־ֲע� ֶּב� ר  ְב� � ְל־ֶׁ֣ש� ֲע�

י׃  ִנ	 ת� � ִק� ָז	 ִח_ ה ה� � ַּמ� י ֶׁ֣ש� ֹּת	 ר� Uְד� ְד 22ִק� ֲע�& ְל� ֣ג	 ין ֶּב� ( �י� ֶ֖א ר	 kָּצ ה�
ת � ֽכ� Lר ה ֶ֖א� ת�& ְל� � א ֲע� � ְל/) Sּוֲע ִּד8 י מ� ֙ם ֹּֽכ	6 � ין ֶׁ֣ש� ( �א ֶ֖א � �פ ֙ם־ר ֶ֖א	

י׃  � ַּמ	 ת־ֲע� ֹור 23ֶּב� ִק) מ� י  � יִנ	 �ֲע ו� ֙ם  י	 מ�& י�  ר/אֶׁ֣ש	 ן  + �ֹּת י־י	 � מ	
י � �ְל ְל� � ִח� ת  � �ֶ֖א ה  ְל� י� ְל�& ו� ֙ם  ( יֹומ� ה�  ֹּֽכ� ְב� ֶ֖א� ו� ה  � ֲע� מ� ִּד	

י׃  � ַּמ	 ת־ֲע� ְב�

ה� 9 ְב� ָז� ֲע� � ֶ֖א� ו� י֙ם  ִח	& ר� �ְלֹון� ֶ֖א ר מ� ֶּב�6 ְד� ַּמ	 י ְב� ִנ	 ( �ִנ ֹּת� י־י	 � מ	
י֙ם פ	& )ֶ֖א� ִנ� מ� ֙ם�  ָּ֑ל� Lֽכ י  + ֹּֽכ	 ֙ם  � ֹּת� ֶ֖א	 � �מ ה  � ֽכ� ְל� �ֶ֖א ו� י  ַּמ	& ת־ֲע� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ְד	 ֣ג� ֶּב ת  ר� � ִצ� ֙ם 2ֲע� ( ֹּת� ֶׁ֣ש� ִק� ֙ם�  ֶׁ֣שֹוִנ� ת־ְל� ֶ֖א� ּו  ֽכ+ ר� ְד� ָּ֑י� � ו�
ה ֲע�, ר� �מ  Xי ֹּֽכ	 ץ  ר� � ֶ֖א� ְב� ּו  ר) ְב� ְּג� ה  � מּוִנ� ֶ֖א_ ְל� א  �ְל/ ו� ר  ִק� ֶׁ֣ש�&
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֲעּו  � ְד� א־י� ְל/� י  � ת	 ֶ֖א ו� ֶ֖אּו  0 ִצ� י� ׀  ה  V ֲע� ְל־ר� ֶ֖א�

ִח 3      ס � ְל־ֶ֖א� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ו� רּו  &�מ ּׁ֔ש� ה	 הּו�  8�ֲע �ר �מ יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	
Sֲע � �ְל־ר ֽכ� ו� ְב  &ִק ֲע� י� ֹוְב  ִק) ִח� ֲע� ְל־ֶ֖א� י ֽכ� + ִחּו ֹּֽכ	 � ֶ֨ט� ְב� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�

ְך׃  �ְל ה� יְל י� � ֽכ	 א 4ר� ת ְל/) � מ� ֶ֖א_ ָּ֑לּו ו� &�ת ה� הּו� י� 8�ֲע �ר יֶׁ֣ש ֶּב� + ֶ֖א	 ו�
ּו׃ ֶ֖א� ְל� �ה ִנ	 �ו ֲע� ר ה� ִק� � ר־ֶׁ֣ש� ֶּב� 0֙ם ִּד� ֶׁ֣שֹוִנ� ּו ְל� Vְד ַּמ� רּו ְל	 � �ֶּב ְד� י�

ּו 5 �ִנ ֶ֖א� �מ ה  0 מ� ר� מ	 ֶּב� ה  � מ� ר� מ	 ֹוְך  ת) ֶּב�  �ָ֤ך ֹּת� ְב� ֶׁ֣ש	
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י ִנ� � ת־ֶ֖אֹות	 ֲע� � ר� 6      סְד� מ� ה ֶ֖א� +ן ֹּֽכ 6�ֽכ ְל�

יְך ( �י־ֶ֖א � י֙ם ֹּֽכ	 � ֹּת	 ִנ� ִח� ֙ם ּוְב� � פ� י ִצֹור� � ִנ	 ִנ� ֹות ה	 ֶ֖א& ְב� )ה ִצ� הו� י�
י׃  � ַּמ	 ת־ֲע� ֶּב� י  � �ִנ ְּפ� מ	 ה  ְׂש�& ֲע_ ץ  7ֶ֖א� � �ּוֶ֨טשוִחֶ֨ט ִח ִח0 ֶׁ֣ש�

הּו� 8�ֲע �ת־ר ֶ֖א� ֹו֙ם  ְל+ ֶׁ֣ש� יו  פ	6 ֶּב� ר  � �ֶּב ְד	 ה  ( מ� ר� מ	 ֙ם  � ֶׁ֣שֹוִנ� ְל�
ֹו׃  ֶּב� ר� ֶ֖א� י֙ם  � ְׂש	 י� ֹו  �ֶּב ר� ִק	 ּוְב� ר  &�ֶּב ְד� ה 8י� ָּ֑ל� � �ְל־ֶ֖א ֲע� ה�

ה ָז�& ר־ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֹוי ֶ֖א� ֣ג) ֙ם ֶּב� �ה ֶ֖א	^ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם ִנ� � ְד־ֶּב� ִק� פ� א־ֶ֖א� ְל/�
י׃  � ֶׁ֣ש	 פ� ֙ם ִנ� � �ֵּ֥ק ִנ� ת� א ת	 �א 9      סְל/ V ָּׂש� י֙ם ֶ֖א� W	ר ה� ְל־ה�, ֲע�

תּו� ָּצ� ִנ	 י  + ֹּֽכ	 ה  יִנ�& ִק	 ר�  ֶּב� ְד� מ	 ֹות  ֶ֖א+ ְל־ִנ� ֲע� ו� י  ה	 ִנ�6 ו� י  ( ֽכ	 ְב�
ֹוף ֲע+ ��ה מ ִנ� ִק� ֹוְל מ	 ּו ִק) �ֲע מ� א ֶׁ֣ש� �ְל/ ר ו� &�ְב יֶׁ֣ש ֲע ( י־ֶ֖א	 ְל	 ֶּב� מ	

ֽכּו׃  � ְל� ה� ּו  �ְד ְד� ִנ� ה  מ�& �ה ְד־ֶּב� ֲע� ו� ֙ם�  י	 מ�8 ּׁ֔ש� י 10ה� V ֹּת	 ת� ִנ� ו�
י V �ר ת־ֲע� ֶ֖א� ו� י֙ם  � ֵּ֥נ	 ֹּת� ֹון  ֲע) מ� י֙ם  � ָּ֑ל	 ֣ג� ְל� :֙ם  0 ְל� רּוֶׁ֣ש� ת־י� ֶ֖א�
ְב׃ � �יֹוֶׁ֣ש י  � ְל	 ֶּב� מ	 ה  � מ� מ� ֶׁ֣ש� ן  � �ֹּת ֶ֖א� ה  0 הּוְד� י�

את 11      ס ת־ָז/& ֶ֖א� ן  ( �ְב י� ו� ֙ם�  ֽכ� ִח� � ה� יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	 י־ה� � מ	
ה� ְל־מ� ֲע� ּ֙ה  � ְד� ְּג	 י� ו� יו  � ְל� �ֶ֖א 0ה  הו� י־י� � ְּפ	 ר  V ֶּב� ִּד	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ו�

� ְל	 ֶּב� ר מ	 � ֶּב� ְד� ַּמ	 ֽכ� ה  � ת� ָּצ� ִנ	 ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ה  ( ְד� ְב� ר׃mֶ֖א� � �ְב ֲע י 
י 12      ס ת	& ֹור� ת־ֹּת) ֶ֖א� ֙ם�  ְב� ָז� ְל־ֲע� ֲע� ה  הו�& י� ר  אמ� ָּ֑י/) ו�

י � ִקֹוְל	 ְב� ּו  �ֲע מ� ְל/א־ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  � יה� �ִנ פ� ְל	 י  ֹּת	 � ת� ִנ� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ּ֙ה׃  � ֽכּו ְב� ְל� � ְל/א־ה� ֙ם 13ו� � ֶּב� ּות ְל	 ר) ר	 י ֶׁ֣ש� � �ר ִח� ּו ֶ֖א� ֽכ& )ְל� �ָּ֑י ו�

֙ם׃ � ְבֹות� ֶ֖א� ּו֙ם  �ְד ַּמ� ְל	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ְל	& ֲע� ֶּב� ה� י�  �ר ִח� ֶ֖א� ו�
י 14      ס ( �ְלה ֶ֖אֹות� ֶ֖א_ ְב� +ה ִצ� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�

ה � ִנ� ֲע� � ה ְל� � ֶּ֗ז� ֙ם ה� � ֲע� ת־ה� ֙ם ֶ֖א� 0 יְל� ֽכ	 ֶ֖א� י מ� V ִנ	 ִנ� ְל ה	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
אֶׁ֣ש׃  י־ר/� �מ י֙ם  � ית	 ִק	 ֶׁ֣ש� ה	 ֙ם 15ו� ְּגֹוי	& ֶּב� י֙ם�  ִצֹות	 � פ	 ה� ו�

י + ֹּת	 ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו� ֙ם  � ְבֹות� ֶ֖א� � ו� ה  ַּמ� � �ה ּו  ֲע& ְד� � י� א  ְל/) ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
֙ם׃  � ֶ֖אֹות� י  � ָּ֑לֹות	 ֹּֽכ� ְד  � ֲע� ְב  ר� ִח�& ת־ה� ֶ֖א� ֙ם�  יה� �ר ִח� � פֶ֖א�

ּו 16 �ֶ֖א ר� ִק	 ו� ּו  ִנ0 ֹוִנ� ֶּב� ת� ה	 ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֹּֽכ
ּו �ִח ְל� ֶׁ֣ש	 ֹות  �מ ֽכ� ִח� ְל־ה� ֶ֖א� ו� ה  יִנ� � ְבֹוֶ֖א� ּות� ֹות  �ִנ ִקֹוִנ� מ� ְל�

ה׃  ֹואִנ� ְב� ת� י 17ו� ה	 � ִנ� יִנּו  � �ְל ֲע� ה  ִנ� � ָּׂש� ת	 ו� ה  ִנ� ר� U�ה מ� ּות�
֙ם׃ י	 � ְלּו־מ� ֶּ֗ז� י	 יִנּו  � �ְּפ ֲע� פ� ֲע� ו� ה  ֲע�& מ� ִּד	 יִנּו�  8�יִנ �ֲע ה  ִנ� ְד� + ר� �ת ו�

ּו 18 ִנ� ֶׁ֣ש� +ִנּו ֶּב ְד� � ִּד� Lיְך ֶׁ֣ש ( �ֹון ֶ֖א �ָּ֑י ִצ	 ֲע מ	 � מ� ֶׁ֣ש� י ִנ	 0 ה	 ֹוְל ִנ� �י ִק ( ֹּֽכ	
יִנּו׃ � �ִנֹות ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� יֽכּו מ	 � ְל	 ֶׁ֣ש� י ה	 � ץ ֹּֽכ	 ר� ִנּו ֶ֖א�& ְב� ( ָז� י־ֲע� � ְד� ֹּֽכ	 ֶ֖א מ�

ִח 19      ס � ֵּ֥ק� ת	 ה ו� הו�& ר־י� ְב� י֙ם� ִּד� ֶׁ֣ש	 ה ִנ� ִנ� ֲע� + מ� י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	
ה � ּׁ֔ש� ֶ֖א	 י ו� ה	 ֙ם� ִנ�& יֽכ� �ֹות ִנ� ה ְב� ִנ� ְד� + �ַּמ ְל� יו ו� � ר־ְּפ	 ְב� ֙ם ִּד� � ֽכ� ִנ� ָז� ֶ֖א�

ה׃  � יִנ� ּ֙ה ִק	 � ֲעּות� א 20ר� � יִנּו ֶּב� &�ָּ֑לֹוִנ ִח� ת� ֶּב� ו� ה מ�8 ְל� + י־ֲע� � ֹּֽכ	
י֙ם � ִחּור	 ֶּב� ּוץ  ִח& מ	 ְל�  ֲעֹוְל� ית  + ר	 ֽכ� ה� ְל� יִנּו  � �ִנֹות מ� ר� ֶ֖א� ֶּב�

ֹות׃  ְב� ִח ר� �ת 21מ ( ְל� ְב� ה� ִנ	 ְל� פ� � ִנ� ה ו� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ה ִנ� ^ר ֹּֽכ 6�ֶּב ִּד�
י � �ר ִח� ֶ֖א� �יר מ 0 מ	 ֲע� ה ּוֽכ� � ְד� ָּׂש� )י ה� �ִנ ְל־ְּפ� ן ֲע� מ� �ְד ֙ם ֹּֽכ� ְד�& ֶ֖א� � ה�

ף׃  � �ְּס ֶ֖א� מ� ין  � �ֶ֖א ו� ר  � �ִצ ֵּ֥ק ר 22      סה� ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ
ְל � �ָּ֑ל ה� ת� ְל־י	 ֶ֖א� ֹו ו� ת& מ� ֽכ� ִח� ֙ם� ֶּב� ֽכ� ְל ִח� + �ָּ֑ל ה� ת� ְל־י	 ה ֶ֖א� הו�6 י�
ֹו׃ ר� ֶׁ֣ש� ֲע� ֶּב� יר  � ֶׁ֣ש	 ֲע� ְל  � �ָּ֑ל ה� ת� ְל־י	 ֶ֖א� ֹו  ת� ּור� ְב� ֣ג� ֶּב	 ֹור  �ֶּב ְּג	 ה�

23 i ְל �ֹּֽכ ְׂש� ה� ְל  6�ָּ֑ל ה� ת� ַּמ	 ה� ְל  ( �ָּ֑ל ה� ת� י	 את  P/ָז ֙ם־ֶּב� ֶ֖א	 י  ( ֹּֽכ	

m This meteg is a merkha in other texts.
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ֶ֨ט � ְּפ� ֶׁ֣ש� ְד מ	 ס� 0 ה ִח� ְׂש� �ה ֲע הו�& י י� ( ִנ	 י ֶ֖א� יh ֹּֽכ	^ ֲעS ֶ֖אֹות	 (ְד י� ו�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י ִנ� ֹּת	 ִצ� � פ� ה ִח� ָּ֑ל� � �ֶ֖א י־ְב� � ץ ֹּֽכ	 ר� � ֶ֖א� ה ֶּב� � ִק� ְד� ּוִצ�

י 24      ס ֹּת	& ְד� ִק� ( �ה ּופ� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם ִנ� � ֶ֖א	 י֙ם ֶּב� � מ	 0ה י� �ֵּ֥נ ה	
ה׃  � ְל� ר� ֲע� ֶּב� ּוְל  �ְל־מ ְל־ֹּֽכ� ֙ם 25ֲע� י	 ( ר� ִצ� ְל־מ	 ֲע�

ַּמֹון� ֲע� +י  �ִנ ְל־ֶּב� ֲע� ו� ֹו֙ם  Pְד ְל־ֶ֖א_ ֲע� ו� ה  הּוְד�6 ְל־י� ֲע� ו�
י֙ם � ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ה� ה  ֶ֖א�& �פ י  ( �ִצּוִצ ְל־ִק� ֹּֽכ� ְל�  ֲע� ו� ְב  ְל־מֹוֶ֖א�& ֲע� ו�
ית � �ְל־ֶּב ֽכ� ו� י֙ם  ְל	& �ר ֲע� ֙ם�  ְּגֹוי	 ְל־ה� ֽכ� י  + ֹּֽכ	 ר  � ֶּב� ְד� ַּמ	 ֶּב�

ְב׃  � �י־ְל �ְל ר� ְל ֲע� � �ֶ֖א ר� ְׂש�       סי	

0ה 10 הו� י� ר  V ֶּב� ִּד	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ר  ְב�6 ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש	
ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  � �ֶּב ֙ם  � יֽכ� �ְל ה 2ֲע� הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ

֙ם י	 � מ� ּׁ֔ש� ֹות ה� �ת ֶ֖א �ְדּו ּומ מ�& ְל� ְל־ֹּת	 ֙ם� ֶ֖א� ְּגֹוי	 ְך ה� ר� + ְל־ִּד� ֶ֖א�
ה׃  ַּמ� � �ה �֙ם מ � ְּגֹוי	 ֹּתּו ה� � ִח� �י־י � ֹּתּו ֹּֽכ	 � ִח� �ְל־ֹּת ֹות 3ֶ֖א� �ֵּ֥ק Lי־ִח � ֹּֽכ	

ה � �ְׂש ֲע� ֹו מ� ת& ר� ר ֹּֽכ� )ֲע� ָּ֑י� ץ� מ	 �י־ֲע � ּוא ֹּֽכ	 ְל ה� ְב� ( י֙ם ה� � ַּמ	 ֲע� � ה�
ְד׃  � ִצ� ֲע� ַּמ� � ֶּב� ֶׁ֣ש  � ר� י־ִח� � �ְד הּו 4י� � �ְּפ י� י� ְב  � ה� ָז� ּוְב� ף  ס� � ֽכ� ֶּב�

יִק׃ � פ	 י� ֹוא  �ְל ו� ּו֙ם  �ִק ֶּ֗ז� ִח� י� ֹות  ְב0 ֵּ֥ק� מ� ּוְב� ֹות  Vר מ� ס� מ� ֶּב�
ֹוא 5 �ְׂש ִנ� רּו  &�ֶּב ְד� י� א  ְל/) ו� ה�  ַּמ� 8�ה ה  � ֶׁ֣ש� ִק� מ	 ר  מ� ,ת ֹּֽכ�

א י־ְל/) ֙ם� ֹּֽכ	 ה� �ּו מ ֶ֖א+ יר� � ְל־ֹּת	 ְדּו ֶ֖א� � ֲע� ִצ� א י	 י ְל/) ( ּוא ֹּֽכ	 �ְׂש ֵּ֥נ� י	
֙ם׃  � ֶ֖אֹות� ין  � �ֶ֖א יְב  � �יֶ֨ט �֙ם־ה ֣ג� ו� ֲעּו  &�ר ין 6      סי� � �ֶ֖א �מ

ה׃ � ְבּור� ֣ג� ָ֤ך� ֶּב	 מ� ֹוְל ֶׁ֣ש	 �ְד ֣ג� ה ו� 0 ֹּת� ֹוְל ֶ֖א� �ְד �ה ְּג� הו� ֹוָ֤ך י� �מ ֹּֽכ�
י 7 ( ה ֹּֽכ	 ת� � ֶ֖א� ָ֤ך� י� י ְל� � ֙ם ֹּֽכ	 ְּגֹוי	& ְך ה� ְל� ( ָ֤ך� מ� ֶ֖א� ר� � א י	 י ְל/+ ( מ	

ין � �ֶ֖א �מ ֙ם  � ֽכּות� ְל� ְל־מ� ֽכ� ּוְב� 0֙ם  ְּגֹוי	 ה� י  V �מ ֽכ� ְל־ִח� ֽכ� ְב�
ֹוָ֤ך׃  מ� י֙ם 8ֹּֽכ� � ְל	 ְב� ר ה� � ְלּו מּוס� � ס� ֽכ� י	 ּו ו� ר) ֲע� ְב� ת י	 � ִח� ֶ֖א� ּוְב�

ּוא׃  ץ ה� � �ְב� 9ֲע ה� ָז� א ו� יֶׁ֣ש יּוְב�6 ( ֶׁ֣ש	 ר� ֹּת� ֲע מ	 P ֵּ֥ק� Lר ף מ� ס� ( ֹּֽכ�
ת ְל� + �ֽכ ֹּת� ף  � �ִצֹור י  ( �יְד ו	 ֶׁ֣ש  � ר� ִח� ה  � �ְׂש ֲע� מ� ָז  ֶ֖אּופ�& � �מ
֙ם׃ � ָּ֑ל� Lֹּֽכ י֙ם  � מ	 ֽכ� ִח� ה  � �ְׂש ֲע� מ� ֙ם  ְבּוֶׁ֣ש�& ְל� ן�  מ� ְּג� ר� ֶ֖א� ו�

י֙ם 10 � ָּ֑י	 ִח� י֙ם  � ְלה	 ּוא־ֶ֖א_ ה� ת  מ�& ֶ֖א_ י֙ם�  ְלה	 ֶ֖א_ +ה  יהו� � ו�
ְלּו � ֽכ	 א־י� ְל/� ץ ו� ר� ֶ֖א�& ֶׁ֣ש ה� ( ֲע� ר� ְּפֹו� ֹּת	 ִצ� ֵּ֥ק	 ֙ם מ	 � ְך ֲעֹוְל� ְל� ( ּומ�

ֹו׃  מ� ֲע� ָז� ֙ם  � ֹו֙ם 11      ס֣גֹוי	 ה& ְל� ּון  ר) אמ� �ֹּת ה�  ִנ� ְד� ֹּֽכ	
ְדּו V אְב� �י ְדּו  � ְב� ֲע� א  ( ְל� א  � ִק� ר� ֶ֖א� ו� �א  ָּ֑י� מ� י־ֶׁ֣ש� � ִּד	 א  ָּ֑י�& ה� ( ְל� ֶ֖א_
ה׃ ָּ֑ל� � �ֶ֖א א  � ָּ֑י� מ� ֶׁ֣ש� ֹות  �ִח ן־ֹּת� ּומ	 א  0 ֲע� ר� ֶ֖א� � �מ

ְל 12      ס � �ְב �ֹּת ין  � ֽכ	 �מ ֹו  ִח& ֽכ ֶּב� ץ�  ר� ֶ֖א�8 ה  � �ְׂש ֲע
֙ם׃  י	 � מ� ה ֶׁ֣ש� � ֶ֨ט� ֹו ִנ� �ת ְבּוִנ� ת� ֹו ּוְב	 ת� מ� ֽכ� ִח� ֹו 13ֶּב� Wֹּת ֹוְל ֹּת	 ִק, ְל�

ה  ( �ִצ ִק� י֙ם מ	 � ֶ֖א	 ְׂש	 ה ִנ� � ְל� ֲע� ָּ֑י� ֙ם ו� י	 מ�& ּׁ֔ש� ֙ם� ֶּב� י	 ֹון מ�8 �מ ארץה�

ץ  ר� � ֶ֖א� ּוִחSה� �ר א  �ֹוִצ �ָּ֑י ו� ה  ְׂש�& ֲע� ר�  ֶ֨ט� ַּמ� ְל� י֙ם  + ִק	 ר� ֶּב�
יו׃  � ת� ר ִצ� ֶ֖א �יֶׁ֣ש 14מ � ְב	 ה ת  ֲע� ִּד�& מ	 ֙ם�  ְד� ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ� ר  + ֲע� ְב� ִנ	

֙ם׃ � ּוִחS ֶּב� �ְל/א־ר ֹו ו� �ֹּֽכ ס� ר ִנ	 ִק� � י ֶׁ֣ש� 0 ְל ֹּֽכ	 ס� � ְּפ� ף מ	 � �ְל־ִצֹור ֹּֽכ�
֙ם 15 � ת� ִּד� Lִק ת ְּפ� � �ֲע י֙ם ֶּב� � ֲע	 Lֹּת ֲע� ה ֹּת� � �ְׂש ֲע� ה מ� ַּמ� &�ְל ה ְב� ( ה�

ְדּו׃  � �ר 16י/אְב + �י־יֹוִצ � ֹּֽכ	 ְב  6ִק ֲע� י� ִק  ְל� ( �ִח ה  ָּ֑ל� W�ֶ֖א א־ֽכ� ְל/�
�ה הו� י� ֹו  ת� ְל� ִח� � ִנ� ֶ֨ט  ְב� � �ֶׁ֣ש ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	, ו� ּוא  ה& ְל�  ֹּֽכ ה�

ֹו׃  מ� ֹות ֶׁ֣ש� �ֶ֖א ְב� ְך 17      סִצ� � �ת ֲע� ִנ� ץ ֹּֽכ	 ר� � ֶ֖א� �י מ � ְּפ	 ס� ֶ֖א	
ת ישְבתי  ְב� � ֹור׃ יֶׁ֣ש� ִצ� ַּמ� ר 18      סֶּב� ( מ� ֶ֖א� ה�  י־ֽכ � ֹּֽכ	

֙ם ֲע� ( ְּפ� ֶּב� ץ  ר� � ֶ֖א� ה� י  � �ְב ת־יֹוֶׁ֣ש� ֶ֖א�  Sֲע 0 �ִקֹוְל י  � ִנ	 ִנ� ה	 ה  הו�& י�
ֶ֖אּו׃ � ִצ� מ� י	 ן  ֲע� � מ� ְל� ֙ם  � ה� ְל� י  ֹות	 �ר �ִצ ה� ו� את  ֶּ֗ז/� ה�

י 19      ס ( ִנ	 ֶ֖א� י ו� � ת	 ֹּֽכ� ה מ� � ְל� ִח� י ִנ� ר	& ְב� ְל־ֶׁ֣ש	 י� ֲע� ֹוי ְל	 �ֶ֖א
ֵּ֥נּו׃  � ֶ֖א� ָּׂש� ֶ֖א� י ו� � ְל	 kה ִח� ְך ָז� 0 י ֶ֖א� ֹּת	 ר� מ�& ְד 20ֶ֖א� ִּד�& Lי ֶׁ֣ש ( ְל	 kה ֶ֖א�

ה � ֶ֨ט� ין־ִנ �֙ם ֶ֖א יִנ�& �ֶ֖א ו� י�  ִנ	 8Lֶ֖א ִצ� י� +י  ִנ� ִקּו ֶּב� � ֹּת� ִנ	 י  � ר� ית� �ְל־מ ֽכ� ו�
י׃  � יֲעֹות� ר	 י� י֙ם  � ִק	 �ּומ י  ְל	& kה ֶ֖א� רּו� 21ֲעֹוְד�  ֲע� ְב� ִנ	 י  + ֹּֽכ	

א ְל/) ן�  �ְל־ֹּֽכ ֲע� ֶׁ֣שּו  � ר� ְד� א  ְל/) ה  � הו� ת־י� ֶ֖א� ו� י֙ם  ֲע	& ר � ה�
ה׃  ֹוִצ� פ� ֙ם ִנ� � ית� ֲע	 ר� ְל־מ� ֽכ� יְלּו ו� ֹּֽכ	& ְׂש� ֹוְל 22      סה	 ִק+

ֹון פ� ץ ִצ� ר� ( ֶ֖א� �ֹוְל מ �ְד ֶׁ֣ש ְּג� ֲע� � ר� ה ו� ֶ֖א�& )ה ְב� �ֵּ֥נ ה� ה	 מּוֲע� ֶׁ֣ש�
י֙ם׃ � ֵּ֥נ	 ֹּת� ֹון  �ֲע מ� ה  � מ� מ� ֶׁ֣ש� ה  0 הּוְד� י� י  V �ר ת־ֲע� ֶ֖א� ּו֙ם  Pְׂש ְל�

ֹו 23      ס ֹּֽכ� ר� ִּד� ֙ם  � ְד� ֶ֖א� ְל� א  �ְל/ י  0 ֹּֽכ	 ה  הו�& י� י  ֹּת	 ֲע� ( ְד� י�
ֹו׃  ְד� ֲע� ת־ִצ� � ֶ֖א� ין  � ֽכ	 ה� ו� ְך  &�ְל ה יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 א־ְל� י 24ְל/� ִנ	 � �ר ְּס� י�

י׃ ִנ	 � �ֶ֨ט ֲע	 מ� ן־ֹּת� ְּפ�  �ָ֤ך ְּפ� ֶ֖א� ְל־ֶּב� ֶ֖א� ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ְך־ֶּב� ֶ֖א� ה  � הו� י�
ּוָ֤ך 25 ֲע& ְד� א־י� ְל/� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  ְּגֹוי	 ְל־ה� ֲע� ָ֤ך6  ת� מ� ִח� ְך  (פ ֶׁ֣ש�

ֶ֖אּו � ר� ִק� א  ְל/)  �ָ֤ך מ� ֶׁ֣ש	 ֶּב� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹות  ִח& ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ְל�  ֲע� ו�
הּו � �ו ת־ִנ� ֶ֖א� הּו ו� &Lָּ֑ל ֽכ� י� הּו� ו� 8Lְל ֽכ� ֶ֖א� ְב ו� 6ִק ֲע� ת־י� � ּו ֶ֖א� ְל) ֽכ� י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	
ַּמּו׃  � ֶׁ֣ש� �פה

ת 11 � �ֶ֖א �מ הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� )ה  י� ה� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר�  ְב� ִּד� ה�
ר׃  �אמ �ְל ה  � הו� ית 2י� ( ר	 ֶּב� ה� י  � �ר ְב� ת־ִּד	 ֶ֖א� ּו  Uֲע מ� ֶׁ֣ש	

י � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֲע� ו� ה  הּוְד�& י� יֶׁ֣ש  ( ְל־ֶ֖א	 ֶ֖א� ֙ם�  ֹּת� ר� ֶּב� ְד	 ו� את  ֶּ֗ז/� ה�
:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� �ה 3י� הו� י� ר  � מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ֙ם  יה�& �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�

ֲע מ�& ֶׁ֣ש� א י	 ר� ְל/) ֶׁ֣ש� יֶׁ֣ש ֶ֖א� ֶ֖א	& ּור ה� ר) ְל ֶ֖א� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֶ֖א_
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את׃  ֶּ֗ז/� ה� ית  � ר	 ֶּב� ה� י  � �ר ְב� ת־ִּד	 י 4ֶ֖א� ית	 ( ּו	 ִצ	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
֙ם ( י־ֶ֖אֹות� � יֶ֖א	 הֹוִצ	 ֹו֙ם  י) ֶּב� ֙ם  Yיֽכ� �ֹות ְב� ת־ֶ֖א� ֶ֖א�
ּו ֲע+ מ� ֶׁ֣ש	 ר  6אמ �ְל ְל  Wָז� ר� ֶּב� ה� ּור  ֹּֽכ, מ	  X֙ם י	 ר� ִצ� ץ־מ	 ר� � ֶ֖א� �מ
�ה ּו� ִצ� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  �ֽכ ֹּֽכ� ֙ם  ֶ֖אֹות�& ֙ם  ( ית� ְׂש	 ֲע� ו� י�  ִקֹוְל	 ְב�
֙ם � ֽכ� ְל� �ה  י� ה� ֶ֖א� י  ֽכ	& ִנ ( ֶ֖א� ו� ֙ם  ֲע�& ְל� י�  ְל	 ֙ם  +ית� י	 ה� ו	 ֙ם  � ֽכ� ת� ֶ֖א�

י֙ם׃  � אְלה	 �ה 5ְל Wְבּוֲע� ּׁ֔ש� ת־ה� ֶ֖א� י֙ם  , ִק	 ה�  Xן ֲע� מ� ְל�
ץ ר� ( ֶ֖א� ֙ם�  ה� ְל� ת  + �ת ְל� ֙ם  יֽכ�6 �ֹות ְב� ֶ֖א� ְל� י  ֹּת	 ֲע� ( ֶּב� ֶׁ֣ש� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ן � �מ ר ֶ֖א� � מ� ֶ֖א ן ו� ֲע� � ֶ֖א� ה ו� � ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ֶׁ֣ש ֹּֽכ� � ְב� ְב ּוְד� 0 ְל� ת ִח� � ְב� ָז�

�ה׃  הו� י� א 6      ס׀  ר�, ִק� י  ְל�& �ֶ֖א ה�  הו� י� ר  אמ� ָּ֑י/+ ו�
ֹות �ִצ Lִח ה ּוְב� הּוְד�& י י� ( �ר ֲע� ה� ֶּב� ָּ֑ל� 8�ֶ֖א י֙ם ה� + ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
ית ( ר	 ֶּב� ה� י�  �ר ְב� ת־ִּד	 ֶ֖א� ּו  ֲע6 מ� ֶׁ֣ש	 ר  �אמ �ְל :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י�

֙ם׃  � ֶ֖אֹות� ֙ם  � ית� ְׂש	 ֲע� ו� את  ֶּ֗ז/& י 7ה� ת	 Wְד ֲע	 ה� ְד  ,�ֲע ה�  Xי ֹּֽכ	
ץ ר� + ֶ֖א� �מ ֙ם  Wֶ֖אֹות� י  ְלֹות	, ֲע� ה�  Xיֹו֙ם ֶּב� ֙ם  יֽכ�6 �ֹות ְב� ֶ֖א� ֶּב�
ר �אמ �ְד ְל � �ֲע ה� ֙ם ו� � �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה ה� ֶּ֗ז�& ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ְד־ה� ֲע� ֙ם� ו� י	 ר�8 ִצ� מ	

י׃  � ִקֹוְל	 ֶּב� ּו  �ֲע מ� ּו 8ֶׁ֣ש	 ְּט) א־ה	 ְל/� ו� ֲעּו�  מ� � ֶׁ֣ש� א  ְל/+ ו�
ֲע � ר� ה� ֙ם  ( ֶּב� ְל	 ּות  �יר ר	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 יֶׁ֣ש  U	ֶ֖א ּו  ֽכ& )ְל� �ָּ֑י ו� ֙ם  ִנ�& ָז� ת־ֶ֖א� ֶ֖א�
את ֶּ֗ז/0 ית־ה� ר	 ֶּב� ה� י  V �ר ְב� ְל־ִּד	 ת־ֹּֽכ� � ֶ֖א� ֙ם  Wיה� �ְל ֲע� יא  ְב	, ֶ֖א� ו�
ּו׃ ְׂש� ֲע� א  �ְל/ ו� ֹות  �ְׂש ֲע� ְל� י  ית	 � ּו	 ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

יֶׁ֣ש 9      ס ( ֶ֖א	 ר� ֶּב� ֶׁ֣ש� 8 א־ִק� ִצ� מ� � י ִנ	 � ְל� �ה ֶ֖א � הו� ר י� אמ� �ָּ֑י/ ו�
:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  � �ְב יֶׁ֣ש� ּוְב� ה  הּוְד�& ת 10י� ,ִנ eו ְל־ֲע� ֲע�  Xְבּו lֶׁ֣ש�

Sֹוֲע מ) ֶׁ֣ש� ְל	 ִנּו�  ֶ֖א� � �מ ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ִנ	6 אֶׁ֣ש � ר	 ה� ֙ם  Wְבֹות� ֶ֖א�
י֙ם � ר	 �ִח י֙ם ֶ֖א� � ְלה	 י ֶ֖א_ 0 �ר ִח� ּו ֶ֖א� ֽכ6 ְל� ה ה� ַּמ� ( �ה י ו� ר�& ְב� ת־ִּד� ֶ֖א�
ה הּוְד�& י� ית  ( �ּוְב ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� ית־י	 � �ְב רּו  + �פ �ה ֙ם  � ְד� ְב� ֲע� ְל�
֙ם׃ � ְבֹות� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� י  ֹּת	 � ר� ֹּֽכ� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  U	ית ר	 ת־ֶּב� ֶ֖א�

יא 11      ס + ְב	 �מ י  ִנ	, ִנ� ה	 ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
ה ֵּ֥נ� � ַּמ� את מ	 ( �ִצ ְל� ּו  �ְל א־יּוֽכ� ְל/� ר  � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר� ֙ם�  יה� �ְל ֶ֖א�

֙ם׃  � יה� �ְל ֲע ֶ֖א� � מ� ֶׁ֣ש� א ֶ֖א� �ְל/ י ו� ְל�& �ּו ֶ֖א ִק) ֲע� ָז� י 12ו� ( �ר ּו ֲע� Pֽכ ְל� � ה� ו�
י֙ם ְלה	& ֶ֖א_ ( ְל־ה� ֶ֖א� ִקּו�  ֲע� � ָז� ו� ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י� י�  �ְב יֶׁ֣ש� ו� ה  הּוְד�6 י�
יֲעּו � א־יֹוֶׁ֣ש	 ֲעS ְל/� 0 �הֹוֶׁ֣ש ֙ם ו� � ה� י֙ם ְל� � ר	 ְּט� ִק� ֙ם מ� � �ר ה 0 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם׃  � ת� ֲע� ר� ת  � �ֲע ֶּב� ֙ם  � ה� ּו 13ְל� �י ה� יָ֤ך  ר�& ֲע� ר  ( ְּפ� ס� מ	 י  ֹּֽכ	^
֙ם + ֹּת� מ� ֙ם ְׂש� 6: ְל� רּוֶׁ֣ש� ֹות י� ִצ) Lר ִח Pְּפ� ס� ה ּומ	 � הּוְד� יָ֤ך י� � ְלה� ֶ֖א_
ְל׃ ֲע� � ֶּב� ְל� ר  � �ְּט ִק� ְל� ֹות  �ִח ֶּב� ָז� מ	 ת  ֶׁ֣ש� &ֶּב ְל� ִחֹות�  ֶּב� ָז� מ	

ה 14      ס ֶּ֗ז�& ֙ם ה� ( ֲע� ְד־ה� ֲע� ְל� ֶּב� �ָּ֑ל ְּפ� ת� ְל־ֹּת	 ה ֶ֖א� ֹּת�6 ֶ֖א� ו�

Sֲע 6�מ י ֶׁ֣ש ֵּ֥נ	 ( יִנ� �י ֶ֖א ( ה ֹּֽכ	 � ָּ֑ל� פ	 )ה ּות� ֵּ֥נ� ֙ם ר	 � ְד� ֲע� א ְב� � ָּׂש� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ו�
֙ם׃  � ת� ֲע� ְד ר� � ֲע� י ֶּב� � ְל� �֙ם ֶ֖א � ֶ֖א� ר� ת ִק� 0 �ֲע ה 15      סֶּב� ( מ�

י֙ם ֶּב	& ר� � ה� ה�  ת� ַּמ�8 ָז	 מ� � ה� ּ֙ה  + ְׂשֹות� ֲע� י  ית	6 �ְב ֶּב� י  P	יְד יְד	 � ְל	
ָז � ֶ֖א� י  ֽכ	 � �ת ֲע� ר� י  � ֹּֽכ	 ְך  י	 � ְל� ֲע� � �מ ּו  ר) ְב� ֲע� י� ֶׁ֣ש  ְד� �ר־ִק ְׂש� ּוְב�

י׃  ָז	 �ְל ֲע� �ה 16ֹּת� הו� א י� � ר� ר ִק� ֶ֖א� &י־ת ר	 ה פ� ( �פ ן� י� ִנ� ֲע� � ת ר� י	 + ָז�
יה� ְל�& ֶׁ֣ש� ֲע� �ית ֶ֖א � ָּצ	 ה ה	 ְל�6 ְד ה ֣ג� ( מּוָּ֑ל� ֹוְל ׀ ה� ִק) ְך ְל� � �מ ֶׁ֣ש�

יו׃  � ָּ֑יֹות� ְל	 ּו ִּד� �ֲע ר� ְך 17ו� ֲעS ֶ֖אֹות�& ( �ֵּ֥נֹוֶ֨ט ֶ֖אֹות� ה� ְב� +ה ִצ� יהו� ו�
ְל W�ֶ֖א ר� ְׂש� ית־י	 � �ֶּב ת  ֲע�, ר� ְל  ְל� ֣ג� I	ֶּב ה  � ֲע� ר� ְך  י	 � ְל� ֲע� ר  � ֶּב� ִּד	
ר � �ְּט ִק� י ְל� ִנ	 � �ס ֲע	 ֽכ� ה� ֙ם ְל� 0 ה� ּו ְל� �ְׂש ר ֲע� ֶׁ֣ש�, ה ֶ֖א� הּוְד�6 ית י� ( �ּוְב

ְל׃  ֲע� � ֶּב� ָז 18      סְל� � ֶ֖א� ה  ֲע� � ְד� �ֶ֖א � ו� י  ִנ	 � יֲע� ֹוְד	 ה� �ה  יהו� � ו�
֙ם׃  � יה� �ְל ְל� ֲע� מ� י  ִנ	 � ית� ֶ֖א	 ר� ּוף 19ה	 �ָּ֑ל ֶ֖א� ְׂש  ְב� � ֽכ� ֹּֽכ� י  U	ִנ ֶ֖א� ו�

ּו ְב) ֶׁ֣ש� ִח� ׀  י  ( ְל� י־ֲע� � ֹּֽכ	 י  ֹּת	 ֲע� Wְד� א־י� ְל/� ו�  Sֹוִח ְב� ֶ֨ט� ְל	 ְל  ( יּוְב�
ֵּ֥נּו� ת�8 ר� ֽכ� ִנ	 ו� מֹו�  ִח� ְל� ֶּב� ץ  + �ֲע ה  ית� ִח	, ֶׁ֣ש� ִנ� ֹות  ְב6 ֶׁ֣ש� ִח� מ�

ֹוְד׃  ֲע� ר  � �ֽכ ֶּ֗ז� א־י	 ְל/� ֹו  �מ ּוֶׁ֣ש� י֙ם  ָּ֑י	& ִח� ץ  ר� ( ֶ֖א� �+ה 20מ יהו� � ו�
ה + ֶ֖א� ר� ְב ֶ֖א� � �ְל ו� ֹות  �י ְל� ֹּֽכ� ן  � �ִח ֶּב ִק  ְד� ִצ�& ֶ֨ט  ( �פ ֶ֖אֹות� ֶׁ֣ש ְב� ִצ�
י׃ � יְב	 ת־ר	 ֶ֖א� י  ית	 � ָּ֑ל	 ְּג	 יָ֤ך  � ְל� �ֶ֖א י  � ֹּֽכ	 ֙ם  ה�& �מ ָ֤ך�  ת� � מ� ִק� ִנ	

י 21      ס ( �ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ֲע� ה�  הו� י� ר  + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
א ְל/+ ר  �אמ �ְל  �ָ֤ך ֶׁ֣ש� פ� ת־ִנ� � ֶ֖א� י֙ם  � ֶׁ֣ש	 ִק� ְב� מ� � ה� ֹות  ת& ִנ� ֲע�
ִנּו׃ � �ְד י� ֶּב� ּות  �מ ת� א  �ְל/ ו� ה  הו�& י� ֙ם  ( �ֶׁ֣ש ֶּב� א�  �ְב ֵּ֥נ� ת	

י 22      ס � ִנ	 ִנ� ה	 ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
֙ם� יה� �ִנ ֶּב� ְב  ר� ִח�& ְב� תּו  ( Lמ י� י֙ם�  ִחּור	 � ֶּב� ה� ֙ם  � יה� �ְל ֲע� ְד  � �ִק פ

ְב׃  � ֲע� ר� תּו ֶּב� � Lמ ֙ם י� יה�& �ֹות ִנ) �ה 23ּוְב� י� ה� � א ת	 �ית ְל/ U	ר �ֶ֖א ּוֶׁ֣ש�
�ת ִנ� ֹות ֶׁ֣ש� �ת ִנ� י ֲע� � �ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ה ֶ֖א� 0 ֲע� יא ר� � ְב	 י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	 ֙ם  � ה� ְל�

֙ם׃  � ת� ִּד� Lִק       סְּפ�

ְך 12 + יָ֤ך ֶ֖א� � ְל� �יְב ֶ֖א � ר	 י ֶ֖א� � ה ֹּֽכ	 הו�& י� ה�  ֹּת� יִק ֶ֖א� + ִּד	 ִצ�
י֙ם� ֲע	 ֶׁ֣ש� ר� ְך  ר� + ִּד�  Sּוֲע ִּד6 מ� ְך  ֶ֖אֹות�& ר  ( �ֶּב ְד� ֶ֖א� י֙ם�  ֶ֨ט	 ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	

ְד׃  ֣ג� � ְב� י  �ְד ֣ג� �ְל־ֶּב ֹּֽכ� ּו  �ְל ֶׁ֣ש� ה  ִח� &�ְל ֙ם� 2ִצ� ֹּת� ֲע� ֶ֨ט� ִנ�
ה� ֹּת� ֶ֖א� ֹוְב  ר+ ִק� י  ר	 � פ� ְׂשּו  ( ֙ם־ֲע� ְּג� ּו  �ֽכ ְל� �י ֶׁ֣שּו  ר�& ֙ם־ֶׁ֣ש ְּג�

֙ם׃  � יה� �יֹות ְל� ֹּֽכ	 מ	 ֹוִק  �ִח ר� ו� ֙ם  יה�& פ	 ה� 3ֶּב� הו� י� ה  + ֹּת� ֶ֖א� ו�
אן ִצ/) ֙ם� ֹּֽכ� �ִק ֹּת	 ְך ה� � ֹּת� י ֶ֖א	 � ֶּב	 � ְל	 ֹּת� ִנ� ִח� י ּוְב� ִנ	 U�ֶ֖א ר� י ֹּת	 ִנ	 ֹּת�& ֲע� ְד� י�
ה׃ � ֣ג� �ר ה� ֹו֙ם  �י ְל� ֙ם  � �ֶׁ֣ש ִּד	 ִק� ה� ו� ה  ִח�& ְב� ֶ֨ט	 ְל�

ְב 4      ס ְׂש� � �ֲע ו� ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ְל  ( ְב� ֶ֖א_ ֹּת� י�  ת� ְד־מ� ֲע�
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ה + ת� פ� ס� ּ֙ה  י־ְב�6 �ְב ֶׁ֣ש� �י ת  ( ֲע� ר� �מ ֶׁ֣ש  � יְב� י	 ה  � ְד� ָּׂש� ְל־ה� ֹּֽכ�
ה � ֶ֖א� ר� י	 א  �ְל/ ּו  ר& מ� ֶ֖א� י  ( ֹּֽכ	 ֹוף  ֲע& ו� מֹות�  �ה ְב�

ִנּו׃  � �ית ר	 ִח� ת־ֶ֖א� ה� 5ֶ֖א� ֹּת� ִצ� ר�8 ׀  י֙ם  � ְל	 ֣ג� ת־ר� ֶ֖א� י  ( ֹּֽכ	
ץ ר� + ֶ֖א� ּוְב� י֙ם  � ְּסּוס	 ת־ה� ֶ֖א� ה  � ר� ִח� � ת� ֹּת� יְך  � �ֶ֖א ו� ּוָ֤ך  ֶ֖א& ְל� ָּ֑י� ו�
ן׃ � �ִּד ר� ָּ֑י� ֹון ה� �ֶ֖א ֣ג� ה ֶּב	 � ְׂש� ֲע� יְך ֹּת� � �ֶ֖א ִחS ו� &�ה ְבֹוֶ֨ט ( ֹּת� ְלֹו֙ם� ֶ֖א� ֶׁ֣ש�

ְך 6 ְדּו ְב�& ֣ג� ( ה� ֶּב� ַּמ� 8�֙ם־ה יָ֤ך ְּג� ְב	6 ית־ֶ֖א� �יָ֤ך ּוְב ( ִח� ֙ם־ֶ֖א� י ֣ג� V ֹּֽכ	
֙ם ֶּב�& ן  ( �מ ֶ֖א� ְל־ֹּת� א ֶ֖א� � �ְל יָ֤ך מ� � ר� ִח� ּו ֶ֖א� �ֶ֖א ר� ה ִק� ַּמ� 0 �֙ם־ה ְּג�

ֹות׃  ֶ֨טֹוְב� יָ֤ך  � ְל� �ֶ֖א ּו  �ר ֶּב� ְד� י־י� � י� 7      סֹּֽכ	 ֹּת	 ְב� ָז�8 ֲע�
ּות �ְד ְד	 ת־י� י ֶ֖א� ֹּת	 0 ת� י ִנ� � ת	 ְל� ִח� ת־ִנ� י ֶ֖א� ֹּת	 ֶׁ֣ש� � ֶ֨ט� י ִנ� ית	& �ת־ֶּב ֶ֖א�

׃  יה� � ְב� י� ף ֶ֖א � ֽכ� י ֶּב� � ֶׁ֣ש	 פ� )ה 8ִנ� �י ר� ֶ֖א� י ֹּֽכ� � ת	 ְל� ִח� י ִנ� � ה־ָּ֑ל	 ת� י� ה�
׃ יה� � את	 �ִנ ְׂש� ן  � �ְל־ֹּֽכ ֲע� ּ֙ה  � ִקֹוְל� ֶּב� י  0 ְל� ֲע� �ה  ִנ� ת� ִנ� ר  �ֲע� ָּ֑י� ְב�

יה� 9 � ְל� יְב ֲע� ( ְב	 ֶ֨ט ס� י	 � ֲע� י ה� י� ְל	& ת	 ְל� ִח� ִנ�  Sּוֲע ְב+ ֶ֨ט ִצ� י	 ֲע�, ה�
ה׃ � ְל� ֽכ� ֶ֖א� ְל� יּו  � ת� �ה ה  � ְד� ָּׂש� ה� �ת  ָּ֑י� ְל־ִח� ֹּֽכ� ּו  פ0 ס� ֶ֖א	 ּו  ֽכ6 ְל�

י 10 � ת	 ִק� ְל� ת־ִח� ּו ֶ֖א� �ס ס� י ֶּב מ	& ר� ּו ֽכ� ת) ִח� � י֙ם� ֶׁ֣ש	 ֶּב	 י֙ם ר� + ֲע	 ר
ה׃ � מ� מ� ֶׁ֣ש� ר  � ֶּב� ְד� מ	 ְל� י  � ת	 ִּד� מ� ִח� ת  � ִק� ְל� ת־ִח� ֶ֖א� ּו  ִנ0 ת� � ִנ�

ה� 11 ַּמ� ֶׁ֣ש�8 ה ִנ� � מ� �מ י ֶׁ֣ש� � ְל� ה ֲע� � ְל� ְב� ה ֶ֖א� מ�& מ� ֶׁ֣ש� ּ֙ה� ְל	 מ� ְׂש�
ְב׃ � �ְל־ְל ֲע� ֙ם  � ְׂש� יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ין  � �ֶ֖א י  0 ֹּֽכ	 ץ  ר� ֶ֖א�& ְל־ה� ֹּֽכ�

י 12 ( ֹּֽכ	 י֙ם  ְד	& ְד� �ֶׁ֣ש ֶ֖אּו  ֶּב�^ ר  ֶּב�6 ְד� ַּמ	 ֶּב� )֙ם  י	 פ� ְל־ֶׁ֣ש� ְל־ֹּֽכ� � ֲע�
ה ( �ִצ ְד־ִק� ֲע� ו� ץ  ר� � ה־ֶ֖א� �ִצ ִק� מ	 ה  ְל�& ֽכ� �ֶ֖א ה�  יהו� � ְל� ְב  ר� + ִח�

ר׃  � ְׂש� ְל־ֶּב� ֽכ� ֹו֙ם ְל� �ְל ין ֶׁ֣ש� � �ץ ֶ֖א ר� � ֶ֖א� ּו 13      סה� ֲע+ ר� ָז�
ֶׁ֣שּו� 8ּוְב ְלּו  � יֹוֲע	 א  ְל/) ּו  �ְל ִח� ִנ� רּו  ִצ�& ִק� י֙ם  ( ִצ	 ִק ו� י֙ם�  ְּט	 ִח	

�ה׃  הו� ף־י� ֹון ֶ֖א� �ר ִח� �֙ם מ יֽכ�& �ת (ְבּוֶ֖א ֹּת� ה 14      סמ	 (ֹּֽכ
י֙ם� ֲע	 ֣ג� �ֵּ֥נ ה� י֙ם  ֲע	& ר� � ה� י�  ִנ� �ֽכ ְל־ֶׁ֣ש� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀ 
ְל � �ֶ֖א ר� ְׂש� ת־י	 ֶ֖א� י  � ַּמ	 ת־ֲע� ֶ֖א� י  ֹּת	 ְל� � ִח� ִנ� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ְל�& ִח� ֵּ֥נ� � ֶּב�
ה � הּוְד� י� ית  � �ת־ֶּב ֶ֖א� ו� ֙ם  ת�& מ� ְד� ֶ֖א� ְל  ( ֲע� �֙ם� מ ֶׁ֣ש� ת� �ִנ י  + ִנ	 ִנ� ה	

֙ם׃  � ֹּתֹוֽכ� מ	 ֹוֶׁ֣ש  �ֹּת ֙ם 15ֶ֖א� ֶ֖אֹות�& י  ( ֶׁ֣ש	 ת� ִנ� י�  �ר ִח� � ֶ֖א� ה  י�6 ה� ו�
ֹו �ת ְל� ִח� ִנ� ְל� יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 י֙ם  0 ת	 ְב ֶׁ֣ש	 ה� ו� י֙ם  � ֹּת	 מ� ִח� � ר	 ו� ּוְב  �ֶׁ֣ש ֶ֖א�

ֹו׃  ִצ� ר� ֶ֖א� ְל� יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ְדּוX 16ו� מ� ְל� י	 ְד  (מ ֙ם־ְל� ֶ֖א	 ה  Yי� ה� ו�
ה הו�& י־י� ִח� י�  מ	 ֶׁ֣ש� ֶּב	  Sֲע + �ְב ּׁ֔ש� ה	 ְל� י  W	ַּמ ֲע� י  ,�ֽכ ר� � ת־ִּד� ֶ֖א�
ּו �ִנ ְב� ִנ	 ְל ו� ֲע� � ֶּב� ֲעS ֶּב� � �ְב ּׁ֔ש� ה	 י ְל� ַּמ	& ת־ֲע� ְדּו� ֶ֖א� ַּמ� ר ְל	 + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ�

י׃  � ַּמ	 ֲע� ֹוְך  �ת י 17ֶּב� W	ֹּת ֶׁ֣ש� ת� ִנ�, ו� ֲעּו  � מ� ֶׁ֣ש� י	 א  ְל/) ֙ם  � ֶ֖א	 ו�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְד  � �ֶּב ֶ֖א� ו� ֹוֶׁ֣ש  �ת ִנ� ּוא  ה0 ה� ֹוי  �ְּג ת־ה� ֶ֖א�

      ס

ָ֤ך� 13 ָּ֑ל� ית�  + ִנ	 ִק� ו� ֹוְך  Pְל ה� י  ְל�6 �ֶ֖א ה  Wהו� י� ר  מ�, ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
א �֙ם ְל/ י	 � ַּמ� יָ֤ך ּוְב� � ִנ� ת� ְל־מ� ֹו ֲע� �ֹּת מ� ְׂש� י֙ם ו� ֹּת	& ֶׁ֣ש� ֹור ְּפ	 ָז) �ֶ֖א

הּו׃  � �ֶ֖א ְב	 �ה 2ת� הו� י� ר  ( ְב� ְד� ֹּֽכ	 ֹור  �ָז �ֶ֖א ת־ה� ֶ֖א� �ה  ִנ� ִק� ֶ֖א� ו�
י׃  � ִנ� ת� ְל־מ� ֲע� ֙ם  � ְׂש	 ֶ֖א� 0ה 3      סו� הו� ר־י� ְב� ְד� י  V ה	 י� ו�

ר׃  �אמ �ְל ית  � ִנ	 �ֶׁ֣ש י  � ְל� �ר 4ֶ֖א � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹור  ָז0 �ֶ֖א ת־ה� ֶ֖א� ִח  V ִק�
ה ת� ר�& ְּפ� ְך  ( �ְל ִקּו֙ם�  ו� יָ֤ך  � ִנ� ת� ְל־מ� ֲע� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ית�  � ִנ	 ִק�

ֲע׃  ְל� � ְּס� יִק ה� � ִק	 ִנ� ֙ם ֶּב	 � �הּו ֶׁ֣ש� �ִנ מ� ֶ֨ט� הּו 5ו� � �ִנ מ� ֶ֨ט� ֶ֖א� ְך ו� U�ְל �ֶ֖א ו�
י׃  � ה ֶ֖אֹות	 � הו� �ה י� ּו� ר ִצ	 0 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת ֹּֽכ� � ר� פ� ץ 6ֶּב	 � �ֵּ֥ק י מ	 U	ה י� ו�

ה ת� ר�& ְך ְּפ� ( �ּו֙ם ְל י ִק^ ְל�6 �ה ֶ֖א Wהו� ר י� אמ� ָּ֑י/, י֙ם ו� � ֶּב	 י֙ם ר� ( מ	 י�
יָ֤ך � ית	 ּו	 ִצ	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹור  ָז& �ֶ֖א ( ת־ה� ֶ֖א� ֙ם�  ּׁ֔ש� מ	 ִח  + ִק� ו�

֙ם׃  � ִנֹו־ֶׁ֣ש� מ� ֶ֨ט� ִח� 7ְל� ֵּ֥ק� ֶ֖א� � ו� ר  6ְּפ ִח� ֶ֖א� ו� ה  ת� ר�& ְּפ� ְך  ( �ְל �ֶ֖א ו�
ה ַּמ� � ֶׁ֣ש� יו  ( ֹּת	 ִנ� מ� ר־ֶ֨ט� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ן־ה� מ	 ֹור  ָז& �ֶ֖א ( ת־ה� ֶ֖א�
ְל׃  �ֹּֽכ ְל� ִח  � ְל� ִצ� י	 א  �ְל/ ֹור  ָז& �ֶ֖א ה� ת  ( ִח� ֶׁ֣ש� ִנ	 ה�  �ֵּ֥נ ה	 פו�

ר׃  8 �אמ �ְל י  � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ה	 י� ר 9ו� ( מ� ֶ֖א� ה  �ֹּֽכ
ֹון �ֶ֖א ת־ְּג� ֶ֖א� ה ו� 0 הּוְד� ֹון י� Vֶ֖א ת־ְּג� ית ֶ֖א� P	ִח ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֽכ� Iה ֹּֽכ�� הו� י�

ְב׃  � ר� :֙ם ה� � ְל� רּוֶׁ֣ש� י֙ם ׀ 10י� ( ִנ	 ֶ֖א� �ַּמ � ֲע ה� Wר� ה ה� ֶּ֗ז�, ֙םX ה� ֲע� ה�
֙ם ֶּב�& ְל	 ּות  ר) ר	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 י֙ם�  ֽכ	 ְל� �ה ה� י  ר�6 ְב� ת־ִּד� ֶ֖א�  Sֹוֲע מ) ֶׁ֣ש� ְל	
֙ם � ְד� ְב� ֲע� ְל� י֙ם  ר	& �ִח ֶ֖א� י֙ם  ( ְלה	 ֶ֖א_ י�  �ר ִח� � ֶ֖א� ּו  ֽכ6 ְל� �ָּ֑י ו�
ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ֶּ֗ז�& ה� ֹור  ָז) �ֶ֖א ֹּֽכ� י�  יה	 ו	 ֙ם  � ה� ְל� ת  (eו ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� ה	 ּוְל�

ְל׃  �ֹּֽכ ְל� ִח  � ְל� ִצ� ֹור 11ְל/א־י	 Wָז �ֶ֖א ה� ִק  ֶּב�, ְד� י	  Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� י  Y	ֹּֽכ
ית ,�ְל־ֶּב ת־ֹּֽכ� י ֶ֖א� ְל� I�י ֶ֖א ֹּת	 ִק� ( ֶּב� ְד� ן ה	 ( �יֶׁ֣ש ֹּֽכ י־ֶ֖א	6 �ִנ ת� ְל־מ� ֶ֖א�
ה הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ה�  הּוְד� י� ית  + �ְל־ֶּב ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ְל  W�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
ת ר� � ֶ֖א� פ� ת	 ּוְל� ה  � ָּ֑ל� ה	 ת� ְל	 ו� ֙ם  � �ֶׁ֣ש ּוְל� ֙ם  ֲע�& ְל� י�  ְל	 ֹות  �י ה� � ְל	

ֲעּו׃  � �מ ֶׁ֣ש� א  �ְל/ ר 12ו� ( ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ֙ם  Wיה� �ְל ֶ֖א� ֹּת�,  ר� מ� ֶ֖א� ו�
ה  ֶּ֗ז�6 ְל      סה� &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ה�  הו� י� ר  + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

א ְל/)  � Sֲע 8ְד י� ה� יָ֤ך  ְל�& �ֶ֖א ּו  ר) מ� ֶ֖א� ו� ן  י	 � י� א  �ְל ( ַּמ� י	 ְל  ְב� � �ְל־ִנ ֹּֽכ�
ן׃  י	 � א י� �ְל � ַּמ� ְל י	 ְב� � �ְל־ִנ י ֽכ� � ֲע ֹּֽכ	 ְד�& �֙ם 13ִנ Wיה� �ְל ֹּת�, ֶ֖א� ר� מ� ֶ֖א� ו�

י ( �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� א  ( �ָּ֑ל מ� מ� י  ( ִנ	 ִנ� ה	 ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ְד ו	, ְד� ְל�  Xי֙ם ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ה� י֙ם  ( ֽכ	 ְל� ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ו� את  m/ֶּ֗ז ה� ץ  ר� n ֶ֖א� ה�
ת 0 �ֶ֖א ו� י֙ם  יֶ֖א	6 ְב	 ֵּ֥נ� ת־ה� ֶ֖א� ו� י֙ם  ( ִנ	 ה� ֹּֽכ ת־ה� ֶ֖א� ו� ֹו  Wֶ֖א ס� ְל־ֹּֽכ	 ֲע�

ֹון׃  ר� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש	 :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� יֶׁ֣ש 14ֹּֽכ� ֶ֖א	,  Xי֙ם ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו�
�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ו  � ִּד� ִח� י� י֙ם  0 ִנ	 ֶּב� ה� ו� ֹות  Vְב ֶ֖א� ה� ו� יו  W	ִח ְל־ֶ֖א� ֶ֖א�
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֙ם � �ִח ר� ֶ֖א� א  �ְל/ ו� ּוס  ִח0 א־ֶ֖א� ְל/� ו� ֹוְל  Vמ ִח� א־ֶ֖א� ְל/�
֙ם׃  � ית� ִח	 ֶׁ֣ש� ה� �יִנּו 15      סמ � ָז	 ֶ֖א� ה� ו� ּו  �ֲע מ� ֶׁ֣ש	

ר׃  � �ֶּב ִּד	 ה  � הו� י� י  � ֹּֽכ	 הּו  � ֶּב� ֣ג� ְל־ֹּת	 ה 16ֶ֖א� יהו�, ְל�  Xִנּו ֹּת�
ּו �פ ְּג� ִנ� ת� � ֙ם י	 ר� 0 ֶ֨ט� ְך ּוְב� ֶׁ֣ש	& ִח� ֙ם י� ר� ( ֶ֨ט� ְבֹוְד� ֶּב� ֙ם ֹּֽכ� + יֽכ� �ְלה ֶ֖א_
ּ֙ה ( מ� ְׂש� ו� ֶ֖אֹור�  ֙ם ְל� + ית� ּו	 ִק	 ו� ף  ֶׁ֣ש� � ִנ� י  �ר ( ְל־ה� ֲע� ֙ם  � יֽכ� �ְל ֣ג� ר�

ת  ו� מ�& ְל� ִצ� ית ישית ְל� � ֶׁ֣ש	 ְל׃ ו� � פ� ר� ֲע� א 17ְל� ְל/) ֙ם�  ֶ֖א	 ו�
�ה ו� �)י ֣ג �ִנ ְּפ� י מ	 � ֶׁ֣ש	 פ� ה־ִנ� � ֹּֽכ� ְב� י֙ם ֹּת	 � ר	 ֹּת� ס� מ	 ּוה� ֶּב� ֲע& מ� ֶׁ֣ש� ת	
ה � ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	 י  � ֹּֽכ	 ה  ֲע�& מ� ִּד	 י�  יִנ	 �ֲע ְד  + ר� �ת ו� ֲע  Wמ� ְד� ֹּת	  Sֲע ,מ ְד� ו�

�ה׃  הו� י� ר  ְד� � �ה 18      סֲע � יר� ְב	 ְּג� ְל� ו� ְך  ְל� 0 ַּמ� ְל� ר  �מ ֶ֖א_
ת ר� � ֶ֨ט� ֲע� ֙ם  יֽכ�& �ֹות ֶׁ֣ש) ֶ֖א� ר� מ� ְד�  ר� י� י  + ֹּֽכ	 ְבּו  � �ֶׁ֣ש יְלּו  ( ְּפ	 ֶׁ֣ש� ה�

֙ם׃  � ֽכ� ֹּת� ר� ֶ֖א� פ� � ִחS 19ֹּת	 � �ת ְּפ ין  ( �ֶ֖א ו� ּו  �ר ְּג� Lס ְב  ֣ג� 0 ֵּ֥נ� ה� י  � �ר ֲע�
י֙ם׃ � ְלֹומ	 ֶׁ֣ש� ת  � ְל� ֣ג� ה� ּ֙ה  � ָּ֑ל� Lֹּֽכ ה  0 הּוְד� י� ת  V ְל� ֣ג� ה�

ּו שאי  20      ס ֶ֖א+ ֙ם� ְׂש� יֽכ� �יִנ � �ּו וראי ֲע ֶ֖א& י֙םּור� � ֶ֖א	 ֶּב� ה�
ְך׃ � �ֹּת ר� ֶ֖א� פ� ֹּת	 אן  �ִצ/ ְך  ן־ְל�& ֹּת� ִנ	 ר�  ְד� 8�ֲע ה� ה  6�ָּ֑י ֶ֖א� ֹון  פ� ָּצ� מ	

ֹּת� 21 ְד� ַּמ�, ְל	 ֹּת�  ֶ֖א� Iו� ְך  י	 ְל�& ֲע� ְד  (ִק פ� י־י	 � ֹּֽכ	 י�  ר	 אמ� ה־ֹּת/� מ�
י֙ם� ְל	 ְב� ִח� ֹוא  ְל+ ה� אֶׁ֣ש  ר/� ְל� י֙ם  � פ	 Lָּ֑ל ֶ֖א� ְך  י	 0 ְל� ֲע� ֙ם  � ת� ֶ֖א

ה׃  � ְד� �ְל ת  ֶׁ֣ש� � �ֶ֖א ֹו  �מ ֹּֽכ� ּוְך  ָז& י� 22י/אִח_ ר	 ת/אמ� י  + ֽכ	 ו�
ּו �ְל ֣ג� ִנ	 ְך  0 �ִנ eו ְב ֲע� Vר ה ֶּב� ָּ֑ל� � �י ֶ֖א ִנ	 ( Lֶ֖א ר� ּוֲעS ִק� �ִּד ְך מ� &�ְב ְב� ְל� ֶּב	

ְך׃  י	 � ְב� �ִק ּו ֲע� �ס מ� ִח� ְך ִנ� י	 � ֹו 23ֶׁ֣שּוְל� י� ֲעֹור& ְך ֹּֽכּוֶׁ֣ש	 +פ ה� י� ה�
יְב יֶ֨ט	& �ה ְל� ּו  ְל) ֹּתּוֽכ� ֙ם�  ֹּת� ֙ם־ֶ֖א� ְּג� יו  � ת� ר Lֶּב ר� ְב� ִח� ר  � �מ ִנ� ו�

׃  Sֲע � �ר ה� י  � �ְד Lַּמ ּוִחS 24ְל	 �ר ְל� ר  � �ֶׁ֣ש־ֲעֹוְב ִק� ֹּֽכ� ֙ם  � �יִצ פ	 ֶ֖א� ו�
ר׃  � ֶּב� ְד� י 25מ	 � ֹּת	 ֶ֖א	 � �מ ְך  י	 0 ִּד� ת־מ	 ִנ� מ� ְך  V �ְל ֣גֹור� )ה  ָז�

י � ִח	 ֶ֨ט� ְב� ֹּת	 � ו� י  ֶ֖אֹות	& ֹּת�  ִח� ( ֽכ� ֶׁ֣ש� ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
ר׃  ִק� � ּׁ֔ש� ְך 26ֶּב� י	 � ִנ� ְל־ְּפ� ֲע� ְך  י	 � י ֶׁ֣שּוְל� ֹּת	 פ� � ְׂש� ִח� י  0 ִנ	 ֙ם־ֶ֖א� ֣ג� ו�

ְך׃  � �ְלֹוִנ ִק� ה  � ֶ֖א� ר� ִנ	 ת 27ו� ( ַּמ� ָז	 ְך�  י	 ְלֹות�8 ה� ִצ� ּומ	 ְך  י	 + פ� Lֶ֖א � ִנ	
ֹוי �ְך ֶ֖א י	 � ֵּ֥קּוִצ� י ֶׁ֣ש	 ית	 � ֶ֖א	 ה ר� ְד�& ָּׂש� ֲעֹות� ֶּב� ְב� ְל־ְּג� ְך ֲע� &�ִנּות ָז�
ְד׃  �ֲע י  � ת� י מ� � �ר ִח� י ֶ֖א� ר	& ה� ֶ֨ט� ת	 א  ְל/) ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י� ְך�  פְל�

הּו 14 י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ה�  הו� ר־י� ְב� ְד� +ה  י� ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�
ֹות׃  ר� ָּצ� ֶּב� י ה� � �ר ְב� ְל־ִּד	 יה� 2ֲע� � ר� ֲע� ה ּוֶׁ֣ש� הּוְד�& ה י� ( ְל� ְב� ֶ֖א�

ה׃ ת� � ְל� :֙ם ֲע� � ְל� רּוֶׁ֣ש� ת י� � ִח� ו� ִצ	 ץ ו� ר� � ֶ֖א� ּו ְל� ר) ְד� ּו ִק� �ְל ְל� מ� Lֶ֖א
ּו  3 �ִח ְל� ֙ם ֶׁ֣ש� יה�& �ר ( ִּד	 ֶ֖א� ֙ם ִצֲעוריה֙ם ו� � יה� �יר ֲע	 ֶ֖אּוִצ� ( ֙ם ֶּב� י	 � ַּמ� ְל�

֙ם & יִק� �֙ם� ר יה� �ְל ְבּו ֽכ� + ֙ם ֶׁ֣ש� י	 ֶ֖אּו מ�6 ִצ� ( י֙ם ְל/א־מ� P	ְב �ְל־ְּג ֲע�
֙ם׃  � ּו ר/אֶׁ֣ש� �פ ִח� ּו ו� �מ ְל� ֽכ� ה� ֶׁ֣שּו ו� �ה� 4ֶּב מ� ְד� ֶ֖א� ּור ה� ְב+ ֲע� ֶּב�

י֙ם � ר	 ֹּֽכ� ֶׁ֣שּו ֶ֖א	 �ץ ֶּב ר� � ֶ֖א� ֙ם ֶּב� ֶׁ֣ש� � �ה ֣ג� י� י ְל/א־ה� 0 ה ֹּֽכ	 ֹּת� ִח�&
֙ם׃  � ר/אֶׁ֣ש� ּו  �פ ה 5ִח� � ְד� ְל� י� ה  ְד�& ָּׂש� ֶּב� ת�  ְל� ָּ֑י�8 ֙ם־ֶ֖א� ֣ג� י  + ֹּֽכ	

א׃  ֶׁ֣ש� � ִּד� ה  � י� א־ה� ְל/� י  � ֹּֽכ	 ֹוְב  ָז� ֲע� ּו 6ו� ְד) מ� ֲע� י֙ם�  ֶ֖א	 ר� ּופ�
֙ם � יה� �יִנ �ֲע ּו  �ְל ֹּֽכ� י֙ם  � ֵּ֥נ	 ֹּת� ֹּֽכ�  Sּוִח �ר ּו  �פ ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֙ם  י	& פ� ְל־ֶׁ֣ש� ֲע�

ְב׃  ְׂש� � �ין ֲע � �י־ֶ֖א ה 7ֹּֽכ	 � �ְׂש ה ֲע� Uהו� ִנּו י� ִנּו ְב�& ( יִנּו� ֲע� 8�ִנ eו ֙ם־ֲע� ֶ֖א	
אִנּו׃ � ֶ֨ט� ִח�  �ָ֤ך ְל� יִנּו  � �ת ֶׁ֣שּוְב מ� ּו  �ֶּב י־ר� � ֹּֽכ	 ָ֤ך  � מ� ֶׁ֣ש� ן  ֲע� ( מ� ְל�

ה 8 ַּמ� + ְל� ה  � ר� ִצ� ת  ( �ֲע ֶּב� ֹו  �יֲע ֹוֶׁ֣ש	 מ� ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ה�  �ו ִק� מ	
ּון׃  ְל� ה ְל� � ֶ֨ט� ִחS ִנ� � �ר ֶ֖א ץ ּוֽכ� ר� ֶ֖א�& )ר ֶּב� �֣ג ה� ֹּֽכ� י� ה� � ה 9ת	 ַּמ� + ְל�

Sיֲע � הֹוֶׁ֣ש	 ְל ְל� ( ֹור ְל/א־יּוֽכ� �ֶּב ֣ג	 ֙ם ֹּֽכ� ה�& ְד� יֶׁ֣ש ִנ	 ( ֶ֖א	 ה� ֹּֽכ� י� ה� � ת	
א � ר� ִק� ִנ	 יִנּו  � �ְל ֲע� ָ֤ך0  מ� ֶׁ֣ש	 ו� ה  הו�6 י� ִנּו  ( �ֶּב ר� ִק	 ְב� ה  V ֹּת� ֶ֖א� ו�

ִנּו׃  � �ִח ֵּ֥נ	 ְל־ֹּת� ֙ם 10      סֶ֖א� ( ֲע� ְל� ה  Wהו� י� ר  מ�, ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ֽכּו � ְׂש� ִח� א  ְל/) ֙ם  � יה� �ְל ֣ג� ר�  Sּוֲע ִנ& ְל� ְבּו�  ה� � ֶ֖א� ן  + �ֹּֽכ ה  ֶּ֗ז�6 ה�
ְד �ִק פ� י	 ו� ֙ם  ִנ�& eו ֲע� ר  (ֹּֽכ ָז� י	 ה�  ֹּת� ֲע� ֙ם  ִצ�& ר� א  ְל/) ה�  יהו� ו�

֙ם׃  � ְּט/את� י 11      סִח� � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� י� ר  אמ� �ָּ֑י/ ו�
ה׃  � ֶ֨טֹוְב� ְל� ה  � ֶּ֗ז� ה� ֙ם  � ֲע� ְד־ה� ֲע� ֶּב� ְל  0 �ָּ֑ל ְּפ� ת� ְל־ֹּת	 י 12ֶ֖א� ( ֹּֽכ	

ה � ְל� ֲע ּו  ְל0 ֲע� י� י  V ֽכ	 ו� ֙ם  ת�& ֵּ֥נ� ְל־ר	 � ֶ֖א� Sֲע 8�מ י ֶׁ֣ש ֵּ֥נ	 + יִנ� �מּו ֶ֖א 6Lִצ י�
ר ְב� ִּד�& ְב ּוְב� ( ֲע� ר� ְב� ּוְב� ר� ִח�8 י ֶּב� ֙ם ֹּֽכ	6 � ִצ� י ר ֵּ֥נ	 ( יִנ� �ה ֶ֖א � ִח� ִנ� ּומ	

֙ם׃  � ה ֶ֖אֹות� � ָּ֑ל� ֽכ� י מ� � ֽכ	 ִנ ּ֙ה ׀ 13      סֶ֖א� ( ה� ר ֶ֖א� Pמ� ֶ֖א ו�
֙ם� ה� ְל� י֙ם  + ר	 מ� ֶ֖א י֙ם  W	ֶ֖א ְב	 ֵּ֥נ� ה� ה  ,�ֵּ֥נ ה	 ה  הו	6 י� י  ( ִנ� ְד ֶ֖א�
֙ם � ֽכ� ְל� )ה  י� ה� א־י	 ְל/� ְב  � ֲע� ר� ו� ְב  ר� ִח�& ּו  ֶ֖א) ר� א־ת	 ְל/�
ה׃ � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ֶּב� ֙ם  ֽכ�& ְל� ן  ( �ֹּת ֶ֖א� ת�  מ� ֶ֖א_ ֹו֙ם  ְל+ י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	

י֙ם� 14      ס ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� ר  ִק� ֶׁ֣ש�^ י  ְל�6 �ֶ֖א ה  Wהו� י� ר  אמ� ָּ֑י/, ו�
א �ְל/ י֙ם ו� ית	& ּו	 א ִצ	 ְל/) י֙ם� ו� ֹּת	 ִח� ְל� א ֶׁ֣ש� י ְל/+ מ	& ֶׁ֣ש� י֙ם ֶּב	 ( ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	

֙ם  ס� + ִק� ר ו� ִק� Wֹון ֶׁ֣ש� ָז, ֙ם ִח� � יה� �ְל י ֶ֖א� ֹּת	 ר� � ֶּב� יְל�ואְלוְל ְד	 ְל	 �ֶ֖א_ ו�
ית ותרמות  ( מ	 ר� ת� ֙ם׃ו� � ֽכ� ְל� י֙ם  � ֶ֖א	 ֶּב� ִנ� ת� � מ	 ה  ַּמ� � �ה ֙ם  ֶּב�& ְל	

י֙ם 15      ס P	ֶ֖א ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� � ֲע� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  P�ֽכ ְל�
ה� ַּמ� 8�ה ו�  hי֙ם ֹּת	 ִח� ְל� א־ֶׁ֣ש� ְל/� י  ( ִנ	 ֶ֖א� ו�  iי מ	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 י֙ם  ( ֶ֖א	 ֶּב� ֵּ֥נ	 ה�
את ֶּ֗ז/� ץ ה� ר� ( ֶ֖א� ֶּב� �ה  י� ה� י	 א  �ְל/ ְב  ֲע�& ר� ו� ְב  ר� ( י֙ם ִח� ר	& מ� �ֶ֖א

ה׃  ַּמ� � �ה י֙ם ה� � ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ַּמּו ה� ֹּת�& ְב� י	 ֲע� ר� � ְב ּוְב� ר� + ִח� ֙ם 16ֶּב� ( ֲע� ה� ו�
Xי֙ם ֽכ	 ְל� ֶׁ֣ש� Lמ ּו  י) ה� � י	 ֙ם  Yה� ְל� י֙ם  ( ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	 ה  ַּמ� ( �ר־ה ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ין + �ֶ֖א ְב ו� ר� ִח�6 ה� ְב ו� ( ֲע� ר� )י ׀ ה� �ִנ ְּפ� ֙ם מ	 W: ְל� רּוֶׁ֣ש� ֹות י� ִצ, Lִח ֶּב�
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֙ם � יה� �ת �ִנ ֙ם ּוְב� � יה� �ִנ ֙ם ּוְב� יה�& �ֶׁ֣ש ה ִנ� ַּמ� ( �ה ה ַּמ� &�ה ר� ְל� �ֶּב ִק� מ�
֙ם׃  � ת� ֲע� ת־ר� ֶ֖א� ֙ם  � יה� �ְל ֲע� י  � ֹּת	 ֽכ� פ� ֶׁ֣ש� + 17ו� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�

ה 0 ֲע� מ� י ִּד	 � יִנ� �ה ֲע ִנ� ְד� ר�, �ה ֹּת ֶּ֗ז�& ר ה� ( ְב� ִּד� ת־ה� ֙ם� ֶ֖א� יה� �ְל ֶ֖א�
ֹוְל Wְד ְּג� ר  ְב� ֶׁ֣ש�,  Xי ֹּֽכ	 ה  יִנ� � מ� ְד� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ו� ֙ם  � יֹומ� ו� ה  ְל� י� � ְל�
ְד׃ �ֶ֖א ה מ� � ְל� ִח� ה ִנ� � ֹּֽכ� י מ� ַּמ	& ת־ֲע� ת� ֶּב� תּוְל� ה ֶּב� ר�6 ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	

֙ם� 18 ֶ֖א	 ו� ְב  ר� י־ִח�& �ְל ְל� ִח� ה�  �ֵּ֥נ ה	 ו� ה  ְד�6 ָּׂש� ה� י  את	 ( ִצ� ֙ם־י� ֶ֖א	
יא V ְב	 ֙ם־ִנ� י־֣ג� � ְב ֹּֽכ	 � ֲע� י ר� ( �ְלּוֶ֖א ִח� ה ֹּת� � �ֵּ֥נ ה	 יר ו� ֲע	& י ה� את	 ( ֶּב�
ֲעּו׃ � ְד� י� א  �ְל/ ו� ץ  ר� � ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ּו  �ר ִח� ס� ן  0 �ה ֙ם־ֹּֽכ ֣ג�

ָּ֑יֹון� 19      ס ִצ	 ֙ם־ֶּב� ה ֶ֖א	 הּוְד�6 ת־י� ֹּת� ֶ֖א� ס� Wֶ֖א� ס מ� ,ֶ֖א מ� ה�
א � �ְּפ ר� ִנּו מ� � ין ְל� � �ֶ֖א ִנּו ו� ית�& ֹּֽכ	 � ה	 Sּוֲע ִּד8 ָ֤ך מ� ֶׁ֣ש�& פ� ה ִנ� ( ְל� ֲע� ְּג�
�ה �ֵּ֥נ ה	 ו� א  � �ְּפ ר� מ� ת  � �ֲע ּוְל� ֹוְב  ֶ֨ט& ין  ( �ֶ֖א ו� ְלֹו֙ם�  ֶׁ֣ש� ְל� +ה  �ּו ִק�

ה׃  � ת� ֲע� י 20ְב� � יִנּו ֹּֽכ	 � �ְבֹות ן ֶ֖א� (eו ִנּו ֲע� � �ֲע ֶׁ֣ש� 0ה ר	 הו� ִנּו י� ֲע� V ְד� י�
ְך׃  � ְל� אִנּו  � ֶ֨ט� ָ֤ך& 21ִח� מ� ֶׁ֣ש	 ן  ֲע� ( מ� ְל� ץ�  ֶ֖א� ִנ� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�

�ָ֤ך ית� � ר	 ר ֶּב� � �פ ְל־ֹּת� ר ֶ֖א� Uֽכ ָ֤ך ָז� � ְבֹוְד� א ֽכ� ( �ְּס ְל ֹּֽכ	 � �ֶּב ִנ� ְל־ֹּת� ֶ֖א�
ִנּו׃  � ֹּת� י֙ם 22ֶ֖א	 מ	& ֶׁ֣ש	 ֣ג� מ� ֙ם�  ְּגֹוי	 ה� י  + �ְל ְב� ה� ֶּב� ֶׁ֣ש  ,�י ה�

ּוא Wה־ה ֹּת� ֶ֖א� א  ְל/, ה� י֙ם  � ְב	 ְב	 ר� ּו  ִנ) ֹּת� י	 ֙ם  י	 � מ� ּׁ֔ש� ֙ם־ה� ֶ֖א	 ו�
ית� � ְׂש	 ֲע� ה  � ֹּת� י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	 ְך  ה־ָּ֑ל�& ּו� ִק� ִנ� ּו, יִנּו�  8�ְלה ֶ֖א_ +ה  הו� י�
ה׃  ָּ֑ל� � �ְל־ֶ֖א ת־ֹּֽכ� פֶ֖א�

ה 15 + ֶׁ֣ש� מ ְד  ,מ ֲע� ֙ם־י� ֶ֖א	 י  ְל�& �ֶ֖א ה�  הו� י� ר  אמ� ָּ֑י/+ ו�
ִח � ָּ֑ל� �ה ֶׁ֣ש� ֶּ֗ז� ֙ם ה� ( ֲע� ְל־ה� י ֶ֖א� � ֶׁ֣ש	 פ� ין ִנ� � �י ֶ֖א ִנ�& פ� ְל� ְל� �מּוֶ֖א ּוֶׁ֣ש�

ֶ֖אּו׃  � �ִצ �י י ו� � ִנ� ְל־ְּפ� ֲע� � �ה 2מ ִנ� ( יָ֤ך ֶ֖א� � ְל� �ּו ֶ֖א �ר י־י/אמ� � 0ה ֹּֽכ	 י� ה� ו�
ר ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ֙ם  Wיה� �ְל ֶ֖א� ֹּת�,  ר� מ� ֶ֖א� ו� א  � �ִצ �ִנ
ר + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ְב  ר� ִח�& ְל� ְב�  ר� ִח�8 ְל� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ת�  ו� ַּמ�8 ְל� ת  ו� + ַּמ� ְל�

י׃  ְב	 � ּׁ֔ש� י ְל� � ְב	 ּׁ֔ש� ר ְל� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ְב  ֲע�& ר� � ְב� ְל� ֲע� ר� � י 3ְל� ֹּת	, ְד� ִק� ּופ�
ה הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ִחֹות�  ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ֲע  + ֶּב� ר� ֶ֖א� ֙ם  Wיה� �ְל ֲע�
ְב �ִח ס� ְל	 י֙ם  � ְב	 ְל� ֹּֽכ� ת־ה� ֶ֖א� ו� ֣ג  &ר ה� � ְל� ְב  ר� ( ִח� ת־ה� ֶ֖א�
ְל �ֽכ ֶ֖א_ ץ ְל� ר� � ֶ֖א� ת ה� � מ� ה_ ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� ֙ם  י	 0 מ� ּׁ֔ש� ֹוף ה� Vת־ֲע ֶ֖א� ו�

ית׃  � ִח	 ֶׁ֣ש� ה� י֙ם  4ּוְל� ( ֹּת	 ת� ה ְלָזוֲעה ּוִנ� ו�& ֲע� � ָז� ְלְל� �ֽכ ְל�
הּו� ָּ֑י�8 ִק	 ָז� ִח	 ן־י� ְב� ה  + ּׁ֔ש� ִנ� מ� ְל  ְל� ֣ג� I	ֶּב ץ  ר� � ֶ֖א� ה� ֹות  ֽכ) ְל� מ� מ�

:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ה ֶּב	 � ְׂש� ר־ֲע� ֶׁ֣ש� ְל ֶ֖א� � ה ֲע� הּוְד�& ְך י� ְל� ( י 5מ� I	ֹּֽכ
י ( ּומ	 ְך  � ְל� ּוְד  ִנ) י� י  � ּומ	 ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י� ְך�  י	 ְל�8 ֲע� ְל  +מ ִח� י־י� � מ	

ְך׃  � ְל� ֙ם  �ְל ֶׁ֣ש� ְל� ְל  �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ְל	 ּור  ס& י 6י� 0 ת	 ֶ֖א ֹּת�  ֶׁ֣ש� � ֶ֨ט� ִנ� ֹּת�  ( ֶ֖א�
ְך� י	 ְל�8 ֲע� י  + ְד	 ת־י� ֶ֖א� ֶ֨ט  ֶ֖א�, ו� י  ֽכ	 � �ְל �ֹּת ֹור  ִח) ֶ֖א� ה  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

֙ם׃  � �ִח ֵּ֥נ� ה	 י  ית	 � �ֶ֖א ְל� ִנ	 ְך  &�ית ִח	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ה 7ו� � ר� ָז� מ	 ֶּב� ֙ם  � �ר ָז� ֶ֖א� ו�
י ַּמ	& ת־ֲע� ֶ֖א� י�  ֹּת	 ְד� ֶּב�8 ֶ֖א	 י  ֹּת	 ְל� + ֹּֽכ� ֶׁ֣ש	 ץ  ר� � ֶ֖א� ה� י  ( �ר ֲע� ֶׁ֣ש� ֶּב�

ְבּו׃  � ְלֹוא־ֶׁ֣ש� ֙ם  � יה� �ֽכ ר� ִּד� ו� 8מ	 ת� ִנ מ� ְל� ֶ֖א� י  + מּו־ְל	 ִצ� � ֲע�
ְד ( �ְד ּור ֶׁ֣ש �ִח ֙ם ֶּב� 0 �ְל־ֶ֖א ֙ם ֲע� � ה� י ְל� את	 ,�ְב �י֙ם ה ַּמ	& ֹוְל י� ִח) �מ
ֹות׃ ְל� ה� יר ּוְב� � ֙ם ֲע	 &ֶ֖א ת� � ְּפ	 יה� ְל�8 י ֲע� ֹּת	 ְל� + ְּפ� ֙ם ה	 י	 � ר� kה ָּצ� � ֶּב�

ּ֙ה  9 0 ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ה  � ִח� פ� ִנ� ה  ֲע�6 ְב� ּׁ֔ש	 ת ה� ְד� ( יְל� ה  Pְל� ְל� מ� Lְבאהֶ֖א

א  � הֶּב� ר� � �פ ִח� ו� ה  ֹוֶׁ֣ש� ֶּב) ֙ם  � יֹומ� ְד  �ֲע ֶּב� ּ֙ה  0 ֶׁ֣ש� מ� ֶׁ֣ש	
֙ם � יה� �ְב י� ֶ֖א י  � �ִנ פ� ְל	 ן  0 �ֹּת ֶ֖א� ְב  ר� V ִח� ְל� ֙ם  ית�6 ר	 � �ֶ֖א ּוֶׁ֣ש�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י 10      סִנ� ִנ	 ֹּת	6 ְד� ְל	 י� י  ( י ֹּֽכ	 ַּמ	& י ֶ֖א	 ( ֹוי־ְל	 ֶ֖א�
י ית	 � ֶׁ֣ש	 א־ִנ� ץ ְל/� ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֽכ� ֹון ְל� �ְד יֶׁ֣ש מ� � ֶ֖א	 יְב ו� 0 יֶׁ֣ש ר	 � ֶ֖א	

י׃  וִנ	 � ְל� ְל� ִק� מ� ה  �ָּ֑ל Lֹּֽכ י  � ֶׁ֣שּו־ְב	 � ְל/א־ִנ� ר 11      סו� ( מ� ֶ֖א�
א  �֙ם־ְל/ ה ֶ֖א	 הו�& יָ֤ך שרותך י� � ית	 ר	 � �ֹוא ׀ֶׁ֣ש ֙ם־ְל) ֹוְב ֶ֖א	 ֶ֨ט� ְל�

ה � ר� ִצ� ת  � �ֲע ּוְב� ה  0 ֲע� ר� ת  � �ֲע ֶּב� ָ֤ך6  ְב� י  � ֹּת	 ֲע� ( ְּג� פ� ה	
�ְב׃  �י ֶ֖א ת־ה� ֹון 12ֶ֖א� �פ ָּצ� מ	 0ְל  ָז� ר� ֶּב� ׀  Vְל  ָז� ר� ֶּב�  Sֲע ,ר י� ה�

ת׃  ֶׁ֣ש� �ִח א 13ּוִנ� ְל/) ן  � �ֹּת ֶ֖א� ָז  � ְב� ְל� יָ֤ך  0 רֹות� ֶ֖אֹוִצ� ו�  Vָ֤ך יְל� �ִח
יָ֤ך׃ � ְבּוְל� ְל־ְּג� ֽכ� ּוְב� יָ֤ך  � ְּט/אות� ְל־ִח� ֽכ� ּוְב� יר  � ִח	 מ� ְב	

ֹּת� 14 ֲע� � ְד� י� א  ְל/) ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� יָ֤ך  ְב�& י� (ת־ֶ֖א ֶ֖א� י�  ֹּת	 ר� ְב� ֲע� � ה� ו�
ְד׃ � ֹּתּוִק� ֙ם  � יֽכ� �ְל ֲע� י  � ְּפ	 ֶ֖א� ְב� ה  � ִח� ְד� ִק� ֶׁ֣ש  0 �י־ֶ֖א � ֹּֽכ	

י� 15      ס ִנ	 8�ְד ִק� ּופ� י  ִנ	 + �ר ֽכ� ָז� ה  הו�6 י� ֹּת�  ֲע� ( ְד� י� ה  V ֹּת� ֶ֖א�
ֲע Uי ִּד� ִנ	 � �ִח ֵּ֥ק� ָ֤ך� ֹּת	 ְּפ� ְך ֶ֖א� ר� � ֶ֖א� ְל־ְל� י ֶ֖א� פ�& ְד� (ר �י� מ ֙ם ְל	 +ִק� ֵּ֥נ� ה	 ו�

ה׃  � ְּפ� ר� יָ֤ך ִח� � ְל� י ֲע� � ת	 �ֶ֖א ֙ם 16ְׂש� &�ְל ֽכ� (ֶ֖א יָ֤ך� ו� ר�8 ְב� ּו ְד� ֶ֖א+ ִצ� מ� ִנ	
י  + ה	 י� ָ֤ך� ְדְבריך ו� ר� � ְב� יְד� � ְב	 ְב� ת ְל� ( ִח� מ� ְׂש	 ֹון ּוְל� �ְׂש ְׂש� י ְל� ְל	&

ֹות׃ ֶ֖א� ְב� ִצ� י  � �ְלה ֶ֖א_ ה  � הו� י� י  ְל�& ֲע� ָ֤ך�  מ� ֶׁ֣ש	 א  + ר� ִק� י־ִנ	 � ֹּֽכ	
ָז 17      ס �ְל ֲע� ֶ֖א� � ו� י֙ם  � ִק	 ִח� ְׂש� סֹוְד־מ� ְב� י  ֹּת	 ְב� � ֶׁ֣ש� א־י� ְל/�

י׃ ִנ	 � את� �ָּ֑ל מ	 ֙ם  ֲע� � י־ָז� � ֹּֽכ	 י  ֹּת	 ְב� ֶׁ֣ש�& י� ְד  ( ְד� ֶּב� ָ֤ך�  ְד� � י� +י  �ִנ ְּפ� מ	
י 18      ס � ת	 ֹּֽכ� ּומ� ִח  ִצ� ִנ�& י�  ְב	 �ֶ֖א ֽכ� +ה  י� ה� ה  ַּמ� ( ְל�

ֹו מ) ֹּֽכ� י�  ְל	 �ה  י� ה� � ת	 ֹו  י, ה� א  &�פ ר� � �ה ה�  ִנ� ֶ֖א� � �מ ה  � ִנּוֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ִנּו׃  � מ� ֶ֖א_ ִנ� א  �ְל/ ֙ם  י	 � מ� ְב  ָז�& ֽכ� ן 19      סֶ֖א� P�ֽכ ְל�

י ( ִנ� פ� ְל� ָ֤ך�  יְב� � ֶׁ֣ש	 ֶ֖א� ו� ּוְב  ֶׁ֣ש+ ֙ם־ֹּת� ֶ֖א	 ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
�ה י� ה� � ת	 י  ( פ	 ֹּֽכ� ְל  � �ֶּ֗זֹוְל מ	 ר  0 ִק� י� יא  � ֙ם־ֹּתֹוִצ	 ֶ֖א	 ו� ְד  &מ ֲע� � ֹּת�
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֙ם׃ � יה� �ְל ּוְב ֶ֖א� �ֶׁ֣ש א־ת� ה ְל/� � ֹּת� ֶ֖א� ו� יָ֤ך  ְל�& �ה� ֶ֖א ַּמ� 8�ְבּו ה + Lֶׁ֣ש י�
ה 20 ִצּור�& ת� ֶּב� ֶׁ֣ש� 8ִח ת ִנ� + ִחֹומ� ה ְל� ֶּ֗ז�6 ֙ם ה� ( ֲע� יָ֤ך ְל� W	ֹּת ת� ּוִנ�

י 0 ִנ	 ֶ֖א�  �ָ֤ך ֹּת� י־ֶ֖א	 � ֹּֽכ	 ְך  � ְל� ְלּו  ּוֽכ� ְל/א־י) ו� יָ֤ך  � ְל� �ֶ֖א ּו  �מ ִח� ְל� ִנ	 ו�
ה׃  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ָ֤ך  � יְל� ָּצ	 ה� ּוְל�  �ָ֤ך יֲע� � הֹוֶׁ֣ש	 יָ֤ך 21ְל� � ֹּת	 ְל� ָּצ� ה	 ו�

י֙ם׃  � ִצ	 ר	 ֲע� ף  � ֹּֽכ� מ	 יָ֤ך  � ת	 ְד	 ּופ� י֙ם  � ֲע	 ר� )ְד  ָּ֑י� פמ	

ר׃  16 �אמ �י ְל � ְל� �ה ֶ֖א � הו� ר־י� ְב� י ְד� � ה	 י� ִח 2ו� � ֵּ֥ק� א־ת	 ְל/�
ֹו֙ם �ִק ַּמ� ֹות ֶּב� ִנ& י֙ם ּוְב� ( ִנ	 ָ֤ך� ֶּב� ּו ְל� י+ ה� א־י	 ְל/� ו� ה  � ּׁ֔ש� ָ֤ך� ֶ֖א	 ְל�

ה׃  � ֶּ֗ז� י֙ם� 3ה� ִנ	 ֶּב� ְל־ה� ֲע� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (י־ֽכ ֹּֽכ	
֙ם Pת� ַּמ ְל־ֶ֖א	 � ֲע� ה ו� � ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� ִק) ַּמ� י֙ם ֶּב� � ָּ֑לֹוְד	 ָּ֑י	 ֹות ה� ִנ& ֶּב� ְל־ה� ֲע� ו�
֙ם � י֙ם ֶ֖אֹות� � ְד	 ַּמֹוְל	 ֙ם ה� 0 ְבֹות� ְל־ֶ֖א� ֲע� ו� ֙ם  ֹות ֶ֖אֹות�6 ְד) ָּ֑יְל� ה�

את׃  ֶּ֗ז/� ה� ץ  ר� � ֶ֖א� א 4ֶּב� ְל/+ תּו  6Lמ י� י֙ם  W	ֶ֖א Lְל ִח� ת� י  ,�מֹות מ�
ּו י� ה� � ה י	 � מ� ְד� ֶ֖א� י ה� � �ִנ ְל־ְּפ� ן ֲע� מ� 0ְד רּו ְל� &�ְב ֵּ֥ק� א י	 ְל/) ְדּו� ו� פ� � ְּס� י	
ְל ֽכ�& ֶ֖א� מ� ֙ם� ְל� ת� ְל� ְב� ה ִנ	 + ת� י� ה� ּו ו� ְל& ֽכ� ְב� י	 ֲע� ר� � ְב ּוְב� ר� + ִח� ּוְב�
ץ׃ ר� � ֶ֖א� ה� ת  � מ� ה_ ְב� ּוְל� ֙ם  י	 � מ� ּׁ֔ש� ה� ֹוף  �ֲע ְל�

ית 5      ס ( �ְבֹוא� ֶּב ְל־ֹּת� ה ֶ֖א� הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (י־ֽכ � ֹּֽכ	
֙ם � ה� ְל� ְד  �ִנ ְל־ֹּת� ֶ֖א� ו� ֹוְד  ְּפ& ס� ְל	 ְך  ( �ְל �ְל־ֹּת ֶ֖א� ו�  Sִח &�ָז ר� מ�
ה� ֶּ֗ז� ה� ֙ם  + ֲע� ה� ת  ,�ֶ֖א �מ י  W	ְלֹומ ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  ֹּת	 פ� ס�, י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	

י֙ם׃  � מ	 ִח� ר� � ת־ה� ֶ֖א� ו� ְד  ס� � ִח� ת־ה� ה ֶ֖א� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א תּו 6ִנ� ,�ּומ
רּו � �ְב ֵּ֥ק� י	 א  ְל/) את  �ֶּ֗ז/ ה� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  0 ֵּ֥נ	 ֶ֨ט� ּוִק� י֙ם  V ְל	 ְד ֣ג�
֙ם׃ � ה� ִחS ְל� � �ר ֵּ֥ק� א י	 �ְל/ ְד ו� ְד�& ְּג ת� א י	 ְל/) ֙ם ו� ה�& ּו ְל� ְד) ְּפ� ס� א־י	 ְל/� ו�

ת 7 � �ְל־מ ֲע� ֹו  מ) ִח� ִנ� ְל� ְל  ְב� � �ְל־ֶ֖א ֲע� ֙ם  0 ה� ְל� ּו  �ס ר� פ� א־י	 ְל/� ו�
יו � ְב	 ְל־ֶ֖א� ֲע� י֙ם  ִחּומ	& ִנ� ֹּת� ֹוס  ֹּֽכ) ֙ם�  ֶ֖אֹות� ּו  ִק+ ֶׁ֣ש� א־י� ְל/� ו�

ֹו׃  ַּמ� ְל־ֶ֖א	 ֲע� ת 8ו� ְב� ( ֶׁ֣ש� ְל� ֹוא  �ְב ְל/א־ת� ה  � ֹּת� ֶׁ֣ש� ית־מ	 �ּוְב
ֹות׃  ֹּת� ֶׁ֣ש� ְל	 ְל ו� �ֽכ ֶ֖א_ ֙ם ְל� � ר 9      סֶ֖אֹות� Wמ� ה ֶ֖א� ,יX ֽכ ֹּֽכ	

ית W	ֶּב ֶׁ֣ש� מ� י  ִנ	, ִנ� ה	 ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� ִצ� +ה  הו� י�
ֹוְל ִק+ ֙ם  � יֽכ� �ימ � ּוְב	 ֙ם  � יֽכ� �יִנ �ֲע ְל� 0ה  ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ן־ה� מ	
ה׃ � ָּ֑ל� ֹּֽכ� ֹוְל  �ִק ו� ן  � ת� ִח� ֹוְל  �ִק ה  ִח�& מ� ְׂש	 ֹוְל  ִק) ו� ְׂשֹון�  ְׂש�

י֙ם 10 � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ת ֹּֽכ� � �ה ֶ֖א ֶּ֗ז�& ֙ם ה� ( ֲע� יְד� ְל� ְּג	 י ת� + ה ֹּֽכ	 י�6 ה� ו�
יִנּו� 8�ְל +ה ֲע� הו� ר י� ֶּב�, הX ְד	 ְל־מ� יָ֤ך ֲע� ְל�6 �ּו ֶ֖א ר) מ� ֶ֖א� ה ו� ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה�
ִנּו� 8�ִנ eו ֲע� ה  + ּומ� את  ֶּ֗ז/& ה� ה�  ְדֹוְל� ְּג� ה� ה  + ֲע� ר� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  ( �ֶ֖א
יִנּו׃ � �ְלה �ה ֶ֖א_ יהו� � אִנּו ְל� � ֶ֨ט� ר ִח� � ֶׁ֣ש� ִנּו ֶ֖א� &�את ְּט� ה ִח� ( ּומ�

֙ם 11 + יֽכ� �ְבֹות ֶ֖א� ּו  ְב, ָז� ר־ֲע� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�  X ְל ֲע� ֙ם  יה�6 �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�
י֙ם ר	& �ִח י֙ם ֶ֖א� ( ְלה	 י� ֶ֖א_ �ר ִח� � ּו ֶ֖א� ֽכ6 ְל� �ָּ֑י ה ו� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א י� ִנ� ֶ֖אֹות	
ְבּו ָז�& ֲע� י  ( ת	 ֶ֖א ו� ֙ם  � ה� ְל� ּו  ו) ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו� ּו֙ם  �ְד ְב� ֲע� ָּ֑י� ו�

רּו׃  � מ� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ י  � ת	 ת־ֹּתֹור� ֶ֖א� ֙ם 12ו� � ת� ֲע �ר ה� ֙ם  0 ֹּת� ֶ֖א� ו�
יֶׁ֣ש ֶ֖א	^ י֙ם  ֽכ	6 ְל� ה ֙ם  ( ֽכ� ֵּ֥נ� ה	 ו� ֙ם  � יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� �מ ֹות  �ְׂש ֲע� ְל�
י׃ � ְל� �ֶ֖א  Sֲע �מ י ֶׁ֣ש� � ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� ֲע  ר�& ֹו־ה� ֶּב� ְל	 ּות  ר) ר	 י� ֶׁ֣ש� �ר ִח� � ֶ֖א�

את 13 ֶּ֗ז/& ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ה� ְל�  ֲע� �מ ֙ם  ֽכ�6 ת� ֶ֖א� י  ( ֹּת	 ְל� ֶ֨ט� �ה ו�
֙ם � יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� ֙ם ו� � ֹּת� ֙ם ֶ֖א� ֹּת�& ֲע� ְד� א י� ר� ְל/) ֶׁ֣ש� ץ ֶ֖א� ר� Uֶ֖א� ְל־ה� ֲע�
ה ְל� י� ְל�& ֙ם ו� ( י֙ם� יֹומ� ר	 �ִח י֙ם ֶ֖א� + ְלה	 ת־ֶ֖א_ ֙ם ֶ֖א� P֙ם־ֶׁ֣ש� ֹּת� ְד� ְב� ֲע� ו�

ה׃  � יִנ� ִנ	 ִח� ֙ם  � ֽכ� ְל� ן  � �ֹּת א־ֶ֖א� ְל/� ר  0 ֶׁ֣ש� ן 14      סֶ֖א� 0 �ֽכ ְל�
ֲעֹוְד� ר  � �מ ֶ֖א� �א־י ְל/� ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  � ֶ֖א	 ֶּב� י֙ם  � מ	 ה־י� � �ֵּ֥נ ה	
ץ ר� � ֶ֖א� �ְל מ � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 � �ִנ ת־ֶּב� ה ֶ֖א� 0 ְל� ֲע_ ר ה� V ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� הו�& י־י� ִח�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� ה 15מ	 Wְל� ֲע_ ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ה  הו�6 י־י� ֙ם־ִח� ֶ֖א	 י  ( ֹּֽכ	
ֹות ִצ& ר� ֶ֖א� � ְל� ה� ֹּֽכ ֹון ּומ	 פ& ץ ִצ� ר� ( ֶ֖א� �ְל� מ �ֶ֖א ר� ְׂש� +י י	 �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א�
֙ם ת�& מ� ְד� ְל־ֶ֖א� ֲע� י֙ם�  ת	 ְב � ֶׁ֣ש	 ה� ו� ה  ַּמ� � ֶׁ֣ש� ֙ם  � יִח� ִּד	 ה	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם׃  � ְבֹות� ֶ֖א� ְל� י  ֹּת	 � ת� ִנ� ר  � ֶׁ֣ש� ִחS 16      סֶ֖א� W�ְל ֶׁ֣ש י  ִנ	, ִנ� ה	
י֙ם ְלְדו֣גי֙ם  � ֣ג	 ָּ֑י� ְד� ּו֙םְל� י֣ג� ְד	 ו� ה  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  0 ֶּב	 ר�

ְל + ֲע� �ּו֙ם מ Pְד ִצ� י֙ם ו� ְד	& ָּ֑י� י֙ם ִצ� ( ֶּב	 ר� ִח� ְל� ְל� ֶׁ֣ש� ן ֶ֖א� 6�י־ֽכ �ר ִח� � ֶ֖א� ו�
י֙ם׃ � ֲע	 ְל� ְּס� ה� י  � �יִק ִק	 ֵּ֥נ� ּומ	 ה  ֲע�& ְב� ְל־ְּג	 ֹּֽכ� ְל  ( ֲע� �ּומ ר�  ְל־ה� ֹּֽכ�

י 17 � ִנ� פ� ָּ֑ל� ּו מ	 �ר ֹּת� ס� א ִנ	 �֙ם ְל/ יה�& �ֽכ ר� ְל־ִּד� ְל־ֹּֽכ� י� ֲע� יִנ� �י ֲע + ֹּֽכ	
י׃  � יִנ� �ֲע ְד  ֣ג� � ֵּ֥נ� מ	 ֙ם  � ִנ� eו ֲע� ן  � ְּפ� ִצ� א־ִנ	 ְל/� י 18ו� ( ֹּת	 מ� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו�

֙ם ( ְל� ָּ֑ל� ִח� ְל  � ֲע� ֙ם  את�& ְּט� ִח� ו� ֙ם�  ִנ� eו ֲע� +ה  �ִנ ֶׁ֣ש� מ	 ה  אֶׁ֣שֹוִנ�6 � ר	
֙ם יה�& �ֹות ְב) תֹוֲע� ו� ֙ם�  יה� �ּוִצ ֵּ֥ק� ֶׁ֣ש	 ת  + ְל� ְב� ִנ	 ֶּב� י  � ִצ	 ר� ת־ֶ֖א� ֶ֖א�

י׃  � ת	 ְל� ִח� ת־ִנ� ּו ֶ֖א� �ֶ֖א ְל� י 19      סמ� 0 ֶּ֗ז	 Lֲע י ּומ� V ֶּ֗ז	 Lה ֲע Pהו� י�
ֶ֖אּו� 8ְב י� +֙ם  ְּגֹוי	 יָ֤ך  ְל�6 �ֶ֖א ה  � ר� ִצ� ֹו֙ם  י) ֶּב� י  � ִנּוס	 ּומ�
יִנּו &�ְבֹות ּו ֶ֖א� ְל) ִח� ר� ִנ� ִק� ְך־ֶׁ֣ש�8 ּו ֶ֖א� ר6 י/אמ� ץ ו� ר� י־ֶ֖א�& �ס פ� ֶ֖א� � �מ

יְל׃  � מֹוֲע	 ֙ם  � ין־ֶּב� � �ֶ֖א ו� ְל  ְב� � ֙ם 20ה� � ְד� ֶ֖א� ֹו  �ה־ָּ֑ל ְׂש� ֲע� י� ה�
י֙ם׃  � ְלה	 ֶ֖א_ א  �ְל/ ה  ַּמ� � �ה ו� י֙ם  � ְלה	 י 21ֶ֖א_ ( ִנ	 ִנ� ה	 ן�  �ֽכ ְל�

י � ְד	 ת־י� ֶ֖א� ֙ם  � �יֲע ֶ֖אֹוְד	 את  ֶּ֗ז/& ה� ֙ם  ֲע� ( ְּפ� ֶּב� ֙ם  יֲע�& ֹוְד	 מ�
�ה׃  הו� י י� � מ	 י־ֶׁ֣ש� � ּו ֹּֽכ	 �ֲע ְד� י� י ו� � ת	 ּור� ְב� ת־ְּג� ֶ֖א�       סו�

ְל 17 � ָז� ר� ֶּב� ֶ֨ט  � �ֲע ֶּב� ה  0 תּוְב� ֹּֽכ� ה  הּוְד�6 י� את  ( ְּט� ִח�
ֹות �ִנ ר� ִק� ֙ם ּוְל� ֶּב�& ּוִחS ְל	 ְל־ְל) ה� ֲע� רּוֶׁ֣ש� יר ִח� � מ	 ן ֶׁ֣ש� ר� (ְּפ ִצ	 ֶּב�
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֙ם׃  � יֽכ� �ִחֹות ֶּב� ָז� ֙ם 2מ	 ִחֹות�& ֶּב� ָז� מ	 ֙ם�  יה� �ִנ ֶּב� ר  +ֹּֽכ ָז� ֹּֽכ	
ֹות׃ ה� ְב ְּג� ֹות ה� �ֲע ְב� ְל ְּג� � ן ֲע� � ִנ� ֲע� � ץ ר� ( �ְל־ֲע ֙ם ֲע� � יה� �ר �ֶׁ֣ש ֶ֖א� ו�

ן 3 � �ֹּת ָז ֶ֖א� ( ְב� יָ֤ך ְל� � רֹות� ְל־ֶ֖אֹוִצ� ָ֤ך� ֽכ� יְל� �ה ִח ְד�& ָּׂש� י� ֶּב� ר	 ר� ה�
יָ֤ך׃  � ְבּוְל� ְל־ְּג� ֽכ� ֶּב� את  � ְּט� ִח� ֶּב� יָ֤ך  Uת� מ ה 4ֶּב� ֹּת�6 ֶ֨ט� מ� ֶׁ֣ש� ו�

יָ֤ך� ֹּת	8 ְד� ְב� ֲע� ה� ו� ְך  ְל�& י  ֹּת	 ( ת� ִנ� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ָ֤ך�  ת� � ְל� ִח� ֵּ֥נ� מ	 ָ֤ך�  ּוְב�
ֶׁ֣ש 0 �י־ֶ֖א � ֹּֽכ	 ֹּת�  ֲע� � ְד� א־י� ְל/� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� יָ֤ך  ְב�& י� (ת־ֶ֖א ֶ֖א�

ְד׃  � ֙ם ֹּתּוִק� � ְד־ֲעֹוְל� י ֲע� � ְּפ	 ֶ֖א� ֙ם ֶּב� � ֹּת� ִח� ְד� ה 5      סִק� (ֹּֽכ
֙ם ְד�& ֶ֖א� � ִח ֶּב� ( ֶ֨ט� ְב� ר י	 ( ֶׁ֣ש� ר� ֶ֖א� ְב� ְּג�8 ּור ה� ר+ ה ֶ֖א� הו�6 ר י� ( מ� ׀ ֶ֖א�

ֹו׃  ֶּב� ּור ְל	 �ס ה י� � הו� ן־י� ֹו ּומ	 ֲע� ר ר ָז� � ְׂש� ֙ם ֶּב� � ְׂש� ה� 6ו� י� ה� ו�
ֹוְב ֶ֨ט� )ְבֹוא  י־י� ֹּֽכ	 ה  � ֶ֖א� ר� י	 א  �ְל/ ו� ה  ְב�& ר� ֲע� � ֶּב� ר  ( ֲע� ר� ֲע� ֹּֽכ�
ְב׃ � �ֶׁ֣ש �א ת �ְל/ ה ו� � ִח� �ְל ץ מ� ר� � ר ֶ֖א� ֶּב�& ְד� ַּמ	 י֙ם� ֶּב� ר	 �ר ן ִח� + ֽכ� ֶׁ֣ש� ו�

�ה 7      ס יהו� � ֶּב� ִח  � ֶ֨ט� ְב� י	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  ְב� ְּג�& ה� ּוְך  ר) ֶּב�
ֹו׃  ִח� ֶ֨ט� ְב� מ	 ה  � הו� י� �ה  י� ה� ּוְל 8ו� ת) ֶׁ֣ש� ׀  ץ  ( �ֲע ֹּֽכ� ה  Pי� ה� ו�

א  ְל/+ ו� יו  ֶׁ֣ש�& ר� � ֶׁ֣ש� ִח  ( ְל� ֶׁ֣ש� י� ְל�  ְל־יּוְב� ֲע� ו� ֙ם  י	 ְל־מ�6 יראֲע�

ה�  ֶ֖א� ר� +תי	 ִנ� ֶׁ֣ש� ן ּוְב	 � ִנ� ֲע� � הּו ר� � �ְל �ה ֲע� י� ה� ֙ם ו� &)ְב/א ִח י־י� � ֹּֽכ	
י׃ ר	 � ְּפ� ֹות  �ְׂש ֲע� �מ יֶׁ֣ש  � מ	 י� א  �ְל/ ו� ֣ג  ֶ֖א�& ְד� י	 א  ְל/) ת�  ר� 8ָּצ ֶּב�

ֵּ֥נּו׃ 9 � ֲע� ְד� �י י  � מ	 ּוא  ה� )ֶׁ֣ש  Lִנ ֶ֖א� ו� ְל  �ֹּֽכ מ	 ְב  0 �ָּ֑ל ה� ְב  �ִק ֲע�
ת 10 + �ת ְל� ו� ֹות  י� ְל� ֹּֽכ� ן  ( �ִח ֶּב ְב  � �ְל ר  � �ִק ִח 0ה  הו� י� י  V ִנ	 ֶ֖א�

יֶׁ֣ש�  ֶ֖א	 יו ֽכְדרֽכו ְל� ֽכ�& ר� ְד� יו׃ֹּֽכ	 � ְל� ְל� ֲע� מ� י  � ר	 פ� ֹּֽכ	
א 11      ס ְל/) ר ו� ֶׁ֣ש� �ה ֲע ְׂש� �ְד ֲע ְל�& א י� ְל/) ר� ו� ֣ג� א ְד� + �ר ִק

י  + ִצ	 ִח� ֶּב� ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 יו� ימו ְב� מ� ֹוי� �ית ר	 ִח� ֶ֖א� ּוְב� ֵּ֥נּו  ְב�& ָז� ֲע� י�
ְל׃  � ְב� ִנ� �ה  י� ה� ֹון 12י	 אֶׁ֣ש� ר	 � �מ ֹו֙ם  �ר מ� ֹוְד  ְב& ֽכ� א  ( �ְּס ֹּֽכ	

ִנּו׃  � �ֶׁ֣ש ִּד� ִק� מ	 ֹו֙ם  �ִק ה 13מ� הו�& י� ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 +ה  �ו ִק� מ	
ֶׁ֣שּו  �ְב �יָ֤ך י � ְב� ָז� ְל־ֲע י� יסורי ֹּֽכ� סּור� יו� � ְבּו ֹּֽכ	 &�ת ֹּֽכ� ץ י	 ר� ( ֶ֖א� ֶּב�

�ה׃ הו� ת־י� ֶ֖א� י֙ם  � ָּ֑י	 ֙ם־ִח� י	 � מ� ֹור  �ִק מ� ּו  ְב0 ָז� ֲע�
י 14      ס ִנ	 � �יֲע הֹוֶׁ֣ש	 א  &�פ ר� ( �ֶ֖א ו� ה�  הו� י� י  ִנ	 + �ֶ֖א פ� ר�

ה׃  ֹּת� � ֶ֖א� י  � ת	 ָּ֑ל� ה	 ת� י  � ֹּֽכ	 ה  ֲע� � �ֶׁ֣ש ּו� ֶ֖א	 ה 15ו� ַּמ� U�ה־ה �ֵּ֥נ ה	
א׃  � �ְבֹוא ִנ� ה י� � הו� ר־י� ְב� �ה ְד� �ָּ֑י י ֶ֖א� � ְל� �י֙ם ֶ֖א � ר	 מ� י 16ֶ֖א P	ִנ ֶ֖א� ו�

א �ְל/ ּוֶׁ֣ש  ִנ0 ֶ֖א� ֹו֙ם  �י ו� יָ֤ך  ר�6 ִח� ֶ֖א� ה  ( ֲע� ר �מ ׀  י  ֹּת	 ִצ� ( ְל/א־ֶ֖א�
יָ֤ך � ִנ� ִח ְּפ� ֽכ� �י ִנ ת�& פ� א ְׂש� ( ֹּת� מֹוִצ� ֲע� � ְד� ה י� ( ֹּת� י ֶ֖א� ית	 � �ּו ֶ֖א� ת� ה	

�ה׃  י� ה 17ה� ֹּת� � י־ֶ֖א� ס	 ִח� � מ� ה  � ֹּת� ִח	 מ� ְל	 י  � ה־ְל	 �י ה� � ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
ה׃  � ֲע� ר� ֹו֙ם  �י י 18ֶּב� ִנ	 ֶ֖א�& ה  ֶׁ֣ש� (ְב �ְל־ֶ֖א ֶ֖א� ו� י�  פ� ְד� ר ֶׁ֣שּו  +ְב �י

ֹו֙ם ֙ם� י) יה� �ְל יא ֲע� + ְב	 י ה� ִנ	 � ה ֶ֖א� ֹּת� � ִח� �ְל־ֶ֖א ֶ֖א� ה ו� ַּמ� &�ֹּתּו ה ( ִח� �י
֙ם׃ � �ר ְב� ֶׁ֣ש� ֹון  �ר ֶּב� ֶׁ֣ש	 �ה  ִנ� ֶׁ֣ש� ּומ	 ה  ֲע�& ר�

� 19      ס ֹּת� ְד� מ� � ֲע� ו� ְך  +ְל ה� י  ְל�6 �ֶ֖א ה  Wהו� י� ר  מ�, ה־ֶ֖א� ֹּֽכ
י־ � �ִנ ֶּב� ר  ֲע� ( ֶׁ֣ש� ֙ם ֲע֙ם ֶּב� ֲע�& יה� ( �ֽכ ְל� מ� ְבֹו�  ֶ֖אּו  +ְב י� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�

:֙ם׃ � ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� � �ר ֲע� ְל ֶׁ֣ש� �ֽכ ֹו ּוְב� ֶ֖אּו ְב� )ִצ� �ר י � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה ו� הּוְד�& י�
י 20 + �ֽכ ְל� מ� ה  Wהו� ר־י� ְב� ְד� ּו  ֲע, מ� ֶׁ֣ש	 ֙ם  יה� �ְל I�ֶ֖א  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�

י֙ם � ֶ֖א	 ֶּב� :֙ם ה� � ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� ( �ְב ְל יֶׁ֣ש� �ֽכ ה ו� הּוְד�& ְל־י� ֽכ� ה� ו� הּוְד� י�
ה׃  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ֲע� ּׁ֔ש� ה 21      סֶּב� הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ

ֹו֙ם י) א� ֶּב� ָּׂש� ּו מ� ֶ֖א+ ְׂש� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ֙ם ו� � יֽכ� �ֹות ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ּו ֶּב� �ר מ� ּׁ֔ש� ה	
:֙ם׃ � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  � �ר ֲע� ֶׁ֣ש� ֶּב� ֙ם  � את� �ְב ה� ו� ת  ֶּב�& ּׁ֔ש� ה�

ת 22 ֶּב�& ּׁ֔ש� ֹו֙ם ה� י) ֶּב� ֙ם�  יֽכ� �ֹּת � ֶּב� א מ	 + ָּׂש� יֶ֖אּו מ� ְל/א־תֹוִצ	, ו�
ֹו֙ם ת־י) ֶ֖א� ֙ם�  ֹּת� ֶׁ֣ש� ִּד� ִק	 ו� ּו  ְׂש� ֲע� � ת� א  ְל/) ה  � אֽכ� ְל� ְל־מ� ֽכ� ו�

֙ם׃  � יֽכ� �ְבֹות ת־ֶ֖א� ֶ֖א� י  ית	 � ּו	 ִצ	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� ת  ֶּב�& ּׁ֔ש� א 23ה� ְל/) ו�
֙ם ְּפ�& ר� ת־ֲע� ֶׁ֣שּו� ֶ֖א� ִק� ָּ֑י� ֙ם ו� � ִנ� ָז� ת־ֶ֖א� ּו ֶ֖א� �ְּט א ה	 �ְל/ ּו ו� ֲע& מ� � ֶׁ֣ש�

י  ( ֹּת	 ְל� ְב	 ֹוֲעS שומֲע ְל� מ& ר׃ֶׁ֣ש� � מּוס� ת  ִח� � ִק� י  � ֹּת	 ְל� ְב	 ּוְל�
ה 24 הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י�  ְל� �ֶ֖א ּון  ֲע+ מ� ֶׁ֣ש� ֹּת	  Sֲע ,מ ֙ם־ֶׁ֣ש� ֶ֖א	 ה  י� ה� Iו�

את �ֶּ֗ז/ יר ה� � ֲע	 י ה� 0 �ר ֲע� ֶׁ֣ש� א ֶּב� ָּׂש�6 יא מ� ( ְב	 י ׀ ה� ( ֹּת	 ְל� ְב	 ְל�
י � ֹּת	 ְל� ְב	 ת ְל� ֶּב�& ּׁ֔ש� ֹו֙ם ה� ת־י) ֶׁ֣ש� ֶ֖א� �ִּד ִק� ת ּוְל� � ֶּב� ּׁ֔ש� ֹו֙ם ה� י) ֶּב�

ֹות־ ְׂש� ֹו ְבה ֲע� �ה׃ ֶּב � אֽכ� ְל� ְל־מ� י 25ֹּֽכ� ( �ר ֲע� ֶׁ֣ש� ְב� ֶ֖אּו  ( ּוְב�
Xי֙ם ְב	 יֶׁ֣ש� י֙ם  Y	ר ְׂש� ו� ׀  י֙ם  ( ֽכ	 ְל� מ� את  Y/ֶּ֗ז ה� יר  ( ֲע	 ה�
ה ַּמ� ^�י֙ם ה ְּסּוס	6 ְב ּוְב� ֽכ� ( ר� י֙ם ׀ ֶּב� ( ְב	 ֽכ� ְד ר W	ו א ְד� ,�ְּס ְל־ֹּֽכ	 ֲע�
ה � ְב� ֶׁ֣ש� י� :֙ם ו� � ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� ( �ְב יֶׁ֣ש� ה ו� � הּוְד� יֶׁ֣ש י� � ֙ם ֶ֖א	 יה�& �ר ( ְׂש� ו�

֙ם׃  � ֲעֹוְל� ְל� את  �ֶּ֗ז/ יר־ה� ֲע	 � ה 26ה� הּוְד� Iי־י� � �ר ֲע� �מ ֶ֖אּו  ( ּוְב�
ן מ	6 י� ִנ� ֶּב	 ץ  ר� ( ֶ֖א� �ּומ ֙ם  W: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  יְב, ְב	 ְּס� ּומ	
י֙ם 0 ֶ֖א	 ְב	 מ� ְב  ֣ג� ֵּ֥נ�& ן־ה� ּומ	 ר�  ה� ן־ה� ּומ	 ה  + ְל� �פ ּׁ֔ש� ן־ה� ּומ	
ית � �ה ֶּב � י תֹוְד� � �ֶ֖א ְב	 ה ּומ� � ְבֹוִנ� ה ּוְל� ( ִח� ִנ� ִח ּומ	 ְב� � ָז� ה ו� � ֲעֹוְל�

�ה׃  הו� ֶׁ֣ש� 27י� �ִּד ִק� ְל� י  ְל�6 �ֶ֖א ּו  Wֲע מ� ֶׁ֣ש� ת	 א  ֙ם־ְל/, ֶ֖א	 ו�
א א ּוְב/0 ָּׂש�6 ת מ� ( �ֶ֖א י ׀ ְׂש� ( ֹּת	 ְל� ְב	 ת ּוְל� ֶּב�& ּׁ֔ש� ֹו֙ם ה� ת־י) ֶ֖א�
ֶׁ֣ש ( �ֶ֖א י  ֹּת	 V ָּצ� ה	 ו� ת  � ֶּב� ּׁ֔ש� ה� ֹו֙ם  י) ֶּב� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  � �ר ֲע� ֶׁ֣ש� ֶּב�
א �ְל/ ו� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  �ִנ מ� ר� ֶ֖א� ה  0 ְל� ֽכ� � ֶ֖א� ו� יה�  ר�6 ֲע� ֶׁ֣ש� ֶּב	
ה׃  � ֶּב� ֽכ� פת	

ת 18 � �ֶ֖א �מ הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� )ה  י� ה� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר�  ְב� ִּד� ה�
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ר׃  �אמ �ה ְל � הו� ה 2י� ַּמ� � ֶׁ֣ש� ר ו� � �ָּ֑יֹוִצ ית ה� ( �� ֶּב ֹּת� ְד� ר� י� ּו֙ם ו� �ִק
י׃  � ר� ְב� ת־ִּד� ָ֤ך� ֶ֖א� יֲע� � מ	 ֶׁ֣ש� ר  3ֶ֖א� � �ָּ֑יֹוִצ ית ה� ( �ְד ֶּב � �ר �ֶ֖א והִנהוו�

ּוא  ה־ה0 �ֵּ֥נ ה	 ֙ם׃ו� י	 � ִנ� ְב� ֶ֖א� ְל־ה� ֲע� ה  � אֽכ� ְל� מ� ה  � ְׂש� ֲע
)ְד 4 י� ר ֶּב� מ� �ִח ה ֶּב� 0 ְׂש� ּוא ֲע �ר ה ֶׁ֣ש�, י ֶ֖א� ְל	6 ֹּֽכ� ת ה� ( ִח� ֶׁ֣ש� ִנ	 ו�

ר 0 ֶׁ֣ש� י� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר ֹּֽכ� &�ִח י ֶ֖א� ( ְל	 הּו� ֹּֽכ� 8�ְׂש ֲע� ָּ֑י� � ו� ְב  ֶׁ֣ש�6 ו� ר  � �ָּ֑יֹוִצ ה�
ֹות׃  ְׂש� ֲע� ְל� ר  � �ָּ֑יֹוִצ ה� י  � �יִנ �ֲע פֶּב�

ֹור׃  5 אמ� �י ְל � ְל� �ה ֶ֖א � הו� ר־י� ְב� י ְד� � ה	 י� ה 6ו� Wֶּ֗ז� ר ה� ,�ָּ֑יֹוִצ ֽכ� ה�
ְל � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  � �ֶּב ֙ם  0 ֽכ� ְל� ֹות  �ְׂש ֲע� ְל� ְל  ְל/א־ֶ֖אּוֽכ�,
֙ם � ֹּת� ן־ֶ֖א� �ר ֹּֽכ &�ָּ֑יֹוִצ )ְד ה� י� ֶּב� ר�  מ� 8ִח ֽכ� +ה  �ֵּ֥נ �ה ה	 הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  � �ֶּב י  � ְד	 י� ר 7      סֶּב� &�ֶּב ְד� ֶ֖א� ֲע  ֣ג� ( ר�
ֹוץ �ת ִנ� ְל	 ו� ֹוֶׁ֣ש  �ת ִנ� ְל	 ה  � ֽכ� ְל� מ� ְל־מ� ֲע� ו� ֹוי  �ְל־ְּג ֲע�

יְד׃  � ְב	 ֶ֖א� ה� ְל� ר 8ּו� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹו  ת& ֲע� ( ר� �מ ּוא  ה& ה� ֹוי  ְּג) ה� ְב�  ֶׁ֣ש� ו�
י ֹּת	 ְב� � ֶׁ֣ש� ר ִח� � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר� ( ְל־ה� י� ֲע� ֹּת	 מ� ִח� � ִנ	 יו ו� � ְל� י ֲע� ֹּת	 ר� � ֶּב� ִּד	

ֹו׃  ְל� ֹות  �ְׂש ֲע� ֹוי 9      סְל� �ְל־ְּג ֲע� ר  &�ֶּב ְד� ֶ֖א� ֲע  ֣ג� ( ר� ו�
׃  Sֲע �ֶ֨ט ִנ� ְל	 ו� ת  �ִנ ְב� ְל	 ה  � ֽכ� ְל� מ� ְל־מ� ֲע� ה  10ו� + ְׂש� ֲע� הרֲעהו�

ֲע�  ר� י�ה� ֹּת	 מ� ִח� � ִנ	 ו� י  � ִקֹוְל	 ֶּב�  Sֲע (מ ֶׁ֣ש� י  � ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� י  יִנ�& �ֲע ֶּב�
ֹו׃ ֶ֖אֹות� יְב  � יֶ֨ט	 �ה ְל� י  ֹּת	 ר� � מ� ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ְּטֹוְב�& ְל־ה� ֲע�

הX 11      ס הּוְד� יֶׁ֣ש־י� ְל־ֶ֖א	 ֶ֖א� )א  ר־ִנ� מ� ֶ֖א_ ה  Yֹּת� ֲע� ו�
ה הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ ר  6אמ �ְל ֙ם  W: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  ,�ְב ְל־יֹוֶׁ֣ש� ֲע� ו�
֙ם � יֽכ� �ְל ְב ֲע� � �ֶׁ֣ש ִח ה ו� ֲע�& ֙ם� ר� יֽכ� �ְל ר ֲע� + �י יֹוִצ W	ֽכ ִנ ה ֶ֖א� ,�ֵּ֥נ ה	
ה ֲע�& ר� � ה� ֹו  ֹּֽכ) ר� ִּד� מ	 יֶׁ֣ש  ֶ֖א	^ א  ִנ�6 ּוְבּו  ֶׁ֣ש) ה  � ְב� ֶׁ֣ש� ִח� � מ�

֙ם׃  � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� ֙ם ּומ� � יֽכ� �ֽכ ר� יְבּו ְד� � יֶ֨ט	 �ה ֶׁ֣ש 12ו� � ּו ִנֹוֶ֖א� �ר מ� ֶ֖א� ו�
ּות �ר ר	 ֶׁ֣ש� יֶׁ֣ש  0 ֶ֖א	 ו� ְך  &�ְל �ִנ יִנּו�  8�ְבֹות ֶׁ֣ש� ִח� מ� י  + �ר ִח� י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	

ה׃  � ְׂש� ֲע� ִנ� ֲע  � ר� ֹו־ה� ֶּב� ר 13      סְל	 ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
ה ָּ֑ל� � �ֶ֖א ֹּֽכ� ֲע  � מ� ֶׁ֣ש� י  � מ	 ֙ם  ְּגֹוי	& ֶּב� א�  ְלּו־ִנ� ֶ֖א� � ֶׁ֣ש� ה  הו�& י�
ְל׃ � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ת  � תּוְל� ֶּב� ְד  &ֶ֖א מ� ה  ( ת� ְׂש� ֲע� ת�  ר	 Lר ֲע� � ֶׁ֣ש�

ּו 14 ֶׁ֣ש6 ת� ֵּ֥נ� ֙ם־י	 ֹון ֶ֖א	 ִנ� ְב� ֣ג ְל� ְל� ( י ֶׁ֣ש� � ְד� ּור ְׂש� ָּצ0 ְב מ	 �ָז ֲע� י� ה�
י֙ם׃  � ְל	 ִנֹוָז� י֙ם  � ר	 ִק� י֙ם  � ר	 ָז� ֙ם  י	 0 י 15מ� � ַּמ	 ֲע� י  ִנ	 � Lִח �ֽכ י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	

י ( �יְל ְב	 ֶׁ֣ש� ֙ם�  יה� �ֽכ ר� ְד� ֶּב� ּו֙ם  ְל+ ֶׁ֣ש	 ֽכ� ָּ֑י� ו� רּו  � �ְּט ִק� י� א  ו� ( ּׁ֔ש� ְל�
ה׃ � ְלּוְל� ס� א  �ְל/ ְך  ר� � ִּד� ֹות  יְב& ת	 ִנ� ת  ֽכ� ( ְל� ְל� ֙ם  ֲעֹוְל�&

ה  16 � ַּמ� ֶׁ֣ש� ֙ם ְל� 0 ִצ� ר� ּו֙ם ֶ֖א� �ְׂש ֹות שרוִקת ְל� יִק) ר	 ֙םֶׁ֣ש� � ֲעֹוְל�
ֹו׃ ר/אֶׁ֣ש� ֶּב� יְד  � ִנ	 י� ו� ֙ם  �ּׁ֔ש י	 יה�  ְל�& ֲע� ר  ( �ֲעֹוְב ְל  ^ֹּֽכ

ף 17 ר� Vֲע �ְב  �ֶ֖אֹוי )י  �ִנ פ� ְל	 ֙ם  � �יִצ פ	 ֶ֖א� י֙ם  � ְד	 ־ִק� Sּוִח ר� ֹּֽכ�
֙ם׃ � יְד� �ֶ֖א ֹו֙ם  �י ֶּב� ֙ם  � �ֶ֖א ר� ֶ֖א� י֙ם  0 ִנ	 א־פ� ְל/� ו�

הּוi 18      ס י� מ� ר� ְל־י	 � ֲע� ה  � ְב� ֶׁ֣ש� ִח� ִנ� ו� ּו  ֽכ, ְל� ּו  ר6 ָּ֑י/אמ� ו�
ה� ִצ� �ֲע ו� ן  6�ה ֹּֽכ ה מ	 Wְד ֹּתֹור� יX ְל/א־ת/אְב�, ֹּֽכ	  hְבֹות ֶׁ֣ש� ִח� מ�
ֹון ֶׁ֣ש& ָּ֑ל� ְב� הּו  ( �ֹּֽכ ִנ� ו� ֽכּו�  ְל� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� מ	 ר  � ְב� ְד� ו� ֙ם  ֽכ�& ִח� � �מ

יו׃  � ר� ְב� ְל־ִּד� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ה  יְב� � ֶׁ֣ש	 ִק� ְל־ִנ� ֶ֖א� ה 19ו� יְב� � ֶׁ֣ש	 ִק� ה�
י׃  � יְב� ר	 י� ֹוְל  �ִק ְל� ֲע  � מ� ּוֶׁ֣ש� י  � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� ֙ם 20י� + ָּ֑ל� Lֶׁ֣ש י� ה�

ר (ֽכ י ָז� � ֶׁ֣ש	 פ� ִנ� ה ְל� � ּו ֶׁ֣שּוִח� �ר י־ֽכ� � ה ֹּֽכ	 ֲע�& ה� ר� ת־ֶ֨טֹוְב� ִח� � ֹּת�
יְב � ֶׁ֣ש	 ה� ה ְל� ֙ם� ֶ֨טֹוְב�& יה� �ְל ר ֲע� + �ֶּב ְד� יָ֤ך ְל� ִנ�6 פ� י ְל� ( ְד	 מ� ׀ ֲע�

֙ם׃  � ה� �ָ֤ך� מ ת� מ� ת־ִח� ְב 21ֶ֖א� ֲע�6 ר� ֙ם ְל� Wיה� �ִנ ת־ֶּב� ן ֶ֖א� ,�ןX ֹּת �ֽכ ְל�
ְלֹות� Lֹּֽכ ֙ם ֶׁ֣ש� + יה� �ֶׁ֣ש ה ִנ� ִנ� י�, ה� � ת	 ְבh ו� ר� י־ִח� �ְד ְל־י� ֙םi ֲע� �ר ְּג	 ה� ו�
֙ם יה�& �ּור ִח) ת ֶּב� ו� � י מ� �֣ג ( Lר ּו ה� �י ה� � ֙ם י	 יה�& �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א�, ֹות ו� ִנ& מ� ְל� ֶ֖א� ו�

ה׃  � מ� ִח� ְל� ַּמ	 ֶּב� ְב  ר� � י־ִח� �ֹּֽכ Lה� 22מ ִק� ֲע� ָז� ֲע  + מ� ּׁ֔ש� ֹּת	
֙ם �ֶ֖א ת� ְּפ	 ּוְד  �ְד ְּג� ֙ם  0 יה� �ְל ֲע� יא  V ְב	 י־ת� � ֹּֽכ	 ֙ם  יה�& �ֹּת ( ֶּב� מ	

ּו  ר+ י־ֽכ� � ה� שיִחה ֹּֽכ	 ּוֶׁ֣שּוִח� �ִנ מ� ֶ֨ט� י֙ם  � ִח	 ּופ� י  ִנ	 &�ְד ֽכ� ְל� ְל�
י׃  � ְל� ֣ג� ר� ֙ם 23ְל� + ת� ִצ� ְל־ֲע� ת־ֹּֽכ� � ֶ֖א� ֹּת�  ֲע� Wְד� י� ה  הו� Iי� ה  ( ֹּת� ֶ֖א� ו�

֙ם � את� ְּט� ִח� ו� ֙ם  ִנ�& eו ְל־ֲע� ֲע� ר�  �ְּפ ֽכ� ְל־ֹּת� ֶ֖א� ת  ו� ַּמ�& ְל� י�  ְל� ֲע�
י  ִח	 מ� � ְל־ֹּת� )יָ֤ך ֶ֖א� ִנ� פ� ָּ֑ל� ּו והיו מ	 י+ ה� י	 יָ֤ךו� ִנ�& פ� י֙ם� ְל� ְל	 ֶׁ֣ש� ֽכ� Lמ

֙ם׃  � ה� ה ְב� � �ְׂש ָ֤ך� ֲע� ְּפ� ת ֶ֖א� � �ֲע       סֶּב�

ִק 19 � Lֶּב ִק� ְב� ית�  � ִנ	 ִק� ו� ֹוְך  ְל0 ה� ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ
י֙ם׃ � ִנ	 ה� ֹּֽכ ה� י  � �ִנ ִק� ֶּ֗ז	 ּומ	 ֙ם  ֲע�& ה� )י  �ִנ ִק� ֶּ֗ז	 ּומ	 ְׂש  ר� � ִח� ר  ( �יֹוִצ

ר 2 ֲע� ( ֶׁ֣ש� ִח  ת� � ְּפ� ר  Uֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  &ֵּ֥נ ן־ה	 ְב� )יא  �ְל־ְּג ֶ֖א�  � את� ִצ�8 י� ו�
ית הִחרסות  � ס	 ר� ִח� � י֙םה� � ר	 ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ֙ם  ּׁ֔ש�& את�  ( ר� ִק� ו�

יָ֤ך׃  � ְל� �ֶ֖א ר  � �ֶּב ְד� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ּו 3ֶ֖א� ֲע) מ� ֶׁ֣ש	  � ֹּת� ר� מ� � ֶ֖א� ו�
:֙ם � ְל� ּוֶׁ֣ש� ר� י� י  � �ְב יֶׁ֣ש� ו� ה  הּוְד�& י� י  ( �ֽכ ְל� מ� ה  הו�& ר־י� ְב� ְד�
י ִנ	, ִנ� ה	 ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ� ה  הו�, י�  Xר מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ֶּ֗ז�& ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ְל־ה� ֲע� ה�  ֲע� ר� יא  + ְב	 �מ

יו׃  � ִנ� ָז� ה ֶ֖א� ִנ� ְל� � ָּצ� ּ֙ה ֹּת	 � ֲע� מ� ְל־ֶׁ֣ש י 4ֹּֽכ� ִנ	 6Lְב ָז� ר ֲע� ( ֶׁ֣ש� ן ׀ ֶ֖א� )ֲע� י�
י֙ם ( אְלה	 �רּו־ְבֹו� ְל ְּט� ִק� י� ה� ו� ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� ִק+ ַּמ� ת־ה� ּו ֶ֖א� Pר ֹּֽכ� ִנ� י� � ו�
֙ם � יה� �ֹות ְב� ֶ֖א� ו� ה  ַּמ� � �ה ּו֙ם  ֲע0 ְד� א־י� ְל/� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ר	& �ִח ֶ֖א�
֙ם � ִּד� ה  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ּו  ֶ֖א0 ְל� � ּומ� ה  � הּוְד� י� י  ( �ֽכ ְל� ּומ�

֙ם׃  � ָּ֑י	 ִק	 ף 5ִנ� Vר ְׂש� ְל	 ְל  ֲע� ֶּב�6 ה� ֹות  מ) ת־ֶּב� ֶ֖א� ּו  Pִנ ּוְב�
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ר + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  ֲע� � ֶּב� ְל� ֹות  ְל) ֲע ֶׁ֣ש  � �ֶ֖א ֶּב� ֙ם  0 יה� �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א�
י׃  � ֶּב	 ְל־ְל	 ה ֲע� � ת� ְל� א ֲע� �ְל/ י ו� ֹּת	 ר� ֶּב�& א ְד	 ְל/) י� ו� ית	 ּו	8 א־ִצ	 פְל/�

6 Xא �ר ֵּ֥ק� ְל/א־י	 ה ו� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם� ִנ� ֶ֖א	 י֙ם ֶּב� + מ	 ה־י� � �ֵּ֥נ ן ה	 P�ֽכ ְל�
י � ֹּֽכ	 ֙ם  �ֵּ֥נ ן־ה	 ְב� )יא  �֣ג ו� ת  פ� �ֹּת ה� ֹוְד  ֲע0 ה  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  ִק, ַּמ� ְל�

ה׃  � ֣ג� �ר ה� ה� יא  � �֙ם־ְּג ה 7ֶ֖א	 + הּוְד� י� ת  ִצ�, ת־ֲע� ֶ֖א� י  ת	 ֵּ֥ק ְב� Iּו
)י �ִנ פ� ְב� ְל	 ר� ִח�8 י֙ם ֶּב� + ֹּת	 ְל� ְּפ� ה	 ה ו� ֶּ֗ז�& ֹו֙ם ה� ִק) ַּמ� ֙ם� ֶּב� 8: ְל� ירּוֶׁ֣ש� ו	
י + ֹּת	 ת� ִנ� ו� ֙ם  � ֶׁ֣ש� פ� ִנ� י  ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� מ� ְד  � י� ּוְב� ֙ם  יה�& �ְב י� �ֶ֖א
ת � מ� ה_ ְב� ֙ם ּוְל� י	 � מ� ּׁ֔ש� ֹוף ה� �ֲע ְל ְל� ֽכ�& ֶ֖א� � מ� ֙ם� ְל� ת� ְל� ְב� ת־ִנ	 ֶ֖א�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ה 8ה� � ַּמ� ֶׁ֣ש� ְל� את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ת־ה� ֶ֖א� י�  ֹּת	 מ� ְׂש� ו�
ִק �ר ֶׁ֣ש� י	 ו� ֙ם  �ּׁ֔ש י	 יה�  ְל�& ֲע� ר  ( �ְב ֲע ְל  ^ֹּֽכ ה  � ִק� �ר ֶׁ֣ש� ְל	 ו�

׃  ה� � ת� ֹּֽכ ְל־מ� ְל־ֹּֽכ� ֙ם 9ֲע� יה�6 �ִנ ר ֶּב� ( ְׂש� ת־ֶּב� י֙ם ֶ֖א� P	ֹּת ְל� ֽכ� ֶ֖א� � ה� ו�
ְלּו � �הּו י/אֽכ � �ֲע �ר־ר ְׂש� יֶׁ֣ש ֶּב� � ֶ֖א	 ֙ם ו� יה�& �ת ִנ ר ֶּב� ( ְׂש� ת� ֶּב� �ֶ֖א ו�
֙ם � יה� �ְב י� ֶ֖א ֙ם  0 ה� ְל� יִקּו  V ִצ	 י� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹוִק  ִצ& מ� ּוְב� ִצֹור�  מ� ֶּב�

֙ם׃  � ֶׁ֣ש� פ� ִנ� י  � �ֶׁ֣ש ִק� ְב� י� 10ּומ� �יִנ �ֲע ְל� ִק  � Lֶּב ִק� ֶּב� ה�  � ֹּת� ר� ְב� ֶׁ֣ש� ו�
ְך׃  � י֙ם ֶ֖אֹות� � ֽכ	 ְל� ה י֙ם ה� ֶׁ֣ש	& ִנ� ֶ֖א� � ֙ם 11ה� Wיה� �ְל ֹּת�, ֶ֖א� ר� מ� ֶ֖א� ו�

ר Pֶּב ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ֽכ� ( ֹּֽכ� ֹות  ֶ֖א6 ְב� ִצ� )ה  הו� י� ׀  ר  ( מ� ה־ֶ֖א� ֹּֽכ
ר + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ת־ה� ֶ֖א� ו� ה�  ֶּ֗ז� ה� ֙ם  + ֲע� ת־ה� ֶ֖א�
ה � �פ ר� �ה ְל ְל� � א־יּוֽכ� ר ְל/� 0 ֶׁ֣ש� ר ֶ֖א� &�ָּ֑יֹוִצ י ה� ( ְל	 ת־ֹּֽכ� ר� ֶ֖א� ֶּב ֶׁ֣ש� י	
ֹור׃ ֶּב� ִק� ְל	 ֹו֙ם  �ִק מ� ין  � �ֶ֖א �מ ּו  ר& ֶּב� ִק� י	 ת  פ� (ת ּוְב� ֹוְד  ֲע�

�ה 12 הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� 0ה  ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ְל� ה  Pְׂש� ֲע_ ן־ֶ֖א� � �ֹּֽכ
ת׃ פ� �ת ֹּֽכ� את  �ֶּ֗ז/ ה� יר  � ֲע	 ת־ה� ֶ֖א� ת  0 �ת ְל� ו� יו  � ְב� ֹוֶׁ֣ש� י� ּוְל�

ה 13 הּוְד�& י� י  ( �ֽכ ְל� מ� י�  �ֹּת ּוְב� ֙ם  6: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  ( �ֹּת ֶּב� ּו  Pי ה� ו�
ר ֶׁ֣ש�, י֙ם ֶ֖א� ֹּת	6 ֶּב� ְל ה� (ֽכ י֙ם ְל� � ֶ֖א	 �מ ְּט� ת ה� פ� �ֹּת ֹו֙ם ה� �ִק מ� ֹּֽכ	
ְך � �ְּס ה� ֙ם ו� י	 מ�& ּׁ֔ש� א ה� ( ְב� ְל� ִצ� ֽכ ֙ם� ְל� יה� �ת �ְּג ְל־ְּג� ּו ֲע� Wר ְּט� ִק	
י֙ם׃  � ר	 �ִח ֶ֖א� י֙ם  � אְלה	 �ְל י֙ם  � ֽכ	 ס� פִנ�

0ה 14 הו� י� ֹו  Vִח ְל� ר ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ת  פ� &ֹּת ה� � �מ הּו�  י�8 מ� ר� י	 א  ְב/+ ָּ֑י� ו�
ר אמ� �ָּ֑י/ ו� ה  הו�& ית־י� �ר ֶּב ( ִצ� ִח� ְד� ֶּב� מ ֲע� ָּ֑י� � ו� א  � �ְב ֵּ֥נ� ה	 ֙ם ְל� � ֶׁ֣ש�

֙ם׃  � ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� +ה 15      סֶ֖א� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
י  ִנ	, ִנ� ה	 ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� יאמְבי ִצ� W	ְב �מ

ה ֲע�& ר� ( ְל־ה� ת ֹּֽכ� ^�יה� ֶ֖א ר�& ְל־ֲע� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ֶּ֗ז/את� ו� יר ה� + ֲע	 ְל־ה� ֶ֖א�
֙ם ְּפ�& ר� ת־ֲע� ֶ֖א� ֶׁ֣שּו�  ִק� ה	 י  + ֹּֽכ	 יה�  � ְל� ֲע� י  ֹּת	 ר� � ֶּב� ִּד	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י׃  � ר� ְב� ת־ִּד� ֹוֲעS ֶ֖א� �מ י ֶׁ֣ש� � ֹּת	 ְל� ְב	 ְל�

ן 20 &�ה ֹּֽכ ה� ר  ( �ַּמ ן־ֶ֖א	 ֶּב� ִחּור�  ֶׁ֣ש� ְּפ� ֲע  + מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
א � ֶּב� הּו ִנ	 י�& מ� ר� ת־י	 � �ה ֶ֖א� הו� ית י� ( �ְב יְד ֶּב� � ֣ג	 יְד ִנ� � ִק	 ּוא־פ� ה� ו�

ה׃  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ת־ה� ת 2ֶ֖א� � �ֶ֖א ּור  ִח& ֶׁ֣ש� פ� ה  ( ֹּֽכ� ָּ֑י� ו�
ר ֶׁ֣ש�, ת ֶ֖א� ֽכ� ְּפ�6 ה� ַּמ� ְל־ה� ֹו ֲע� Wת ן ֶ֖א ,�ֹּת ָּ֑י	 יא ו� � ְב	 ֵּ֥נ� )הּו ה� י� מ� ר� י	
ה׃ � הו� י� ית  � �ְב ֶּב� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹון  י& ְל� ֲע� � ה� ן�  מ	 י� ִנ� ֶּב	 ר  ֲע� + ֶׁ֣ש� ֶּב�

הּו 3 � י� מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א� ּור  ִח0 ֶׁ֣ש� פ� א  � �ָּ֑יִצ ו� ת  ר�& kִח ַּמ� � מ	 י�  ה	 י� � ו�
א ְל/+ הּו  י�6 מ� ר� י	 יו  Wְל� �ֶ֖א ר  אמ� ָּ֑י/, ו� ת  ֽכ� � ְּפ� ה� ַּמ� ן־ה� מ	
ֹור �֣ג ֙ם־מ� ֶ֖א	 י  � ֹּֽכ	 ָ֤ך  מ�& ֶׁ֣ש� ה�  הו� י� א  + ר� ִק� ִחּור�  ֶׁ֣ש� פ�
יְב׃  � ְב	 ְּס� פמ	

ָ֤ך) 4 ְל� ֹור  W֣ג מ� ְל� ָ֤ך,  ִנ� ת� ִנ  Xי ִנ	 ִנ� ה	 ה  Yהו� י� ר  ( מ� ה ֶ֖א� (ֽכ י  ( ֹּֽכ	
)יָ֤ך יִנ� �ֲע ו� ֙ם  � יה� �ְב י� ֶ֖א ְב  ר� � ִח� ֶּב� ּו  ְל0 פ� � ִנ� ו� יָ֤ך  ְב�6 ה� ְל־ֶ֖א ֽכ� ּוְל�
ְל ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � מ� )ְד  י� ֶּב� ן�  �ֹּת ֶ֖א� ה  הּוְד�6 ְל־י� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ֹות  ֶ֖א� ר

ְב׃  ר� � ִח� ֶּב� ֙ם  � ֹּֽכ� ה	 ו� ה  ְל� � ְב� ֶּב� ֙ם  � ְל� ֣ג� ה	 י 5ו� ֹּת	6 ת� ִנ� ו�
ּ֙ה � יֲע� ֣ג	 ְל־י� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ה� ן�  ס� 8ְל־ִח ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
ה הּוְד�6 י י� ( �ֽכ ְל� ֹות מ� Wר ְל־ֶ֖אֹוִצ� ת ֹּֽכ� ,�ֶ֖א ּ֙ה ו� � ר� ִק� ְל־י� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו�
ּו֙ם �יֶ֖א ְב	 ה_ ו� ּו֙ם  ִח& ִק� ָזּו֙ם� ּוְל� ָז� ֙ם ּוְב� יה�& �ְב י� �)ְד ֶ֖א י� ן� ֶּב� �ֹּת ֶ֖א�

ה׃  ְל� � ְב� ָ֤ך 6ֶּב� ית�& �ְב י  ( �ְב יֶׁ֣ש� ְל�  ֽכ ו� ּור  ִח6 ֶׁ֣ש� פ� ה  ( ֹּת� ֶ֖א� ו�
֙ם ( ֶׁ֣ש� ו� מּות�  ֙ם ֹּת� + ֶׁ֣ש� ו� ֹוא  ְב6 ְל ֹּת� ( ְב� ּוְב� י  ְב	 � ּׁ֔ש� ֶּב� ּו  �ֽכ ְל� �ֹּת
֙ם � ה� ְל� את�  � �ֶּב ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יָ֤ך  ְב�& ה� (ְל־ֶ֖א ֽכ� ו� ה�  ֹּת� ֶ֖א� ר  &�ְב ֵּ֥ק� ֹּת	

ר׃  ִק� � ּׁ֔ש� י 7      סֶּב� ִנ	 � ֹּת� ִק� ָז� ת ִח� ְּפ�& ֶ֖א� � ה� ו� הו� י י� ִנ	 + ית� ֹּת	 ְּפ	
י׃ � ֣ג ְל	 � �ה ְלֲע �ָּ֑ל Lֹו֙ם ֹּֽכ ָּ֑י& ְל־ה� ִחֹוִק� ֹּֽכ� ְׂש� י ְל	 +ית	 י	 ְל ה� � ֹּתּוֽכ� ו�

א 8 � ר� ִק� ֶ֖א� ְד  �ֶׁ֣ש ו� ס  � מ� ִח� ִק  ֲע�& ָז� ֶ֖א� ר�  �ֶּב ְד� ֶ֖א� י  + �ִּד י־מ	 � ֹּֽכ	
ס ְל� � ִק� ּוְל� ה  � ְּפ� ר� ִח� ְל� י  0 ְל	 �ה  הו� ר־י� ְב� ְד� ה  י�, י־ה� � ֹּֽכ	

ֹו֙ם׃  ָּ֑י� ְל־ה� ר 9ֹּֽכ� � �ֶּב ְד� א־ֶ֖א� ְל/� ו� ֵּ֥נּו  ר�6 ֹּֽכ� ָז� א־ֶ֖א� ְל/� י  ( ֹּת	 ר� מ� ֶ֖א� ו�
ר � Lִצ ֲע� ת  ר� ֲע�& ֶּב ֶׁ֣ש  ( �ֶ֖א ֹּֽכ� י�  ֶּב	 ְל	 ְב� +ה  י� ה� ו� ֹו  מ& ֶׁ֣ש� ֶּב	 ֲעֹוְד� 

ְל׃  � ֶ֖אּוֽכ� א  �ְל/ ו� ְל  � �ֽכ ְל� � ֹּֽכ� י  ית	 � �ֶ֖א ְל� ִנ	 ו� י  � ת� מ ִצ� ֲע� י 10ֶּב� ( ֹּֽכ	
יְדּו� ְּג	8 ה�  hיְב ְב	 ְּס� מ	 ֹור  ֣ג) מ�  iי֙ם ֶּב	 ר� ת  ( ֶּב� ִּד	 י  ֹּת	 ֲע� Wמ� ֶׁ֣ש�
י + י ֶ֖אּוְל� � ֲע	 ְל� י ִצ� � �ר מ� י ֶׁ֣ש ְלֹומ	& ֹוֶׁ֣ש ֶׁ֣ש� ִנ) ְל ֶ֖א_ ^ֵּ֥נּו ֹּֽכ יְד�& ְּג	 ִנ� ו�
ֵּ֥נּו׃ � ַּמ� מ	 ִנּו  � �ת מ� ִק� ִנ	 ה  � ִח� ִק� ִנ	 ו� ֹו  ְל& ה  ְל� ּוֽכ� ִנ) ו� ה�  ֹּת� Lפ י�

י 11 � פ� ְד� ר ן  0 �ְל־ֹּֽכ ֲע� יץ  ר	& ֲע� ֹור  ֶּב) ֣ג	 ֹּֽכ� י�  ֶ֖אֹות	 +ה  יהו� � ו�
יְלּו ֹּֽכ	& ְׂש� א ה	 י־ְל/) � ְד� ֹּֽכ	 ֶ֖א ֶׁ֣שּו מ� +ְלּו ֶּב � ֽכ� Lא י ְל/) ּו ו� �ְל ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� י	

׃  Sִח � �ֽכ ּׁ֔ש� ת	 א  �ְל/ ֙ם  � ֲעֹוְל� ת  � ַּמ� ְל	 ֶ֖אֹות� 12ֹּֽכ� ְב� ִצ� +ה  יהו� ו�
ָ֤ך� ת� � מ� ִק� ִנ	 ה  + ֶ֖א� ר� ְב ֶ֖א� � �ְל ו� ֹות  �י ְל� ה ֽכ� � ֶ֖א� יִק ר ִּד	& ן ִצ� ( �ִח ֶּב
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י׃ � יְב	 ת־ר	 ֶ֖א� י  ית	 � ָּ֑ל	 ְּג	 יָ֤ך  � ְל� �ֶ֖א י  � ֹּֽכ	 ֙ם  ה�& �מ
י 13      ס � ֹּֽכ	 �ה  הו� ת־י� ֶ֖א� ּו  �ְל ְל� � ה� ה  יהו�& � ְל� ירּו  ֶׁ֣ש	^

י֙ם׃ � ֲע	 �ר מ� �ְד  ָּ֑י� מ	 ֹון  �י ְב� ֶ֖א� ֶׁ֣ש  �פ� ת־ִנ� ֶ֖א� יְל  0 ָּצ	 ה	
ֹו֙ם 14      ס י0 ֹו  ֶּב� י  ֹּת	 ְד� � ָּ֑ל� Lי ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹו֙ם  ָּ֑י& ה� ּור  ר) ֶ֖א�

ּוְך׃  ר� ְב� י  � ה	 ְל־י� ֶ֖א� י  � ַּמ	 ֶ֖א	 י  ִנ	 ת� � ְד� ְל� ר־י� ֶׁ֣ש� ּור 15ֶ֖א� ר) ֶ֖א�
ְד־ְל� �ָּ֑ל� Lי ר  &אמ �י� ְל ְב	 ת־ֶ֖א� ר ֶ֖א� + ָּׂש� ר ֶּב	 ֶׁ֣ש�, יֶׁ֣ש ֶ֖א� ֶ֖א	6 ָ֤ך�tה�

הּו׃  � ִח� kַּמ ִחS ְׂש	 � �ַּמ ר ְׂש� � ֽכ� ן ָז� ( �ּוא 16ֶּב ה& יֶׁ֣ש ה� ( ֶ֖א	 ה� ה� י� ה� ו�
ֲע + מ� ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  � ִח� ִנ	 א  ְל/) ו� ה  � הו� י� ְך  � פ� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  0 ר	 ֲע� � ֹּֽכ�

֙ם׃  י	 � ר� kה ת ִצ� � �ֲע ה ֶּב� � רּוֲע� ר ּות� ִק� &ֶּב ה� ֶּב� ִק� ֲע� ר 17ָז� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
י ר	& ְב� ִק	 י�  ַּמ	 ֶ֖א	 י  + י־ְל	 ה	 ֹּת� ו� ֙ם  ִח� � ר� �מ י  ִנ	 � ת� ְל/א־מֹות�

֙ם׃  � ֲעֹוְל� ת  � ר� ה�  oה � מ� ִח� ר� ֙ם 18ו� ִח� ( ר� �מ ה�  ֶּ֗ז� ה  ַּמ� + ְל�
י׃  � מ� ת י� ֶׁ֣ש� �ְב ּו ֶּב� �ְל ֽכ� ָּ֑י	 ֹון ו� ֣ג� י� ְל ו� � מ� ֹות ֲע� �ֶ֖א ר� י ְל	 את	 ִצ�& פי�

ת 21 ( �ֶ֖א �מ הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� �ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  0 ְב� ִּד� ה�
הּו ָּ֑י�6 ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� ( ַּמ� ה� יו  Wְל� �ֶ֖א  Sִח ,ְל ֶׁ֣ש� ֶּב	 �ה  הו� י�
Vה י� ִנ� פ� ת־ִצ� ֶ֖א� ו� ה  ָּ֑י�& ֹּֽכ	 ְל� ן־מ� ֶּב� ִחּור�  ֶׁ֣ש� ת־ְּפ� ֶ֖א�

ר׃  �אמ �ְל ן  � �ה ֹּֽכ ה� 0ה  י� �ְׂש ֲע� ן־מ� ִנּו� 2ְב� 8�ְד ֲע� ְב� +א  ֶׁ֣ש־ִנ� ר� ִּד�
֙ם ( ִח� ְל� ִנ	 ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  � אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� י  0 ֹּֽכ	 ה  הו�& ת־י� ֶ֖א�
יו ת�& ֶ֖א ְל� פ� ְל־ִנ	 ֽכ� ִנּו� ֹּֽכ� +ה ֶ֖אֹות�8 הו� ה י� ְׂש�, ֲע� יX י� יִנּו ֶ֖אּוְל� � �ְל ֲע�

יִנּו׃  � �ְל ֲע� �מ ה  � ְל� ֲע� י� הּו 3      סו� � י� מ� ר� י	 ר  אמ� �ָּ֑י/ ו�
�הּו׃  ָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ן ֶ֖א� � Lר ה ת/אמ� �֙ם ֹּֽכ � יה� �ְל ר 4ֶ֖א� מ�, ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

י ( �ְל ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�  iְב �ס �מ י  ( ִנ	 ִנ� ה	 ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ה  Wהו� י�
י֙ם ( מ	 ִח� ְל� ֙ם ִנ	 Wֹּת� ר ֶ֖א� ֶׁ֣ש�, ֙םh ֶ֖א� ֽכ� ְד� י� ר ֶּב� ( ֶׁ֣ש� הi ֶ֖א� מ� ִח� ְל� ַּמ	 ה�
י֙ם ( ר	 ָּצ� ה� י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ת־ה� ֶ֖א� ו� ְל�  ְב� ֶּב� ְך  ְל� + ת־מ� ֶ֖א� ֙ם  ֶּב�6
ֹוְך �ְל־ֹּת ֙ם ֶ֖א� י ֶ֖אֹות�& ( ֹּת	 פ� ס� ֶ֖א� ה ו� � ִחֹומ� � ּוץ ְל� �ִח ֙ם מ	 יֽכ�& �ְל ֲע�

את׃  ֶּ֗ז/� ה� יר  � ֲע	 �ְד 5ה� י� ֶּב� ֙ם  ֽכ�& ֹּת� ֶ֖א	 י�  ִנ	 ֶ֖א� י  + ֹּת	 מ� ִח� ְל� ִנ	 ו�
ף ִצ� � ִק� ּוְב� ה  � מ� �ִח ּוְב� ף  � ֶ֖א� ּוְב� ה  � ִק� ָז� ֹוֲעS ִח� ר) ָז� ּוְב	 ה  � ֶ֨טּוי� ִנ�

ֹוְל׃  ְד� את 6ְּג� ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ה� י�  �ְב ֹוֶׁ֣ש� ת־י� ֶ֖א� י  ית	6 �ֹּֽכ ה	 ו�
תּו׃ � Lמ ֹוְל י� �ְד ר ְּג� ְב� � ְד� ה ֶּב� � מ� �ה ֶּב� ת־ה� ֶ֖א� ֙ם ו� � ְד� ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ו�

)הּו 7 ָּ֑י� ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֶ֖א� ן  ( �ֹּת ֶ֖א� ה  Yהו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ן  ( �י־ֽכ �ר ִח� ֶ֖א� ו�
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֙ם Yֲע� ת־ה� ֶ֖א� ו� ׀  יו  ( ְד� ְב� ת־ֲע� ֶ֖א� ו� ה  ( הּוְד� ְך־י� ְל� � מ�
׀ ר  ְב� ( ִּד� ן־ה� מ	 את  W/ֶּ֗ז ה� יר  ֲע	, ֶּב�  Xי֙ם ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ת־ה� ֶ֖א� ו�
ר ( אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� ְד�  י� ֶּב� ְב  ֲע�6 ר� ן־ה� ּומ	 ְב  ר� ( ִח� ן־ה� מ	
֙ם � ֶׁ֣ש� פ� י ִנ� ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� ְד מ� � י� ֙ם ּוְב� יה�& �ְב י� �ְד� ֶ֖א י� ְל ּוְב� ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � מ�
ְל �מ ִח� א י� �ְל/ ֙ם ו� יה�& �ְל ּוס ֲע� ִח) א־י� ְב ְל/� ר� י־ִח�& פ	 ֙ם ְל� ( ֹּֽכ� ה	 ו�

֙ם׃  � �ִח ר� א י� �ְל/ ר 8ו� ( מ� ה ֶ֖א� �ר ֹּֽכ ה� ֹּת/אמ�& ֶּ֗ז� ֙ם ה� + ֲע� ְל־ה� ֶ֖א� ו�
י֙ם � ָּ֑י	 ִח� ה� ְך  ר� � ת־ִּד� ֶ֖א� ֙ם  יֽכ�& �ִנ פ� ְל	 ן�  �ת ִנ י  + ִנ	 ִנ� ה	 �ה  הו� י�

ת׃  ו� � ַּמ� ְך ה� ר� � ת־ִּד� ֶ֖א� ּות 9ו� Uמ את י� ֶּ֗ז/& יר ה� ( ֲע	 ְב� ֶּב� �ָּ֑יֶׁ֣ש ה�
ְל פ�, ִנ� ו�  Xא �ָּ֑יֹוִצ ה� ו� ר  ְב� � ִּד� ּוְב� ְב  ( ֲע� ר� ּוְב� ְב  ר� � ִח� ֶּב�

֙ם�  יֽכ� �ְל ֲע� י֙ם  + ר	 ָּצ� ה� י֙ם  W	ִּד ְׂש� ֹּֽכ� ְל־ה� היִחיה ֲע� י�& ִח� ו�
ְל׃  � ְל� ֶׁ֣ש� ְל� ֹו  �ֶׁ֣ש פ� ִנ� ֹו  �ה־ָּ֑ל ת� י� � ה� י 10ו� ִנ� Iפ� י  ֹּת	 מ� ( ְׂש� י  ( ֹּֽכ	

�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ה  � ֶ֨טֹוְב� ְל� א  �ְל/ ו� ה  0 ֲע� ר� ְל� את  V/ֶּ֗ז ה� יר  ֲע	, ֶּב�
ֶׁ֣ש׃ � �ֶ֖א ֶּב� ּ֙ה  � פ� ר� ּוְׂש� ן  &�ת ֵּ֥נ� ֹּת	 ְל�  ְב� ֶּב� ְך  ְל� + ְד־מ� י� ֶּב�

ּו 11      ס �ֲע מ� ֶׁ֣ש	 ה  הּוְד�& י� ְך  ְל� ( מ� ית�  �ְב ּוְל�
ה׃  � הו� ר־י� ְב� יִנּו 12ִּד� + ה ִּד	 הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ְד ֹּֽכ ו	6 ית ִּד� ( �ֶּב

ִק � �ֲעֹוֶׁ֣ש )ְד  ָּ֑י� מ	 ּוְל  �ָז ֣ג� יְלּו  � ָּצ	 ה� ו� ֶ֨ט  ְּפ�& ֶׁ֣ש� מ	 ר�  ִק� 8ֶּב ְל�
ה ֶּב�& ֽכ� מ� ין  ( �ֶ֖א ו� ה�  ר� ֲע� ּוְב� י  ת	6 מ� ִח� ֶׁ֣ש  W�ֶ֖א ֽכ� א  ,�ִצ �ן־ֹּת ְּפ�

 Sֲע �ר י  � �ִנ ְּפ� ֙ם׃ מֲעְלְליה֙ם מ	 � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� ְך 13מ� י	 Wְל� �ֶ֖א י  ִנ	, ִנ� ה	
�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ר  �יֶׁ֣ש ַּמ	 ה� ּור  �ִצ ִק  מ� 0 �ֲע ה� ת  ְב� V יֶׁ֣ש�
ֹוא �ְב י� י  � ּומ	 יִנּו  &�ְל ֲע� ת  ( ִח� �י־י � מ	 י֙ם�  ר	 מ� �ֶ֖א ה�

יִנּו׃  � �ֲעֹוִנֹות מ� י 14ֶּב	 � ר	 פ� ֹּֽכ	 ֙ם  0 יֽכ� �ְל ֲע� י  V ֹּת	 ְד� ִק� ּופ�
ּ֙ה ר�& ֲע� י� ֶּב� ֶׁ֣ש�  �ֶ֖א י  ֹּת	 + ָּצ� ה	 ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� מ�

׃  יה� � יְב� ְב	 ְל־ס� ה ֹּֽכ� � ְל� ֽכ� ֶ֖א�       סו�

ה 22 � הּוְד� י� ְך  ְל� ( ית־מ� � �ֶּב ְד  � �ר ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ
ה׃  � ֶּ֗ז� ר ה� � ְב� ִּד� ת־ה� ֙ם ֶ֖א� ) ֶׁ֣ש�& ֹּת� ר� ֶּב� ְד	 ֲע 2ו� ( מ� � ֶׁ֣ש� ֹּת� ר� מ� � ֶ֖א� ו�

�ְד ו	 א ְד� ( �ְּס ְל־ֹּֽכ	 ְב ֲע� � �ָּ֑יֶׁ֣ש ה ה� הּוְד�& ְך י� ְל� ( ה מ� הו�& ר־י� ְב� ִּד�
ה׃ ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם ה� � ר	 ֲע� ּׁ֔ש� י֙ם ֶּב� � ֶ֖א	 ֶּב� ָ֤ך& ה� ַּמ� ֲע� יָ֤ך� ו� ְד�8 ְב� ֲע� ה ו� + ֹּת� ֶ֖א�

ֶ֨ט� 3      ס ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ּו  ְׂש+ ֲע� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ
ֹו֙ם ת, י�  Xר �֣ג ו� ֹוִק  ֶׁ֣ש� ֲע� )ְד  ָּ֑י� מ	 ּוְל  �ָז ֣ג� יְלּו  � ָּצ	 ה� ו� ה  & ִק� ְד� ּוִצ�
י & ִק	 ִנ� ֙ם  ( ְד� ו� סּו  &מ ִח� ְל־ֹּת� ֶ֖א� ִנּו�  ְל־ֹּת ֶ֖א� +ה  ִנ� מ� ְל� ֶ֖א� ו�

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ֶּב� ּו  �ֽכ ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 � ְׂשֹו� 4ֶ֖א� ֙ם־ֲע� ֶ֖א	 י  + ֹּֽכ	
ת י	 ( ֶּב� ה� י  ( �ר ֲע� ֶׁ֣ש� ְב� ֶ֖אּו  ( ּוְב� ה  � ֶּ֗ז� ה� ר  � ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ּו  ְׂש& ֲע� � ֹּת�
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י֙ם� ְב	 ֽכ� �ֹו ר ֶ֖א6 ס� ְל־ֹּֽכ	 ְד ֲע� W	ו ְד� י֙ם ְל� ְב	, י֙םX יֶׁ֣ש� ֽכ	 ְל� ה מ� Yֶּ֗ז� ה�
ּוא  �ה י֙ם  ְּסּוס	& ּוְב� ְב  ֽכ� ( ר� יו וֲעְבְדו ֶּב� � ְד� ְב� ֲע� ֹו׃ו� ַּמ� ֲע� ו�

י 5 + ֶּב	 ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ּו  ֲע& מ� ֶׁ֣ש� ת	 א  ְל/) ֙ם�  ֶ֖א	 ו�
ת י	 � ֶּב� ה� �ה  י� ה� � י	 ה  � ֶּב� ר� ִח� י־ְל� ֹּֽכ	 ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י�  ֹּת	 ֲע� ֶּב�8 ֶׁ֣ש� ִנ	

ה׃  � ֶּ֗ז� ית� 6      סה� �ְל־ֶּב ה ֲע� הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (י־ֽכ � ֹּֽכ	
ֹון ִנ� ְב� ָּ֑ל� ה� אֶׁ֣ש  ר/) י  � ְל	 ה  0 ֹּת� ֶ֖א� ְד  � ֲע� ְל� ְּג	 ה  הּוְד�& י� ְך  ְל� ( מ�

א  �ְל/ י֙ם  � ר	 ֲע� ר  ֶּב�& ְד� מ	 ָ֤ך�  ית� � ֶׁ֣ש	 ֶ֖א� א  ֙ם־ְל/+ ִנושְבהֶ֖א	

ְבּו׃  � יו 7ִנֹוֶׁ֣ש� � ְל� �ֽכ יֶׁ֣ש ו� ( י֙ם ֶ֖א	 � ת	 ִח	 ֶׁ֣ש� יָ֤ך מ� 0 ְל� י ֲע� � ֹּת	 ֶׁ֣ש� ִּד� ִק	 ו�
ֶׁ֣ש׃ � �ֶ֖א ְל־ה� ֲע� יְלּו  � ְּפ	 ה	 ו� יָ֤ך  ָז�& ר� ֶ֖א� ר  ( ִח� ְב� מ	 תּו�  ר� � ֽכ� ו�

רּו� 8 מ� � ֶ֖א� ו� את  ֶּ֗ז/� יר ה� ( ֲע	 ְל ה� � י֙ם ֲע� ֶּב	& )֙ם ר� רּו� ְּגֹוי	 ְב� � ֲע� ו�
ה ֽכ� ֹּֽכ�& ה�  הו� י� ה  + ְׂש� ֲע� ה  ְל־מ�, ֲע� הּו  &�ֲע �ְל־ר ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	

את׃  ֶּ֗ז/� ה� ה  � ְדֹוְל� ְּג� ה� יר  � ֲע	 ר 9ְל� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  ֲע�^ ּו  ר& מ� ( ֶ֖א� ו�
ּו ו0 ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� � ָּ֑י	 ו� ֙ם  � יה� �ה �ְל ֶ֖א_ ה  � הו� י� ית  � ר	 ת־ֶּב� ֶ֖א� ּו  ְב& ָז� � ֲע�
ּו֙ם׃ ְד� ְב� ֲע� ָּ֑י� ו� י֙ם  � ר	 �ִח ֶ֖א� י֙ם  � אְלה	 �ְל

ּו 10      ס ֽכ+ ֶּב� ֹו  ְל� ְדּו  � Lִנ ְל־ֹּת� ֶ֖א� ו� ת  &�מ ְל� ּו  ֹּֽכ) ְב� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
ץ ר� � ת־ֶ֖א� ה ֶ֖א� � ֶ֖א� ר� ֹוְד ו� ֶׁ֣שּוְב� ֲע& א י� י ְל/+ ( ְך ֹּֽכ	 &�ְל ה � ֽכֹו� ְל� ְב�

ֹו׃  ֹּת� ְד� ה 11      סמֹוְל� הו� Iר־י� מ� � ֶ֖א� ה  (ֽכ י  ( ֹּֽכ	
ְך� �ְל ַּמ ה� ה  הּוְד�6 י� ְך  ְל� ( מ� הּו  Wָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב� ֙ם  ,Lָּ֑ל ְל־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ֹו֙ם ִק) ַּמ� ן־ה� מ	 א  � ִצ� י� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יו  ְב	& ֶ֖א� )הּו  ָּ֑י� י/אֶׁ֣ש	 ת  ִח� ֹּת�^

ֹוְד׃  ֲע� ֙ם  � ֶׁ֣ש� ּוְב  �ֶׁ֣ש א־י� ְל/� ה  � ֶּ֗ז� ֹו֙ם 12ה� ִק0 מ� ֶּב	 י  ֹּֽכ	6
את �ֶּ֗ז/ ץ ה� ר� � ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ּות ו� מ� ֙ם י� ( ֹו ֶׁ֣ש� �ת ּו ֶ֖א �ְל ֣ג� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ֹוְד׃  ֲע� ה  � ֶ֖א� ר� א־י	 יתֹו� 13      סְל/� �ְב +ה  ִנ� ֶּב ֹוי  ה)
הּו� 8�ֲע �ר ֶּב� ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 א  ְל/) ֶּב� יו  � ָּ֑יֹות� ְל	 ֲע� ו� ִק  ְד� ְל/א־ִצ�& � ֶּב�

ֹו׃  ן־ְל� ֹּת� י	 א  �ְל/ ֹו  �ְל ֲע� ּופ ֙ם  ֵּ֥נ�& ִח	 ְד  (ְב ֲע� ר 14י� 6�מ ֶ֖א ה�
ֲע � ר� + ִק� ו� י֙ם  � ִח	 ּו� Lר ֹות מ� �ָּ֑י ְל	 ֲע� ו� ֹות  ִּד& ית מ	 ( �ֶּב י�  ה־ָּ֑ל	 ִנ� ְב� ֶ֖א�
ר׃ � ֶׁ֣ש� ּׁ֔ש� ֶּב�  Sֹוִח �ֶׁ֣ש ּומ� ָז  ר� ֶ֖א�& ֶּב� ּון  פ) ס� ו� י  ָּ֑לֹוִנ�& ִח� ְלֹו� 

יָ֤ך 15 W	ְב ֶ֖א� ָז  ר� � ֶ֖א� ְב� ה  ( ר� ִח� ת� מ� ה  � ֹּת� ֶ֖א� י  � ֹּֽכ	 ְך  &ְל מ� � ת	 ה�
ָז � ה ֶ֖א� & ִק� ְד� ֶ֨ט� ּוִצ� ְּפ� ֶׁ֣ש� ה מ	 + ְׂש� ֲע� ה ו� ת�6 ֶׁ֣ש� ְל ו� ( ֽכ� ֹוא ֶ֖א� Vְל ה�

ֹו׃  ְל� ֹוְב  �ֹוְב 16ֶ֨ט ֶ֨ט� ָז  ( ֶ֖א� ֹון  �י ְב� ֶ֖א� ו� י  � ִנ	 ין־ֲע� ִּד	 ן  0 ִּד�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י ִנ� � ת	 ת ֶ֖א ֲע� � ִּד� יא ה� 0 ְלֹוא־ה	 ין 17ה� + �י ֶ֖א ( ֹּֽכ	

י� ִק	 ֵּ֥נ� ֙ם־ה� � ְל ִּד� + ֲע� ו� ָ֤ך  � ֲע� ִצ� ְל־ֶּב	 ֙ם־ֲע� י ֶ֖א	 � ָ֤ך& ֹּֽכ	 ֶּב� ְל	 יָ֤ך� ו� יִנ�8 �ֲע
ֹות׃ ְׂש� ֲע� ְל� ה  � רּוִצ� ַּמ� ְל־ה� ֲע� ו� ִק  ֶׁ֣ש� �ֲע ְל־ה� ֲע� ו� ֹוְך  ְּפ& ֶׁ֣ש� ְל	

י֙ם 18      ס + ִק	 הֹוי� ְל־י� ֶ֖א� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  P�ֽכ ְל�
ֹוי �ה ֹו  ְל& ּו  ְד) ְּפ� ס� ְל/א־י	 ה  הּוְד�& י� ְך  ְל� ( מ� הּו�  ָּ֑י�8 ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב�
ֹוי �ה ֹון ו� �ְד ֹוי ֶ֖א� �ֹו ה ּו ְל& ְד) ְּפ� ס� ֹות ְל/א־י	 ִח� ֹוי ֶ֖א� ה) י ו� � ִח	 ֶ֖א�

ה׃  �ְד ְך 19ה &�ְל ֶׁ֣ש� ה� ו� ֹוְב  ִח) ר ס� � �ְב ֵּ֥ק� י	 ֹור  �מ ת ִח� � ְבּור� ִק�
:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  � �ר ֲע� ֶׁ֣ש� ְל� ה  ֶ֖א� ְל� � ה� �י 20      סמ + ְל	 ֲע�

י� ִק	 ֲע� � ִצ� ו� ְך  � �ִקֹוְל י  ( ִנ	 ֹּת� ן  � ֶׁ֣ש� ֶּב� ּוְב� י  ִק	 ֲע�& ִצ� ּו� ִנֹון�  ְב� ָּ֑ל� ה�
ְך׃  י	 � ְב� ה� ֶ֖א� ְל־מ� ֹּֽכ� ּו  �ר ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	 י  � ֹּֽכ	 י֙ם  ר	& ְב� ֲע� � �י 21מ ֹּת	 ר� + ֶּב� ִּד	

ְך� �ֹּֽכ ר� +ה ְד� ֲע ָז� � מ� ֶׁ֣ש� א ֶ֖א� ֹּת� ְל/) ר� � מ� ְך ֶ֖א� י	 וeת�& ְל� ֶׁ֣ש� ְך� ֶּב� י	 ְל�8 �ֶ֖א
י׃  � ִקֹוְל	 ֶּב� ֹּת�  ֲע� � מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� י  � ֹּֽכ	 ְך  י	 ֲעּור�& ֵּ֥נ� ְך� 22מ	 י	 ֲע�8 ְל־ר ֹּֽכ�

ָז + ֶ֖א� י  ( ֹּֽכ	 ֽכּו  � �ְל �י י  ( ְב	 ּׁ֔ש� ֶּב� ְך  י	 � ְב� ה� ֶ֖א� מ� ּו�  Sּוִח ה־ר& ֲע� ר� ֹּת	
ְך׃  � �ת ֲע� ר� ְל  �ֹּֽכ מ	 ֹּת�  מ� ְל�& ֽכ� ִנ	 ו� י�  ֶׁ֣ש	 8ְב ��ישְבתי  23ֹּת ֹּת� ְב� יֶׁ֣ש�

ֹון  ִנ& ְב� ָּ֑ל� ֹּת� מִקִנִנתי ֶּב� ִנ� � ֵּ֥נ� Lִק �מ� ֹּת� ִנ� ִח� �ה־ֵּ֥נ מ� י֙ם  � ָז	 ר� ֶ֖א� � ֶּב�
ה׃  � ְד� �יְל ֹּֽכ� יְל  � ִח	 י֙ם  ְל	& ְב� ִח� ְך  ( ְב/א־ְל� יi 24ֶּב� ִנ	 י־ֶ֖א� ִח�

י֙ם� ִק	 ֹוי� ה� ן־י� ְב� +הּו  י� ִנ� ֹּֽכ� ה  Pי� ה� ֙ם־י	 ֶ֖א	 י  ( ֹּֽכ	  hה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
֙ם � ּׁ֔ש� מ	 י  � ֹּֽכ	 י  � יִנ	 מ	 י� )ְד  ְל־י� ֲע� ֙ם  � ִחֹות� ה  הּוְד�& י� ְך  ְל� ( מ�

׃  ָּך� ִנ� � ִק� ֹּת� 0ְד 25ֶ֖א� י� ָ֤ך ּוְב� ֶׁ֣ש�& פ� י ִנ� ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� ְד� מ� י� יָ֤ך ֶּב� ֹּת	6 ת� ּוִנ�
ר � אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� 0ְד  י� ּוְב� ֙ם  � יה� �ִנ ְּפ� מ	 ֹור  �֣ג י� ה  � ֹּת� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ה� �ְד  י� ּוְב� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ָ֤ך6 26מ� ת� ֶ֖א י  ( ֹּת	 ְל� ֶ֨ט� � �ה ו�
ת ר� ִח�& ֶ֖א� ץ  ר� ( ֶ֖א� ה� ְל  ֲע�^ ָ֤ך  ת� ְד�& ְל� י� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ָ֤ך�  ַּמ� ת־ֶ֖א	 � ֶ֖א� ו�
ּותּו׃ מ� ֹּת� ֙ם  � ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  � ֶׁ֣ש� ֙ם  � ֹּת� ְד� ָּ֑ל� Lא־י ְל/� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם 27 � ֶׁ֣ש� פ� ת־ִנ� י֙ם ֶ֖א� � ֶ֖א	 ָּׂש� ִנ� ֙ם מ� 0 �ר־ה ֶׁ֣ש� ץ ֶ֖א� ר� ֶ֖א�6 ְל־ה� ֲע� ו�
ּוְבּו׃  ֶׁ֣ש� א י� �ה ְל/ ַּמ� � ֙ם ֶׁ֣ש� � ּוְב ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש) ְב 28      סְל� ִצ� ֲע�, ה�

ין � �י ֶ֖א ְל	& ֙ם־ֹּֽכ� הּו ֶ֖א	, י�& ִנ� ה� ֹּֽכ� ֶּ֗ז� יֶׁ֣ש ה� + ֶ֖א	 ּוץ ה� פ6 ִנ� ה  Wָז� ְב� ִנ	
ּו ֽכ& ְל� ֶׁ֣ש� ,Lה ו� ֹו  ֲע& ר� ָז� ו� ּוא  ה) ְלּו�  ּוֶ֨ט� ה�  Sּוֲע ִּד+ ֹו מ� ֶּב� ץ  פ� � �ִח

ֲעּו׃  � ְד� ר ְל/א־י� � ֶׁ֣ש� ץ ֶ֖א� ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ץ 29ֲע� ר� � ץ ֶ֖א� ר� � ץ ֶ֖א� ר� � ֶ֖א�
�ה׃  הו� ר־י� ְב� י ִּד� � ֲע	 מ� ה 30      סֶׁ֣ש	 הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (ֹּֽכ

ִח ( ְל� ִצ� ר ְל/א־י	 ְב� � י ְּג� יר	& ר	 ה� ֲע� ֶּ֗ז� יֶׁ֣ש ה� + ֶ֖א	 ת־ה� ּו ֶ֖א� Pְב ת� ֹּֽכ	
ְב� �יֶׁ֣ש יֶׁ֣ש  ֶ֖א	^ ֹו  ֲע6 ר� ֶּ֗ז� מ	 ִח  Wְל� ִצ� י	 א  ְל/,  Xי ֹּֽכ	 יו  � מ� י� ֶּב�

ה׃  � יהּוְד� ֹוְד ֶּב	 �ְל ֲע � �ֶׁ֣ש ְד ּומ ו	& א ְד� ( �ְּס ְל־ֹּֽכ	 ֲע�

אן 23 �ת־ִצ/ ֶ֖א� י֙ם  0 ִצ	 פ	 ּומ� י֙ם  V ְד	 ֶּב� ֶ֖א� מ� י֙ם  ֲע	6 ר ֹוי  ה)
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ית	 ֲע	 ר� ה 2מ� Wהו� י� ר  מ�, ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  �ֽכ Iְל�
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hי ַּמ	 ת־ֲע� ֶ֖א� י֙ם  ( ֲע	 ר ה�  iי֙ם ֲע	 ר ְל־ה� � ֲע� ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_
֙ם � ֹּת� ְד� ִק� א פ� �ְל/ ּו֙ם ו� ִח& ִּד	 ֹּת� י� ו� ת־ִצ/אִנ	 ֙ם ֶ֖א� + ת� ִצ פ	 ֙ם ה� Pֹּת� ֶ֖א�
֙ם � יֽכ� �ְל ְל� ֲע� מ�  Sֲע �ת־ר ֶ֖א� ֙ם  0 יֽכ� �ְל ֲע� ְד  V �ִק פ י  ִנ	, ִנ� ה	 ֙ם  � ת� ֶ֖א

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י 3ִנ� ִצ/אִנ	& ית  ( ר	 �ֶ֖א ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ץ�  �ֶּב ִק� ֶ֖א� י  ִנ	6 ֶ֖א� ו�
֙ם � ֶׁ֣ש� ֙ם  � ת� ֶ֖א י  ֹּת	 ִח� � ִּד� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹות  ִצ& ר� ֶ֖א� ה� ְל�  ֹּֽכ מ	
ּו׃ ְב� ר� ו� ּו  �ר ּופ� ן  � ה� �ו ְל־ִנ� ֲע� ן  0 ה� ת� ֶ֖א� י  � ת	 ְב ֶׁ֣ש	 ה� ו�

ּו 4 ֶ֖א, יר� � ְל/א־י	 ו� ּו֙ם  ֲע� ר� ו� י֙ם  � ֲע	 ר ֙ם  0 יה� �ְל ֲע� י  V ת	 מ ִק	 ה� ו�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְדּו  � �ִק ְּפ� י	 א  �ְל/ ו� ֹּתּו  0 ִח� �ְל/א־י ו� ֹוְד  Vֲע

י 5      ס � ת	 מ ִק	 ה� ה ו� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם� ִנ� ֶ֖א	 י֙ם ֶּב� + מ	 ה י� ,�ֵּ֥נ ה	
ה 0 ְׂש� ֲע� יְל ו� ֹּֽכ	& ְׂש� ה	 ְך� ו� ְל� ְך מ�8 ְל� + יִק ּומ� � ִּד	 ִח ִצ� מ� ( ְד ִצ� � ו	 ְד� ְל�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ה ֶּב� � ִק� ְד� ֶ֨ט ּוִצ� � ְּפ� ֶׁ֣ש� ה 6מ	 הּוְד�& ֲע י� ( ֶׁ֣ש� ּו� יו� ֹּת	 מ� י� ֶּב�
ֹו �ֶ֖א ר� ִק� ר־י	 ֶׁ֣ש� gֹו ֶ֖א �מ ה־ּׁ֔ש� ָז� ו� ִח  ֶ֨ט� � ְב� ן ְל� (ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ְל י	 � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ו�

ִנּו׃  � �ִק ְד� �ה ׀ ִצ	 הו� י֙ם 7      סי� � ֶ֖א	 י֙ם ֶּב� � מ	 ה־י� � �ֵּ֥נ ן ה	 0 �ֽכ ְל�
ר V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  הו�& י־י� ִח� ֲעֹוְד�  רּו  אמ� ְל/א־י/+ ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� � ֶ֖א� �ְל מ � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  � �ִנ ת־ֶּב� ה ֶ֖א� 0 ְל� ֲע_ י 8ה� ( ֹּֽכ	
יא W	ְב �ה ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ו�  Xה ְל� ֲע_ ה� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  הו�6 י־י� ֙ם־ִח� ֶ֖א	
ְל� ֹּֽכ ּומ	 ה  ֹוִנ� פ& ִצ� ץ  ר� ( ֶ֖א� �מ ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  + �ֶּב ֲע  ר� ת־ָז�, ֶ֖א�
ּו �ְב ֶׁ֣ש� י� ו� ֙ם  � ֶׁ֣ש� י֙ם  � ֹּת	 ִח� ִּד� ה	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹות  ִצ& ר� ֶ֖א� � ה�

֙ם׃  � ת� מ� ְד� ְל־ֶ֖א� י 9      סֲע� ( ֶּב	 ְל	 ר  V ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	 י֙ם  P	ֶ֖א ְב	 ֵּ֥נ� ְל�
יֶׁ֣ש ( ֶ֖א	 ֹּֽכ� י�  ית	 י	8 ה� י  מֹות�& ִצ� ְל־ֲע� ֹּֽכ� פּו�  ִח� � ר� י  ֶּב	6 ר� ִק	 ְב�

ֹּֽכ6 יtֶׁ֣ש	 � �ִנ ְּפ� ּומ	 ה  הו�& י� )י  �ִנ ְּפ� מ	 ן  י	 � י� רֹו  ( ְב� ֲע� ר  ְב� � ֣ג� ּוֽכ� ֹור 
ֹו׃  ֶׁ֣ש� ְד� ִק� י  � �ר ְב� ץ 10ִּד	 ר� ֶ֖א�& ה� ה  ( ֶ֖א� ְל� מ� י֙ם�  פ	 ֶ֖א� � ִנ� מ� י  + ֹּֽכ	

ֹות ֶ֖א) ִנ� ּו  �ֶׁ֣ש ְב� י� ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ה  ( ְל� ְב� ֶ֖א� ה�  ְל� ֶ֖א� +י  �ִנ ְּפ� י־מ	 � ֹּֽכ	
ן׃ � �֙ם ְל/א־ֽכ � ת� ְבּור� ה ּו֣ג� ֲע�& ֙ם� ר� ת� ּוִצ� ר� י מ� + ה	 ֹּת� ר ו� � ֶּב� ְד� מ	

י 11 0 ית	 �ְב ֙ם־ֶּב� ְּג� פּו  � �ִנ ִח� ן  � �ה ֙ם־ֹּֽכ ֣ג� יא  � ְב	 ֙ם־ִנ� י־֣ג� � ֹּֽכ	
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם ִנ� � ת� ֲע� י ר� את	 � ִצ� ֙ם 12מ� Wֹּֽכ� ר� ה ְד� י�, ה� � ןX י	 �ֽכ ְל�

ּ֙ה � ְב� ְלּו  )פ� ִנ� ו� ִחּו  � ִּד� י	 ה  ְל�& �פ ֶ֖א� � ֶּב� ֵּ֥קֹות�  ְל� ִק� ְל� ִח� ֹּֽכ� ֙ם  ה�6 ְל�
֙ם � ת� ִּד� Lִק ְּפ� �ת  ִנ� ֶׁ֣ש� ה  0 ֲע� ר� ֙ם  � יה� �ְל ֲע� יא  ְב	, י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ה 13ִנ� � ְל� פ� י ת	 ית	 ( ֶ֖א	 ֹון ר� �ר מ� י ֶׁ֣ש � �יֶ֖א ְב	 ִנ� ּוְב	
ְל׃ � �ֶ֖א ר� ְׂש� ת־י	 ֶ֖א� י  � ַּמ	 ת־ֲע� ֶ֖א� ּו  �ֲע ת� ָּ֑י� ו� ְל  ֲע� ֶּב�& ְב� ּו  ֶ֖א) ֶּב� ֵּ֥נ� ה	

ה 14      ס רּור�6 ֲע� ֶׁ֣ש� י  ית	 ( ֶ֖א	 ר� ֙ם  W: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  ,�ֶ֖א ְב	 ִנ� ּוְב	

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

י֙ם ֲע	& �ר מ� י  ( �ְד י� ִקּו�  ֶּ֗ז� ִח	 ו� ר�  ִק� ּׁ֔ש�8 ֶּב� ְך  +ְל ה� ו� ֹוף  Pֶ֖א ִנ�
֙ם &ְד ס� ֙ם� ֹּֽכ	 ָּ֑ל� Lי ֽכ + יּו־ְל	 � ֹו ה� ת� ֲע� � ר� �יֶׁ֣ש מ � ְבּו ֶ֖א	 י־ֶׁ֣ש�& ֹּת	 ְל� ְב	, ְל�

ה׃  � ר� מ ֲע� ֹּֽכ� יה�  � ְב� יֶׁ֣ש� ר 15      סו� מ�, ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  P�ֽכ ְל�
֙ם� יְל ֶ֖אֹות� + ֽכ	 ֶ֖א� י מ� ִנ	, ִנ� י֙ם ה	 ֶ֖א	& ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֶ֖אֹות� ֲע� ְב� +ה ִצ� הו� י�
י ( �יֶ֖א ְב	 ִנ� ת�  �ֶ֖א �מ י  ֹּֽכ	6 אֶׁ֣ש  י־ר/� �מ י֙ם  � ת	 ִק	 ֶׁ֣ש� ה	 ו� ה  ִנ�& ֲע� � ְל�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֽכ� ְל� ה  � ְּפ� Lִנ ִח� ה  � ֶ֖א� ִצ� י� ֙ם  &: ְל� רּוֶׁ֣ש� פי�

ּו 16 Pֲע מ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 � ֶ֖א� ֹות  ֶ֖א6 ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
י֙ם � ְל	 ֶּב	 ה� מ� ֙ם  ֽכ�& ְל� י֙ם  ( ֶ֖א	 ֶּב� ֵּ֥נ	 ה� י֙ם�  ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� י  + �ר ְב� ְל־ִּד	 ֲע�
�ה׃ הו� י י� � ְּפ	 א מ	 �רּו ְל/ &�ֶּב ְד� ֙ם� י� ֶּב� ֹון ְל	 ָז+ ֙ם ִח� � ֽכ� ת� ה ֶ֖א� ַּמ� � �ה

ֹו֙ם 17 �ְל ה ֶׁ֣ש� הו�& י� ר  ( ֶּב� ִּד	 י  ִצ�& ֶ֖א� ִנ� מ� � ְל	 מֹור�  י֙ם ֶ֖א� + ר	 מ� ֶ֖א
ּו ר& מ� � ֶ֖א� ֶּבֹו�  ְל	 ּות  ר+ ר	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 ְך  P�ְל ה ְל  ֽכ Iו� ֙ם  � ֽכ� ְל� )ה  י� ה� � י	

ה׃  � ֲע� ֙ם ר� � יֽכ� �ְל ֹוא ֲע� �ְב א־ת� ֹוְד 18ְל/� ס) ְד� ֶּב� מ� י ֲע� + י מ	 ( ֹּֽכ	
יְב  � ֶׁ֣ש	 ִק� י־ה	 � ֹו מ	 ר� ְב� ת־ִּד� ֲע ֶ֖א� ( מ� ֶׁ֣ש� י	 א ו� ר� � �י ה ו� הו�& ְדְבריי�

ֹו  �ר ְב� ֲע׃ ִּד� � מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ה 19      סו� הו�6 ת י� ( ר� ֲע� )ה ׀ ס� �ֵּ֥נ ה	
י֙ם � ֲע	 ֶׁ֣ש� אֶׁ֣ש ר� �ְל ר/ 0 ְל ֲע� � �ִחֹוְל ת� ר מ	 ֲע� � ס� ה ו� ֶ֖א�& ִצ� � ה� י� מ� �ִח

ּוְל׃  ִח� ֹו 20י� �ת ְׂש ְד־ֲע� ֲע� ה  הו�& ף־י� ֶ֖א� ֶׁ֣שּוְב�  י� א  ְל/+
י֙ם מ	& ָּ֑י� ה� ית�  ר	 ִח� � ֶ֖א� ֶּב� ֹו  ֶּב� ְל	 ֹות  ַּמ) ָז	 מ� ֹו  �ימ ִק	 ְד־ה� ֲע� ו�

ה׃  � יִנ� ֶּב	 ּ֙ה  � ְב� ִנּו  ֹוִנ� �ֶּב ת� י 21ֹּת	 ֹּת	 ִח� � ְל� ְל/א־ֶׁ֣ש�
֙ם � יה� �ְל ֶ֖א� י  ֹּת	 ר� � ֶּב� ְל/א־ְד	 ִצּו  � ר� ֙ם  ( �ה ו� י֙ם  � ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ת־ה� ֶ֖א�

ֶ֖אּו׃  � ֶּב� ֙ם ִנ	 � �ה י� 22ו� ר� ְב� ֲעּו ְד� + מ	 ֶׁ֣ש� י� י ו� � סֹוְד	 ּו ֶּב� �ְד מ� ֙ם־ֲע� � ֶ֖א	 ו�
Sֲע �ר �ּומ ֲע  ר�& ה� ֙ם  ( ֹּֽכ� ר� ִּד� מ	 ְבּו֙ם�  יֶׁ֣ש	 � ו	 י  ַּמ	& ת־ֲע� ֶ֖א�

֙ם׃  � יה� �ְל ְל� ֲע� � י 23      סמ� ִנ	 � ֶ֖א� ְב  0ר ֵּ֥ק� מ	 י  V �ְלה ֶ֖א_ ה�
ִק׃  �ִח ר� �מ י  � �ְלה ֶ֖א_ א  �ְל/ ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ר 24ִנ� ,�ת ְּס� ֙ם־י	 ֶ֖א	

�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֵּ֥נּו  � ֶ֖א� ר� א־ֶ֖א� ְל/� י  � ִנ	 ֶ֖א� ו� י֙ם  0 ר	 ֹּת� ס� ַּמ	 ֶּב� יֶׁ֣ש  V ֶ֖א	
א � �ְל מ� י  � ִנ	 ֶ֖א� ץ  ר� 0 ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ו� ֙ם  י	 V מ� ּׁ֔ש� ת־ה� ֶ֖א� ֹוא  ְל, ה�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א רּו� 25ִנ� מ� � ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  + �ֶ֖א י  ֹּת	 ֲע� מ�6 ֶׁ֣ש�
י ֹּת	 מ� � ְל� ר ִח� �אמ �ר ְל ִק� � י ֶׁ֣ש� 0 מ	 ֶׁ֣ש� י֙ם ֶּב	 � ֶ֖א	 ֶּב� ֵּ֥נ	 � י֙ם ה� ֶ֖א	& ְב	 ֵּ֥נ� ה�

י׃  ֹּת	 מ� � ְל� י 26ִח� ( �ֶ֖א ֶּב� י֙ם ִנ	 � ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ְב ה� � �ְל 0ֶׁ֣ש ֶּב� �י י ה� ת�6 ְד־מ� ֲע�
֙ם׃  � ֶּב� ְל	 ת  � מ	 ר� ֹּת� י  � �יֶ֖א ְב	 ּוִנ� ר  ִק� � ּׁ֔ש� י֙ם 27ה� ְב	6 ֶׁ֣ש� ִח ה�

ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ת�& ֹומ ְל) ִח� ֶּב� י  מ	& ֶׁ֣ש� י�  ַּמ	 ת־ֲע� ֶ֖א�  Sיִח + ֹּֽכ	 ֶׁ֣ש� ה� ְל�
֙ם 0 ְבֹות� ֶ֖א� ּו  Vִח ֽכ� ֶׁ֣ש� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹּֽכ� הּו  � �ֲע �ר ְל� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ּו  �ר ְּפ� ס� י�

ְל׃  ֲע� � ֶּב� ֶּב� י  � מ	 ת־ֶׁ֣ש� ְלֹו֙ם� 28ֶ֖א� ֹו ִח� ֹּת+ ר־ֶ֖א	 ֶׁ֣ש� יא ֶ֖א� P	ְב ֵּ֥נ� ה�
י � ר	 ְב� ִּד� ר  � �ֶּב ְד� י� ֹו  ֹּת& ֶ֖א	 י�  ר	 ְב� ִּד� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ֹו֙ם  ְל& ִח� ר  ( �ְּפ ס� י�
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�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ר ִנ� � ֶּב� ת־ה� ן ֶ֖א� ְב� � ֹּת� ה־ְל� ת מ� � מ� ֹוא 29ֶ֖א_ ְל, ה�
ץ � �ִצ �פ י� יֶׁ֣ש  � ְּט	 פ� ּוֽכ� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֶׁ֣ש  � �ֶ֖א ֹּֽכ� י  0 ר	 ְב� ְד� ה  Vֽכ

ֲע׃  ְל� � י֙ם 30      סס� � ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֲע� י  � ִנ	 ִנ� ה	 ן  0 �ֽכ ְל�
הּו׃ � �ֲע �ר ת  � �ֶ֖א �מ יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 י  ר�& ְב� ְד� י  ( �ְב ֵּ֥נ� ֣ג� מ� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

י֙ם 31 ( ִח	 ָּ֑לִק� ה� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � יֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֲע� י  � ִנ	 ִנ� ה	
֙ם׃  � Lֶ֖א ּו ִנ� �מ ֶ֖א� ִנ� ָּ֑י	 � ֙ם ו� ֶׁ֣שֹוִנ�& ֹות 32ְל� �ְלמ י ִח� P�ֶ֖א ֶּב� ְל־ִנ	 � י ֲע� ִנ	 ִנ� I	ה

י ַּמ	& ת־ֲע� ֶ֖א� ּו  ֲע) ת� ָּ֑י� ו� רּו֙ם�  ְּפ� ס� י� � ו� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ר�  ִק� ֶׁ֣ש�8
י֙ם W	ֹּת ִח� ְל� א־ֶׁ֣ש� ְל/� י  ֽכ	, ִנ ֶ֖א� ו� ֙ם  � ָזּות� ִח� פ� ּוְב� ֙ם  � יה� �ר ִק� ֶׁ֣ש	 ֶּב�
ה � ֶּ֗ז� ֙ם־ה� ֲע� � ְל� יְלּו  � א־יֹוֲע	 ְל/� יְל  0 �הֹוֲע ו� י֙ם  ית	6 ּו	 ִצ	 א  ְל/) ו�

ה׃  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ה 33ִנ� Wֶּ֗ז� ה� ֙ם  ֲע�, ה�  Xָ֤ך ְל� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� י־י	 ֽכ	 ו�
�ה הו� י� א  � ָּׂש� ה־מ� מ� ר  &אמ �ְל ן�  �ה ֹו־ֽכ ֶ֖א� יא  + ְב	 ֵּ֥נ� ֹו־ה� ֶ֖א�
֙ם � ֽכ� ת� י ֶ֖א� � ֹּת	 ֶׁ֣ש� ֶ֨ט� ִנ� א ו� ָּׂש�& ה־מ� ת־מ� ֙ם� ֶ֖א� יה� �ְל + ֶ֖א� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ר 34ִנ� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ֲע�& ה� ו� ן�  �ה ֹּֽכ ה� ו� יא  + ְב	 ֵּ֥נ� ה� ו�
ּוא �ה יֶׁ֣ש ה� � ֶ֖א	 ְל־ה� י ֲע� 0 ֹּת	 ְד� ִק� �ה ּופ� הו� א י� ( ָּׂש� ר מ� � י/אמ�

ֹו׃  ית� �ְל־ֶּב ֲע� הּו 35ו� � �ֲע �ְל־ר ֲע� יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ּו  ר0 ת/אמ� ה  �ֹּֽכ
ר � ֶּב� ה־ִּד	 ּומ� ה  הו�& י� )ה  ִנ� ה־ֲע� מ� יו  � ִח	 ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ו�

ה׃  � הו� י 36י� ( ֹּֽכ	 ֹוְד  רּו־ֲע� ֹּֽכ� ָז� ת	 א  ְל/) ה  � הו� י� א  � ָּׂש� ּומ�
י� �ר ְב� ת־ִּד	 ֙ם ֶ֖א� ֹּת�6 ֽכ� פ� ה� ֹו ו� ר& ְב� יֶׁ֣ש ִּד� ( ֶ֖א	 ה� ְל� י� ה� � א י	 ָּׂש�6 ַּמ� ה�

יִנּו׃  � �ְלה ֶ֖א_ ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� י֙ם  ָּ֑י	& ִח� י֙ם  ( ְלה	 ה 37ֶ֖א_ �ֹּֽכ
ר � ֶּב� ה־ִּד	 ּומ� ה  הו�& י� ְך  ( ִנ� ה־ֲע� מ� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֶ֖א� ר  � ת/אמ�

�ה׃  הו� ה 38י� ^ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�  hרּו �ֹּת/אמ  iה הו� י� א  ( ָּׂש� ֙ם־מ� ֶ֖א	 ו�
ה � ֶּ֗ז� ה� ר  � ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ֙ם  0 ֽכ� ר� מ� ֶ֖א� ן  Vֲע� י� ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א�
א �ְל/ ר  &אמ �ְל ֙ם�  יֽכ� �ְל ֶ֖א� ִח  + ְל� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� �ה  הו� י� א  ( ָּׂש� מ�

�ה׃  הו� י� א  � ָּׂש� מ� ּו  �ר י 39ת/אמ� ית	 � ֶׁ֣ש	 ִנ� ו� י  ִנ	& ִנ� ה	 ן  ( �ֽכ ְל�
ר ֶׁ֣ש�, יר� ֶ֖א� ֲע	 ת־ה� ֶ֖א� ֙ם ו� ֽכ�6 ת� י ֶ֖א� ( ֹּת	 ֶׁ֣ש� ֶ֨ט� ִנ� א ו� ֶׁ֣ש/� ֙ם ִנ� � ֽכ� ת� ֶ֖א�

י׃  � ִנ� ְּפ� ְל  � ֲע� �מ ֙ם  � יֽכ� �ְבֹות ֶ֖א� ְל� ו� ֙ם  0 ֽכ� ְל� י  ֹּת	 V ת� י 40ִנ� � ֹּת	 ת� ִנ� ו�
א �ר ְל/ � ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� ּות ֲעֹוְל�& ַּמ) ְל	 ֙ם ּוֽכ� � ת ֲעֹוְל� ( ְּפ� ר� ֙ם ִח� � יֽכ� �ְל ֲע�

׃  Sִח � �ֽכ ּׁ֔ש�       סת	

י֙ם 24 ִנ	& �ֶ֖א י ת� ( �ֶ֖א י� ִּדּוְד� �ִנ ה ֶׁ֣ש� 6�ֵּ֥נ ה	 הh ו� הו� יi י� ִנ	 ֶ֖א� ר� ה	
ֹות ְל) ֣ג� ה� י  ( �ר ִח� ֶ֖א� �ה  הו� י� ְל  ( יֽכ� �ה י  � �ִנ פ� ְל	 י֙ם  U	ְד מּוֲע�
)הּו י� ִנ� ֽכ� ת־י� ֶ֖א� ְל  Yְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  ( אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ�
ה Wהּוְד� י� י  ,�ר ת־ְׂש� ֶ֖א� ו�  Xה הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� י֙ם  ( ִק	 הֹוי� ן־י� ְב�

֙ם � �ֶ֖א ְב	 י� ו� ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� יר) מ	 ר�  �ְּג ס� ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ו� ֶׁ֣ש  + ר� ִח� ת־ה� ֶ֖א� ו�
ְל׃  � ְב� י 2ֶּב� � �ִנ �ֶ֖א ת� ְד ֹּֽכ	 &ֶ֖א ֹות מ� ְב) י֙ם� ֶ֨ט ִנ	 �ֶ֖א ְד ֹּת� ִח�6 ּוְד ֶ֖א� ִּד) ה�

ְד &ֶ֖א מ� ֹות  ֲע) ר� י֙ם�  ִנ	 �ֶ֖א ֹּת� ְד  ִח�6 ֶ֖א� ּוְד  ִּד) ה� ו� ֹות  ר� Lֹּֽכ ֶּב� ה�
׃  Sֲע �ר �מ ה  ִנ� ְל� � ֽכ� ֶ֖א� � �ְל/א־ת ר  � ֶׁ֣ש� ר 3      סֶ֖א� אמ� ָּ֑י/, ו�

ר � מ� ֶ֖א ו� הּו  י�& מ� ר� י	 ה�  ֶ֖א� ר ה  + ֹּת� ה־ֶ֖א� � מ� י  ְל�6 �ֶ֖א ה  Wהו� י�
ֲעֹות� ר� � ה� ְד ו� &ֶ֖א ֹות מ� ְב) ְבֹות� ֶ֨ט ְּט י֙ם ה� + ִנ	 �ֶ֖א ֹּת� י֙ם ה� � ִנ	 �ֶ֖א ֹּת�
׃  Sֲע �ר �מ ה  ִנ� ְל� � ֽכ� ֶ֖א� �ְל/א־ת ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְד  &ֶ֖א מ� ֹות  ֲע) פר�

ר׃  4 �אמ �ְל י  � ְל� �ֶ֖א ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ה	 י� ר 5ו� + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ה ָּ֑ל� � �ֶ֖א ֹות ה� �ְב ְּט י֙ם ה� � ִנ	 �ֶ֖א ֹּת� ְל ֹּֽכ� &�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ה� ֶ֖א_ הו� י�
י ֹּת	 ִח� Wָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ה  הּוְד�6 י� ּות  ְל) ת־ְּג� ֶ֖א� יר  P	ֹּֽכ ן־ֶ֖א� � �ֹּֽכ
ה׃ � ֶ֨טֹוְב� ְל� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ץ  ר� � ֶ֖א� 0ה  ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ן־ה� מ	

י֙ם 6 � ת	 ְב ֶׁ֣ש	 ה� ו� ה  ֶ֨טֹוְב�& ְל� ֙ם�  יה� �ְל ֲע� י  + יִנ	 �ֲע י  ֹּת	, מ� ְׂש� ו�
ס &ר ה_ ֶ֖א� א  ְל/) ו� י֙ם�  ית	 ִנ	 ּוְב� את  ֶּ֗ז/� ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ְל־ה� ֲע�

ֹוֶׁ֣ש׃  ֹּת� א ֶ֖א� �ְל/ י֙ם ו� � ֹּת	 ֲע� ֶ֨ט� ת 7ּוִנ� ֲע� ( ְד� ְב ְל� W�֙ם ְל ה�, יX ְל� ֹּת	 ת� ִנ� ו�
�ה י� ה� י ֶ֖א� ֽכ	& ִנ ( ֶ֖א� ֙ם ו� ֲע�& י ְל� ( יּו־ְל	 ה� ה ו� הו�& י י� ( ִנ	 י ֶ֖א� י ֹּֽכ	^ ת	6 ֶ֖א
֙ם׃ � ֶּב� ְל־ְל	 ֽכ� ֶּב� י  � ְל� �ֶ֖א ְבּו  � Lֶׁ֣ש י־י� � ֹּֽכ	 י֙ם  � אְלה	 �ְל ֙ם  � ה� ְל�

ה 8      ס ִנ� ְל� � ֽכ� ֶ֖א� �ר ְל/א־ת � ֶׁ֣ש� ֹות ֶ֖א� ֲע& ר� � י֙ם� ה� ִנ	 �ֶ֖א ֹּת� ֽכ� ו�
ן �ֹּת Iֶ֖א� ן  ( �ֹּֽכ ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (י־ֽכ ֹּֽכ	  Sֲע �ר �מ
׀ ת  ( �ֶ֖א ו� יו�  ר� ת־ְׂש� ֶ֖א� ו� ה  + הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� הּו  ָּ֑י�, ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֶ֖א�
את ֶּ֗ז/& ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב� י֙ם�  ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ה� ֙ם  6: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ית  ( ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� מ	 ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  � ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ה� י֙ם�  9ו� ֹּת	 ת� ְלָזוֲעהּוִנ�

)ה  ו� ֲע� ָז� הְל� + ְּפ� ר� ִח� ץ ְל� ר� � ֶ֖א� ֹות ה� ֽכ) ְל� מ� ְל מ� �ֽכ ה ְל� ֲע�& ר� ְל�
ֹות �מ ִק ַּמ� ְל־ה� ֽכ� ֶּב� ה  ְל�& ְל� ִק� ְל	 ו� )ה  יִנ� ִנ	 ֶׁ֣ש� ְל	 ְל�  ֶׁ֣ש� מ� ּוְל�

֙ם׃  � ֙ם ֶׁ֣ש� � �יִח ִּד	 ר־ֶ֖א� � ֶׁ֣ש� ְב 10ֶ֖א� ר� � ִח� ת־ה� ֙ם ֶ֖א� י ְב�& ֹּת	 ִח� ( ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו�
ְל ( ֲע� �מ ֙ם�  ַּמ� Lְד־ֹּת ֲע� ר  ְב� � ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ו� ְב  ( ֲע� ר� ת־ה� ֶ֖א�
֙ם׃  � יה� �ְבֹות ֶ֖א� ְל� ו� ֙ם  � ה� ְל� י  ֹּת	 � ת� ר־ִנ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  מ�& ְד� ֶ֖א� פה�

הּו� 25 י�8 מ� ר� ְל־י	 � ֲע� +ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  Pְב� ִּד� ה�
י֙ם � ִק	 יהֹוי� ית ְל	 ֲע	& ְב	 ר� � ה� ה� ִנ� ּׁ֔ש� ה ֶּב� הּוְד�& ֙ם י� ( ְל־ֲע� ְל־ֹּֽכ� ֲע�
ה� ִנ� ּׁ֔ש� ה� יא  ה	6 ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� ( מ� הּו  � ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב�

ְל׃  � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � מ� ר  � אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� ְל	 ית  ִנ	& אֶׁ֣ש ( ר	 ר 2ה� ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�
ְל 0 ֶ֖א� ו� ה  הּוְד�& י� ֙ם  ( ְל־ֲע� ְל־ֹּֽכ� יא� ֲע� ְב	 ֵּ֥נ� +הּו ה� י� מ� ר� י	 ר  Wֶּב� ִּד	
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ר׃  �אמ �:֙ם ְל � ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ה 3ֹּֽכ� ( �ר ְׂש� ֶׁ֣ש ֲע� (ְל ן־ֶׁ֣ש� מ	
ְד ׀ ( ֲע� ו� ה  Wהּוְד� ְך י� ְל� מֹוןX מ�, ן־ֶ֖א� )הּו ְב� ָּ֑י� י/אֶׁ֣ש	 ה ְל� Yִנ� ֶׁ֣ש�
�ה י� ה� ה  ִנ�& ֶׁ֣ש� י֙ם�  ר	 ְׂש� ֲע� ו� ֶׁ֣ש  +ְל ֶׁ֣ש� ה  ָז�^ ה  ֶּ֗ז�6 ה� ֹו֙ם  ָּ֑י) ה�
ר � �ֶּב ְד� י֙ם ו� � �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� 0 יֽכ� �ְל ר ֶ֖א� V �ֶּב ְד� ֶ֖א� י ו� � ְל� �ה ֶ֖א � הו� ר־י� ְב� ְד�

֙ם׃  � ֹּת� ֲע� מ� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ ֙ם 4ו� Wיֽכ� �ְל ֶ֖א� ה  הו�, י�  Xִח ְל� ֶׁ֣ש� ו�
א ְל/) ו�  Sִח �ְל ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  � �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� י֙ם  0 ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� יו  V ְד� ְב� ְל־ֲע� ת־ֹּֽכ� � ֶ֖א�
׃ Sֲע �מ ֶׁ֣ש� ְל	 ֙ם  � ֽכ� ִנ� ָז� ת־ֶ֖א� � ֶ֖א� ֙ם  � ית� ְּט	 א־ה	 ְל/� ו� ֙ם  � ֹּת� ֲע� מ� ֶׁ֣ש�

5 Sֲע (ר �ה� ּומ ֲע� ר� � ֹו ה� ֹּֽכ+ ר� ִּד� יֶׁ֣ש מ	 ( א ֶ֖א	 Pּוְבּו־ִנ� ר ֶׁ֣ש� 6אמ �ְל
0ה הו� ן י� V ת� ר ִנ� ֶׁ֣ש�, ה ֶ֖א� מ�& ְד� ֶ֖א� ( ְל־ה� ְבּו� ֲע� ֙ם ּוֶׁ֣ש� יֽכ�& �ְל ְל� ֲע� מ�
֙ם׃ � ְד־ֲעֹוְל� ֲע� ו� ֙ם  � ן־ֲעֹוְל� מ	 ְל� ֙ם  � יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� ְל� ו� ֙ם  � ֽכ� ְל�

֙ם 6 � ְד� ְב� ֲע� ְל� י֙ם  ר	& �ִח ֶ֖א� י֙ם  ( ְלה	 ֶ֖א_ י�  �ר ִח� � ֶ֖א� ּו  ֽכ6 ְל� �ְל־ֹּת ֶ֖א� ו�
ה ( �ְׂש ֲע� מ� י� ֶּב� יסּו ֶ֖אֹות	 + ֲע	 ֽכ� א־ת� ְל/� ֙ם ו� � ה� ת ְל� (eו ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� ה	 ּוְל�

֙ם׃  � ֽכ� ְל� ֲע  � ר� ֶ֖א� א  �ְל/ ו� ֙ם  יֽכ�& �ְד י 7י� � ְל� �ֶ֖א ֙ם  � ֹּת� ֲע� מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ו�
ן  ֲע� V מ� ְל� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י הֽכֲעסוִני ִנ� ִנ	 0 �יס ֲע	 ֽכ� הה� � �ְׂש ֲע� מ� ֶּב�

֙ם׃  � ֽכ� ְל� ֲע  � ר� ְל� ֙ם  � יֽכ� �ְד ר 8      סי� � מ� ֶ֖א� ה  �ֹּֽכ ן  U�ֽכ ְל�
֙ם � ֹּת� ֲע� מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ן  ֲע� Uי� ֹות  ֶ֖א� ְב� ִצ� )ה  הו� י�

י׃  � ר� ְב� ת־ִּד� יX 9ֶ֖א� ֹּת	 ִח� ִק� ְל� ו�  Sִח Y�ְל ֶׁ֣ש י  ( ִנ	 ִנ� ה	
ה הו�6 ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֹון  Wפ ִצ� ֹות  ִח, ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל־מ	 ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
י֙ם W	ת ֶ֖א ְב	, ה� ו�  hי ִּד	 ְב� ֲע�  i ְל ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  ( אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ְל־ִנ� ֶ֖א� ו�
֙ם � ְּגֹוי	 ְל־ה� ְל ֹּֽכ� 0 ֲע� יה� ו� ְב�& ֶׁ֣ש� (ְל־י ֲע� ֶּ֗ז/את� ו� ץ ה� ר� + ֶ֖א� ְל־ה� ֲע�
ה ( ַּמ� ֶׁ֣ש� ְל� י֙ם�  ֹּת	 מ� ְׂש� ו� י֙ם  ֹּת	& מ� ר� ִח� ( ה� ו� יְב  � ְב	 ס� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה�

֙ם׃  � ֹות ֲעֹוְל� �ְב ר� ִח� ה ּוְל� & ִק� �ר ֶׁ֣ש� ְל	 ֙ם 10ו� ה�6 �י מ ( ֹּת	 ְד� ְב� ֶ֖א� ה� ו�
ה � ָּ֑ל� ֹוְל ֹּֽכ� ִק) ן ו� � ת� ֹוְל ִח� �ה ִק ִח�& מ� ֹוְל ְׂש	 ִק) ְׂשֹון� ו� ֹוְל ְׂש� ִק+

ר׃  � �ִנ ֹור  �ֶ֖א ו� ֙ם  י	 � ִח� �ר ֹוְל  �ץ 11ִק ר� ( ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ� ה�  ת� י� � ה� ו�
ה ָּ֑ל� 0 �ֶ֖א ֙ם ה� � ְּגֹוי	 ּו ה� Wְד ְב� ֲע�, ו� ה  � ַּמ� ֶׁ֣ש� ה ְל� � ֶּב� ר� ִח� את ְל� ֶּ֗ז/& ה�

ה׃  � ִנ� ֶׁ֣ש� י֙ם  � ֲע	 ְב� ֶׁ֣ש	 ְל  � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � ת־מ� )ה 12ֶ֖א� י� ה� ו�
X ְל ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ְל־מ� ְד ֲע� (ִק פ� ה ֶ֖א� Yִנ� י֙ם ֶׁ֣ש� ( ֲע	 ְב� אות ֶׁ֣ש	 ְל/) מ� ֽכ	
֙ם � ִנ� eו ת־ֲע� ֶ֖א� 0ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ּוא  Vה ה� ֹוי  ְּג, ְל־ה� ֲע� ו�
ֹות �מ מ� � ֶׁ֣ש	 ְל� ֹו  �ת ֶ֖א י  � ֹּת	 מ� ְׂש� ו� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ץ  ר� ( ְל־ֶ֖א� ֲע� ו�

֙ם׃  � י� והְבאיתי  13ֲעֹוְל� את	 �ְב � �ה יאו� ה	& ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ְל־ה� ֲע�
ת + �ֶ֖א יה�  � ְל� ֲע� י  ֹּת	 ר� ( ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  � ר� ְב� ְל־ִּד� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
הּו � י� מ� ר� י	 א  � ֶּב� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ֶּ֗ז�& ה� ר  פ� ( �ְּס ֶּב� תּוְב�  ֹּֽכ� ְל־ה� ֹּֽכ�

֙ם׃  � ְּגֹוי	 ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� )֙ם 14ֲע� ה� ְּגֹוי	 ַּמ� 8�֙ם־ה ֙ם ְּג� + ְדּו־ְב� ְב� � י ֲע� ( ֹּֽכ	

֙ם � ְל� kֲע פ� ֙ם ֹּֽכ� 0 ה� י ְל� � ֹּת	 מ� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 י֙ם ו� � ְדֹוְל	 י֙ם ְּג� � ֽכ	 ְל� י֙ם ּומ� ֶּב	& ר�
֙ם׃  � יה� �ְד ה י� � �ְׂש ֲע� מ� ה 15      סּוֽכ� Wהו� ר י� מ�, הX ֶ֖א� י ֽכ ( ֹּֽכ	

ה 0 מ� �ִח ן ה� י	 V ָּ֑י� ֹוס ה� ת־ֹּֽכ, ִח ֶ֖א� Iי ִק� ְל�& �ְל� ֶ֖א �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 + �ְלה ֶ֖א_
֙ם ְּגֹוי	& ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� תֹו�  ֶ֖א ה  + ית� ִק	 ֶׁ֣ש� ה	 ו� י  � ְד	 ָּ֑י� מ	 את  �ֶּ֗ז/ ה�

֙ם׃  � יה� �ְל ֶ֖א�  �ָ֤ך ֶ֖אֹות�  Sִח � �ְל ֶׁ֣ש י  0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  V ֶׁ֣ש� ּו 16ֶ֖א� Uת ֶׁ֣ש� ו�
י � ֽכ	 ִנ ר ֶ֖א� 0 ֶׁ֣ש� ְב ֶ֖א� ר� ִח�& )י ה� �ִנ ְּפ� ְלּו מ	 � ְל� ה ת� ה	 ּו ו� �ֶׁ֣ש ֲע� �ְּג ת� � ה	 ו�

֙ם׃  � ת� יִנ �ִחS ֶּב � �ְל �ה 17ֶׁ֣ש הו� )ְד י� ָּ֑י� ֹוס מ	 �ֹּֽכ ת־ה� ִח ֶ֖א� � ֵּ֥ק� ֶ֖א� ו�
ה � הו� י� י  ִנ	 � ִח� ְל� ר־ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ְּגֹוי	& ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ה�  ִק� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ו�

֙ם׃  � יה� �ְל ה 18ֶ֖א� הּוְד�& י� י  ( �ר ת־ֲע� ֶ֖א� ו� ֙ם�  8: ְל� רּוֶׁ֣ש� ת־י� ֶ֖א�
ה V ֶּב� ר� ִח� ְל� ֙ם  Wת� ֶ֖א ת  ,�ת ְל� יה�  � ר� ת־ְׂש� ֶ֖א� יה�  � ֽכ� ְל� ת־מ� ֶ֖א� ו�
ה׃ � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ָּ֑י ֹּֽכ� ה  � ְל� ְל� ִק� ְל	 ו� ה  � ִק� �ר ֶׁ֣ש� ְל	 ה  0 ַּמ� ֶׁ֣ש� ְל�

יו 19 � ְד� ְב� ת־ֲע� ֶ֖א� ו� ֙ם  י	 0 ר� ִצ� ְך־מ	 ְל� � מ� ה  Vֲע ר� ת־ְּפ� ֶ֖א�
ֹו׃  ַּמ� ְל־ֲע� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� יו  � ר� ת־ְׂש� ֶ֖א� ְב 20ו� ר� ֲע�& ְל־ה� ֹּֽכ� ת�  �ֶ֖א ו�

י� �ֽכ ְל� ְל־מ� ֹּֽכ� ת  6�ֶ֖א ו� ּוץ  ֲע� ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� י  � �ֽכ ְל� ְל־מ� ֹּֽכ� ת  U�ֶ֖א ו�
ה� ֶּ֗ז� ת־ֲע� ֶ֖א� ו� ֹון  ְל+ ִק� ֶׁ֣ש� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� ו� י֙ם  ֹּת	& ֶׁ֣ש� ְל	 ְּפ� ץ  ר� ( ֶ֖א�
ֹוְד׃ ִּד� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ית  � ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ת  � �ֶ֖א ו� ֹון  ר& ִק� ת־ֲע� ֶ֖א� ו�

ֹון׃ 21 ַּמ� ֲע� י  � �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� ְב  � ת־מֹוֶ֖א� ֶ֖א� ו� ֹו֙ם  �ְד ת־ֶ֖א_ ֶ֖א�
ֹון 22 יְד� ִצ	 י  ( �ֽכ ְל� ְל־מ� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א ו� ר  &י־ִצ �ֽכ ְל� ְל־מ� ֹּֽכ� ת�  �ֶ֖א ו�

�֙ם׃  ָּ֑י� ר ה� ְב� � �ֲע ר ֶּב� � ֶׁ֣ש� י ֶ֖א� ֶ֖א	& י ה� ( �ֽכ ְל� ת� מ� �ֶ֖א ן 23ו� + ְד� ת־ִּד� ֶ֖א� ו�
ה׃ � ֶ֖א� �פ י  � �ִצּוִצ ְל־ִק� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א ו� ּוָז  ת־ֶּב& ֶ֖א� ו� א�  ימ� �ת־ֹּת ֶ֖א� ו�

ְב 24 ר� ֲע�& י ה� ( �ֽכ ְל� ְל־מ� ת� ֹּֽכ� �ֶ֖א ְב ו� � ר� י ֲע� ( �ֽכ ְל� ְל־מ� ת ֹּֽכ� � �ֶ֖א ו�
ר׃  � ֶּב� ְד� ַּמ	 י֙ם ֶּב� � ִנ	 ֽכ� ּׁ֔ש י 25ה� ר	6 מ� ָז	 י  ( �ֽכ ְל� ְל־מ� ת ׀ ֹּֽכ� ( �ֶ֖א ו�

י׃ � ְד� מ� י  � �ֽכ ְל� ְל־מ� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א ו� ֙ם  יְל�& �ֲע י  ( �ֽכ ְל� ְל־מ� ֹּֽכ� ת�  �ֶ֖א ו�
י֙ם� 26 ִק	 ִח ר� � ה� י֙ם ו� + ְב	 ר ֵּ֥ק� ֹון ה� פ6 ָּצ� י ה� ( �ֽכ ְל� ְל־מ� ת ׀ ֹּֽכ� ( �ֶ֖א ו�

ץ ר� ֶ֖א�& ה� ֹות  ֽכ) ְל� מ� ַּמ� ְל־ה� ֹּֽכ� ת�  �ֶ֖א ו� יו  ִח	& ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	
ה � ֹּת� ֶׁ֣ש� י	 ְך  � ֶׁ֣ש� �ֶׁ֣ש ְך  ְל� � ּומ� ה  � מ� ְד� ֶ֖א� ה� )י  �ִנ ְל־ְּפ� ֲע� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם׃  � יה� �ר ִח� ֙ם  27ֶ֖א� Yיה� �ְל ) ֶ֖א� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� רX      סו� מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ּו י& רּו� ּוִק� ֽכ� ֶׁ֣ש	 ּו ו� ת+ ְל ֶׁ֣ש� 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֹות ֶ֖א_ Wֶ֖א ְב� ה ִצ� הו�, י�
י � ֽכ	 ִנ ר ֶ֖א� 0 ֶׁ֣ש� ְב ֶ֖א� ר� ִח�& )י ה� �ִנ ְּפ� ּומּו מ	 ִק� א ת� ְל/) ו� ּו  �ְל פ� ִנ	 ו�

֙ם׃  � יֽכ� �יִנ �ִחS ֶּב � �ְל ֹוס 28ֶׁ֣ש �ֹּֽכ ת־ה� ִח� � ִק� ּו ְל� ִנ0 ֶ֖א� מ� י י� V ה ֹּֽכ	 י�6 ה� ו�
�ה הו� ר י� 0 מ� ה ֶ֖א� �֙ם ֹּֽכ יה�6 �ְל ) ֶ֖א� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ֹות ו� ֹּת� ֶׁ֣ש� ָ֤ך� ְל	 ְד� ָּ֑י� מ	

ּו׃  ֹּת� ֶׁ֣ש� ֹו ת	 �ת ֹות ֶׁ֣ש� �ֶ֖א ְב� ר 29ִצ� V ֶׁ֣ש� יר ֶ֖א� W	ֲע ה ְב� ,�ֵּ֥נ יX ה	 ֹּֽכ	
֙ם � ֹּת� ֶ֖א� ו� ֲע  ר�& ה� ְל� ְל  ( �ִח �מ י�  ֽכ	 ִנ � ֶ֖א� יה�  ְל�6 ֲע� י  ( מ	 א־ֶׁ֣ש� ר� ִק� � ִנ	

23 Jeremiah 25

 



Unicode/XML Leningrad Codex Jeremiah 25

א� �ר ִק י  + ִנ	 ֶ֖א� ְב  ר� ִח�6 י  ( ֹּֽכ	 ּו  ִק& ֵּ֥נ� ת	 א  ְל/) ּו  ִק� ֵּ֥נ� ת	 ה  ( �ִק ֵּ֥נ� ה	
ֹות׃ ֶ֖א� ְב� ִצ� �ה  הו� י� ֙ם  � Lֶ֖א ִנ� ץ  ר� ֶ֖א�& ה� י  ( �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ְל־ֹּֽכ� ֲע�

י֙ם 30 � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א ֙ם  יה�& �ְל ֶ֖א� א  ( �ְב ֵּ֥נ� ֹּת	 ה�  ֹּת� ֶ֖א� ו�
֣ג� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� י	 ֹו֙ם  ר+ ַּמ� ה מ	 Pהו� י� ֙ם  יה�6 �ְל ) ֶ֖א� ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה�
הּו &�ו ְל־ִנ� ֣ג� ֲע� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֣ג י	 +ֶ֖א ֹו ֶׁ֣ש� ן ִקֹוְל& ( �ֹּת ֶׁ֣שֹו� י	 ְד� ֹון ִק� ֲע+ מ� ּומ	
ץ׃ ר� � ֶ֖א� ה� י  � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֹּֽכ� ְל  � ֶ֖א� ה  ִנ�& ֲע� � י� י֙ם  ( ֽכ	 ר� ְד ֹּֽכ� ְד�  יְד� �ה

ה� 31 יהו� � יְב ְל� + י ר	 ( ץ ֹּֽכ	 ר� ֶ֖א�& ה ה� ( �ִצ ְד־ִק� ֶ֖אֹון� ֲע� א ֶׁ֣ש� + ֶּב�
�֙ם ִנ� ת� י֙ם ִנ� 0 ֲע	 ֶׁ֣ש� ר� ר ה� � ְׂש� ְל־ֶּב� ֽכ� ּוא ְל� �ֶ֨ט ה � ְּפ� ֶׁ֣ש� ֙ם ִנ	 ְּגֹוי	& ֶּב�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְב  ר� � ִח� )ה 32      סְל� הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֹּֽכ
ר ֲע� ( ס� ֹוי ו� ְל־ְּג� ֹוי ֶ֖א� ְּג) את מ	 � �ה יִצ 0 ֲע� �ה ר� �ֵּ֥נ ֹות ה	 ֶ֖א& ְב� ִצ�

ץ׃  ר� � י־ֶ֖א� �ת ֹּֽכ� ר� ָּ֑י� ֹור מ	 �ֲע �ֹוְל י ְד& ה� 33ְּג� הו� י י� + �ְל ְל� � ּו ִח� Pי ה� ו�
ץ ר� � ֶ֖א� ה ה� ( �ִצ ְד־ִק� ֲע� ו� ץ  ר� � ֶ֖א� ה ה� � �ִצ ִק� ּוא מ	 ה& ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ֶּב�
ן מ� 0ְד ְל� רּו  &�ְב ֵּ֥ק� י	 א  ְל/) ו� פּו�  ס� � ֶ֖א� �י א  ְל/+ ו� ּו  ְד6 פ� ְּס� י	 א  ְל/)

ּו׃  י� ה� � י	 ה  � מ� ְד� ֶ֖א� ה� י  � �ִנ ְל־ְּפ� י֙ם 34ֲע� W	ֲע ר ה� יְלּו  יְל	, �ה
ּו �ֶ֖א ְל� י־מ� � ֹּֽכ	 אן  ָּצ/& ה� י  ( �יר ִּד	 ֶ֖א� ֶׁ֣שּו�  ָּ֑ל� ְּפ� ת� � ה	 ו� ּו  ִק6 ֲע� ָז� ו�
י � ְל	 ֽכ� ֹּֽכ	 ֙ם  � ֹּת� ְל� פ� ּוִנ� ֙ם  יֽכ�& ֹות	 פֹוִצ) ּות�  Sֹוִח ְב� ֶ֨ט� ְל	 ֙ם  � יֽכ� �מ י�

ה׃  � ִּד� מ� ה 35ִח� � יֶ֨ט� �ְל ּופ� י֙ם  � ֲע	 ר � ן־ה� מ	 ֹוס  �ִנ מ� ְד  � ְב� ֶ֖א� ו�
אן׃  ָּצ/� י ה� � �יר ִּד	 ֶ֖א� �ת 36מ � ְל� יְל� � ו	 י֙ם  ֲע	& ר � ת ה� ( ִק� ֲע� ֹוְל ִצ� ִק^

֙ם׃ � ית� ֲע	 ר� ת־מ� ֶ֖א� ה  � הו� י� ְד  � �ְד י־ֶׁ֣ש � ֹּֽכ	 אן  ָּצ/� ה� י  ( �יר ִּד	 ֶ֖א�
ה׃ 37 � הו� ף־י� ֹון ֶ֖א� �ר י ִח� � �ִנ ְּפ� ֹו֙ם מ	 ְל� ּׁ֔ש� ֹות ה� ֶ֖א) ַּמּו ִנ� � ְד� ִנ� ו�
ה 38 ַּמ�& ֶׁ֣ש� ֙ם� ְל� ִצ� ר� ה ֶ֖א� + ת� י� י־ה� � ֹו ֹּֽכ	 ֹּֽכ� Lיר ס � פ	 ֹּֽכ� ְב ֹּֽכ� � ָז� ֲע�

ֹו׃  ְּפ� ֶ֖א� ֹון  �ר ִח� י  � �ִנ ְּפ� ּומ	 ה  ָּ֑יֹוִנ�& ה� ֹון  ר) ִח� י�  �ִנ ְּפ� פמ	

הּו 26 � ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 י֙ם ֶּב� � ִק	 הֹוי� ּות י� ֽכ0 ְל� מ� ית מ� אֶׁ֣ש	6 �ר ֶּב�
ה � הו� י� ת  � �ֶ֖א �מ ה  ֶּ֗ז�& ה� ר  ( ְב� ִּד� ה� ה�  י� ה� ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� ( מ�

ר׃  �אמ �ר 2ְל ( ִצ� ִח� ֶּב�  iְד מ ֲע� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ
י֙ם� ֶ֖א	 ֶּב� ה ה� הּוְד�6 י י� ( �ר ְל־ֲע� ְל־ֹּֽכ� ֹּת�P ֲע� ר� ֶּב� ְד	 הh ו� הו� ית־י� �ֶּב
ר � ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� ר	& ְב� ִּד� ְל־ה� ת ֹּֽכ� ^�ה ֶ֖א הו�& ית־י� �ת ֶּב (eו ִח� ֹּת� ֶׁ֣ש� ה	 ְל�

ר׃  � ְב� ֲע ִּד� � ר� ֣ג� ְל־ֹּת	 ֙ם ֶ֖א� � יה� �ְל ר ֶ֖א� ( �ֶּב ְד� יָ֤ך ְל� � ית	 ּו	 י 3ִצ	 ( ֶ֖אּוְל�
י ( ֹּת	 מ� ִח� ִנ	 ו� ה  � ֲע� ר� ה� ֹו  ֹּֽכ) ר� ִּד� מ	 יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ְבּו  ULֶׁ֣ש י� ו� ּו  ֲע& מ� ֶׁ֣ש� י	
֙ם ה�& ְל� ֹות  ְׂש) ֲע� ְל� ְב�  �ֶׁ֣ש ִח י  + ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ה  ֲע�6 ר� ְל־ה� ֶ֖א�

֙ם׃  � יה� �ְל ְל� ֲע� מ�  Sֲע �ר י  � �ִנ ְּפ� ה 4מ	 �ֹּֽכ ֙ם  יה�& �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�

ת� ֽכ� ְל�8 ְל� י  ְל�& �ֶ֖א ֲעּו�  מ� ֶׁ֣ש� ת	 א  ֙ם־ְל/+ ֶ֖א	 �ה  הו� י� ר  ( מ� ֶ֖א�
֙ם׃  � יֽכ� �ִנ פ� ְל	 י  ֹּת	 � ת� ִנ� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  ת	& ֹור� ת) ֲעS 5ֶּב� 6מ ֶׁ֣ש� ְל	

י� �ר ְב� ְל־ִּד	 ִחtSֲע� ( �ְל ֶׁ֣ש י  � ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ֶ֖א	& ְב	 ֵּ֥נ� ה� י  ( ְד� ְב� ֲע�  
֙ם׃  � ֹּת� ֲע� מ� א ֶׁ֣ש� �ְל/ ִחS ו� �ְל ֶׁ֣ש� ֙ם ו� � �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� ֙ם ו� � יֽכ� �ְל י 6ֶ֖א� 0 ֹּת	 ת� ִנ� ו�

יר  + ֲע	 ת־ה� ֶ֖א� ו� ה  �ְל ֶׁ֣ש	 ֹּֽכ� ה  � ֶּ֗ז� ה� ת  י	 � ֶּב� ת־ה� הָזאתהֶ֖א�

ֶּ֗ז/את�  ץ׃ה� ר� � ֶ֖א� ה� �י  �ְּגֹוי ְל  �ֽכ ְל� ה  ְל�& ְל� ִק� ְל	 ן  ( �ֹּת ֶ֖א�
֙ם 7      ס � ֲע� ְל־ה� ֽכ� י֙ם ו� � ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� י֙ם ו� � ִנ	 ה� ֹּֽכ ּו ה� ֲע0 מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 � ו�

ית � �ְב ה ֶּב� ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם ה� � ר	 ְב� ִּד� ת־ה� ר ֶ֖א� 0 �ֶּב ְד� הּו מ� י�& מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א�
�ה׃  הו� ת 8י� ( �ֶ֖א ר�  �ֶּב ְד� ְל� הּו  י�6 מ� ר� י	 ֹות  ָּ֑ל) ֽכ� ֹּֽכ� ׀  י  ( ה	 י� ו�

֙ם � ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ר  � �ֶּב ְד� ְל� ה  הו�& י� )ה  ּו� ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ�
֙ם � ֲע� ְל־ה� ֽכ� ו� י֙ם  0 ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� ו� י֙ם  V ִנ	 ה� ֹּֽכ ה� ֹו  Wת ֶ֖א ּו  ְׂש, ְּפ� ת� ָּ֑י	 ו�

ּות׃  מ� ֹות ֹּת� �ר מ �אמ �ה 9ְל Wהו� ֙ם־י� �ֶׁ֣ש ית� ְב� ,�ְב X ִנ	 Sִּדּוֲע מ�
את ֶּ֗ז/0 יר ה� � ֲע	 ה� ה ו� ֶּ֗ז�& ת ה� י	 ( ֶּב� ה� ה� י� ה� � ְלֹו� י	 ֶׁ֣ש	 ר ֹּֽכ� 6אמ �ְל
֙ם 0 ֲע� ְל־ה� ֹּֽכ� ְל  V �ה ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש ין  ( �ֶ֖א �מ ְב  � ר� ִח_ ֹּת�

�ה׃  הו� י� ית  � �ְב ֶּב� הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � י 10ֶ֖א� ( �ר ְׂש� ׀  ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 � ו�
ּו �ְל ֲע� ָּ֑י� ו� ה  ָּ֑ל� &�ֶ֖א ה� י֙ם  ( ר	 ְב� ִּד� ה� ת  ^�ֶ֖א ה  הּוְד�6 י�
ִח ת� � פ� ֶּב� ּו  ְב0 �ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו� �ה  הו� י� ית  ( �ֶּב ְך  ְל� � ַּמ� ית־ה� �ֶּב מ	

ֶׁ֣ש׃  � ְד� ִח� ה� ה  � הו� ר־י� ֲע� � ּו 11      סֶׁ֣ש� Wר אמ� ָּ֑י/, ו�
֙ם � ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� י֙ם  ר	& ָּׂש� ְל־ה� י֙ם� ֶ֖א� ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� ו� י֙ם  + ִנ	 ה� ֹּֽכ ה�
א� ֶּב� ִנ	 י  + ֹּֽכ	 ה  ֶּ֗ז�& ה� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ְל� ת�  ו� ֶ֨ט־מ�8 ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	 ר  �אמ �ְל
֙ם׃ � יֽכ� �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב� ֙ם  � ֹּת� ֲע� מ� ר ֶׁ֣ש� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ְל־ה� ֶ֖א�

י֙ם 12 ר	& ָּׂש� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� הּו�  י�8 מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/+ ו�
א P�ְב ֵּ֥נ� ה	 ְל� י  ִנ	 ִח�6 ְל� ֶׁ֣ש� )ה  הו� י� ר  �אמ �ְל ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו�
ת � �ֶ֖א את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ְל־ה� ֶ֖א� ו� ה�  ֶּ֗ז� ה� ת  י	 + ֶּב� ְל־ה� ֶ֖א�

֙ם׃  � ֹּת� ֲע� מ� ר ֶׁ֣ש� � ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� יְבּו 13ֹּֽכ� + יֶ֨ט	 �ה ה ֹּת�6 ֲע� ו�
)ה הו� י� ֹוְל  �ִק ֶּב� ּו  Uֲע מ� ֶׁ֣ש	 ו� ֙ם  יֽכ�& �ְל ְל� ֲע� ( ּומ� ֙ם�  יֽכ� �ֽכ ר� ְד�
ר � ֶּב� ר ִּד	 � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר� ( ְל־ה� ה ֶ֖א� הו�& י� ֙ם  ( �ִח ֵּ֥נ� י	 ו� ֙ם  � יֽכ� �ְלה ֶ֖א_

֙ם׃  � יֽכ� �ְל ֹוְב 14ֲע� �ְּט ֹּֽכ� י  0 ְׂשּו־ְל	 ֲע� ֙ם  � ֽכ� ְד� י� ְב� י  ( ִנ	 ִנ� ה	 י  � ִנ	 ֶ֖א� ו�
֙ם׃  � יֽכ� �יִנ �ֲע ֶּב� ר  � ֶׁ֣ש� ָּ֑י� ֽכ� י 15ו� ( ֹּֽכ	 ּו  ֲע6 ְד� �ֹּת  Sֲע (ְד י� ׀  ְך  ( ֶ֖א�

֙ם� ֹּת� ֶ֖א� י  6 ִק	 ִנ� ֙ם  ( י־ְד� ֹּֽכ	  hי ת	 ֶ֖א  i֙ם ֹּת� ֶ֖א� י֙ם  ( ת	 מ	 ֙ם־מ� ֶ֖א	
יה� � ְב� ְל־יֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� את  �ֶּ֗ז/ יר ה� � ֲע	 ְל־ה� ֶ֖א� ו� ֙ם  יֽכ�& �ְל י֙ם ֲע� ( ִנ	 ת� ִנ
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ר� �ֶּב ְד� ְל� ֙ם  יֽכ�& �ְל ֲע� ה�  הו� י� י  ִנ	 + ִח� ְל� ֶׁ֣ש� ת  מ�6 ֶ֖א_ ְב� י  ( ֹּֽכ	
ה׃ ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א ֙ם  יֽכ�& �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב�

֙ם 16      ס ֲע�& ְל־ה� ֽכ� ו� י֙ם�  ר	 ָּׂש� ה� ּו  ר+ ָּ֑י/אמ� ו�
ה� ֶּ֗ז� ה� יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	 ין־ְל� �ֶ֖א י֙ם  � יֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֶ֖א� ו� י֙ם  � ִנ	 ה� ֹּֽכ ְל־ה� ֶ֖א�
ר � ֶּב� ִּד	 יִנּו  � �ְלה ֶ֖א_ �ה  הו� י� ֙ם  0 �ֶׁ֣ש ֶּב� י  ֹּֽכ	6 ת  ו� ֶ֨ט־מ�& ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	

יִנּו׃  � �ְל �ּו 17ֶ֖א ר& אמ� ָּ֑י/) ץ ו� ר� � ֶ֖א� י ה� � �ִנ ִק� ֶּ֗ז	 י֙ם מ	 ֶׁ֣ש	& ִנ� מּו ֶ֖א� ( Lִק ָּ֑י� ו�
ר׃  �אמ �ְל ֙ם  � ֲע� ה� ְל  � ה� ְל־ִק� ְל־ֹּֽכ� ה�מיֽכיה  18ֶ֖א� יֽכ� מ	

)הּו ָּ֑י� ִק	 ָז� ִח	 י  � �ימ ֶּב	 א  ֶּב�& ִנ	 )ה  י� ה� י  ֹּת	& ֶׁ֣ש� ֹור� ַּמ) ה�
ר Wאמ �ה ְל הּוְד�, ֙םX י� ְל־ֲע� ְל־ֹּֽכ� ר ֶ֖א� אמ� ָּ֑י/) ה ו� � הּוְד� ְך־י� ְל� � מ�
ֶׁ֣ש� �ר ִח� � �ה ת + ְד� ֹון ְׂש� Pָּ֑י ֹות ִצ	 ֶ֖א6 ְב� )ה ִצ� הו� ר ׀ י� ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ֹות �מ ְב� ְל� ת  י	 � ֶּב� ה� ר  � ה� ו� ה  י�& ה� � ֹּת	 )י֙ם  ָּ֑י	 ֲע	 ֙ם�  י	 ְל�8 ירּוֶׁ֣ש� ו	

ר׃  ֲע� � ה 19י� Wהּוְד� ְך־י� ְל� � הּו מ� ָּ֑י�, ִק	 ָז� הּו ִח	 Lת מ	 I_ת ה ( �מ ה� ה�
)י �ִנ ת־ְּפ� ְל� ֶ֖א� ִח� י� הh ו� הו� ת־י� א ֶ֖א� ( �ר ְל/אi י� ה ה� הּוְד�6 ְל־י� ֽכ� ו�
ר ( ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  � ֲע� ר� ְל־ה� ֶ֖א� ה  הו�& י� ֙ם  )ִח� ֵּ֥נ� ָּ֑י	 ו� ה  הו�& י�
ה � ְדֹוְל� ֣ג� ה  � ֲע� ר� י֙ם  0 ְׂש	 ֲע ִנּו  ִח� ִנ�6 ֶ֖א� ו� ֙ם  � יה� �ְל ֲע�

יִנּו׃  � �ֶׁ֣שֹות פ� ְל־ִנ� א� 20ֲע� �ֶּב ִנ� ת� מ	 +ה  י� ה� יֶׁ֣ש  ֙ם־ֶ֖א	6 ֣ג� ו�
�תtֶּב� י� ר� ֵּ֥ק	 מ	 הּו  י�& ֲע� מ� ן־ֶׁ֣ש� � ֶּב� הּו�  ָּ֑י�8 ּור	 ֶ֖א� ה  הו�& י� ֙ם  ( �ֶׁ֣ש

ץ ר� ( ֶ֖א� ְל־ה� ֲע� ו� ֶּ֗ז/את�  ה� יר  + ֲע	 ְל־ה� ֲע� א  P�ְב ֵּ֥נ� ָּ֑י	 ו� י֙ם  � ר	 ֲע� ָּ֑י� ה�
�הּו׃  י� מ� ר� י	 י  � �ר ְב� ִּד	 ְל  �ֽכ ֹּֽכ� את  ֶּ֗ז/& ֲע 21ה� ( מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�

י֙ם� ר	 ָּׂש� ְל־ה� ֽכ� ו� יו  + ֶּבֹור� ְל־ְּג	 ֽכ� ו� י֙ם  ִק	 הֹוי� Iְך־י� ְל� � ַּמ� ה�
ֲע + מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו� ֹו  ית� מ	 ה� ְך  ְל� � ַּמ� ה� ֶׁ֣ש  � �ֵּ֥ק ְב� י� ו� יו  ר�& ְב� ת־ִּד� ֶ֖א�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� א מ	 �ְב/ ָּ֑י� ִח ו� � ר� ְב� ָּ֑י	 א ו� ר�& ָּ֑י	 הּו� ו� ָּ֑י�8 ִח 22ֶ֖אּור	 Pְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ן V ת� ִנ� ְל� ֶ֖א� ת  ( �ֶ֖א ֙ם  י	 � ר� ִצ� מ	 י֙ם  � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� י֙ם  0 ִק	 הֹוי� י� ְך  ְל� V ַּמ� ה�
֙ם׃ י	 � ר� ִצ� ְל־מ	 ֶ֖א� ֹו  �ֹּת ֶ֖א	 י֙ם  � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ו� ֹור  ֶּב0 ֽכ� ן־ֲע� ֶּב�

הּו� 23 8Lֶ֖א ְב	 י� ו� ֙ם  י	 ר�6 ִצ� ַּמ	 מ	 הּו  Wָּ֑י� ת־ֶ֖אּור	 ֶ֖א� יֶ֖אּו  ָּ֑יֹוִצ	, ו�
ְך� �ְל ֶׁ֣ש� ָּ֑י� ו� ְב  ר� � ִח� ֶּב� הּו  � �ֹּֽכ ָּ֑י� ו� י֙ם  & ִק	 הֹוי� י� ְך  ְל� ( ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א�

֙ם׃  � ֲע� ה� י  � �ִנ ֶּב� י  � �ר ְב� ְל־ִק	 ֶ֖א� ֹו  ת& ְל� ְב� ת־ִנ	 ְד 24ֶ֖א� י�^ ְך  ֶ֖א�6
י 0 ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� �הּו  י� מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א� ה  � ת� י� ה� ן  פ�& ן־ֶׁ֣ש� ֶּב� ֙ם  ( יִק� ִח	 ֶ֖א�
ֹו׃  ית� מ	 ה� ְל� ֙ם  � ֲע� ְד־ה� י� ְב� ֹו  �ת ת־ֶ֖א �פֹּת

הּו 27 � ָּ֑י� ן־י/אוֶׁ֣ש	 ֙ם ֶּב� � ִק	 הֹוי� ת י� ֽכ� 0 ְל� מ� ית מ� אֶׁ֣ש	6 �ר ֶּב�
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ה י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ה�  ֶּ֗ז� ה� ר  + ְב� ִּד� ה� ה  Pי� ה� ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� ( מ�
ר׃  �אמ �ְל ה  � הו� י� ת  � �ֶ֖א �י 2מ ְל�& �ֶ֖א ה�  הו� י� ר  + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

ָ֤ך׃ � אר� ּו� ְל־ִצ� ֙ם ֲע� � ֹּת� ת� ֹות ּוִנ� ֶ֨ט� ֹות ּומ �ר �ָ֤ך& מֹוס ה ְל� ( �ְׂש ֲע�
ְב 3 ְך מֹוֶ֖א�6 ְל� ( ְל־מ� ֶ֖א� ו� ֹו֙ם  Wְד ֶ֖א_ ְך  ְל� ְל־מ�, ֶ֖א�  X֙ם ֹּת� ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו�

ְך ְל� ( ְל־מ� ֶ֖א� ו� ר  �ְך ִצ ְל� � ְל־מ� ֶ֖א� ו� ֹון  ַּמ& )י ֲע� �ִנ ְך� ֶּב� ְל� ְל־מ�8 ֶ֖א� ו�
֙ם &: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י֙ם  ( ֶ֖א	 ֶּב� ה� י֙ם�  ֽכ	 ֶ֖א� ְל� מ� +ְד  י� ֶּב� ֹון  יְד� ִצ	

ה׃  � הּוְד� י� ְך  ְל� � מ� הּו  � ָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ֙ם 4ֶ֖א� ת�& ֶ֖א  ( ית� ּו	 ִצ	 ו�
ֶ֖אֹות� ְב� ִצ� +ה  הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ר  �אמ �ְל ֙ם  � יה� �ִנ �ְד ְל־ֶ֖א� ֶ֖א�
֙ם׃ � יֽכ� �ִנ �ְד ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ּו  �ר אמ� ת/� ה  �ֹּֽכ ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_

֙ם 5 + ְד� ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ץ  ר� ֶ֖א�6 ת־ה� ֶ֖א� י  ית	 ( ְׂש	 ֲע� י  P	ֽכ ִנ ֶ֖א�
י� ִח	 ֽכ ֶּב� ץ  ר� ֶ֖א�& ה� )י  �ִנ ְל־ְּפ� ֲע� ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה�  מ� �ה ֶּב� ת־ה� ֶ֖א� ו�
ר � ֶׁ֣ש� ר י� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יה� ְל� U	ֹּת ת� �ה ּוִנ� ֶ֨טּוי� ֵּ֥נ� י ה� � רֹוֲע	 ָז� ֹוְל ּוְב	 ְד& ְּג� ה�

י׃  � יִנ� �ֲע ֹות 6ֶּב� ִצ) ר� ֶ֖א� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� י�  ֹּת	 ת�8 ִנ� י�  ֽכ	 ִנ � ֶ֖א� ה  ֹּת�6 ֲע� ו�
֙ם� ֣ג� י ו� � ִּד	 ְב� ְל ֲע� � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� � אָּצ� ִנ� ְד� ְבּוֽכ� 0ְד ִנ� י� ה ֶּב� ָּ֑ל� &�ֶ֖א ה�

ֹו׃  ְד� ְב� ֲע� ְל� ֹו  �ְל י  ֹּת	 � ת� ִנ� ה  ְד�& ָּׂש� ה� )ת  ָּ֑י� ת־ִח� ּו 7ֶ֖א� ְד+ ְב� ֲע� ו�
ְד ( ֲע� ֹו  ִנ� ן־ֶּב� ת־ֶּב� � ֶ֖א� ו� ֹו  �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� ֙ם  ְּגֹוי	& ְל־ה� ֹּֽכ� תֹו�  ֶ֖א
י֙ם ֶּב	& )֙ם ר� ְדּו ְבֹו� ְּגֹוי	 ְב� + ֲע� ּוא ו� ֙ם־ה& ִצֹו� ְּג� ר� ת ֶ֖א� + �ֶּב/א־ֲע

י֙ם׃  � ְל	 ְד י֙ם ְּג� � ֽכ	 ְל� ר 8ּומ� ֶׁ֣ש�, ה ֶ֖א� ֽכ�6 ְל� מ� ַּמ� ה� ֹוי ו� Wְּג ה ה� י�, ה� ו�
ְל ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  ( אָּצ� ִנ� ְד� ְבּוֽכ� ת־ִנ� ֶ֖א� תֹו�  ֶ֖א ּו  ְד+ ְב� ֲע� א־י� ְל/�
ְל � ְב� ְך ֶּב� ְל� ( ְל מ� �ֲע ֹו ֶּב� אר& ּו� ת־ִצ� ן� ֶ֖א� �ֹּת א־י	 ר ְל/� + ֶׁ֣ש� ת ֶ֖א� ,�ֶ֖א ו�
הּוא� ֹוי ה� ְּג+ ְל־ה� ְד ֲע� ,ִק פ� ר ֶ֖א� ְב� Wִּד� ְב ּוְב� ֲע�, ר� ְבX ּוְב� ר� ִח� ֶּב�

ֹו׃  ְד� י� ֶּב� ֙ם  � ת� ֶ֖א י  � ַּמ	 Lְד־ֹּת ֲע� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם 9ִנ� ֹּת� ֶ֖א� Iו�
ְל� ֶ֖א� ו� ֙ם  יֽכ�6 �מ ס� �ְל־ִק ֶ֖א� ו� ֙ם  Wיֽכ� �יֶ֖א ְב	 ְל־ִנ� ּו ֶ֖א� ֲע, מ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
֙ם � יֽכ� �פ ּׁ֔ש� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ֙ם  � יֽכ� �ִנ ִנ� �ְל־ֲע ֶ֖א� ו� ֙ם  יֽכ�& �ת (ְלמ ִח�
ּו �ְד ְב� ֲע� א ת� �ר ְל/ &אמ �֙ם� ְל יֽכ� �ְל י֙ם ֶ֖א� + ר	 מ� ֙ם ֶ֖א P�ר־ה ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ְל׃  � ְב� ְך ֶּב� ְל� � ת־מ� ֙ם 10ֶ֖א� � ֽכ� י֙ם ְל� ( ֶ֖א	 ֶּב� ֙ם ִנ	 � �ר ה ִק� י ֶׁ֣ש�& ( ֹּֽכ	
י � ֹּת	 ִח� ִּד� ה	 ֙ם ו� ֽכ�& ת� מ� ְד� ְל ֶ֖א� ( ֲע� �֙ם� מ ֽכ� ת� יִק ֶ֖א� + ִח	 ר� ן ה� ֲע� מ�, ְל�

֙ם׃  � ֹּת� ְד� ְב� ֶ֖א� ו� ֙ם  � ֽכ� ת� יא 11ֶ֖א� V ְב	 י� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹוי  ְּג6 ה� ו�
ֹו ְד� ְב� ֲע� � ו� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ְל מ� �ֲע ֹו ֶּב� אר0 ּו� ת־ִצ� יtֶ֖א� + ֹּת	 ִח� ֵּ֥נ� ה	 ו�  tו
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ְל־ תֹו�tֲע� מ� ְד� ֶ֖א�  tּ֙ה׃ � ֶּב� ְב  �ֶׁ֣ש� י� ו� ּ֙ה  � ְד� ְב� ֲע� � ו� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�  
י 12 ֹּת	 ר� ֶּב�& ִּד	 ה�  הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� +ה  ָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ֶ֖א� ו�

יֶ֖אּו ְב	, ה� ר  �אמ �ְל ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֽכ� ֹּֽכ�
ֹו ת0 ֶ֖א ּו  �ְד ְב� ֲע	 ו� ְל  ְב�6 ְך־ֶּב� ְל� � מ� ְל  (ֲע ֶּב� ֙ם  Wיֽכ� �אר ּו� ת־ִצ� ֶ֖א�

ּו׃  י� ִח� � ֹו ו	 �ַּמ ֲע� ְב 13ו� ר� � ִח� ָ֤ך ֶּב� ַּמ�& ֲע� ה ו� ( ֹּת� ּותּו� ֶ֖א� מ8 ה ת� ַּמ� + ְל�
ֹוי Uְּג ְל־ה� ֶ֖א� ה  הו�& י� ר  ( ֶּב� ִּד	 ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ֹּֽכ� ר  ְב� � ִּד� ּוְב� ְב  ( ֲע� ר� ֶּב�
ְל׃ � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � ת־מ� ֶ֖א� ְד  �ְב ֲע� א־י� ְל/� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י֙ם 14 + ר	 מ� ֶ֖א ה� י֙ם  ֶ֖א	6 ְב	 ֵּ֥נ� ה� י  ( �ר ְב� ְל־ִּד	 ֶ֖א� ּו  Pֲע מ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 � ֶ֖א� ו�
י ( ְל ֹּֽכ	 � ְב� ְך ֶּב� ְל� ( ת־מ� ּו ֶ֖א� �ְד ְב� ֲע� א ת� �ר ְל/ &אמ �֙ם� ְל יֽכ� �ְל ֶ֖א�

֙ם׃  � ֽכ� י֙ם ְל� � ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	 ֙ם  � �ה ר  ִק� י֙ם� 15ֶׁ֣ש�& ֹּת	 ִח� ְל� א ֶׁ֣ש� ְל/+ י  ( ֹּֽכ	
ן ֲע� מ�, ְל� ר  ִק� � ּׁ֔ש� ְל� י  � מ	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 י֙ם  � ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	 ֙ם  0 �ה ו� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
י֙ם � ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה� ו� ֙ם  Uֹּת� ֶ֖א� ֙ם  ֹּת�& ְד� ְב� ֶ֖א� ו� ֙ם�  ֽכ� ת� ֶ֖א� י  + יִח	 ִּד	 ה�

֙ם׃  � ֽכ� י֙ם ְל� � ֶ֖א	 ֶּב� ֵּ֥נ	 � ֙ם 16ה� ֲע�, ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� י֙םX ו� ִנ	 ה� ֹּֽכ ְל־ה� ֶ֖א� ו�
hה הו� י� ר  ( מ� ֶ֖א�  iה ֹּֽכ ר  6אמ �ְל י  ֹּת	 ר� ( ֶּב� ִּד	 ה  Wֶּ֗ז� ה�
֙ם� ֽכ� י֙ם ְל� + ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	 � ֙ם ה� יֽכ�6 �יֶ֖א � ְב	 י ִנ� ( �ר ְב� ְל־ִּד	 ּו ֶ֖א� Pֲע מ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 � ֶ֖א�
ה ְל� � ְב� ֶּב� י֙ם מ	 � ְב	 0ה מּוֶׁ֣ש� הו� ית־י� �י ְב V �ְל ה ֽכ� ,�ֵּ֥נ ר ה	 &אמ �ְל
֙ם׃ � ֽכ� ְל� י֙ם  � ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	 ה  ַּמ� � �ה ר  ִק� ֶׁ֣ש�& י  ( ֹּֽכ	 ה  � ר� �ה מ� ה  ( ֹּת� ֲע�

ְל 17 � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ת־מ� ֶ֖א� ּו  �ְד ְב� ֲע	 ֙ם  יה�& �ְל ֶ֖א� ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
ה׃ � ֶּב� ר� ִח� את  �ֶּ֗ז/ ה� יר  � ֲע	 ה� 0ה  י� ה� � ת	 ה  ַּמ� V ְל� ּו  י� ִח� � ו	

֙ם 18 � ֹּת� ה ֶ֖א	 � הו� ר־י� ְב� ִּד� �ֶׁ֣ש  �֙ם־י ֶ֖א	 ו� ֙ם  &�ה י֙ם  ( ֶ֖א	 ְב	 ֙ם־ִנ� ֶ֖א	 ו�
י֙ם ( ְל	 �ֹּֽכ ֶ֖אּו ה� Wי־ְב ֹּת	 ְל� ְב	 ֹות ְל� ֶ֖א& ְב� )ה ִצ� יהו� � א� ֶּב� ֲעּו־ִנ� ְּג� פ� י	
ה 0 הּוְד� י� ְך  ְל� V מ� ית  ,�ּוְב ה  הו�6 ית־י� �ְב ֶּב� י֙ם  ( ר	 ֵּ֥נֹות� ה� ׀ 
ה׃  ְל� � ְב� ֶּב� :֙ם  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� פּוְב	

י֙ם 19 ְד	& Lַּמ ֲע� � ְל־ה� ֶ֖א� ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֽכ י  ( ֹּֽכ	
י֙ם ְל	& �ֹּֽכ ה� ר  )ת� י� ְל�  ֲע� ו� ֹות  ִנ� ֽכ ַּמ� ְל־ה� ֲע� ו� ֙ם  � ָּ֑י� ְל־ה� ֲע� ו�

את׃  ֶּ֗ז/� ה� יר  � ֲע	 ֶּב� י֙ם  � ר	 ֵּ֥נֹות� ֙ם 20ה� ִח�6 ִק� א־ְל� ְל/� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ה י�, וִנ� ֽכ� ת־י� ֶ֖א� ְלֹותֹו  ֣ג� Iֶּב� ְל  ְב�& ֶּב� ְך  ְל� ( מ� ר�  אָּצ� ִנ� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ�
ה ְל� � ְב� ֶּב� :֙ם  � ְל� ּוֶׁ֣ש� יר� מ	 ה  0 הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� י֙ם  V ִק	 הֹוי� ן־י� ְב�

:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ו	 ה  � הּוְד� י� י  � �ר ְל־ִח ֹּֽכ� ת  0 �ֶ֖א י 21      סו� ( ֹּֽכ	
ְל � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� ר  0 מ� ֶ֖א� ה  �ֽכ
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ית � �ּוְב ה  הו�& י� ית  ( �ֶּב י֙ם�  ר	 ֹות� ֵּ֥נ� ה� י֙ם  ְל	6 �ֹּֽכ ְל־ה� ֲע�
:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ה ו	 � הּוְד� ְך־י� ְל� � ה 22מ� ַּמ� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖אּו ו� � ה יּוְב� ְל� � ְב� ֶּב�

י֙ם� ית	 ְל	 ֲע� � ה� ה ו� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם� ִנ� ת� י ֶ֖א + ְד	 ִק� ֹו֙ם ְּפ� ְד י) Iּו ֲע� י� ה� � י	
ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� י֙ם  ת	& יְב ( ֶׁ֣ש	 ה� פו�

ת� 28 ֽכ� ְל�8 מ� ית� מ� אֶׁ֣ש	 �ר יא ֶּב� ה	6 )ה ה� ִנ� ּׁ֔ש� י ׀ ֶּב� ( ה	 י� ו�
ה  הּוְד�& ְך־י� ְל� � מ� )ה  ָּ֑י� ִק	 ְד� ה� ְבשִנת ִצ	 ִנ� ּׁ֔ש� יתֶּב� ֲע	& ְב	 ר� � ה�

ּור ֶּ֗ז, ן־ֲע� ְב�  Xה י� ִנ� ִנ� ִח� י  Yְל� �ֶ֖א ר  ( מ� ֶ֖א� י  � יֶׁ֣ש	 מ	 ִח� ה� ֶׁ֣ש  ְד� �ִח ֶּב�
Vי �יִנ �ֲע ְל� ה  הו�& י� ית  ( �ְב ֶּב� ֲעֹון�  ְב� ְּג	 מ	 ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יא  W	ְב ֵּ֥נ� ה�

ר׃  �אמ �ְל ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ֽכ� ו� י֙ם  0 ִנ	 ה� ֹּֽכ Vה 2ה� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ְל �ת־ֲע י ֶ֖א� ֹּת	 ר� Uְב� ר ֶׁ֣ש� �אמ �ְל ְל � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 � �ְלה ֹות ֶ֖א_ ֶ֖א0 ְב� ִצ�

ְל׃  � ְב� ְך ֶּב� ְל� � יְב� 3מ� ֶׁ֣ש	 �י מ + ִנ	 י֙ם ֶ֖א� מ	6 ֙ם י� י	 ( ת� ִנ� ֹוְד ׀ ֶׁ֣ש� ֲע) ֶּב�
�ה הו� י� ית  ( �ֶּב י  � �ְל ְל־ֹּֽכ� ת־ֹּֽכ� � ֶ֖א� ה  ֶּ֗ז�& ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א�
ֹו֙ם ִק) ַּמ� ן־ה� ְל� מ	 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� + אָּצ� ְדִנ� ְבּוֽכ� ִח ִנ� W ִק� ר ְל� ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�

ְל׃  � ְב� ֶּב� ֙ם  � �יֶ֖א ְב	 י� ו� ה  ֶּ֗ז�& י֙ם 4ה� ( ִק	 הֹוי� ן־י� ְב� )ה  י� ִנ� ֽכ� ת־י� ֶ֖א� ו�
י֙ם ( ֶ֖א	 ֶּב� ה� ה  Wהּוְד� י� ּות  ְל, ְל־ְּג� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ה  הּוְד� Iְך־י� ְל� � מ�
ה � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� יְב  0 ֶׁ֣ש	 �מ י  � ִנ	 ֶ֖א� ה  ְל� ְב�6 ֶּב�
ְל׃ � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � מ� ְל  �ת־ֲע ֶ֖א� ר  &ֶּב ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  ( ֹּֽכ	 �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

יא 5 � ְב	 ֵּ֥נ� ה� ה  � י� ִנ� ִנ� ְל־ִח� ֶ֖א� יא  ְב	& ֵּ֥נ� ה� )ה  י� מ� ר� י	 ר�  אמ� ָּ֑י/8 ו�
י֙ם � ְד	 מ� ֲע ה� ֙ם  ֲע�& ְל־ה� ֽכ� )י  �יִנ �ֲע ּוְל� י֙ם�  ִנ	 ה� �ֹּֽכ ה� +י  �יִנ �ֲע ְל�

�ה׃  הו� ית י� � �ְב ן 6ֶּב� � �ן ֹּֽכ U�מ יא ֶ֖א� ְב	& ֵּ֥נ� )ה ה� י� מ� ר� ר� י	 אמ� ָּ֑י/8 ו�
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יָ֤ך  ר�& ְב� ת־ִּד� ֶ֖א� ה�  הו� י� ֙ם  + �ִק י� �ה  הו� י� ה  ( ְׂש� ֲע� י�
ה ְּגֹוְל�& ְל־ה� ֽכ� ו� ה�  הו� ית־י� �ְב י  + �ְל ֹּֽכ� יְב  P	ֶׁ֣ש ה� ְל� את�  6�ֶּב ִנ	

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� ְל  � ְב� ֶּב� א� 7מ	 ֲע־ִנ� � מ� ְך־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
י � �ִנ ָז� ֶ֖א� יָ֤ך ּוְב� � ִנ� ָז� ֶ֖א� ר ֶּב� ( �ְב י ִּד � ֽכ	 ִנ ר ֶ֖א� � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֶּ֗ז�& ר ה� ( ְב� ִּד� ה�

֙ם׃  � ֲע� ְל־ה� יָ֤ך 8ֹּֽכ� � ִנ� פ� 0י ּוְל� ִנ� פ� ּו ְל� Vי ר ה� ֶׁ֣ש�, י֙ם ֶ֖א� יֶ֖א	6 ְב	 ֵּ֥נ� ה�
ֶּבֹות� ר� ֹות  ִצ+ ר� ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ּו  Wֶ֖א ְב� ֵּ֥נ�, ָּ֑י	 ו� ֙ם  � ֲעֹוְל� � ן־ה� מ	
ה � ֲע� ר� ּוְל� ה  � מ� ִח� ְל� מ	 ְל� ֹות  ְל& ְד ְּג� ֹות  ֽכ) ְל� מ� ְל־מ� ֲע� ו�

ר׃  ְב� � ְד� ְב/א� 9ּוְל� ֶּב� ֹו֙ם  ְל� ֶׁ֣ש� ְל� א  � �ְב ֵּ֥נ� י	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יא  U	ְב ֵּ֥נ� ה�
ֲע� ְד� ּו� יא י	 ְב	6 ֵּ֥נ� ר ה� ( ְב� �הtִּד� הו� ֹו י� �ִח ְל� ר־ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש� יא ֶ֖א� ְב	& ֵּ֥נ� ה�  

ת׃  � מ� ֶ֖א_ ה 10ֶּב� ַּמֹוֶ֨ט�& ת־ה� ֶ֖א� יא�  ְב	 ֵּ֥נ� ה� +ה  י� ִנ� ִנ� ִח� ִח  P ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
t Transcription uncertain. Examine the LC image for 

other possible readings.
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הּו׃  � �ר ֶּב� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 � יא ו� � ְב	 ֵּ֥נ� )ה ה� י� מ� ר� אר י	 � ּו� ְל ִצ� Uֲע� �ר 11מ אמ� ָּ֑י/) ו�
hה הו� ר י� ( מ� הi ֶ֖א� ר ֹּֽכ 6אמ �֙ם ְל Wֲע� ְל־ה� י ֽכ� ,�יִנ �ֲע הX ְל� י� ִנ� ִנ� ִח�
ְל ְב�6 ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� ( אָּצ� ִנ� ְד� ֽכ� � Lְב ְל ׀ ִנ� (ת־ֲע ר ֶ֖א� Pֶּב ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֽכ� ( ֹּֽכ�
�֙ם ְּגֹוי	 ְל־ה� ֹּֽכ� אר  � ּו� ִצ� ְל  Uֲע� �מ י֙ם  מ	& י� ֙ם  י	 ( ת� ִנ� ֶׁ֣ש� ֲעֹוְד�  ֶּב�
ֹו׃  ֹּֽכ� ר� ְד� ְל� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ה� �ה  י� מ� ר� י	 ְך  0ְל� �ָּ֑י פו�

ֹור 12 Pְב ֶׁ֣ש� י  �ר ִח� Iֶ֖א� �ה  י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ה	 י� ו�
�ה י� מ� ר� 0אר י	 ּו� ְל ִצ� ֲע�6 �ה מ ַּמֹוֶ֨ט�& ת־ה� יא� ֶ֖א� ְב	 ֵּ֥נ� +ה ה� י� ִנ� ִנ� ִח�

ר׃  �אמ �ְל יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ה 13ה� Wי� ִנ� ִנ� ְל־ִח� ֶ֖א� ֹּת�,  ר� מ� ֶ֖א� ו�  Xְלֹוְך ה�
ֹּת� ר� � ְב� ֶׁ֣ש� ץ  � �ֲע ת  �מֹוֶ֨ט ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ ר  6אמ �ְל

ְל׃  � ָז� ר� ֹות ֶּב� �ֶ֨ט ן מ � יה� �ֹּת ִח� ית� ת� � ְׂש	 ֲע� רX 14ו� מ� ה־ֶ֖א� �י ֽכ ( ֹּֽכ	
י ֹּת	 Wת� ְל ִנ� Yָז� ר� ְל ֶּב� (ְל ֲע 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֹות ֶ֖א_ Wֶ֖א ְב� ה ִצ� הו�, י�
ְד 0ְב ֲע� ְל� ה  ָּ֑ל� 6�ֶ֖א ה� )֙ם  ְּגֹוי	 ְל־ה� ֹּֽכ� ׀  )אר  ּו� ְל־ִצ� ֲע�
0֙ם ֣ג� ו� הּו  � Lְד ְב� ֲע� ו� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  � אָּצ� ִנ� ְד� ֽכ� Lְב ת־ִנ� ֶ֖א�

ֹו׃  ְל� י  ֹּת	 � ת� ִנ� ה  � ְד� ָּׂש� ה� �ת  ָּ֑י� ת־ִח� Vה 15ֶ֖א� י� מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/, ו�
�ה י� ִנ� ִנ� ִח� )א  ֲע־ִנ� � מ� ֶׁ֣ש� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ה� �ה  י� ִנ� ִנ� ְל־ִח� ֶ֖א� יא  0 ְב	 ֵּ֥נ� ה�
֙ם � ֲע� ת־ה� ֶ֖א� ֹּת�  ִח� 0 ֶ֨ט� ְב� ה	 ה  ֹּת�6 ֶ֖א� ו� ה  הו�& י� ָ֤ך)  ִח� ְל� א־ֶׁ֣ש� ְל/�

ר׃  ִק� � ְל־ֶׁ֣ש� ה ֲע� � ֶּ֗ז� י� 16ה� ִנ	 ִנ� ה ה	 הו�& י� ר  ( מ� ה ֶ֖א� ^ן ֹּֽכ 6�ֽכ ְל�
ת &�ה מ ( ֹּת� ה� ֶ֖א� ִנ� ּׁ֔ש� ה ה� � מ� ְד� ֶ֖א� )י ה� �ִנ ְל ְּפ� � ֲע� �ָ֤ך& מ ִח� � �ָּ֑ל � ֶׁ֣ש� מ�

�ה׃  הו� ְל־י� ֶ֖א� ֹּת�  ר� � ֶּב� ְד	 ה  � ר� י־ס� � �ה 17ֹּֽכ	 י� ִנ� ִנ� ִח� ת  0מ� ָּ֑י� ו�
י׃  � יֲע	 ְב	 ּׁ֔ש� ה� ֶׁ֣ש  ְד� �ִח ֶּב� יא  � ה	 ה� )ה  ִנ� ּׁ֔ש� ֶּב� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� פה�

�ה 29 י� מ� ר� ִח י	 0 ְל� ר ֶׁ֣ש� � ֶׁ֣ש� ר ֶ֖א� פ� &�ְּס י ה� ( �ר ְב� ה� ִּד	 ָּ֑ל� 8�ֶ֖א ו�
ה ְּגֹוְל�6 ה� )י  �ִנ ִק� ָז	 ר  ת� Wְל־י� ֶ֖א� :֙ם  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� מ	 יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ה�
֙ם ֲע�& ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� י֙ם�  יֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֶ֖א� ו� י֙ם  + ִנ	 ה� ֹּֽכ ְל־ה� ֶ֖א� ו�
ה׃ ְל� � ְב� ֶּב� :֙ם  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� מ	 ר  0 אָּצ� ִנ� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� ה  V ְל� ֣ג� ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�

ה 2 יר�, ְב	 ְּג� ה� ו� ְך  ְל� ַּמ� Iה־ה�� י� ִנ� ֽכ� י� את  ( �ִצ י  ( �ר ִח� ֶ֖א�
ֶׁ֣ש � ר� ִח� ה� ו� :֙ם  0 ְל� ירּוֶׁ֣ש� ו	 ה  V הּוְד� י� י  ,�ר ְׂש� י֙ם  W	יס ר	 ְּס� ה� ו�

:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� מ	 ר  � �ְּג ס� ַּמ� ה� ן 3ו� פ�& ן־ֶׁ֣ש� ְב� ה  ( ְׂש� ֲע� ְל� ֶ֖א� ְד�  י� ֶּב�
)ה ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ִח  Wְל� ֶׁ֣ש� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� �ה  ָּ֑י� ִק	 ְל� ן־ִח	 ֶּב� ה  � י� ר� מ� ּו֣ג�
ְל � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � מ� ר  0 אָּצ� ִנ� ְד� ְבּוֽכ� ְל־ִנ� ֶ֖א� ה  הּוְד�6 ְך־י� ְל� � מ�

ר׃  �אמ �ְל ה  ְל� � ְב� �ה 4      סֶּב� הו� י� ר  0 מ� ֶ֖א� ה  �ֹּֽכ
ה ְּגֹוְל�& ְל־ה�, ֽכ� ְל� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ�

ה׃  ְל� � ְב� :֙ם ֶּב� � ְל� ירּוֶׁ֣ש� י מ	 ית	 � �ְל ֣ג� ר־ה	 ֶׁ֣ש� י֙ם 5ֶ֖א� � ֹּת	 ּו ְב� �ִנ ֶּב�
ן׃  � י� ר� ת־ְּפ	 ֶ֖א� ּו  �ְל ֽכ� ֶ֖א	 ו� ֹות  ֵּ֥נ& ֣ג� ּו  ֲע) ֶ֨ט� ִנ	 ו� ְבּו  � �ֶׁ֣ש ּו 6ו� ִח) ִק�

֙ם Wיֽכ� �ִנ ְב� ְל	 ּו  ִח, ּוִק�  hִנֹות ּוְב� י֙ם  ( ִנ	 ֶּב�  iיְדּו הֹוְל	 ו� י֙ם  ֶׁ֣ש	6 ִנ�
ה ִנ� ְד� � ְל� �ת ו� י֙ם  ֶׁ֣ש	& ִנ� ֶ֖א� � ְל� ּו  ִנ) ֹּת� ֙ם�  יֽכ� �ֹות ִנ� ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� י֙ם  ֶׁ֣ש	6 ִנ�

ֶ֨טּו׃  � ֲע� מ� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ו� ֙ם  � ְבּו־ֶׁ֣ש� ֹות ּור� ִנ� י֙ם ּוְב� ( ִנ	 ּו 7ֶּב� Pֶׁ֣ש ר� ְד	 ו�
ה ַּמ� ֙ם� ֶׁ֣ש�& ֽכ� ת� י ֶ֖א� ית	 + �ְל ֣ג� ר ה	 ֶׁ֣ש�, יר ֶ֖א� ֲע	6 ֹו֙ם ה� ְל) ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
�ה י� ה� ּ֙ה י	 ְלֹומ�& ֶׁ֣ש� י ְב	 ( �ה ֹּֽכ	 הו� ְל־י� ּ֙ה ֶ֖א� � ְד� ֲע� ּו ְב� �ְל ְל� � ְּפ� ת� ה	 ו�
ֹו֙ם׃  ְל� ֶׁ֣ש� ֙ם  � ֽכ� פְל�

ְל 8 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� ִצ� +ה  הו� י� ר  Wמ� ֶ֖א� ה  ,ֽכ  Xי ֹּֽכ	
0 יֽכ� �יֶ֖א � ְב	 ִנ� ֙ם  0 ֽכ� ְל� יֶ֖אּו  V ּׁ֔ש	 ְל־י� ֙םcֶ֖א� � ֽכ� ֶּב� ר� ִק	 ר־ֶּב� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם 

ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  יֽכ�& �ת (ְלמ ְל־ִח� ֶ֖א� ֲעּו�  מ� ֶׁ֣ש� ְל־ֹּת	 � ֶ֖א� ו� ֙ם  � יֽכ� �מ ס� �ִק ו�
י֙ם׃  � מ	 ְל� ִח� ֙ם מ� � ֹּת� ֙ם 9ֶ֖א� � ֽכ� י֙ם ְל� � ֶ֖א	 ֶּב� ֙ם ִנ	 0 �ר ה ִק� ֶׁ֣ש�& י ְב� ( ֹּֽכ	

�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  � ֹּת	 ִח� ְל� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ י  � מ	 ֶׁ֣ש� ֶּב	
את 10      ס V/ְל י מ� P	פ ְל� י  I	ֹּֽכ ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה�  י־ֽכ � ֹּֽכ	

י + ת	 מ ִק	 ה� ו� ֙ם  � ֽכ� ת� ְד ֶ֖א� (ִק פ� ה ֶ֖א� � ִנ� י֙ם ֶׁ֣ש� � ֲע	 ְב� ְל ֶׁ֣ש	 0 ְב� ְב� ְל�
֙ם ֽכ�& ת� ֶ֖א� יְב  ( ֶׁ֣ש	 ה� ְל� ֹוְב  ְּט& ה� י  ( ר	 ְב� ת־ִּד� ֶ֖א� ֙ם�  יֽכ� �ְל ֲע�

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ְל־ה� י 11ֶ֖א� ֹּת	 ֲע� Wְד� י� י  ֽכ	, ִנ ֶ֖א�  Xי ֹּֽכ	
֙ם � יֽכ� �ְל ֲע� ְב  � �ֶׁ֣ש ִח י  0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  6ְב ֶׁ֣ש� ִח� ַּמ� ת־ה� ֶ֖א�
ת � �ת ה ְל� ֲע�& ר� א ְל� ְל/) ְלֹו֙ם� ו� ֹות ֶׁ֣ש� ְב+ ֶׁ֣ש� ִח� �ה מ� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

�ה׃  ו� ִק� ת	 ו� ית  � ר	 ִח� ֶ֖א� ֙ם  � ֽכ� י� 12ְל� ת	 ֶ֖א ֙ם  + את� ר� ּוִק�
֙ם׃ � יֽכ� �ְל י ֶ֖א� � ֹּת	 ֲע� מ� ֶׁ֣ש� ו� י  � ְל� �֙ם ֶ֖א � ֹּת� ְל� ָּ֑ל� ְּפ� ת� ה	 ו� ֙ם  ֹּת�& ֽכ� ְל� ה� � ו�

י 13 ִנ	 � Lֶׁ֣ש ר� ְד� ת	 י  � ֹּֽכ	 ֙ם  � את� ִצ� ּומ� י  � ת	 ֶ֖א ֙ם  � ֹּת� ֶׁ֣ש� ֵּ֥ק� ּוְב	
֙ם׃  � ֽכ� ְב� ְב� ְל־ְל� ֽכ� הh 14ֶּב� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�  i֙ם ֽכ� ְל� י  את	 ( �ִצ מ� ִנ	 ו�

ת־ י ֶ֖א� ( ֹּת	 ְב� ֶׁ֣ש� ֙ם שְביתֽכ֙ם ו� ֽכ�6 ְבּות� ֙םֶׁ֣ש� ֽכ� ת� Iֶ֖א� י  ( ֹּת	 ִצ� ֶּב� ִק	 ו�
י ֹּת	 ִח� V ִּד� ה	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹות  ִקֹומ6 ַּמ� ְל־ה� ֹּֽכ� ּומ	 ֙ם  P	ְּגֹוי ְל־ה� ֹּֽכ� � מ	
֙ם ֽכ�& ת� ֶ֖א� י  ( ת	 ְב ֶׁ֣ש	 ה� ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � ֶׁ֣ש� ֙ם  0 ֽכ� ת� ֶ֖א�

֙ם׃  � ּׁ֔ש� ֙ם מ	 � ֽכ� ת� י ֶ֖א� ית	 � �ְל ֣ג� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֹו֙ם ֶ֖א� ִק& ַּמ� ְל־ה�, י 15ֶ֖א� � ֹּֽכ	
ה׃ ְל� � ְב� ֶּב� י֙ם  � ֶ֖א	 ְב	 ִנ� 0ה  הו� י� ִנּו  V ְל� י֙ם  , ִק	 �ה ֙ם  � ֹּת� ר� מ� ֶ֖א�

ְך� 16      ס ְל� ַּמ�8 ְל־ה� ֶ֖א� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (י־ֽכ ֹּֽכ	
ְב � �ָּ֑יֹוֶׁ֣ש ה� ֙ם  ֲע�& ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ְד  ו	& ְד� א  ( �ְּס ְל־ֹּֽכ	 ֶ֖א� ְב�  �ָּ֑יֹוֶׁ֣ש ה�

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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֙ם � ֽכ� ֹּת� ּו ֶ֖א	 �ֶ֖א ִצ� א־י� ְל/� ר  0 ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� Uיֽכ� �ִח את ֶ֖א� ֶּ֗ז/� ה� יר  ( ֲע	 ֶּב�
ה׃  � ְּגֹוְל� י� 17ֶּב� ִנ	 ִנ� ה	 ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֹּֽכ

ר ְב� � ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ְב ו� ( ֲע� ר� ת־ה� ְב ֶ֖א� ר� � ִח� ת־ה� ֙ם ֶ֖א� ִחS ֶּב�& ( �ָּ֑ל ֶׁ֣ש� מ�
ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ר	& ֲע� (ּׁ֔ש ה� י֙ם�  ִנ	 �ֶ֖א ֹּת� ֹּֽכ� ֙ם  ֶ֖אֹות�6 י  ( ֹּת	 ת� ִנ� ו�

׃  Sֲע �ר �מ ה  ִנ� ְל� � ֽכ� ֶ֖א� �֙ם 18ְל/א־ת יה�& �ר ִח� � ֶ֖א� י�  ֹּת	 פ� ְד� � ר� ו�
י֙ם  ֹּת	, ת� ּוִנ� ר  ְב� � ִּד� ּוְב� ְב  ( ֲע� ר� ֶּב� ְב  ר� � ִח� הְלָזוֲעה ֶּב� Wו� ֲע� ָז� ְל�

ה� ַּמ� ֶׁ֣ש� ּוְל� ה  + ְל� ֶ֖א� ְל� ץ  ר� ֶ֖א�6 ה� ֹות  ֽכ) ְל� מ� מ� ׀  ְל  (ֽכ ְל�
י֙ם � ֹּת	 ִח� ִּד� ר־ה	 ֶׁ֣ש� �֙ם ֶ֖א� ְּגֹוי	 ְל־ה� ֽכ� ה ֶּב� ְּפ�& ר� ִח� ה ּוְל� ( ִק� �ר ֶׁ֣ש� ְל	 ו�

֙ם׃  � י 19ֶׁ֣ש� � ר� ְב� ְל־ִּד� ֶ֖א� ּו  �ֲע מ� ר־ְל/א־ֶׁ֣ש� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  ִח� 0 ֹּת�
י + ְד� ְב� ת־ֲע� ֶ֖א� ֙ם  Wיה� �ְל ֶ֖א� י  ֹּת	 ִח� ְל�, ֶׁ֣ש�  Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
֙ם � ֹּת� ֲע� מ� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ ו�  Sִח &ְל ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  ( �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� י֙ם�  ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א �ה 20ִנ� הו� ר־י� ְב� ְד� ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש	 ֙ם  � ֹּת� ֶ֖א� ו�
ה׃ ְל� � ְב� ֶּב� :֙ם  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� מ	 י  ֹּת	 ִח� � ָּ֑ל� ר־ֶׁ֣ש	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ְּגֹוְל�& ְל־ה�, ֹּֽכ�

י 21      ס ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ� ה  הו�, י�  Xר מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
)הּו ָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ֶ֖א� ו� ה�  י� ֹוְל� ן־ִק� ֶּב� ְב  + ֶ֖א� ִח� ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
י ׀ ( ִנ	 ִנ� ר ה	 ִק� � י ֶׁ֣ש� � מ	 ֶׁ֣ש� ֙ם ֶּב	 0 ֽכ� י֙ם ְל� � ֶ֖א	 ֶּב� ִנ	 � ה ה� י�& �ְׂש ֲע� � ן־מ� ְב�
֙ם � ֹּֽכ� ה	 ְל ו� ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� ( אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ְד� ִנ� י� ֙ם ֶּב� ת�6 ן ֶ֖א ( �ת ִנ

֙ם׃  � יֽכ� �יִנ �ֲע ּות 22ְל� ְל) ְּג� ְל�  ֽכ ְל� ה  ְל�& ְל� ִק� ֙ם�  ה� �מ ִח  + ֵּ֥ק� Lְל ו�
ה� הו� י� ָ֤ך+  מ� � ְׂש	 י� ר  �אמ �ְל ְל  � ְב� ְב� ֶּב� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  הּוְד�& י�
ְל � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ֙ם  � ְל� ר־ִק� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְב  ִח�& ֶ֖א� ּוֽכ� )הּו  ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ֹּֽכ�

ֶׁ֣ש׃  � �ֶ֖א ְל 23ֶּב� 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ֶּב� ה  Wְל� ְב� ִנ� ּו  ְׂש, ֲע�  Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ן  ֲע� Yי�
י� מ	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 ר  + ְב� ְד� ּו  ר, ֶּב� ְד� י� ו� ֙ם  יה�& �ֲע � �ר י  ( �ֶׁ֣ש ת־ִנ� ֶ֖א� פּו�  ֶ֖א� � ִנ� י� ו�

י  0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ו� ֙ם  � ית	 ּו	 ִצ	 ֹוא  ְל) ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  ִק� ֲעSהויְדֲע ֶׁ֣ש�& � �ָּ֑יֹוְד ה�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְד  � �ֲע �הּו 24      סו� י� ֲע� מ� ְל־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו�

ר׃  �אמ �ְל ר  � ֹּת/אמ� י  � מ	 ְל� ִח_ ֵּ֥נ� Vה 25ה� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
Xה ֹּת� ר ֶ֖א� ( ֶׁ֣ש� ן ֶ֖א� ֲע� Yר י� �אמ �ְל ְל � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 � �ְלה ֹות ֶ֖א_ ֶ֖א0 ְב� ִצ�
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� י֙ם  ר	6 פ� ס� ה  Wֽכ� מ� ֶׁ֣ש	 ְב� ֹּת�  ִח� ְל�, ֶׁ֣ש�
ְל � ֶ֖א� ן ו� &�ה ֹּֽכ ה� ה� י� �ְׂש ֲע� � ן־מ� +ה ְב� י� ִנ� פ� ְל־ִצ� ֶ֖א� ֙ם ו� &: ְל� ירּוֶׁ֣ש� ֶּב	

ר׃  �אמ �י֙ם ְל � ִנ	 ה� ֹּֽכ ְל־ה� ת 26ֹּֽכ� ִח� ן ֹּת�^ 6�ה ָ֤ך) ֽכ ִנ� ת� ה ִנ� Pהו� י�
ה הו�& י� ית  ( �ֶּב י֙ם�  ְד	 ִק	 ְּפ� ֹות  י+ ה� � ְל	 ן  &�ה ֹּֽכ ה� ֲע  ( ְד� הֹוי� י�
ֹו ת0 ֶ֖א ה  � ֹּת� ת� ִנ� ו� א  � �ֶּב ִנ� ת� ּומ	 ֲע  � ְּג� Lֶׁ֣ש מ� יֶׁ֣ש  � ְל־ֶ֖א	 ֽכ� ְל�

ִק׃  �יִנ ָּצ	 ְל־ה� ֶ֖א� ת ו� ֽכ� � ְּפ� ה� ַּמ� ְל־ה� א 27ֶ֖א� ה ְל/) ַּמ� ה ְל�^ ֹּת�6 ֲע� ו�
֙ם׃  � ֽכ� א ְל� � �ֶּב ִנ� ת� ַּמ	 י ה� � ת	 ת ֵּ֥נ� ֲע� � הּו ה� � י� מ� ר� י	 ֹּת� ֶּב� ר� ֲע�& י 28֣ג� ( ֹּֽכ	

יא � ה ה	 ( ֹּֽכ� Lר ר ֶ֖א� �אמ �ְל ְל � ְב� יִנּו ֶּב� 0 �ְל �ִח ֶ֖א � ְל� ן ֶׁ֣ש� P�ְל־ֹּֽכ ֲע�
ּו �ְל ֽכ� ֶ֖א	 ו� ֹות  ֵּ֥נ& ֣ג� ּו  ֲע) ֶ֨ט� ִנ	 ו� ְבּו  &�ֶׁ֣ש ו� י֙ם�  ֹּת	 ְב� ּו  ִנ+ ֶּב�

ן׃  � יה� ר	 ת־ְּפ� ר 29ֶ֖א� פ� ( �ְּס ת־ה� ן ֶ֖א� � �ה ֹּֽכ �ה ה� י� ִנ� פ� א ִצ� 0 ר� ִק� ָּ֑י	 ו�
יא׃  � ְב	 ֵּ֥נ� ה� �הּו  י� מ� ר� י	 י  � �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב� ה  � ֶּ֗ז� פה�

ר׃  30 �אמ �הּו ְל � י� מ� ר� ְל־י	 � ה ֶ֖א� הו�& ר־י� ְב� י� ִּד� ה	 י� � ִח 31ו� + ְל� ֶׁ֣ש�
ה הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ ר  &אמ �ְל ה�  ְּגֹוְל� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֲע�
֙ם Wֽכ� ְל� א  ֶּב�, ִנ	  Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ן  ֲע� Yי� י  � מ	 ְל� ִח_ ֵּ֥נ� ה� ה  � י� ֲע� מ� ְל־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
֙ם � ֽכ� ת� ֶ֖א� ִח  � ֶ֨ט� ְב� ָּ֑י� ו� יו  ֹּת	& ִח� ְל� ֶׁ֣ש� א  ְל/) י�  ִנ	 ֶ֖א� � ו� ה  י�6 ֲע� מ� ֶׁ֣ש�

ר׃  ִק� � ְל־ֶׁ֣ש� ְד 32ֲע� W �ִק פ י  ִנ	, ִנ� ה	 ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  P�ֽכ ְל�
ֹו Wה ְל י�, ה� ֲעֹוh ְל/א־י	 ר� ְל־ָז� ֲע� ו�  iי מ	 ְל� ִח_ ֵּ֥נ� )ה ה� י� ֲע� מ� ְל־ֶׁ֣ש� ֲע�
ה � ֶ֖א� ר� א־י	 ְל/� ו� ה  ֶּ֗ז�6 ֙ם ה� ( ֲע� תֹוְך־ה� ְב ׀ ֶּב� ( �יֶׁ֣ש ׀ יֹוֶׁ֣ש ( ֶ֖א	
�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ַּמ	 ֲע� ה־ְל� � ְׂש� ֲע י  � ִנ	 ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹוְב  ְּט0 ְב�

�ה׃  הו� ְל־י� ר ֲע� � ֶּב� ה ְד	 � ר� י־ס� �       סֹּֽכ	

ת 30 � �ֶ֖א �מ הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� )ה  י� ה� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר�  ְב� ִּד� ה�
ר׃  �אמ �ה ְל � הו� ְל 2י� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 � �ְלה 0ה ֶ֖א_ הו� ר י� V מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

י֙ם 0 ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  V �ֶ֖א ָ֤ך6  ְב־ְל� ת� ֹּֽכ� ר  �אמ �ְל
ר׃  פ� � �ְל־ס יָ֤ך ֶ֖א� � ְל� �י ֶ֖א ֹּת	 ר� � ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� י֙ם 3ֶ֖א� + מ	 ה י� ,�ֵּ֥נ י ה	 I	ֹּֽכ

י V ַּמ	 ֲע� ּות  ְב, ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  ֹּת	 ְב� ֶׁ֣ש� Iו� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם�  ֶ֖א	 ֶּב�
י֙ם ת	6 ְב ֶׁ֣ש	 ה� ו� �ה  הו� י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  � יהּוְד� � ו	 ְל  0 �ֶ֖א ר� ְׂש� י	
׃  ּוה� ֶׁ֣ש� �יר � ו	 ֙ם  � ְבֹות� ֶ֖א� ְל� י  ֹּת	 � ת� ר־ִנ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ץ  ר� 0 ֶ֖א� ְל־ה� פֶ֖א�

ְל 4 � �ֶ֖א ר� ְׂש� ְל־י	 0ה ֶ֖א� הו� ר י� V ֶּב� ר ִּד	 ֶׁ֣ש�, י֙ם ֶ֖א� ר	6 ְב� ִּד� ה ה� ָּ֑ל� ( �ֶ֖א ו�
ה׃  � הּוְד� ְל־י� ֶ֖א� ה 5ו� � ְד� ר� ֹוְל ִח� �ה ִק הו�& ר י� ( מ� ה� ֶ֖א� י־ֽכ ֹּֽכ	

ֹו֙ם׃  ְל� ֶׁ֣ש� ין  � �ֶ֖א ו� ְד  ִח� � ְּפ� ִנּו  ֲע� � מ� ּו 6ֶׁ֣ש� ֶ֖א& ּור� )א  ְלּו־ִנ� ֶ֖א� ֶׁ֣ש�
יו + ְד� י� ר  ְב� Wְל־ְּג� ֽכ� י  ית	 ֶ֖א	, ר�  X Sִּדּוֲע מ� ר  � ֽכ� ָז� ְד  � �֙ם־יְל ֶ֖א	
ֹון׃ ִק� ר� �י י֙ם ְל� � ִנ	 ְל־ְּפ� ּו ֽכ� �ֽכ פ� ה� ִנ� ה ו� ְד�& �ֹוְל ָּ֑י) יו� ֹּֽכ� ִצ� ְל� ְל־ִח� ֲע�

הּו 7 �מ ֹּֽכ� ן  י	 ( ֶ֖א� �מ ּוא  �ה ה� ֹו֙ם  �ָּ֑י ה� ֹוְל  ְד0 ֣ג� י  � ֹּֽכ	 ֹוי  ה6
׃  Sֲע � �ֶׁ֣ש ּו� ה י	 ֵּ֥נ� � ַּמ� ְב ּומ	 &ִק ֲע� � י� יא� ְל� ה ה	 � ר� ת־ִצ� � �ֲע הX 8ו� י� ה� ו�

ָּ֑לֹו� Lר ֲע +ֶּב ֶׁ֣ש� ֹות ֶ֖א� ֶ֖א6 ְב� )ה ִצ� הו� ֙ם ׀ י� ( Lֶ֖א ּוא ִנ� Wה ֹו֙ם ה� ָּ֑י, ְב�
ֹו �ְדּו־ְב ְב� ֲע� ְל/א־י� ִק ו� � �ֹּת ִנ� יָ֤ך ֶ֖א� � רֹות� ָ֤ך ּומֹוס� אר�& ּו� ְל ִצ� ( ֲע� �מ

י֙ם׃  � ר	 ֹוְד ָז� �ת� 9ֲע �ֶ֖א ֙ם ו� � יה� �ה �ְל )ה ֶ֖א_ הו� ת י� � �ּו ֶ֖א ְד& ְב� ( ֲע� ו�
֙ם׃ � ה� ְל� י֙ם  � ִק	 ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ֹּֽכ�& ְל� מ� ְד  ( ו	 ִּד�

ְב 10      ס +ִק ֲע� י� י  ִּד	, ְב� ֲע�  Xא יר� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ה  Yֹּת� ֶ֖א� ו�
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י + ִנ	 ִנ� ה	 י  I	ֹּֽכ ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ת  ( ִח� �ְל־ֹּת ֶ֖א� ו� ה�  ו� ה ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
�֙ם י� ְב� ֶׁ֣ש	 ץ  ר� ( ֶ֖א� �מ  �ָ֤ך ֲע� ר� ת־ָז� � ֶ֖א� ו� ֹוִק  ִח& ר� � �מ ָ֤ך�  יֲע� � מֹוֶׁ֣ש	
יְד׃ � ר	 ִח� מ� ין  � �ֶ֖א ו� ן  � ִנ� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ו� ֶ֨ט  � ִק� ֶׁ֣ש� ו� ְב  0ִק ֲע� י� ְב  V ֶׁ֣ש� ו�

11 Xי ֹּֽכ	 ָ֤ך  � יֲע� ֹוֶׁ֣ש	 ה� ְל� ה  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  0 ִנ	 ֶ֖א�  �ָ֤ך ֹּת� י־ֶ֖א	 � ֹּֽכ	
יָ֤ך ( ִצֹות	 פ	 ה� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ׀  )֙ם  ְּגֹוי	 ְל־ה� � ֽכ� ֶּב� ה  Wְל� ֽכ� ה  ְׂש�, ֲע_ ֶ֖א�
יָ֤ך� ֹּת	8 ר� ְּס� י	 ו� ה  ְל�& ֽכ� ה  ( ְׂש� ֲע_ א־ֶ֖א� ְל/� ָ֤ך�  ת� �ֶ֖א ְך  + ֶ֖א� ֙ם  ּׁ֔ש�6
׃  ָּך� � ֵּ֥ק� ִנ� ֶ֖א� א  �ְל/ ה  � �ֵּ֥ק ִנ� ו� ֶ֨ט  ְּפ�& ֶׁ֣ש� ַּמ	 פְל�

ה 12 � ְל� ִח� ִנ� ְך  � �ר ְב� ֶׁ֣ש	 ְל� ּוֶׁ֣ש  ִנ) ֶ֖א� ה  � הו� י� ר  0 מ� ֶ֖א� ה  �ֽכ י  ( ֹּֽכ	
ְך׃  � �ת ֹּֽכ� ה 13מ� � ְל� ֲע� ֹות ֹּת� �ֶ֖א Lפ ֹור ר� ָז� מ� ְך ְל� � �יִנ ן ִּד	 � ין־ִּד� � �ֶ֖א

ְך׃  � ְל� ין  � �א 14ֶ֖א ְל/) ְך  � ֶ֖אֹות� ּוְך  ִח& �ֽכ ֶׁ֣ש� ְך  י	 ( ְב� ה� ֶ֖א� ְל־מ� ֹּֽכ�
י ר	& ָז� ֽכ� ר ֶ֖א� ( יְך� מּוס� ית	 ֹּֽכ	 +ְב ה	 �ת ֶ֖אֹוי ֹּֽכ�, יX מ� ֶׁ֣שּו ֹּֽכ	 �ר ְד� י	

ְך׃  י	 � ְּט/את� ִח� ּו  �מ ִצ� ֲע� ְך  &�ִנ eו ֲע� ְב  (ר ְל  ִק� 15ֲע�^ ֲע� ָז� ה־ֹּת	 מ�
ְך 6�ִנ eו ֲע� ְב  (ר ׀  ְל  ( ֲע� ְך  � �ְב ֶ֖א ֽכ� מ� ּוֶׁ֣ש  �ִנ ֶ֖א� ְך  &�ר ְב� ְל־ֶׁ֣ש	 ֲע�

ְך׃  � ְל� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א י  ית	 � ְׂש	 ֲע� ְך  י	 ְּט/את�& ִח� מּו�  ִצ� � ן 16ֲע� P�ֽכ ְל�
ֽכּו � �ְל �י י ( ְב	 ּׁ֔ש� ֙ם ֶּב� � ָּ֑ל� Lְך ֹּֽכ י	 � ר� ְל־ִצ� ֽכ� ְלּו ו� &�ֽכ ֶ֖א� �ְך� י י	 ְל�8 ֽכ� ְל־ֶ֖א ֹּֽכ�
ָז׃ � ְב� ן ְל� � �ֹּת ְך ֶ֖א� י	 � ָז� ָז� ְל־ֶּב ֽכ� ה ו� ְּס�& ֶׁ֣ש	 מ� ְך� ְל	 י	 ּו ֶׁ֣ש/אס�8 י+ ה� ו�

ְך 17 � �ֶ֖א ְּפ� ר� ֶ֖א� ְך  י	 � ֹּֽכֹות� ַּמ� ּומ	 ְך  0 ְל� ה  � ֽכ� Lר ֶ֖א� ה  ְל�, ֲע� ֶ֖א�  Xי ֹּֽכ	
ֶׁ֣ש � �ר יא ִּד ֹון ה	& ָּ֑י) ְך ִצ	 ֶ֖אּו ְל�& ר� ( ה� ִק� ִח� ִּד� י ִנ	 + �ה ֹּֽכ	 הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

ּ֙ה׃  � ין ְל� � �ְב� 18      סֶ֖א י־ֶׁ֣ש� ִנ	 ִנ� ה ה	 הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (ֹּֽכ
֙ם � �ִח ר� ֶ֖א� יו  � ת� ִנ ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ּומ	 ֹוְב  ִק& ֲע� � י� י  ( �ְל kה ֶ֖א� ְבּות�  ֶׁ֣ש�
ֹו �ֶ֨ט ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל־מ	 ֲע� ֹון  �מ ר� ֶ֖א� ו� ּ֙ה  ָּ֑ל�& ְל־ֹּת	 ֲע� יר�  ֲע	 ה  � ת� ִנ� ְב� ִנ	 ו�

ְב׃  � �ֶׁ֣ש �י֙ם 19י � ִק	 ִח� ְׂש� מ� ֹוְל  ִק) ו� ה  � ֹּתֹוְד� ֙ם  0 ה� �מ א  � ִצ� י� ו�
רּו׃ � ֲע� ִצ� א י	 �ְל/ י֙ם ו� � ֹּת	 ְד� ֶּב� ֽכ� ה	 ֶ֨טּו ו� ֲע�& מ� א י	 ְל/) י֙ם� ו� ת	 ֶּב	 ר� ה	 ו�

י 20 ֹּת	& ְד� ִק� ( ֹון ּופ� ֹּֽכ� י ֹּת	 ( ִנ� פ� ֹו ְל� �ת ְד� ֲע� ֙ם ו� ְד� & ִק� יו� ֹּֽכ� ִנ� ּו ְב� י+ ה� ו�
יו׃  � ִצ� ְל־ְלִח� ְל ֹּֽכ� � ְלֹו� 21ֲע� ֶׁ֣ש� �ֵּ֥נּו ּומ ַּמ�6 ֹו מ	 Wיר ִּד	 ה ֶ֖א� י�, ה� ו�

י מ	,  Xי ֹּֽכ	 י  � ְל� �ֶ֖א )ֶׁ֣ש  ְּג� ִנ	 ו� יו  � ֹּת	 ְב� ר� ִק� ה	 ו� א  &�ִצ �י ֹו  ֶּב) ר� ֵּ֥ק	 מ	
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י ִנ� � ְל� �ת ֶ֖א �ֶׁ֣ש� ֣ג� ֹו ְל� ֶּב0 ת־ְל	 ְב ֶ֖א� V ר� ה ֲע� Wהּוא־ָז�

֙ם 22 � ֽכ� ְל� �ה  י� ה� ֶ֖א� י  ֽכ	& ִנ ( ֶ֖א� ו� ֙ם  � ֲע� ְל� י  � ְל	 ֙ם  ית� � י	 ה� ו	
י֙ם׃  � אְלה	 �ה� 23      סְל מ� �ה ִח הו�6 ת י� ( ר� ֲע� )ה ׀ ס� �ֵּ֥נ ה	

ּוְל׃ ִח� י֙ם י� � ֲע	 ֶׁ֣ש� אֶׁ֣ש ר� �ְל ר/ 0 ר ֲע� � �ְּגֹור ת� ר מ	 ֲע� � ה ס� ֶ֖א�& ִצ� � י�
ֹו 24 �ת ְׂש ְד־ֲע� ֲע� ה  הו�& ף־י� ֶ֖א� רֹון�  ִח� ּוְב  ֶׁ֣ש6 י� א  ְל/)

י֙ם � מ	 ָּ֑י� ה� ית  � ר	 ִח� ֶ֖א� ֶּב� ֹו  ֶּב� ְל	 ֹות  ַּמ) ָז	 מ� ֹו  �ימ ִק	 ְד־ה� ֲע� ו�
ּ֙ה׃  � ִנּו ְב� ֹוִנ� �ֶּב ת� ֹּת	

י֙ם 31 אְלה	& � �ה� ְל י� ה� � ה ֶ֖א� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א יא� ִנ� ה	 ת ה� + �ֲע ֶּב�
֙ם׃ � ֲע� י ְל� � יּו־ְל	 ה� � י	 ה  ַּמ� � �ה ְל ו� � �ֶ֖א ר� ְׂש� ֹות י	 ִח) ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל מ	 �ֽכ ְל�

֙ם 2      ס � ר ֲע� ֶּב�& ְד� ַּמ	 ן� ֶּב� �א ִח � ִצ� ה מ� הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ֹּֽכ
ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� ֹו י	 �יֲע ְּג	 ר� ה� ֹוְך ְל� �ְל ְב ה� ר� � י ִח� �יְד ( ר	 ֹוִק 3ְׂש� Uִח ר� �מ

ן � �ְל־ֹּֽכ יְך ֲע� ֹּת	& ְב� ה� ֙ם� ֶ֖א� ת ֲעֹוְל� + ְב� ה� ֶ֖א� י ו� � ה ְל	 ( ֶ֖א� ר� ה ִנ	 � הו� י�
ְד׃  ס� � יְך ִח� � ֹּת	 ֽכ� ֶׁ֣ש� ת 4מ� � תּוְל� ת ֶּב� י& �ִנ ְב� ִנ	 � ו� ְך�  �ִנ ְב� ֹוְד ֶ֖א� ֲע+

ֹוְל �ִח מ� ֶּב	 את  � ִצ� י� ו� ְך  י	 ְּפ�& Lת י  ( ִּד	 ֲע� ֹּת� ֹוְד  ֲע^ ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	
י֙ם׃  � ִק	 ִח� ְׂש� ֹון 5מ� ר� מ� �י ֶׁ֣ש � �ר ה� י֙ם ֶּב� מ	& ר� י ֽכ� ( ֲע	 ְּט� ֹוְד ֹּת	 ֲע^

ְלּו׃  � �ָּ֑ל ִח	 י֙ם ו� � ֲע	 ֶ֨ט� ּו ִנ �ֲע ֶ֨ט� י֙ם 6ִנ� � ר	 ִצ� ּו ִנ �ֶ֖א ר� ֹו֙ם ִק� ֶׁ֣ש־י& י י� ( ֹּֽכ	
ה � הו� ְל־י� ֶ֖א� ֹון  ָּ֑י& ִצ	 ה  ( ְל� ֲע� ִנ� ו� ּומּו  ִק^ ֙ם  י	 � ר� פ� ֶ֖א� ר  ( ה� ֶּב�
יִנּו׃  � �ְלה פֶ֖א_

ה 7 ִח�& מ� ְׂש	 ְב�  ִק ֲע� � י� ְל� ּו  ֵּ֥נ+ ר� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (י־ֽכ ֹּֽכ	
ּו ר& מ� ֶ֖א	 ו� ְלּו�  ְל� � יֲעּו ה� + מ	 ֶׁ֣ש� �֙ם ה� ְּגֹוי	 אֶׁ֣ש ה� ר/) ּו ֶּב� �ְל ה� ִצ� ו�
ְל׃ � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  � ר	 �ֶ֖א ת ֶׁ֣ש� � �ֶ֖א ָ֤ך&  ַּמ� ת־ֲע� � ֶ֖א� ה�  הו� י� ֲע  + הֹוֶׁ֣ש�

8 iי֙ם ֹּת	 ִצ� ֶּב� ִק	 ו� ֹון  פ6 ִצ� ץ  ר� ( ֶ֖א� �מ ֙ם  Wֶ֖אֹות� יא  ְב	, �מ  Xי ִנ	 ִנ� ה	
ת ְד� � יְל� ו� ה  � ר� ה�  Sִח &�ְּס ּופ	 )ר  �ּו ֲע	 ֙ם  ֶּב�^  hץ ר� י־ֶ֖א� �ת ֹּֽכ� ר� ָּ֑י� מ	

ה׃  ֵּ֥נ� � �ה ּוְבּו  �ֶׁ֣ש י� ֹוְל  �ְד ְּג� ְל  � ה� ִק� ו  � ִּד� ִח� ֶ֖אּו 9י� 6ְב י� י  ( ֽכ	 ְב� ֶּב	
֙ם י	 מ�& י  �ְל )ִח� ְל־ִנ� ֶ֖א� ֙ם�  �יֽכ ֹוְל	 ֶ֖א�  h֙ם �יְל ֹוְב	 ֶ֖א�  iי֙ם ִנּוִנ	 ִח� ת� ְב� ּו�
ְל� �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י ְל� +ית	 י	 י־ה� � ּ֙ה ֹּֽכ	 � ּו ֶּב� �ְל ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� א י	 �ר ְל/ ֶׁ֣ש�& ְך י� ר� ( ְד� ֶּב�

ּוא׃  ה� י  ר	 �ֽכ ֶּב� ֙ם  י	 � ר� פ� ֶ֖א� ו� ְב  ֶ֖א�& ּו 10      סְל� ֲע+ מ� ֶׁ֣ש	
ִק � ִח� ר� ַּמ� מ	 י֙ם  � ָּ֑י	 ֶ֖א	 ְב� יְדּו  � ְּג	 ה� ו� ֙ם  ְּגֹוי	& ה�  הו� ר־י� ְב� ְד�
ה � ֲע� ר ֹו ֹּֽכ� �ר מ� ֵּ֥נּו ּוֶׁ֣ש� ִצ�& ֶּב� ִק� ְל� י� �ֶ֖א ר� ְׂש� ה י	 + �ר ָז� ּו מ� ר6 מ� ֶ֖א	 ו�

ֹו׃  ר� ְד� ְד 11ֲע� � ָּ֑י� ֹו מ	 Uְל ֶ֖א� ְב ּו֣ג� �ִק ֲע� ת־י� � ה ֶ֖א� � הו� ה י� � ְד� י־פ� � ֹּֽכ	
ֵּ֥נּו׃  � ַּמ� ִק מ	 � ָז� ּו 12ִח� Pר ה� ִנ� ָּ֑יֹוןh ו� רֹו֙ם־ִצ	 מ� ּו ְב	 ִנ) ֵּ֥נ� ר	 ֶ֖אּוi ו� ּוְב�

ר ה�& ִצ� ְל־י	 ֲע� ו� ֶׁ֣ש  (יר ְל־ֹּת	 ֲע� ו� ן�  ֣ג� ְל־ִּד� ה ֲע� הו�6 י� ּוְב  ְל־ֶ֨ט) ֶ֖א�
ה ו�& ר� ן  ( ֣ג� ֹּֽכ� ֙ם�  ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ה  + ת� י� ה� ו� ר  � ִק� ּוְב� אן  �י־ִצ/ �ִנ ְל־ֶּב� ֲע� ו�

ֹוְד׃  ֲע� ה  � ְב� ֶ֖א� ְד� ְל� יפּו  � ְל/א־יֹוס	 ִח 13ו� + מ� ְׂש� ֹּת	 ָז  ( ֶ֖א�
י ֹּת	, ֽכ� פ� ה� ו ו� � ִּד� ִח� י֙ם י� � ִנ	 �ִק י֙ם ּוָז� � ר	 Lִח ֹוְל ּוְב� ִח& מ� ה� ֶּב� תּוְל� ֶּב�
֙ם׃ � י֣גֹוִנ� י֙ם מ	 � ֹּת	 ִח� ַּמ� ְׂש	 ו� י֙ם  ֹּת	& מ� ִח� ( ִנ	 ו� ְׂשֹון�  ְׂש� ֙ם ְל� + ְל� ְב� ֶ֖א�

י 14 � ת־ֶ֨טּוְב	 י ֶ֖א� 0 ַּמ	 ֲע� ו� ן  ֶׁ֣ש� � י֙ם ִּד� � ִנ	 ה� ֹּֽכ ֶׁ֣ש ה� �פ� ִנ� י  0 ית	 �ּו ר	 ו�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ֲעּו ִנ� � ֶּב� ְׂש� ה 15      סי	 הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (ֹּֽכ

ְל � �ִח י֙ם ר� רּור	& מ� י ת� ( ֽכ	 י� ֶּב� ה	 ִנ� ֲע�  מ� ֶׁ֣ש� ה ִנ	 + מ� ר� ֹוְל ֶּב� ִק)
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י � יה� ֹּֽכ	 � ִנ� ְל־ֶּב� ֙ם ֲע� � �ִח ֵּ֥נ� ה	 0ה ְל� ִנ� ֶ֖א� �יה� מ � ִנ� ְל־ֶּב� ה ֲע� ( ֹּֽכ� ְב� מ�
ֵּ֥נּו׃  � יִנ� �ְך� 16      סֶ֖א �י ִקֹוְל + ֲע	 ִנ� ה מ	 הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (ֹּֽכ

ְך� �ת ָּ֑ל� Lֲע פ� ר ְל	 + ֽכ� ֶׁ֣ש ְׂש� ,�יX י ה ֹּֽכ	 � ֲע� מ� ִּד	 ְך מ	 י	 � יִנ� �ֲע י ו� ֽכ	 ֶּב�& מ	
�ְב׃  �ֶ֖אֹוי ץ  ר� � ֶ֖א� �מ ְבּו  � ֶׁ֣ש� ו� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א �ה 17ִנ� ו� ִק� ֶׁ֣ש־ֹּת	 �י ו�

֙ם׃ � ְבּוְל� ֣ג� ְל	 י֙ם  � ִנ	 ְב� ְבּו  � ֶׁ֣ש� ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְך  � �ית ר	 ִח� ֶ֖א� ְל�
ְד 18      ס &�ִנֹוְד ת� מ	 ֙ם�  י	 ר�8 פ� ֶ֖א� י  ֹּת	 ֲע� מ�6 ֶׁ֣ש�  Sֹוֲע מ) ֶׁ֣ש�

י ִנ	 ( �יְב ֶׁ֣ש	 ה� ְד  � ַּמ� Lְל א  ְל/) ְל  ֣ג� � �ֲע ֹּֽכ� ר  &�ס ּו� ֶ֖א	 � ו� י�  ִנ	 ֹּת�8 ר� ְּס� י	
י׃  � ְלה� ֶ֖א_ �ה  הו� י� ה  � ֹּת� ֶ֖א� י  � ֹּֽכ	 ה  ּוְב� ֶׁ֣ש& ֶ֖א� י 19ו� + �ר ִח� י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	

ְך � �ר ְל־י� ֲע� י  ֹּת	 ִק� � פ� י ס� ֲע	& )ְד� ּו� ה	 י�  �ר ִח� � ֶ֖א� ו� י  ֹּת	 מ� ִח�& ִנ	 י�  ֶׁ֣שּוְב	
י׃ � ֲעּור� ת ִנ� � ְּפ� ר� י ִח� את	 � ְׂש� י ִנ� � י ֹּֽכ	 ֹּת	 מ� ְל�& ֽכ� ֙ם־ִנ	 ֣ג� י ו� ֹּת	 ֶׁ֣ש� ^ֶּב

י֙ם 20 ֲע	& Lֶׁ֣ש ֲע� ֶׁ֣ש� ְד  )ְל� י� ֙ם  ֶ֖א	^ ֙ם  י	 ר�6 פ� ֶ֖א� י  W	ְל יר  , ֵּ֥ק	 י�  Xן �ְב ה�
ן 6�ְל־ֹּֽכ ֲע� ֹוְד  ֲע� ֵּ֥נּו  � ר� ֹּֽכ� ָז� ֶ֖א� ר  �ֽכ ָז� ֹו  ֶּב& י�  ר	 ֶּב� ְד� י  + �ִּד י־מ	 � ֹּֽכ	
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֵּ֥נּו  � מ� ִח� ר� gֶ֖א ֙ם  � �ִח ר� ֹו  ְל& י�  ֲע� �מ ּו  מ+ ה�

י֙ם 21      ס רּור	& מ� ְך� ֹּת� י ְל� מ	 + י֙ם ְׂש	 ִנ	6 Lָּ֑י ְך ִצ	 ( י ְל� יְב	 V ָּצ	 ה�
ְך  ר� ( ִּד� ה  � ָּ֑ל� ס	 מ� � ְל� ְך  &�ֶּב ְל	 י  ת	 ( ֹּת� הְלֽכתי ֶׁ֣ש	 ֽכ� � ְל� יה� ּוְב	 ֶׁ֣ש^

ה׃ ָּ֑ל� � �ֶ֖א ְך  י	 � ר� ְל־ֲע� ֶ֖א� י  ְב	 � Lֶׁ֣ש ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ת  ( תּוְל� ֶּב�
א 22 ר�, י־ְב� � ה ֹּֽכ	 � ְב� �ֹוְב ּׁ֔ש� ת ה� � ֶּב� ין ה� & ִק	 ַּמ� ִח� ת� י� ֹּת	 ת� ְד־מ� ֲע�

ר׃ ְב� � ְּג� ְב  � �ֹוְב �ס ֹּת� ה  � ְב� �ִק ִנ� ץ  ר� ֶ֖א�& ֶּב� ה�  ֶׁ֣ש� ְד� ִח� +ה  הו� י�
י 23      ס ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� ִצ� +ה  הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

ץ ר� + ֶ֖א� ֶּב� ה  ֶּ֗ז�6 ה� ר  ( ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ּו  Pר י/אמ� ֹוְד  ֲע) ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
Vָ֤ך ֽכ� ר� ְב� י� ֙ם  � ְבּות� ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  � ֶׁ֣שּוְב	 ֶּב� יו  ר�& ֲע� ּוְב� ה�  הּוְד� י�

ֶׁ֣ש׃  ְד� �ֵּ֥ק ה� ר  � ה� ִק  ְד� � ה־ִצ� �ו ִנ� 0ה  הו� ּ֙ה 24י� 0 ְב� ְבּו  �ֶׁ֣ש� י� ו�
ר׃ ְד� � �ֲע ּו ֶּב� �ֲע ס� ִנ� ו� י֙ם  U	ר ֹּֽכ� ו ֶ֖א	 � ִּד� ִח� יו י� � ר� ְל־ֲע� ֽכ� ה ו� � הּוְד� י�

ה 25 � ְב� ֶ֖א� ִּד� ֶׁ֣ש  �פ� ְל־ִנ� ֽכ� ו� ה  � פ� �י ֲע� ֶׁ֣ש  )פ� ִנ� י  ית	 � �ו ר� ה	 י  � ֹּֽכ	
י׃  את	 � �ָּ֑ל י 26מ	 � ת	 ִנ� ּוֶׁ֣ש� ה  � ֶ֖א� ר� ֶ֖א� ו� י  ת	 (יִצ ִק	 ה_ את  �ְל־ָז/ ֲע�

י׃  � ָּ֑ל	 ה  ְב� ר� � י֙ם 27      סֲע� � ֶ֖א	 ֶּב� י֙ם  � מ	 י� 0ה  �ֵּ֥נ ה	
ית ( �ת־ֶּב ֶ֖א� ְל� ו� �ֶ֖א ר� ְׂש� ית י	 + �ת־ֶּב י ֶ֖א� ֹּת	6 ֲע� ר� ָז� �ה ו� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

ה׃  � מ� �ה ֶּב� ֲע  ר� � ָז� ו� ֙ם  � ְד� ֶ֖א� ֲע  ר� � ָז� ה  הּוְד�& ה 28י� Pי� ה� ו�
ֹוץ ת0 ִנ� ְל	 ו� ֹוֶׁ֣ש  Vת ִנ� ְל	 ֙ם  יה�6 �ְל ֲע� י  ֹּת	 ְד� ( ִק� ֶׁ֣ש� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ�
֙ם 0 יה� �ְל ְד ֲע� Vִק ֶׁ֣ש� ן ֶ֖א� ( �ֹּֽכ  Sֲע � �ר ה� יְד ּוְל� ( ְב	 ֶ֖א� ה� ס ּוְל� �ר ה� ְל� ו�

ה׃  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�  Sֹוֲע �ֶ֨ט ִנ� ְל	 ו� ֹות  �ִנ ְב� ֙ם 29ְל	 &�ה ה� י֙ם  ( מ	 ָּ֑י� ֶּב�
י֙ם � ִנ	 י ְב� � �ֵּ֥נ ֶׁ֣ש	 ר ו� ס� �ְלּו ְב ֽכ� ( ֹות ֶ֖א� �ְב ֹוְד ֶ֖א� ּו ֲע& ר) ְל/א־י/אמ�

ה׃  יִנ� � ה� ִק� ּות 30ֹּת	 מ� י� ֹו  �ִנ eו ֲע� ֶּב� יֶׁ֣ש  � ֙ם־ֶ֖א	 ֶ֖א	 י  0 ֹּֽכ	
יו׃ � ֵּ֥נ� ֶׁ֣ש	 ה  יִנ� � ה� ִק� ֹּת	 ר  ס� �ֶּב ה� ְל  � �ֽכ ֶ֖א ה� ֙ם  0 ְד� ֶ֖א� � ְל־ה� ֹּֽכ�

י 31      ס ֹּת	6 ר� ֽכ� �ה ו� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם ִנ� � ֶ֖א	 י֙ם ֶּב� � מ	 0ה י� �ֵּ֥נ ה	
ית � ר	 ֶּב� ה  � הּוְד� י� ית  � �ת־ֶּב ֶ֖א� ו� ְל  0 �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  V �ת־ֶּב ֶ֖א�

ה׃  � ֶׁ֣ש� ְד� י� 32ִח� ֹּת	 ר�8 ֹּֽכ� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ית  ר	6 ֶּב� ֽכ� א  ְל/)
֙ם � יֶ֖א� הֹוִצ	 ְל� ֙ם  ְד�& י� ְב� י  ( יִק	 ָז	 ִח_ ה� יֹו֙ם�  ֶּב� ֙ם  ְבֹות�& ת־ֶ֖א� ֶ֖א�
י ית	6 ר	 ת־ֶּב� רּו ֶ֖א� ( �פ �ה ה  ַּמ� W�ר־ה ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� ( ֶ֖א� �מ

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � ְב� י  ֹּת	 ְל� � ֲע� ֶּב� י  0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א� את 33ו� ָז/) י  ( ֹּֽכ	
י ,�ר ִח� ְל ֶ֖א� W�ֶ֖א ר� ְׂש� ית י	 ,�ת־ֶּב תX ֶ֖א� ר ֽכ� ר ֶ֖א� ( ֶׁ֣ש� ית ֶ֖א� Y	ר ֶּב� ה�
י� ת	 ֹור� ת־ֹּת� ֶ֖א� י  ֹּת	 + ת� ִנ� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם�  �ה ה� י֙ם  + מ	 ָּ֑י� ה�
֙ם� ה� ְל� י  +ית	 י	 ה� ו� ה  ֵּ֥נ� � ְב� ֹּת� ֽכ� ֶ֖א� ֙ם  � ֶּב� ְל־ְל	 ֲע� ו� ֙ם  ֶּב�& ר� ִק	 ֶּב�

֙ם׃  � ֲע� י ְל� � יּו־ְל	 ה� � י	 ה  ַּמ� � �ה י֙ם ו� אְלה	& � �ּו 34ְל ְד) ַּמ� ְל� א י� V/ְל ו�
ר &אמ �ְל יו�  ִח	 ת־ֶ֖א� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	 ו� הּו  W�ֲע �ת־ר ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ֹוְד  ֲע6
+֙ם ֵּ֥נ� ֶ֨ט� ִק� מ	 י ְל� W	ּו ֶ֖אֹות ֲע, ְד� �֙םX י י־ֽכּוָּ֑ל� � �ה ֹּֽכ	 הו� ת־י� ּו ֶ֖א� �ֲע ִּד�
֙ם ִנ�& eו ֲע� � ְל� ִח�  ְל� ס� ֶ֖א� י  + ֹּֽכ	 ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם�  ְדֹוְל� ְד־ְּג� ֲע� ו�

ֹוְד׃  ר־ֲע� ֹּֽכ� ָז� ֶ֖א� א  �ְל/ ֙ם  � את� ְּט� ִח� ׀ 35      סּוְל� ה  (ֹּֽכ
Sִח � �ר ת י� 0ֵּ֥ק L֙ם ִח ֹור יֹומ�& ֶ֖א) ֶׁ֣ש� ְל� מ� ן ֶׁ֣ש�8 � �ת ה ִנ הו�6 ר י� ( מ� ֶ֖א�

יו ָּ֑ל�& ֣ג� ּו  מ) ה_ ָּ֑י� ו� ֙ם�  ָּ֑י� ה� +ֲע  ֣ג� ר ה  ְל� י� � ְל� ֹור  ֶ֖א) ְל� י֙ם  � ְב	 ֽכֹוֽכ� ו�
ֹו׃  מ� ֶׁ֣ש� ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י֙ם 36י� � ֵּ֥ק	 Lִח ה� ֶׁ֣שּו  WLמ ֙ם־י� ֶ֖א	

ְל W�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ֲע  ר� ָז�,  X֙ם ְּג� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ִנ� פ� ָּ֑ל� מ	 ה  ָּ֑ל� 0 �ֶ֖א ה�
י֙ם׃ � מ	 ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ� י  � ִנ� פ� ְל� ֹוי  ְּג0 ֹות  �י ה� � מ	 ּו  ת6 ֶּב� ֶׁ֣ש� י	

֙ם� 37      ס י	 מ�8 ִּדּו ֶׁ֣ש� + ַּמ� ֙ם־י	 ה ֶ֖א	 הו�6 י� ר  ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (ֹּֽכ
י P	ִנ ֙ם־ֶ֖א� ה ְּג� ְּט� � מ� ץ ְל� ר� � י־ֶ֖א� �ְד ֹוס� ּו מ� �ר ִק� ִח� �י ה ו� ְל� ֲע� מ�& ְל� מ	
ּו �ְׂש ר ֲע� � ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� ְל־ֹּֽכ� � ְל ֲע� 0 �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ֲע  ר� V ְל־ָז� ֽכ� ס ֶּב� ֶ֖א�, מ� ֶ֖א�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם  38      סִנ� � מ	 י� 0ה  �ֵּ֥נ י֙םה	 � ֶ֖א	 ֶּב�
ְל � ִּד� ֣ג� ַּמ	 מ	 ה  יהו�& � ְל� יר�  ֲע	 ה� ה  + ת� ִנ� ְב� ִנ	 ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

ה׃  � ֵּ֥נ� ְּפ	 ה� ר  ֲע� � ֶׁ֣ש� ְל  � �ֶ֖א ִנ� ִנ� ֹוְד  39ִח� Wֲע א  ִצ�, י� וִקוה ו� + ִק�
ה׃ ת� � ֲע� ְּג ְב  � ס� ִנ� ו� ְב  � �ר ְּג� ת  ( ֲע� ְב� ְּג	 ְל  � ֲע� ֹו  ִּד& ֣ג� ִנ� ה�  ִּד� ַּמ	 ה�

ְל־ 40 � ֽכ� ו� ן  ֶׁ֣ש� Yִּד� ה� ו� י֙ם ׀  ( ר	 ֣ג� ְּפ� ִק ה� מ� ( �ֲע ְל־ה� ֽכ� השרמותו�

 Xמֹות �ְד ּׁ֔ש� רה� ֲע� + ֶׁ֣ש� ת  ֵּ֥נ�, ְד־ְּפ	 ֲע� ֹון  Wר ְד� ִק	 ְל  ִח� ְד־ִנ�, ֲע�
ֶׁ֣ש V �ת ֵּ֥נ� א־י	 ְל/� �ה  יהו� � ְל� ֶׁ֣ש  ְד� �ִק ה  ִח� ר�& ָז� מ	 י֙ם�  ְּסּוס	 ה�

֙ם׃  � ֲעֹוְל� ֹוְד ְל� �ס ֲע 0 �ר ה� �ְל/א־י �       סו�
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ת 32 ( �ֶ֖א �מ הּו�  י�8 מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� +ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  Pְב� ִּד� ה�
ה  הו�& ה� ְבשִנת י� ִנ� ּׁ֔ש� ְךֶּב� ְל� ( מ� הּו  � ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְל� ית  ר	& ְׂש	 ֲע� ה�

ה � ִנ� ֶׁ֣ש� ה  � �ר ְׂש� ה־ֲע� � ִנ� מ ֶׁ֣ש� 0ה  ִנ� ּׁ֔ש� ה� יא  V ה	 ה  � הּוְד� י�
ר׃  � אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� י֙ם 2ְל	 � ר	 ִצ� ְל  ְב�& ֶּב� ְך  ְל� ( מ� יְל  ^�ִח ָז  ֶ֖א�6 ו�

ְלּוא� ֽכ� +ה  י� ה� יא  ְב	6 ֵּ֥נ� ה� )הּו  י� מ� ר� י	 ו� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� ְל־י� ֲע�
ה׃ � הּוְד� י� ְך  ְל� � ית־מ� � �ֶּב ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ר�& ְּט� ַּמ� ה� ר  ( ִצ� ִח� ֶּב�

ר 3 �אמ �ְל ה  � הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� �הּו  ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ֹו  ֶ֖א& ְל� ֹּֽכ� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
י ִנ	, ִנ� ה ה	 הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ר ֹּֽכ 6אמ �א ְל Wֶּב� ה ִנ	 ֹּת�, X ֶ֖א� Sִּדּוֲע מ�
ּ֙ה׃ � ְד� ֽכ� ְל ּוְל� � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � �ְד מ� י� את ֶּב� ֶּ֗ז/0 יר ה� � ֲע	 ת־ה� ן ֶ֖א� W�ת ִנ

)ְד 4 ָּ֑י� מ	 ֶ֨ט  � �ְל ַּמ� י	 א  �ְל/ ה  הּוְד�& י� ְך  ְל� ( מ� הּו�  ָּ֑י�8 ִק	 ְד� ִצ	 ו�
ְל ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � מ� )ְד  י� ֶּב� ן�  �ת ֵּ֥נ� י	 ן  +ת ֵּ֥נ� ה	 י  ( ֹּֽכ	 י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ה�

ת־ ֶ֖א� יו  � יִנ� �ֲע ו� יו  ֙ם־ְּפ	& ֲע	 יו  ( ר־ְּפ	 ֶּב� ְד	 יוֲעיִנו ו� � יִנ� �ֲע
ה׃  יִנ� � ֶ֖א� ר� ה 5ֹּת	 י�& ה� � ֙ם י	 ( ֶׁ֣ש� הּו� ו� ָּ֑י�8 ִק	 ְד� ת־ִצ	 ְך ֶ֖א� + ְל יֹוְל	 Pְב� ּוְב�

ּו מ0 ִח� ָּ֑ל� � ת	 י  V ֹּֽכ	 �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֹו  �ת ֶ֖א י  � ְד	 ִק� ְד־ְּפ� ֲע�
יִחּו׃  � ְל	 ִצ� ת� א  �ְל/ י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ת־ה� פֶ֖א�

ר׃ 6 �אמ �י ְל � ְל� �ה ֶ֖א � הו� ר־י� ְב� �ה ְד� י� �הּו ה� י� מ� ר� ר י	 אמ� �ָּ֑י/ ו�
ר 7 �אמ �יָ֤ך ְל � ְל� �א ֶ֖א � ָ֤ך& ֶּב� ְד� �֙ם� ִּד Lָּ֑ל ן־ֶׁ֣ש� ְל ֶּב� 6�ֶ֖א מ� ִנ� )ה ִח� �ֵּ֥נ ה	

ָ֤ך0 ְל� י  � ֹּֽכ	 ֹות  ת& ִנ� ֲע� ֶּב� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י�  ְד	 ת־ְׂש� ֶ֖א� ָ֤ך6  ְל� )ה  �ִנ ִק�
ֹות׃  ִנ� ִק� ה ְל	 � ָּ֑ל� Lֶ֖א ְּג� ֶ֨ט ה� � ְּפ� ֶׁ֣ש� ְל 8מ	 ,�ֶ֖א מ� ִנ� י ִח� ְל� I�א ֶ֖א ְב/) ָּ֑י� ו�

ר אמ� ָּ֑י/) הh ו� ר� ְּט� ַּמ� ר ה� ( ִצ� ְל־ִח� הi ֶ֖א� הו� ר י� ( ְב� ְד� י ֹּֽכ	 W	ְד ן־ִּד ֶּב�
ר ׀ ( ֶׁ֣ש� ֹות ֶ֖א� Wת ִנ� ֲע� ר־ֶּב� ֶׁ֣ש� י ֶ֖א� ְד	, ת־ְׂש� א ֶ֖א� Iה ִנ�( �ִנ י ִק� Yְל� �ֶ֖א
�ָ֤ך ּוְל� ה  0 ּׁ֔ש� Lר י� ה� ֶ֨ט  V ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	  Pָ֤ך י־ְל� � ֹּֽכ	 ין  מ	6 י� ִנ� ֶּב	 ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב�
ּוא׃ ה� ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ֹּֽכ	 ֲע  Uְד� �ֶ֖א ו� ְך  � ה־ְל� �ִנ ִק� ה  � ָּ֑ל� Lֶ֖א ְּג� ה�

י 9 � ְד	 ן־ִּד ֶּב� ְל  � �ֶ֖א מ� ִנ� ִח� ת  0 �ֶ֖א �מ ה  ְד�& ָּׂש� ת־ה� ֶ֖א� ה�  ִנ� ִק� ֶ֖א� � ו�
ף ס� ֹּֽכ�& ת־ה� ֶ֖א� ה־ָּ֑לֹו�  ְל� ִק� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ו� ֹות  ת� ִנ� ֲע� ֶּב� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ף׃  ס� � ֹּֽכ� ה� ה  � ר� ְׂש� ֲע� ו� י֙ם  � ְל	 ִק� ֶׁ֣ש� ה  � ֲע� ְב� ְב 10ֶׁ֣ש	 +ֹּת ֽכ� ֶ֖א� ו�
ף ס� � ֹּֽכ� ה� ְל  �ִק ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� י֙ם  � ְד	 �ֲע ְד  � �ֲע ֶ֖א� ו� ֙ם  &ֹּת ִח� ֶ֖א� � ו� ר�  פ� 8�ְּס ֶּב�

֙ם׃  י	 � ִנ� מ/אָז� �ה 11ֶּב� ִנ� ִק� ַּמ	 ה� ר  פ� ( �ת־ס ֶ֖א� ִח  � ֵּ֥ק� ֶ֖א� ו�
ּוי׃ ְל� ְּג� ת־ה� ֶ֖א� ו� י֙ם  � ֵּ֥ק	 Lִח ה� ו� �ה  ו� ִצ� ַּמ	 ה� ּו֙ם  ת0 ִח� � ת־ה� ֶ֖א�

12 iה ָּ֑י� ר	 �ן־ִנ ּוְך ֶּב� ר) ְל־ֶּב� ה ֶ֖א� ִנ�6 ִק� ַּמ	 ר ה� פ� ( �ְּס ת־ה� ן ֶ֖א� P�ֹּת ֶ֖א� ו�
י֙ם ְד	& �ֲע � י� ה� �יִנ �ֲע י ּוְל� ְד	& ְל ִּד ( �ֶ֖א מ� ִנ� י� ִח� �יִנ �ֲע הh ְל� י� �ס ִח� ן־מ� ֶּב�
י֙ם הּוְד	& ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ� י�  �יִנ �ֲע ְל� ה  � ִנ� ִק� ַּמ	 ה� ר  פ� ( �ס ֶּב� י֙ם  � ְב	 ת� ֹּֽכ ה�

ה׃  � ר� ְּט� ַּמ� ה� ר  � ִצ� ִח� ֶּב� י֙ם  � ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ת 13ה� ֶ֖א� ה�  ּו� ִצ� ֶ֖א� � cו�

ר׃  �אמ �ְל ֙ם  � יה� �יִנ �ֲע ְל� ּוְך  ר& ה 14ֶּב� הו�, י�  Xר מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
י֙ם ( ר	 פ� ְּס� ת־ה� ֶ֖א�  Sֹוִח ִק) ְל� ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ�
ּו֙ם ת6 ִח� ת ה� ( �ֶ֖א ה ו� Wֶּ֗ז� ה ה� ִנ�, ִק� ַּמ	 רX ה� פ� �ת ס ( �ה ֶ֖א ָּ֑ל� Y�ֶ֖א ה�
ְׂש ר� � י־ִח� ְל	 ֽכ� ֶּב	 ֙ם  � ֹּת� ת� ּוִנ� ה  ֶּ֗ז�& ה� ְלּוי�  ְּג� ה� ר  פ� + �ס ת  ,�ֶ֖א ו�

י֙ם׃  � ֶּב	 ר� י֙ם  � מ	 י� ּו  �ְד מ� ֲע� י� ן  ֲע� � מ� ה 15      סְל� �ֽכ י  ( ֹּֽכ	
ּו �ִנ ֵּ֥ק� י	 ֹוְד  ְל ֲע) � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֹות ֶ֖א_ �ֶ֖א ְב� �ה ִצ� הו� י� ר  0 מ� ֶ֖א�
את׃  ֶּ֗ז/� ה� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  � מ	 ר� ּוֽכ� ֹות  �ְד ְׂש� ו� י֙ם  0 ֹּת	 פְב�

ר 16 פ� ( �ת־ס ֶ֖א� י�  ֹּת	 ת	 י  + �ר ִח� ֶ֖א� �ה  הו� ְל־י� ֶ֖א� ְל  � �ָּ֑ל ְּפ� ת� ֶ֖א� ו�
ר׃  �אמ �ְל ה  � ָּ֑י� ר	 �ן־ִנ ֶּב� ּוְך  �ר ְל־ֶּב� ֶ֖א� ה  ִנ�& ִק� ַּמ	 ּ֙הi 17ה� ה� ֶ֖א�

֙ם� י	 מ�8 ּׁ֔ש� ת־ה� ית� ֶ֖א� ְׂש	6 ה ֲע� ( ֹּת� )ה ׀ ֶ֖א� �ֵּ֥נ הh ה	 הו	 י י� ( ִנ� ְד ֶ֖א�
�ה ֶ֨טּוי� ֵּ֥נ� ה�  �ָ֤ך ֲע� ר ָז� � ּוְב	 ֹוְל  ְד& ְּג� ה� ָ֤ך�  ִח� �ֽכ ֶּב� ץ  ר� ֶ֖א�& ת־ה� ֶ֖א� ו�

ר׃  � ְב� ְל־ִּד� ֹּֽכ�  �ָ֤ך ַּמ� מ	 א  � �ְל ְּפ� א־י	 ְד� 18ְל/� ס� ִח�8 ה  ְׂש� +ֲע
֙ם � יה� �ִנ יִק ֶּב� � �ְל־ִח ֹות ֶ֖א� ְב& ן ֶ֖א� (eו ֙ם� ֲע� �ָּ֑ל ֶׁ֣ש� י֙ם ּומ� פ	& ְל� ֶ֖א� � ְל�
ֹות �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� ֹור  ֶּב& ְּג	 ה� ְדֹוְל�  ְּג� ה� ְל  + �ֶ֖א ה� ֙ם  � יה� �ר ִח� ֶ֖א�

ֹו׃  מ� �ה 19ֶׁ֣ש� ָּ֑י� יְל	 � ְל	 ֲע� ה� ְב  � ר� ו� ה  ִצ�& �ֲע � ה� ְל�  ְד ְּג�
֙ם ְד�& ֶ֖א� )י  �ִנ ֶּב� י�  �ֽכ ר� ְל־ִּד� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ֹות  ִח6 Lִק פ� )יָ֤ך  יִנ� �ר־ֲע ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
יו׃ � ְל� ְל� ֲע� מ� י  � ר	 פ� ֽכ	 ו� יו  ֽכ�& ר� ְד� ֹּֽכ	 יֶׁ֣ש�  ֶ֖א	 ְל� ת  + �ת ְל�

֙ם� 20 י	 ר�8 ִצ� ץ־מ	 ר� � ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  + ת	 פ� ּומ ֹות  ת, ֶ֖א ֹּת�  מ� Iר־ְׂש� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
�ָ֤ך ה־ָּ֑ל� ְׂש� ֲע� ֹּת� ֙ם ו� � ְד� ֶ֖א� � ְל ּוְב� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ה ּוְב� ֶּ֗ז�& ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ְד־ה� ֲע�

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ָּ֑י ֹּֽכ� ֙ם  � �ָ֤ך� 21ֶׁ֣ש ַּמ� ת־ֲע� ֶ֖א� א  0 �ִצ ֹּת ו�
י֙ם ת	6 מֹופ� ֹות ּוְב� ת) ֶ֖א ֙ם ֶּב� י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� ( ֶ֖א� �ְל מ � �ֶ֖א ר� ְׂש� ת־י	 ֶ֖א�
ֹוְל׃ ְד� ְּג� א  � מֹור� ּוְב� ה  ֶ֨טּוי�& ִנ�  Sֹוֲע ר) ָז� ֶ֖א� ּוְב� ה�  ִק� ָז� ִח� +ְד  י� ּוְב�

ֹּת� 22 ֲע� � ֶּב� ֶׁ֣ש� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� את ֶ֖א� ֶּ֗ז/& ץ ה� ר� ( ֶ֖א� ת־ה� ֙ם� ֶ֖א� ה� ן ְל� + �ֹּת ֹּת	 ו�
ֶׁ֣ש׃ � ְב� ְב ּוְד� � ְל� ת ִח� � ְב� ץ ָז� ר� 0 ֙ם ֶ֖א� � ה� ת ְל� ( �ת ֙ם ְל� � ְבֹות� ֶ֖א� ְל�

ָ֤ך� 23 ִקֹוְל�8 ְב� ּו  ֲע+ מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ו� ּ֙ה  ת�6 ֶ֖א ּו  ֶׁ֣ש) ר� � ָּ֑י	 ו� ֶ֖אּו  Wְב ָּ֑י� ו�
ָ֤ך) וְבתרותך  ת� תֹור� רּוְב� ֶׁ֣ש�, ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ�  Xת �ֶ֖א ֽכּו  ְל�& ְל/א־ה�

֙ם ת�& א ֶ֖א ( �ר ִק� ֹּת� ּו ו� ְׂש� א ֲע� ֹות ְל/) �ְׂש ֲע� ֙ם ְל� 0 ה� ה ְל� ית� V ּו	 ִצ	
את׃  ֶּ֗ז/� ה ה� � ֲע� ר� ְל־ה� ת ֹּֽכ� � �ֶ֖אּו 24ֶ֖א ( ֹות ֶּב� ְל6 ְל� ְּס )ה ה� �ֵּ֥נ ה	

י֙ם� ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ה� +ְד  י� ֶּב� ה  ִנ�6 ֹּת� ִנ	 יר  ( ֲע	 ה� ו�  hּ֙ה ְד� ֽכ� ְל� ְל�  iיר ֲע	 ה�
ר ְב� � ִּד� ה� ְב ו� � ֲע� ר� ה� ְב ו� ר� � ִח� 0י ה� �ִנ ְּפ� יה� מ	 ְל�& י֙ם ֲע� ( מ	 ִח� ְל� ֵּ֥נ	 ה�
c Text is correct relative to LC. Usually this marks a 
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texts.
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ה׃  � ֶ֖א� ר  �ָ֤ך ֵּ֥נ� ה	 ו� ה  � י� ה� ֹּת�  ר� 0 ֶּב� ִּד	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה 25ו� Pֹּת� ֶ֖א� ו�
ה 0 ְד� ָּׂש� ה�  Vָ֤ך ה־ְל� � �ִנ ִק� ה  הו	& י� י  ( ִנ� ְד ֶ֖א� י�  ְל� �ֶ֖א ֹּת�  ר� + מ� ֶ֖א�
�ְד י� ֶּב� ה  � ִנ� ֹּת� ִנ	 יר  � ֲע	 ה� ו� י֙ם  � ְד	 �ֲע ְד  ( �ֲע ה� ו� ף  ס� � ֹּֽכ� ֶּב�

י֙ם׃  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� הּו 26ה� � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ה  הו�& ר־י� ְב� ִּד� י�  ה	 י� ו�
ר׃  �אמ �ר הg 27ְל � ְׂש� ְל־ֶּב� י ֹּֽכ� � �ְלה ה ֶ֖א_ הו�& י י� ( ִנ	 ה� ֶ֖א� �ֵּ֥נ ה	

ר׃  � ְב� ְל־ִּד� א ֹּֽכ� � �ְל ְּפ� י י	 ֵּ֥נ	 ַּמ�& �ה 28מ	 הו� ר י� ( מ� ה ֶ֖א� �ן ֹּֽכ U�ֽכ ְל�
0ְד י� י֙ם ּוְב� ִּד	6 ְׂש� ֹּֽכ� )ְד ה� י� את ֶּב� W/ֶּ֗ז יר ה� ֲע	, ת־ה� ןX ֶ֖א� �ת י ִנ ( ִנ	 ִנ� ה	

ּ֙ה׃  � ְד� ֽכ� ּוְל� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  � אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ֶ֖אּו 29ִנ� ( ּוְב�
יתּו W	ָּצ ה	 את ו� ֶּ֗ז/& יר ה� ( ֲע	 ְל־ה� י֙ם� ֲע� מ	 ִח� ְל� ֵּ֥נ	 י֙ם ה� ִּד	6 ְׂש� ֹּֽכ� ה�
י֙ם Y	ֹּת ֶּב� ת ה� ( �ֶ֖א ּוה� ו� פ� ר� ֶׁ֣ש ּוְׂש� � �ֶ֖א את ֶּב� ֶּ֗ז/0 יר ה� � ֲע	 ת־ה� ֶ֖א�
י֙ם� ֽכ	 ס� ֽכּו ִנ� + ְּס	 ה	 ְל ו� ֲע� ֶּב�6 ֙ם ְל� Wיה� �ֹות ְּג� ְל־ְּג� ּו ֲע� ר, ְּט� רX ִק	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י׃  ִנ	 � �ס ֲע	 ֽכ� ה� ן  ֲע� � מ� ְל� י֙ם  ר	& �ִח ֶ֖א� י֙ם  ( אְלה	 �ּו 30ְל י, י־ה� � ֹּֽכ	
ֲע 0 ר� ה� י֙ם  � ְׂש	 ֲע ְך  ( ֶ֖א� ה  הּוְד�6 י� )י  �ִנ ּוְב� ְל  W�ֶ֖א ר� ְׂש� י־י	 � �ִנ ְב�
ְך ( ֶ֖א� ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י־י	 � �ִנ ְב� י  ( ֹּֽכ	 ֙ם  � יה� �ת �ר Lֲע ֵּ֥נ� מ	 י  � יִנ� �ֲע ֶּב�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � יה� �ְד י� ה  � �ְׂש ֲע� מ� ֶּב� י  0 ת	 ֶ֖א י֙ם  � ס	 ֲע	 ֽכ� מ�

יר 31 ( ֲע	 ה� י�  ָּ֑ל	 ה  ת� י� + ה� י  ת	6 מ� ְל־ִח� ֲע� ו� י  ( ְּפ	 ְל־ֶ֖א� ֲע� י  V ֹּֽכ	
ֹו֙ם ָּ֑י) ְד ה� � ֲע� ּ֙ה ו� ּו ֶ֖אֹות�& ִנ) ר ֶּב� ( ֶׁ֣ש� ָּ֑יֹו֙ם� ֶ֖א� ן־ה� מ	 את ְל� ֶּ֗ז/& ה�

י׃  � ִנ� ְּפ� ְל  � ֲע� �מ ּ֙ה  � יר� ס	 ה� ְל� ה  � ֶּ֗ז� ת 32ה� ֲע�, ְל־ר� ֹּֽכ�  X ְל ֲע�
י ִנ	 &�ס ֲע	 ֽכ� ה� ְׂשּו� ְל� ר ֲע� + ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� הּוְד�6 )י י� �ִנ ְל ּוְב� W�ֶ֖א ר� ְׂש� י־י	 � �ִנ ֶּב�
֙ם � יה� �יֶ֖א � ְב	 ּוִנ� ֙ם  � יה� �ִנ ה� ֹּֽכ ֙ם  יה�& �ר � ְׂש� ֙ם�  יה� �ֽכ ְל� מ� ה  ַּמ� + �ה

:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� י  � �ְב יֶׁ֣ש� ו� ה  הּוְד�& י� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 י 33ו� 0 ְל� �ֶ֖א ּו  �ִנ פ� ָּ֑י	 ו�
ְד &�ַּמ ְל� ו� ֙ם  ( �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� ֙ם�  ת� ֶ֖א ְד  + �ַּמ ְל� ו� י֙ם  � ִנ	 פ� א  ְל/) ו� ף  ר� �ֲע

ר׃  � מּוס� ת  ִח� � ִק� ְל� י֙ם  � ֲע	 מ� ֶׁ֣ש �֙ם  יִנ� �ֶ֖א ימּו 34ו� ( ְׂש	 ָּ֑י� ו�
יו � ְל� ֲע� י  � מ	 א־ֶׁ֣ש� � ר� ִק� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  י	 0 ֶּב� ֶּב� ֙ם  יה�6 �ּוִצ ֵּ֥ק� ֶׁ֣ש	

ֹו׃  ֶ֖א� ַּמ� ֶ֨ט� ׀ 35ְל� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  ֲע� Wֶּב� ה� ֹות  מ, ת־ֶּב� ֶ֖א�  Xִנּו ְב� ָּ֑י	 ו�
֙ם ( יה� �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� יר  ְב	 ֲע� ה� Iְל� ֙ם  6ֵּ֥נ ן־ה	 ְב� )יא  �֣ג ֶּב�
א ְל/+ ו� י֙ם  ית	6 ּו	 א־ִצ	 ְל/� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�  hְך ְל� ַּמ ְל�  i֙ם יה� �ִנֹות ת־ֶּב� ֶ֖א� ו�
ן ֲע� � מ� את ְל� ֶּ֗ז/� ה ה� ( ְב� �ֹּתֹוֲע ֹות ה� �ְׂש ֲע� י ְל� ֶּב	& ְל־ְל	 ה� ֲע� ת� ְל� � ֲע�

יא הִחֶ֨טי  � ֶ֨ט	 ִח� ה׃ ה� � הּוְד� ת־י� ן 36      סֶ֖א� 0 �ֽכ ה ְל� Uֹּת� ֲע� ו�
יר ֲע	, ְל־ה� ֶ֖א� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ה  � הו� י� ר  � מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
)ְד י� ֶּב� ה�  ִנ� ֹּת� ִנ	 י֙ם  ר	6 מ� ֶ֖א ֙ם  ( ֹּת� ֶ֖א� ׀  ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� את  W/ֶּ֗ז ה�

ר׃  ְב� � ִּד� ּוְב� ְב  � ֲע� ר� ּוְב� ְב  ר� � ִח� ֶּב� ְל  ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � י 37מ� + ִנ	 ִנ� ה	
֙ם 0 ֶׁ֣ש� י֙ם  � ֹּת	 ִח� ִּד� ה	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹות  ִצ& ר� ֶ֖א� ( ְל־ה� ֹּֽכ� מ	 ֙ם�  ִצ� ֶּב� ִק� מ�

י֙ם� ת	 ְב � ֶׁ֣ש	 ה� ו� ֹוְל  ְד� ְּג� ף  ִצ� ( ִק� ּוְב� י  � ת	 מ� ִח� ּוְב� י  � ְּפ	 ֶ֖א� ֶּב�
ִח׃  ֶ֨ט� � ְב� ְל� י֙ם  � ֹּת	 ְב� ֶׁ֣ש� ה ו� ה  ֶּ֗ז�& ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ְל־ה� יּו 38ֶ֖א� � ה� ו�
י֙ם׃  � אְלה	 �֙ם ְל � ה� �ה ְל� י� ה� י ֶ֖א� U	ִנ ֶ֖א� ֙ם ו� � ֲע� י ְל� � י 39ְל	 ֹּת	, ת� ִנ� ו�

י � ֶ֖אֹות	 ה  � ֶ֖א� ר� י	 ְל� ְד  ִח�& ֶ֖א� ְך  ר� ( ְד� ו� ְד�  ִח� ֶ֖א� ְב  + �ְל ֙ם  Wה� ְל�
֙ם׃ � יה� �ר ִח� ֶ֖א� ֙ם  � יה� �ִנ ְב� ְל	 ו� ֙ם  ה�& ְל� ֹוְב  ֶ֨ט) ְל� י֙ם  � מ	 ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ�

ֶׁ֣שּוְב� 40 א־ֶ֖א� ר ְל/� + ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� ית ֲעֹוְל�& ( ר	 ֙ם� ֶּב� ה� י ְל� + ֹּת	 ר� ֽכ� ו�
ן ( �ֹּת ֶ֖א� י�  ת	 ֶ֖א� ר� ת־י	 ֶ֖א� ו� ֙ם  � ֶ֖אֹות� י  � יְב	 יֶ֨ט	 �ה ְל� ֙ם  יה�& �ר ִח� ( ֶ֖א� �מ

י׃  � ְל� ֲע� �ּור מ �י ס � ֹּת	 ְל� ְב	 ֙ם ְל� ְב�& ְב� ְל� ֙ם 41ֶּב	 � יה� �ְל י ֲע� � ֹּת	 ְׂש� ְׂש� ו�
ת מ�& ֶ֖א_ ֶּ֗ז/את� ֶּב� ץ ה� ר� + ֶ֖א� י֙ם ֶּב� P	ֹּת ֲע� ֶ֨ט� ֙ם ּוִנ� � יְב ֶ֖אֹות� ( ֶ֨ט	 �ה ְל�

י׃  � ֶׁ֣ש	 פ� ְל־ִנ� ֽכ� י ּוְב� � ֶּב	 ְל־ְל	 ֽכ� ר 42      סֶּב� ( מ� ה� ֶ֖א� י־ֽכ � ֹּֽכ	
ת 0 �ֶ֖א ה  ֶּ֗ז�& ה� ֙ם  ( ֲע� ְל־ה� ֶ֖א� י�  את	 8�ְב �ה ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� ה  הו�& י�
יא + ְב	 �מ י  P	ֽכ ִנ ֶ֖א� ן  ( �ֹּֽכ את  ֶּ֗ז/� ה� ה  � ְדֹוְל� ְּג� ה� ה  � ֲע� ר� ְל־ה� ֹּֽכ�
ר � �ְב ִּד י  � ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ְּטֹוְב�& ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ֙ם�  יה� �ְל ֲע�

֙ם׃  � יה� �ְל ר 43ֲע� ( ֶׁ֣ש� את ֶ֖א� ֶּ֗ז/� ץ ה� ר� ( ֶ֖א� ה ֶּב� � ְד� ָּׂש� �ה ה� ִנ� ִק� ִנ	 ו�
֙ם� ְד� ֶ֖א� ין  + �ֶ֖א �מ יא�  ה	 ה  � מ� מ� ֶׁ֣ש� י֙ם  ר	6 מ� ֶ֖א ֙ם  ( ֹּת� ֶ֖א� ׀ 

י֙ם׃  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� �ְד ה� י� ה ֶּב� � ִנ� ֹּת� ה ִנ	 מ�& �ה ף 44ּוְב� ס� ( ֹּֽכ� ֹות ֶּב� Pְד ְׂש�
hי֙ם ְד	 �ֲע ְד  ( �ֲע ה� ו�  iתֹו֙ם ִח� ו� ׀  ר  פ� � �ְּס ֶּב� ֹוְב  ת, ֽכ� ו� ּו  ִנ6 ִק� י	
ה� הּוְד� י י� + �ר ֲע� ֙ם ּוְב� 6: ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� ( �יְב ְב	 ס� ן ּוְב	 W	מ י� ִנ� ץ ֶּב	 ר� ֶ֖א�, ֶּב�
ְב ֣ג� � ֵּ֥נ� ה� י  ( �ר ֲע� ּוְב� ה  � ְל� �פ ּׁ֔ש� ה� י  � �ר ֲע� ּוְב� ר  ה�& ה� י  ( �ר ֲע� ּוְב�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � ְבּות� ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יְב  � ֶׁ֣ש	 י־ֶ֖א� � פֹּֽכ	

הּוא� 33 ית ו� � ִנ	 �הּו ֶׁ֣ש � י� מ� ר� ְל־י	 � 0ה ֶ֖א� הו� ר־י� ְב� י ְד� V ה	 י� ו�
ר׃ �אמ �ְל ה  � ר� ְּט� ַּמ� ה� ר  � ִצ� ִח� ֶּב� ּור  ִצ& ֲע� ֵּ֥נּו  ( ֲעֹוְד�

ּ֙ה 2 0 ֶ֖אֹות� ר  � �יֹוִצ ה  הו�6 י� ּ֙ה  � ְׂש� ֲע ה  � הו� י� ר  � מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ֹו׃  מ� ֶׁ֣ש� �ה  הו� י� ּ֙ה  � יִנ� ֽכ	 ה� ָּך� 3ְל� � ִנ� ֲע_ ֶ֖א� ו� י  � ְל� �ֶ֖א א  � ר� ִק�

֙ם׃ � ֹּת� ֲע� ְד� י� א  �ְל/ ֹות  �ר Lִצ ּוְב� ֹות  �ְל ְד ְּג� ָ֤ך0  ָּ֑ל� ה  יְד� V ְּג	 ֶ֖א� ו�
ְל 4      ס &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ה�  הו� י� ר  + מ� ֶ֖א� ה  ,ֽכ  Xי ֹּֽכ	

ה � הּוְד� י י� ( �ֽכ ְל� י מ� � �ֹּת ְל־ֶּב� ֲע� את ו� ֶּ֗ז/& יר ה� ( ֲע	 י� ה� �ֹּת ְל־ֶּב� ֲע�
ְב׃  ר� � ִח� ְל־ה� ֶ֖א� ו� ֹות  �ְל ְל� ְּס ְל־ה� ֶ֖א� י֙ם  U	ִצ Lת ֵּ֥נ� י֙ם 5ה� ֶ֖א	6 ֶּב�

י ( �ר ֣ג� ת־ְּפ	 ֶ֖א� ֙ם�  ֶ֖א� ְל� מ� ּוְל� י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ת־ה� ֶ֖א� ֙ם�  �ִח ָּ֑ל� ה	 ְל�
ר ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ו� י  � ת	 מ� ִח� ּוְב� י  � ְּפ	 ֶ֖א� ְב� י  ית	 � �ֹּֽכ ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ְד�& ֶ֖א� ה�
֙ם׃ � ת� ֲע� ְל־ר� ֹּֽכ� ְל  � ֲע� את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ה� �י� מ ִנ� פ� י  ֹּת	 ר� + ֹּת� ס� ה	
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י֙ם 6 � את	 פ� ּור� א  � �ְּפ ר� ּומ� ה  � ֽכ� Lר ֶ֖א� ּ֙ה  0 ה־ָּ֑ל� ְל� ֲע� מ� י  V ִנ	 ִנ� ה	
ת׃  � מ� ֶ֖א_ ֹו֙ם ו� �ְל ת ֶׁ֣ש� ר� � ת� ֙ם ֲע� ה�& י ְל� ( ית	 �ָּ֑ל ֣ג	 י� 7ו� ת	 ְב � ֶׁ֣ש	 ה� ו�

י֙ם � ת	 ִנ	 ְל ּוְב� � �ֶ֖א ר� ְׂש� ּות י	 ְב) ת ֶׁ֣ש� � �ֶ֖א ה ו� הּוְד�& ּות י� ְב) ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ה׃  � ִנ� אֶׁ֣ש � ר	 ְב� ר 8ֹּֽכ� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  � ִנ� eו ְל־ֲע� ֹּֽכ� מ	 י֙ם  ֹּת	& ר� ה� ( ֶ֨ט	 ו�

י  ֹּת	6 ִח� ְל� ס� ו� י  � ֶ֖אּו־ְל	 ֶ֨ט� � ְל־ְלֽכוְל־ִח� ֽכ� רְל� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  יה� �ֹות ִנ� eו ֲע�
י׃  � ֲעּו ְב	 ֶׁ֣ש� � ר ְּפ� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י ו� ֶ֖אּו־ְל	& ֶ֨ט� � ֙ם 9ִח� + �ֶׁ֣ש י ְל� ה ָּ֑ל	6 ת� י� ( ה� ו�

ץ ר� � ֶ֖א� ה� )י  �ְּגֹוי ְל  �ֽכ ְל� ת  ר� ֶ֖א�& פ� ת	 ּוְל� ה  ( ָּ֑ל� ה	 ת� ְל	 ְׂשֹון�  ְׂש�
י� ֽכ	 ִנ � ֶ֖א� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ְּטֹוְב�6 ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ּו  Wֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�
ְל ( ֲע� ה� ו� ְּטֹוְב� ְל־ה� ְל ֹּֽכ� + ּו ֲע� ָז6 ֣ג� � ר� ּו ו� ְד) ִח� ֙ם ּופ� ת�& ה ֶ֖א ( ְׂש� ֲע
ּ֙ה׃ � ָּ֑ל� ה  ְׂש� �ֲע י  � ֽכ	 ִנ � ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹו֙ם  ְל& ּׁ֔ש� ְל־ה� ֹּֽכ�

ֲע 10      ס ( מ� ּׁ֔ש� י	  iֲעֹוְד ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ
ּוא ְב ה& ( �ר י֙ם ִח� ר	& מ� �ֶ֖א ֙ם  ( ֹּת� ר� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� הh ֶ֖א� ֶּ֗ז� ִקֹו֙ם־ה� ַּמ� ֶּב�
ה� הּוְד� י� י  + �ר ֲע� ֶּב� ה  � מ� �ה ֶּב� ין  ( �ֶ֖א �ּומ ֙ם  � ְד� ֶ֖א� ין  � �ֶ֖א �מ
ין � �ֶ֖א �֙ם ּומ 0 ְד� ין ֶ֖א� � �ֶ֖א �ֹות מ ַּמ6 ֶׁ֣ש� ִנ� � ֙ם ה� &: ְל� רּוֶׁ֣ש� ֹות י� ִצ) Lִח ּוְב�

ה׃  � מ� �ה ֶּב� ין  � �ֶ֖א �ּומ ְב  � �ֹוְל 11יֹוֶׁ֣ש ִק) ו� ֹון  Pְׂש ְׂש� ֹוְל  ִק)
י֙ם Y	ר מ� ֶ֖א ֹוְל  ִק)  hה ָּ֑ל� ֹּֽכ� ֹוְל  ִק) ו�  iן ת� ִח� ֹוְל  ִק) ה  ִח�6 מ� ְׂש	
ה� הו� י� ֹוְב  י־ֶ֨ט+ � ֹּֽכ	 ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ� ה  הו�, ת־י� ֶ֖א�  Xהֹוְדּו
�ה הו� י� ית  ( �ֶּב ה  � ֹּתֹוְד� י֙ם  � ֶ֖א	 ְב	 מ� ֹו  ִּד& ס� ִח� ֙ם  ( ֲעֹוְל� י־ְל� � ֹּֽכ	
ר � מ� ה ֶ֖א� � ִנ� אֶׁ֣ש ר	 ְב� ץ ֹּֽכ� ר� 0 ֶ֖א� ְבּות־ה� ת־ֶׁ֣ש� יְב ֶ֖א� V ֶׁ֣ש	 י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	

ה׃  � הו� ֹוְד 12      סי� Pֲע hֶ֖אֹות ְב� )ה ִצ� הו� י�  iר מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
֙ם � ְד� ין־ֶ֖א� �ֶ֖א � �מ ְב  0 �ר ִח� ה� ה  ֶּ֗ז�6 ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ֶּב� ׀  )ה  י� ה� � י	
י֙ם � ִצ	 ֶּב	 ר� מ� י֙ם  ֲע	& ר )ה  �ו ִנ� יו  � ר� ְל־ֲע� ֽכ� ּוְב� ה  � מ� �ה ְד־ֶּב� ֲע� ו�

אן׃  י 13ִצ/� ( �ר ֲע� ּוְב� ה�  ְל� �פ ּׁ֔ש� ה� י  + �ר ֲע� ֶּב� ר  Wה� ה� י  ,�ר ֲע� ֶּב�
י ( �ר ֲע� :֙ם ּוְב� � ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� � �יְב ְב	 ס� ן ּוְב	 0 מ	 י� ִנ� ץ ֶּב	 ר� V ֶ֖א� ְב ּוְב� ֣ג� ֵּ֥נ�& ה�
ר � מ� ה ֶ֖א� � י מֹוִנ� � �ְד ְל־י� אן ֲע� ָּצ/0 ה ה� ִנ� ר� Vְב ֲע� ְד ֹּת� (ה ֲע � הּוְד� י�

ה׃  � הו� �ה 14      סי� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם ִנ� � ֶ֖א	 י֙ם ֶּב� � מ	 י� 0ה  �ֵּ֥נ ה	
י ֹּת	 ר� 0 ֶּב� ִּד	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹוְב  ְּט& ה� ר  ( ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� י�  ת	 מ 	 ִק� ה� ו�

ה׃  � הּוְד� י� ית  � �ְל־ֶּב ֲע� ו� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ית  � �ְל־ֶּב י֙ם 15ֶ֖א� + מ	 ָּ֑י� ֶּב�
ה � ִק� ְד� ִח ִצ� מ� ( ְד ִצ� � ו	 ְד� יִחS ְל� � מ	 ִצ� יא ֶ֖א� ה	& ת ה� ( �ֲע ֙ם� ּוְב� �ה ה�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ה ֶּב� � ִק� ְד� ֶ֨ט ּוִצ� � ְּפ� ֶׁ֣ש� ה מ	 0 ְׂש� ֲע� ֙ם� 16ו� �ה י֙ם ה� + מ	 ָּ֑י� ֶּב�
ה � ָז� ו� ִח  ֶ֨ט� � ְב� ְל� ֹון  ֹּֽכ) ֶׁ֣ש� ֹּת	 :֙ם  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ו	 ה  הּוְד�& י� ֲע  ( ֶׁ֣ש� ּו� ֹּת	
ִנּו׃ � �ִק ְד� ִצ	 ׀  �ה  הו� י� ּ֙ה  � א־ְל� ר� ִק� ר־י	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ְד 17      ס ו	& ְד� ת ְל� ( �ר ֹּֽכ� א־י	 �ה ְל/� הו� י� ר  ( מ� ה ֶ֖א� �י־ֽכ ֹּֽכ	

ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� ית־י	 � �א ְב � �ְּס ְל־ֹּֽכ	 ְב ֲע� � �יֶׁ֣ש יֶׁ֣ש U	י֙ם� 18ֶ֖א ִנ	 ה� ֹּֽכ ְל� ו�
ה Wֲעֹוְל� ה  ְל�, ֲע� מ� י  � ִנ� פ� ָּ֑ל� מ	 יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ת  � �ר ֹּֽכ� א־י	 ְל/� ֙ם  ָּ֑י	& ו	 ְל� ה�

ה ְׂש� �ֲע ו� ה  0 ִח� ִנ� מ	 יר  � ֶ֨ט	 ִק� י֙ם׃tּומ� � מ	 ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ� ִח  ְב� � ֶּ֗ז�  
ֹור׃ 19      ס אמ� �הּו ְל � י� מ� ר� ְל־י	 � ה ֶ֖א� הו�& ר־י� ְב� י� ִּד� ה	 י� � ו�

ֹו֙ם 20 ָּ֑י& י ה� ( ית	 ר	 ת־ֶּב� רּו� ֶ֖א� 8�פ ֙ם־ֹּת� ה ֶ֖א	 הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ֹּֽכ
ה ְל� י� � ְל� ֙ם־ו� ֹומ� ֹות י� �י י ה_ 0 ֹּת	 ְל� ְב	 ה ּוְל� ְל� י� � ָּ֑ל� י ה� � ית	 ר	 ת־ֶּב� ֶ֖א� ו�

֙ם׃  � ֹּת� ֲע	 י 21ֶּב� ִּד	& ְב� ֲע� ְד  ( ו	 ת־ִּד� ֶ֖א� ר�  פ� Lת י  + ית	 ר	 ֙ם־ֶּב� ְּג�
֙ם � ָּ֑י	 ו	 ְל� ת־ה� ֶ֖א� ו� ֹו  ֶ֖א� ס� ְל־ֹּֽכ	 ֲע� ְך  ( �ְל מ ן  � �ְב ֹו  �ֹות־ְל י� ה� מ	

י׃  � ת� ר� ֶׁ֣ש� מ� י֙ם  � ִנ	 ה� ֹּֽכ א 22ה� ( ְב� ִצ� ר�  �פ ְּס� א־י	 ְל/� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ה ֶּב�6 ר� ֶ֖א� ן  ( �ֹּֽכ �֙ם  ָּ֑י� ה� ֹוְל  ִח) ְד  � ַּמ� י	 א  �ְל/ ו� ֙ם  י	 מ�& ּׁ֔ש� ה�
י׃ � ת	 י ֶ֖א � �ת ר� ֶׁ֣ש� ֙ם מ� � ָּ֑י	 ו	 ְל� ת־ה� ֶ֖א� י ו� ִּד	& ְב� ְד ֲע� ( ו	 ֲע� ִּד� ר� ת־ָז�8 ֶ֖א�

ר׃ 23      ס �אמ �הּו ְל � י� מ� ר� ְל־י	 � ה ֶ֖א� הו�& ר־י� ְב� י� ִּד� ה	 י� � ו�
ר 24 &אמ �ְל ּו  ר) ֶּב� ִּד	 ה�  ֶּ֗ז� ה� ֙ם  + ֲע� ה־ה� � מ� ית�  ֶ֖א	6 ר� ֹוא  ְל) ה�

֙ם � ה� ֶּב� 0ה  הו� י� ר  V ִח� ֶּב� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹות  ִח6 ְּפ� ֶׁ֣ש� ַּמ	 ה� י  ( �ֹּת ֶׁ֣ש�
ֹוי �ְּג ֹוְד  �ֲע ֹות  �י ה� � מ	 ּון  ִצ& ֶ֖א� ִנ� י	 י�  ַּמ	 ת־ֲע� ֶ֖א� ו� ֙ם  � �ס ֶ֖א� מ� ָּ֑י	 ו�

֙ם׃  � יה� �ִנ פ� א 25      סְל	 �֙ם־ְל/ ֶ֖א	 ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ
ץ ר� � ֶ֖א� ו� ֙ם  י	 � מ� ֶׁ֣ש� ֹות  ֵּ֥ק0 Lִח ה  ְל� י� � ְל� ו� ֙ם  ( יֹומ� י  � ית	 ר	 ְב�

י׃  ֹּת	 מ� � י 26ְל/א־ְׂש� W	ִּד ְב� ֲע� ְד  ו	, ְד� ו�  Xִקֹוְב ֲע� י� ֲע  )ר� ֙ם־ָז� ְּג�
ֲע ר� � ְל־ָז� ֶ֖א� י֙ם  ְל	& ֶׁ֣ש� �מ ֲעֹו�  ר� ֶּ֗ז� מ	 ת  ִח� + ֵּ֥ק� מ	 ס  ֶ֖א�6 מ� ֶ֖א�

י־ � ֹּֽכ	 ְב  �ִק ֲע� י� ו� ִק  ( ִח� ְׂש� י	 ֙ם  � ה� ר� ְב� יְבאשוְב ֶ֖א� � ֶׁ֣ש	 ֶ֖א�
י֙ם׃  � ֹּת	 מ� ִח� ר	 ֙ם ו� � ְבּות� ת־ֶׁ֣ש�       סֶ֖א�

ת 34 ( �ֶ֖א �מ הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� �ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  0 ְב� ִּד� ה�
ֹו Yיְל �ְל־ִח ֽכ� ו� ׀  ְל  ( ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  ( אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ּוִנ� �ה  הו� י�
י֙ם ַּמ	6 ֲע� ְל־ה� ֽכ� ֹו ו� Wְד ת י� ְל� ֶׁ֣ש�, מ� ץX מ� ר� ֹות ֶ֖א� ֽכ) ְל� מ� ְל־מ� ֽכ� ו�
ר׃ �אמ �ְל יה�  � ר� ְל־ֲע� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ו� :֙ם  0 ְל� רּוֶׁ֣ש� ְל־י� ֲע� י֙ם  V מ	 ִח� ְל� ִנ	

ֹּת�& 2 ר� מ� ( ֶ֖א� ְלְך� ו� ְל ה� &�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ה� ֶ֖א_ הו� ר י� + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ה ^ֹּֽכ יו  ְל�6 �ֶ֖א  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו� ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� ( מ� הּו  � ָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ֶ֖א�
)ְד י� ֶּב� ֶּ֗ז/את�  ה� יר  + ֲע	 ת־ה� ן ֶ֖א� W�ת ִנ י  ִנ	, ִנ� ה	 ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א�

ֶׁ֣ש׃  � �ֶ֖א ּ֙ה ֶּב� � פ� ר� ְל ּוְׂש� ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � ֶ֨ט� 3מ� �ְל ַּמ� א ת	 ה ְל/+ ֹּת�6 ֶ֖א� ו�
יָ֤ך יִנ� �ֲע I� ו� ן  � �ת ֵּ֥נ� ֹּת	 ֹו  �ְד י� ּוְב� ְׂש  &�פ ֹּת� ֹּת	 ְׂש  (פ ֹּת� י  ֹּֽכ	^ ֹו  ְד& ָּ֑י� מ	
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יָ֤ך � ת־ְּפ	 ֶ֖א� יהּו  0 ּופ	 ה  יִנ� ֶ֖א�6 ר� ֹּת	 ְל  Wְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� י  ,�יִנ �ת־ֲע ֶ֖א�
ֹוא׃  ְב� ֹּת� ְל  � ְב� ּוְב� ר  � �ֶּב ְד� ה 4י� הו�& ר־י� ְב� ִּד� ֲע  ( מ� ֶׁ֣ש� ְך  ֶ֖א�^

א �יָ֤ך ְל/ ְל�& ה� ֲע� הו� ר י� + מ� ה־ֶ֖א� �ה ֹּֽכ � הּוְד� ְך י� ְל� ( הּו מ� � ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	
ְב׃  ר� � ִח� ֶּב� ּות  �מ ֹות 5ת� פ) ר� ְׂש� מ	 ֽכ� ּו� ּות  מ6 ֹּת� ֹו֙ם  ְל) ֶׁ֣ש� ֶּב�

יָ֤ך ִנ�6 פ� ּו ְל� י) ר־ה� ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� W	ִנ אֶׁ֣ש � ר	 י֙ם ה� ֽכ	, ְל� ַּמ� יָ֤ך ה� ְבֹות� I�ֶ֖א
ר � ְב� י־ְד� � ֹּֽכ	 ְך  � ְדּו־ְל� ְּפ� ס� י	 ֹון  �ְד ֶ֖א� ֹוי  �ה ו� ְך  פּו־ְל�& ר� ְׂש� י	 ן  ^�ֹּֽכ

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  ֹּת	 ר� � ֶּב� י־ְד	 � ִנ	 ר� 6      סֶ֖א� �ֶּב ְד� י� ו�
ת 0 �ה ֶ֖א � הּוְד� ְך י� ְל� ( הּו מ� � ָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 יא ֶ֖א� ְב	& ֵּ֥נ� )הּו ה� י� מ� ר� י	

:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ֶּב	 ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� יְל 7ֹּֽכ� ( �ִח ו�
י � �ר ְל־ֲע� ְל ֹּֽכ� 0 ֲע� ֙ם ו� &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) ְל־י� י֙ם� ֲע� מ	 ִח� ְל� ְל ִנ	 ְב�6 ְך־ֶּב� ְל� � מ�
י ( ֹּֽכ	 ה  & ִק� �ָז ְל־ֲע� ֶ֖א� ו� יֶׁ֣ש�  ֽכ	 ְל־ְל� ֶ֖א� ֹות  ר� ֹות� ֵּ֥נ� ה� ה  � הּוְד� י�
ר׃  � ִצ� ְב� מ	 י  � �ר ֲע� ה  � הּוְד� י� י  � �ר ֲע� ֶּב� ּו  ר0 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ִנ	 ה  ֵּ֥נ� 6�פה

�ה 8 הו� י� ת  ( �ֶ֖א �מ הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� �ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  0 ְב� ִּד� ה�
ית ר	6 ֶּב� הּו  Wָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� ַּמ�, ה�  Xת ר ֹּֽכ� י  Y�ר ִח� ֶ֖א�
֙ם � ה� ְל� א  �ר/ ִק� ְל	 ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� יר� ֶּב	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  ֲע� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�

ֹור׃  ר� יֶׁ֣ש 9ִּד� V ֶ֖א	 ו� ֹו  Pִּד ְב� ת־ֲע� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ִח  ָּ֑ל� ֶׁ֣ש� Iְל�
י V ֹּת	 ְל� ְב	 י֙ם ְל� � ֶׁ֣ש	 פ� ה ִח� � ָּ֑י� ר	 ְב� ֲע	 ה� י ו� � ר	 ְב� ֲע	 ֹו ה� ת0 ִח� פ� ת־ֶׁ֣ש	 ֶ֖א�

יֶׁ֣ש׃  � ֶ֖א	 יהּו  � ִח	 ֶ֖א� י  � יהּוְד	 ֶּב	 ֙ם  0 ְד־ֶּב� ְב� ֲעּוX 10ֲע� מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ית ר	6 ֶּב� ְב� ֶ֖אּו  ( ר־ֶּב� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  Wֲע� ְל־ה� ֽכ� ו� י֙ם  ר	, ָּׂש� ְל־ה� ֽכ�
תֹו� ִח� פ� ת־ֶׁ֣ש	 ֶ֖א� יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	 ו� ֹו  Pִּד ְב� ת־ֲע� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ִח  ָּ֑ל� ֶׁ֣ש� Iְל�
ּו �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 � ו� ֹוְד  ֲע� ֙ם  � ְד־ֶּב� ְב� ֲע� י  � ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� י֙ם  ֶׁ֣ש	& פ� ִח�

ִחּו׃  � �ָּ֑ל ֶׁ֣ש� י� ְבּו 11ו� ֶׁ֣ש	6 ָּ֑י� ו� ן  &�י־ֽכ �ר ִח� ֶ֖א� ּוְבּו�  ֶׁ֣ש8 ָּ֑י� ו�
ּו �ִח ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹות  ִח& פ� ּׁ֔ש� ת־ה� ֶ֖א� ו� י֙ם�  ְד	 ְב� ֲע� � ת־ה� ֶ֖א�

י֙ם  � ֶׁ֣ש	 פ� ּו֙ם ויֽכְבישו֙ם ִח� ֶׁ֣ש& ֶּב� ֽכ� ָּ֑י	 � ֹות׃ו� ִח� פ� ֶׁ֣ש� ְל	 י֙ם ו� � ְד	 ְב� ֲע� ְל�
ת 12      ס � �ֶ֖א �מ הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ה�  הו� ר־י� ְב� ְד� י  + ה	 י� ו�

ר׃  �אמ �ה ְל � הו� ְל 13י� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ה ֶ֖א_ � הו� ר י� � מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
י + ֶ֖א	 ֹו֙ם הֹוִצ	 י, ֙ם ֶּב� יֽכ�& �ֹות ְב) ת־ֶ֖א� ית� ֶ֖א� ר	 י ְב� � ֹּת	 + ר� י ֹּֽכ� ֽכ	6 ִנ ֶ֖א�
ר׃ �אמ �ְל י֙ם  � ְד	 ְב� ֲע� ית  � �ֶּב מ	 ֙ם  י	 ר�& ִצ� מ	 ץ  ר� ( ֶ֖א� �֙ם� מ ֶ֖אֹות�

יו 14 ִח	, ת־ֶ֖א� יֶׁ֣שX ֶ֖א� ּו ֶ֖א	 Yִח ָּ֑ל� ֶׁ֣ש� � י֙ם ֹּת� Y	ִנ ֲע ֶׁ֣ש� ְב� ( ץ ֶׁ֣ש� ( �ֵּ֥ק מ	
י֙ם ִנ	& ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש  ( �ֶׁ֣ש ָ֤ך�  ְד� � ְב� ֲע� ו� ָ֤ך6  ְל� ר  ( �ֽכ ַּמ� ר־י	 � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י  W	ר ְב� ֲע	 ה�
֙ם� יֽכ� �ֹות ְב� ּו ֶ֖א� ֲע+ מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ְך ו� � ַּמ� ֲע	 � �י מ � ֶׁ֣ש	 פ� ֹו ִח� �ֹּת ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו�

֙ם׃  � ִנ� ָז� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� ּו  �ְּט ה	 א  �ְל/ ו� י  ְל�& �֙ם 15ֶ֖א Wֹּת� ֶ֖א� ְבּו  ,Lֶׁ֣ש ֹּת� ו�
ֹור �ר ְד� א  �ר/ ִק� ְל	 י  יִנ�& �ֲע ֶּב� ר�  ֶׁ֣ש� ָּ֑י� ת־ה� ֶ֖א� ּו  ְׂש+ ֲע� ֹּת� ו� ֹו֙ם  ָּ֑י6 ה�

ת י	 Uֶּב� ֶּב� י  ִנ�& פ� ְל� ית�  ר	 ְב� ּו  ת+ ר� ֽכ� ֹּת	 ו� הּו  � �ֲע �ר ְל� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	
יו׃  � ְל� ֲע� י  � מ	 ֶׁ֣ש� א  � ר� ִק� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ּו 16ֶ֖א� ְל) ָּ֑ל� ִח� ֹּת� ו� ְבּו�  8Lֶׁ֣ש ֹּת� ו�

יֶׁ֣ש ( ֶ֖א	 ו� ִּדֹו�  ְב� ת־ֲע� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  + ֶ֖א	 ְבּו  ֶׁ֣ש	6 ֹּת� ו� י  מ	& ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
֙ם � ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ְל� י֙ם  � ֶׁ֣ש	 פ� ִח� ֙ם  � ֹּת� ִח� ָּ֑ל� ר־ֶׁ֣ש	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹו  ת& ִח� פ� ת־ֶׁ֣ש	 ֶ֖א�
י֙ם � ְד	 ְב� ֲע� ְל� ֙ם  ֽכ�& ְל� ֹות  י) ה� � ְל	 ֙ם  ת�& ֶ֖א ּו  ֶׁ֣ש) ֶּב� ֽכ� ֹּת	 ו�

ֹות׃  ִח� פ� ֶׁ֣ש� ְל	 הh 17      סו� הו� י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� ֹּֽכ  iן �ֽכ ְל�
יֶׁ֣ש � ֶ֖א	 ֹור  ר& ְד� א  ר/) ִק� ְל	 י  ְל�& �ֶ֖א ֙ם  ( ֹּת� ֲע� מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ֙ם�  ֹּת� ֶ֖א�
ֹור Wר ִּד� ֙ם  ֽכ�, ְל�  Xא �ר ִק י  ( ִנ	 ִנ� ה	 הּו  � �ֲע �ר ְל� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ו� יו  � ִח	 ֶ֖א� ְל�
ְב ֲע�& ר� ְל־ה� ֶ֖א� ו� ר  ְב� ( ִּד� ְל־ה� ֶ֖א� ְב�  ר� ִח�8 ְל־ה� ֶ֖א� ה  הו�6 ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

֙ם�  ֽכ� ת� ֶ֖א� י  + ֹּת	 ת� ִנ� ה ְלָזוֲעה ו� ו�& ֲע� ָז� ֹותְל� �ֽכ ְל� מ� מ� ְל  �ֽכ ְל�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� י֙ם� 18ה� ר	 ְב� �ֲע ה� י֙ם  ֶׁ֣ש	6 ִנ� ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� י  ( ֹּת	 ת� ִנ� ו�

ית ר	& ֶּב� י ה� ( �ר ְב� ת־ִּד	 ימּו� ֶ֖א� 8 ִק	 �א־ה ר ְל/� + ֶׁ֣ש� י ֶ֖א� ת	& ר	 ת־ֶּב� ֶ֖א�
֙ם י	 ִנ�& ֶׁ֣ש� ּו ְל	 ת) ר� ר ֹּֽכ� ( ֶׁ֣ש� ְל� ֶ֖א� ֣ג� 8�ֲע י ה� � ִנ� פ� ּו ְל� �ת ר� ר ֹּֽכ� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

יו׃  � ר� ת� ֶּב� ין  � �ֶּב ּו  �ר ְב� ֲע� ָּ֑י� י 19ו� ( �ר ְׂש� ו� ה  Wהּוְד� י� י  ,�ר ְׂש�
ץ ר� � ֶ֖א� ֙ם ה� ( ֲע� ְל  �ֽכ ו� י֙ם  ִנ	& ה� (ֹּֽכ ה� ו� י֙ם�  ס	 ר	 � ְּס� ֙ם ה� 6: ְל� רּוֶׁ֣ש� י�

ְל׃  ֣ג� � �ֲע ה� י  � �ר ת� ֶּב	 ין  � �ֶּב י֙ם  ר	& ְב� (ֲע ֙ם� 20ה� ֶ֖אֹות� י  + ֹּת	 ת� ִנ� ו�
ה + ת� י� ה� ו� ֙ם  � ֶׁ֣ש� פ� ִנ� י  ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� מ� ְד  � י� ּוְב� ֙ם  יה�& �ְב י� �ֶ֖א )ְד  י� ֶּב�
ת � מ� ה_ ְב� ּוְל� ֙ם  י	 � מ� ּׁ֔ש� ה� ֹוף  �ֲע ְל� ְל  ֽכ�& ֶ֖א� � מ� ְל� ֙ם�  ת� ְל� ְב� ִנ	

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ה 21ה� Wהּוְד� ְך־י� ְל� � מ� הּו  ָּ֑י�, ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֶ֖א� ו�
י ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� מ� ְד  � י� ּוְב� ֙ם  יה�& �ְב י� �ֶ֖א )ְד  י� ֶּב� ן�  �ֹּת ֶ֖א� יו  ר�6 ת־ְׂש� ֶ֖א� ו�
֙ם׃ � יֽכ� �ְל ֲע� �י֙ם מ � ְל	 ֲע ְל ה� ְב�& ְך ֶּב� ְל� ( יְל מ� ^�ְד ִח י�6 ֙ם ּוְב� � ֶׁ֣ש� פ� ִנ�

יר 22 + ֲע	 ְל־ה� י֙ם ֶ֖א� W	ת ְב ֶׁ֣ש	, ה� ה ו� הו�6 ֙ם־י� Lֶ֖א ה ִנ� Wּו� ִצ� י מ� ִנ	, ִנ� ה	
ֶׁ֣ש � �ֶ֖א ה� ְב� ( Lפ ר� ּוה� ּוְׂש� �ְד ֽכ� יה� ּוְל� ְל�& ּו ֲע� מ) ִח� ְל� ִנ	 ו� ֶּ֗ז/את�  ה�
ְב׃  � �יֶׁ֣ש ין  � �ֶ֖א �ה מ � מ� מ� ן ֶׁ֣ש� � �ֹּת ה ֶ֖א� 0 הּוְד� י� י  V �ר ת־ֲע� ֶ֖א� פו�

ת 35 ( �ֶ֖א �מ הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� �ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  0 ְב� ִּד� ה�
ה � הּוְד� ְך י� ְל� � 0הּו מ� ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 י֙ם ֶּב� V ִק	 הֹוי� י י� ,�ימ �ה ֶּב	 הו� י�

ר׃  �אמ �) 2ְל ֹּת� ר� ֶּב� ְד	 ו�  hי֙ם ְב	 ֽכ� �ר ה� ית  ( �ְל־ֶּב ֶ֖א�  iְלֹוְך ה�
ת � ִח� ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ה  הו�& י� ית  ( �ֶּב ֙ם�  ֶ֖אֹות� � ְב	 ה� ו� ֙ם  ֶ֖אֹות�&

ן׃  י	 � י� ֙ם  � ֶ֖אֹות�  � ית� ִק	 ֶׁ֣ש� ה	 ו� ֹות  ֽכ� ֶׁ֣ש� ָּ֑ל� ִח 3ה� P ֵּ֥ק� ֶ֖א� ו�
יו � ִח� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� ה ו� י�& ִנ� ָּצ	 ְב� ן־ִח� הּו� ֶּב� י�8 מ� ר� ן־י	 � +ה ְב� י� ִנ� ָז� ֶ֖א� ת־י� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ְב	 ֽכ� �ר ית ה� � �ְל־ֶּב ת ֹּֽכ� � �ֶ֖א יו ו� � ִנ� ְל־ֶּב� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� א 4ו� + ְב	 ֶ֖א� ו�
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ן � ִנ� ִח� 0י  �ִנ ֶּב� ת  ֹּֽכ�6 ֶׁ֣ש� ְל־ְל	 ֶ֖א� ה  הו�& י� ית  ( �ֶּב ֙ם�  ת� ֶ֖א
ת ( ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ְל� ְל	 ִצ� 8�ר־ֶ֖א ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� � ְלה	 ֶ֖א_ יֶׁ֣ש ה� ( הּו ֶ֖א	 � י� ְל� ִּד� ֣ג� ן־י	 ֶּב�
�הּו י� �ְׂש ֲע� מ� ת  0 ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ְל	 ְל� ְל  ֲע� ַּמ�6 מ	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ר	& ָּׂש� ה�

ף׃  � ְּס� ה� ר  � �מ ֶׁ֣ש ֙ם  � Lָּ֑ל ן־ֶׁ֣ש� )י 5ְב� �ִנ ֶּב� ׀  )י  �ִנ פ� ְל	 ן  P�ֹּת ֶ֖א� ו�
ר � מ� ֶ֖א ֹות ו� ס� ֽכ ן ו� י	 � י֙ם י� � ֶ֖א	 �ְל י֙ם מ� 0 ֲע	 ְב	 י֙ם ְּג� ְב	6 ֽכ� �ר ית־ה� �ְב

ן׃  י	 � תּו־י� ֙ם ֶׁ֣ש� � יה� �ְל יX 6ֶ֖א� ן ֹּֽכ	 י	 � ה־ָּ֑י� ֹּת� ֶׁ֣ש� א ִנ	 ּו ְל/) �ר ָּ֑י/אמ� ו�
א V/ר ְל &אמ �יִנּו� ְל 8�ְל +ה ֲע� ּו� יִנּו ִצ	 ְב	6 ְב ֶ֖א� Wֽכ� �ן־ר ְב ֶּב� ְד�, יֹוִנ�

֙ם׃  � ְד־ֲעֹוְל� ֲע� ֙ם  � יֽכ� �ִנ ּוְב� ֙ם  � ֹּת� ֶ֖א� ן  י	 0 ֹּתּו־י� ֶׁ֣ש� ת 7ת	 י	 ( ּוְב�
ֲעּו ְּט�& א־ת	 ְל/� ֙ם  ר� ( ֽכ� ו� ֲעּו�  ר�8 ָז� א־ת	 ְל/� ֲע  +ר� ָז� ו� ּו  ִנ6 ְב� א־ת	 ְל/�
֙ם יֽכ�& �מ ְל־י� ְבּו� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� � �י֙ם ֹּת + ְל	 ה� kֶ֖א י ֶּב� I	֙ם ֹּֽכ � ֽכ� �ה ְל� י� ה� � א י	 �ְל/ ו�
ר � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� מ�& ְד� ֶ֖א� )י ה� �ִנ ְל־ְּפ� י֙ם� ֲע� ֶּב	 י֙ם ר� + מ	 ּו י� Wי ִח� � ן ֹּת	 ֲע� מ�, ְל�

֙ם׃  � ֶׁ֣ש� י֙ם  � ר	 ְּג� ֙ם  � ֹּת� ְב 8ֶ֖א� + ְד� הֹוִנ� י� ֹוְל  ִק, ֶּב� ֲע  מ�6 ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ו�
י + ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� ִנּו  � ּו� ִצ	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  �ֽכ ְל� יִנּו  ְב	& ֶ֖א� ְב�  ֽכ� �ן־ר ֶּב�
יִנּו � �ִנ ֶּב� יִנּו  &�ֶׁ֣ש ִנ� ִנּו  )ִח� ִנ� ֶ֖א� יִנּו  &�מ ְל־י� ֹּֽכ� ן�  י	 ֹות־י�8 ת� ֶׁ֣ש�

יִנּו׃  � �ת ִנ ֙ם 9ּוְב� ר� V ֽכ� ִנּו ו� � �ֹּת ְב� ֶׁ֣ש	 י֙ם ְל� � ֹּת	 ֹות ֶּב� �ִנ י ֶּב� 0 ֹּת	 ְל� ְב	 ּוְל�
ִנּו׃  � ה־ָּ֑ל� י� ה� � א י	 �ֲע ְל/ ר� � ָז� ה ו� 0 ְד� ְׂש� י֙ם 10ו� � ְל	 ה� kֶ֖א � ְב ֶּב� ֶׁ֣ש� � �ֵּ֥נ ו�

יִנּו׃ � ְב	 ְב ֶ֖א� � ְד� יֹוִנ� ִנּו  � ּו� ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ְל ֶ֖א� �ֽכ ְׂש ֹּֽכ� ֲע� ֵּ֥נ�& ו� ֲע  ( מ� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ו�
11 i ְל ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  � אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� ֹות  ְל, ֲע� ֶּב� י  ה	6 י� ו�

י� �ִנ ְּפ� ֙ם מ	 &: ְל� רּוֶׁ֣ש� ֹוא י� ְב) ִנ� ֶ֖אּו ו� ^ר ֶּב אמ� ֵּ֥נ/6 ץh ו� ר� ֶ֖א� ְל־ה� ֶ֖א�
ְב ֶׁ֣ש� � �ֵּ֥נ ו� ֙ם  � ר� ֶ֖א� יְל  ( �ִח י  � �ִנ ְּפ� ּומ	 י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ה� יְל  ( �ִח
:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� פֶּב	

ר׃ 12 �אמ �ְל הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ה  הו�& ר־י� ְב� ִּד� י�  ה	 י� � ו�
ְך 13 +ְל ְל ה� &�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֶ֖אֹות� ֶ֖א_ ְב� +ה ִצ� הו� ר י� Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

ֹוא ְל, :֙ם ה� � ְל� ּוֶׁ֣ש� ר� י י� � �ְב ֹוֶׁ֣ש� י� ה ּוְל� הּוְד�& יֶׁ֣ש י� ( ֶ֖א	 � ְל� ֹּת� ר� מ� � ֶ֖א� ו�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ר� ְב� ְל־ִּד� ֶ֖א�  Sֲע �מ ֶׁ֣ש� ְל	 ר  0 מּוס� ּו  �ִח ִק� ת	

ה 14 ּו�, ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ְב ֶ֖א� ֽכ� I�ן־ר ְב ֶּב� ( ְד� הֹוִנ� י י� ( �ר ְב� ת־ִּד	 ֙ם ֶ֖א� Y הּוִק�
ֹו֙ם ָּ֑י) ְד־ה� תּו� ֲע� א ֶׁ֣ש� ְל/+ ן ו� י	 ֹות־י�6 ת� י ֶׁ֣ש� ( ֹּת	 ְל� ְב	 יו ְל� Wִנ� ת־ֶּב� ֶ֖א�
י W	ֽכ ִנ ֶ֖א�, ו� ֙ם  � יה� ְב	 ֶ֖א� )ת  ו� ִצ� מ	 ת  � �ֶ֖א ּו  ֲע& מ� � ֶׁ֣ש� י  ( ֹּֽכ	 ה  ֶּ֗ז�& ה�
֙ם � ֹּת� ֲע� מ� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ ו� ר  &�ֶּב ְד� ו� ֙ם  ( �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ה� ֙ם�  יֽכ� �ְל ֶ֖א� י  ֹּת	 ר� + ֶּב� ִּד	

י׃  � ְל� �י 15ֶ֖א ( ְד� ְב� ְל־ֲע� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ֙ם  ( יֽכ� �ְל ֶ֖א� ִח  ( ְל� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו�
א Yְבּו־ִנ� Lר ֶׁ֣ש Yאמ �ִחS ׀ ְל (ְל ֶׁ֣ש� י֙ם ו� ( �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� י֙ם ׀ ה� ( ֶ֖א	 ְב	 ֵּ֥נ� ה�
֙ם יֽכ�6 �ְל ְל� ֲע� � מ� יְבּו  ( יֶ֨ט	 �ה ו� ה  Wֲע� ר� ה� ֹו  ֹּֽכ, ר� ִּד� מ	  Xיֶׁ֣ש ֶ֖א	
֙ם ְד�& ְב� ֲע� ְל� י֙ם�  ר	 �ִח ֶ֖א� י֙ם  + ְלה	 ֶ֖א_ י  ,�ר ִח� ֶ֖א� ּו  Wֽכ ְל� ,�ְל־ֹּת ֶ֖א� ו�

֙ם � ֽכ� ְל� י  ֹּת	 � ת� ר־ִנ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  מ�& ְד� ֶ֖א� ( ְל־ה� ֶ֖א� ְבּו�  ּוֶׁ֣ש�
א �ְל/ ו� ֙ם  ֽכ�& ִנ� ָז� ת־ֶ֖א� � ֶ֖א� ֙ם�  ית� ְּט	 ה	 א  ְל/+ ו� ֙ם  � יֽכ� �ת �ְב ֶ֖א� ְל� ו�

י׃  � ְל� �ֶ֖א ֙ם  � ֹּת� ֲע� מ� ְב 16ֶׁ֣ש� ( ְד� הֹוִנ� י� י�  �ִנ ֶּב� ימּו  6 ִק	 �ה י  ( ֹּֽכ	
֙ם ( ֲע� ה� �֙ם ו� ּו� ר ִצ	 ( ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� � יה� ְב	 �ת ֶ֖א� ו� ִצ� ת־מ	 ְב ֶ֖א� ֽכ�& �ן־ר ֶּב�

י׃  � ְל� �ּו ֶ֖א �ֲע מ� א ֶׁ֣ש� �ה ְל/ ֶּ֗ז�& ר 17      סה� מ�, ה־ֶ֖א� �ן ֹּֽכ �ֽכ Iְל�
יא ( ְב	 �י מ V ִנ	 ִנ� ְל ה	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֶ֖אֹות� ֶ֖א_ ְב� י ִצ� + �ְלה ה ֶ֖א_ Wהו� י�
ת ^�ֶ֖א ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י� י�  �ְב ֹוֶׁ֣ש� ְל־י� ֹּֽכ� ְל  + ֶ֖א� ו� ה  הּוְד�6 ְל־י� ֶ֖א�
י ֹּת	 ר� + ֶּב� ִּד	 ן  )ֲע� י� ֙ם  � יה� �ְל ֲע� י  ֹּת	 ר� � ֶּב� ִּד	 ר  � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר� ( ְל־ה� ֹּֽכ�
ּו׃ ִנ� ֲע� א  �ְל/ ו� ֙ם  � ה� ְל� א  � ר� ִק� ֶ֖א� ו� ֲעּו  &�מ א ֶׁ֣ש� ְל/) ו� ֙ם�  יה� �ְל ֶ֖א�

ר 18 Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ הּו  י�6 מ� ר� י	 ר  ( מ� ֶ֖א� י֙ם  W	ְב ֽכ� �ר ה� ית  ,�ְב ּוְל�
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ן  ֲע� י�^ ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� ִצ� +ה  הו� י�
רּו� מ� ֶׁ֣ש� ֹּת	 � ו� ֙ם  � יֽכ� ְב	 ְב ֶ֖א� ( ְד� הֹוִנ� י� ת  � ו� ִצ� ְל־מ	 ֙ם ֲע� ֹּת�& ֲע� מ� ֶׁ֣ש�
ה � ּו� ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  �ֽכ ֹּֽכ� ּו  ְׂש& ֲע� ֹּת� � ו� יו  ת�& eו ִצ� ְל־מ	 ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�

֙ם׃  � ֽכ� ת� ֹות 19      סֶ֖א� �ֶ֖א ְב� �ה ִצ� הו� ר י� 0 מ� ה ֶ֖א� �ן ֹּֽכ 6�ֽכ ְל�
ְב 0 ֽכ� �ן־ר ְב ֶּב� V ְד� יֹוִנ� יֶׁ֣ש ְל� W	ת ֶ֖א ,�ר ֹּֽכ� א־י	 ְל ְל/� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֶ֖א_
י֙ם׃  � מ	 ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ� י  � ִנ� פ� ְל� ְד  � �מ פֲע

י֙ם 36 � ִק	 יהֹוי� ְל	 ת  יֲע	& ְב	 ר� ה� )ה  ִנ� ּׁ֔ש� ֶּב� י�  ה	 י� � ו�
ה� ֶּ֗ז� ה� ר  + ְב� ִּד� ה� ה  Pי� ה� ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� ( מ� הּו  � ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב�

ר׃  �אמ �ְל ה  � הו� י� ת  � �ֶ֖א �מ הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ָ֤ךi 2ֶ֖א� ִח־ְל� ִק�
י֙ם P	ר ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  ( �ֶ֖א יה�  ְל�6 �ֶ֖א  ( ֹּת� ְב� ת� ֽכ� ו�  hר פ� �ת־ס ָּ֑ל� ֣ג	 מ�
ה � הּוְד� ְל־י� ֲע� ו� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� ְל־י	 ֲע� יָ֤ך  0 ְל� �ֶ֖א י  ֹּת	 ר� V ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
י ( �ימ מ	 יָ֤ך�  ְל�8 �ֶ֖א י  ֹּת	 ר� + ֶּב� ִּד	 ֹו֙ם  Pָּ֑י מ	 �֙ם  ְּגֹוי	 ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ו�

ה׃  � ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� �ָּ֑י ְד ה� � ֲע� הּו ו� ָּ֑י�& ית 3י/אֶׁ֣ש	 ( �ֲעּו� ֶּב מ� ֶׁ֣ש� י י	 + ֶ֖אּוְל�
ְב � �ֶׁ֣ש ִח י  � ֽכ	 ִנ ֶ֖א� ר  0 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ֲע�& ר� ( ְל־ה� ֹּֽכ� ת  ^�ֶ֖א ה  הּוְד�& י�
ֹו ֹּֽכ) ר� ִּד� מ	 יֶׁ֣ש  ֶ֖א	^ ּוְבּו  ֶׁ֣ש6 י� ן  ֲע� ( מ� ְל� ֙ם  � ה� ְל� ֹות  ְׂש) ֲע� ְל�
֙ם׃ � את� ְּט� ִח� ּוְל� ֙ם  � ִנ� eו ֲע� ְל� י  � ֹּת	 ִח� ְל� ס� ו� ה  ֲע�& ר� ה�

�ה 4      ס ָּ֑י� ר	 � �ן־ִנ ֶּב� ּוְך  �ר ת־ֶּב� ֶ֖א� הּו  י�& מ� ר� י	 א  ( ר� ִק� ָּ֑י	 ו�
0ה הו� י י� V �ר ְב� ְל־ִּד	 ת ֹּֽכ� ( �הּו ֶ֖א י�6 מ� ר� י י	 ( ְּפ	 ּוְך מ	 Wר ְב ֶּב� ,ֹּת ֽכ� ָּ֑י	 ו�

ר׃  פ� � �ת־ס ָּ֑ל� ֣ג	 ְל־מ� ֲע� יו  � ְל� �ֶ֖א ר  � ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� )ה 5ֶ֖א� ּו� ִצ� י� ו�
ְל א ֶ֖אּוֽכ�& ּור ְל/) ִצ& י ֲע� ( ִנ	 ר ֶ֖א� �אמ �ּוְך ְל �ר ת־ֶּב� הּו ֶ֖א� י�& מ� ר� י	

ה׃  � הו� י� ית  � �ֶּב ֹוא  �ְב את� 6ְל� ( ר� ִק� ו� ה  Yֹּת� ֶ֖א�  ( את� ּוְב�
ה Wהו� י� י  ,�ר ְב� ת־ִּד	 ֶ֖א�  Xי ְּפ	 ־מ	 ֹּת� ְב� � ת� ר־ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ( ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ְב�
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י V �ִנ ָז� ֶ֖א� ֙ם ֶּב� ֣ג�, ֹו֙ם ו� ֹו֙ם ִצ� י) ה ֶּב� � הו� ית י� � �֙ם ֶּב 0 ֲע� י ה� � �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב�
֙ם׃  � �ֶ֖א ר� ִק� ֙ם ֹּת	 � יה� �ר ֲע� �י֙ם מ � ֶ֖א	 ֶּב� ה ה� 0 הּוְד� ְל־י� י 7ֽכ� Pֶ֖אּוְל�

ֹו ֹּֽכ) ר� ִּד� יֶׁ֣ש מ	 � ְבּו ֶ֖א	 ULֶׁ֣ש י� ה ו� הו�& )י י� �ִנ פ� ֙ם� ְל	 ת� ֵּ֥נ� ִח	 ְל ֹּת� +ְּפ ֹּת	
ר � ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  מ�& �ִח ( ה� ו� ף�  ֶ֖א� ה� ֹוְל  ְד+ י־֣ג� � ֹּֽכ	 ה  � ֲע� ר� ה�

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ה ֶ֖א� � הו� ה 8י� ָּ֑י�& )ר	 �ן־ִנ ֶּב� רּוְך�  ְׂש ֶּב� ֲע� ָּ֑י�6 ו�
ר פ� 0 �ְּס א ְב� �ר/ ִק� יא ְל	 � ְב	 ֵּ֥נ� )הּו ה� י� מ� ר� הּו י	 � ּו� ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ְל ֶ֖א� �ֽכ ֹּֽכ�

�ה׃  ו� ה י� ית  � �ה ֶּב � הו� י� י  � �ר ְב� )ה 9      סִּד	 ִנ� ּׁ֔ש� י ְב� ( ה	 י� ו�
ה� הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� +הּו  ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב� י֙ם  , ִק	 יהֹוי� ְל	 ית  ֶׁ֣ש	 מ	 ִח� Iה�
0ה הו� י� י  V �ִנ פ� ְל	 ֹו֙ם  Wִצ ּו  ֶ֖א, ר� ִק� י  ֲע	& ֶׁ֣ש	 ֹּת� ה� ֶׁ֣ש  ְד� (ִח ֶּב�
י � �ר ֲע� �י֙ם מ 0 ֶ֖א	 ֶּב� ה� ֙ם  ֲע�6 ְל־ה� ֽכ� ו� :֙ם  � ְל� ּוֶׁ֣ש� יר� ֶּב	 ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ֹּֽכ�

:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ֶּב	 ה  � הּוְד� ר 10י� פ� 0 �ְּס ֶּב� ּוְך  �ר ְב� א  ר�, ִק� ָּ֑י	 ו�
Xהּו י� ר� מ� ת ְּג� Yֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ְל	 �ה ֶּב� הו� ית י� ( �הּו ֶּב � י� מ� ר� י י	 � �ר ְב� ת־ִּד	 ֶ֖א�
ר ֲע� + ֶׁ֣ש� ִח  ת� ( ְּפ� ֹון  י6 ְל� ֲע� ה� ר  ( �ִצ ִח� ֶּב� ר  W�פ ְּס ה� ן  פ�, ן־ֶׁ֣ש� ְב�

֙ם׃  � ֲע� ְל־ה� י ֹּֽכ� � �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶׁ֣ש ֶּב� ְד�& ִח� � ה� ה� הו� ית־י� �ֲע 11ֶּב מ�6 ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 Iו�
י � �ר ְב� ְל־ִּד	 ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ן  0 פ� ן־ֶׁ֣ש� ְב� Vהּו  י� ר� מ� ן־ְּג� ְב� הּו  י� ֽכ�, מ	

ר׃  פ� � �ְּס ה� ְל  � ֲע� �מ ה  � הו� ְך� 12י� ְל� ַּמ�8 ית־ה� �ֶּב ְד  +ר� �ָּ֑י ו�
י֙ם � ר	 ָּׂש� ְל־ה� ֹּֽכ� ֙ם  ה־ֶׁ֣ש�& �ֵּ֥נ ה	, ו� ר  &�פ ְּס ה� ת  ( ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ְל־ְל	 ֲע�
הּו י� ֲע� מ� Iן־ֶׁ֣ש� )הּו ְב� י� ְל� ר ּוְד� Y�פ ְּס ֲע ה� ( מ� יֶׁ֣ש� ְל	 י֙ם ֶ֖א_ � ְב	 ֹוֶׁ֣ש� י�
�הּו ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ן ו� 0 פ� ן־ֶׁ֣ש� Vהּו ְב� י� ר� מ� ֹור ּו֣ג� Wֶּב ֽכ� ן־ֲע� ן ֶּב� ת�, ִנ� ְל� ֶ֖א� ו�

י֙ם׃  � ר	 ָּׂש� ְל־ה� ֽכ� הּו ו� � י� ִנ� ִנ� ן־ִח� הּו 13ְב� י� ֽכ�& ֙ם� מ	 ה� +ְד ְל� �ְּג ָּ֑י� ו�
ּוְך ר0 ְב� א  �ר/ ִק� ֶּב	  Sֲע � �מ ֶׁ֣ש� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א

֙ם׃  � ֲע� ה� י  � �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב� ר  פ� � �ְּס י֙ם 14ֶּב� W	ר ָּׂש� ְל־ה� ֽכ� ּו  ִח, ְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
)הּו י� מ� ְל� ן־ֶׁ֣ש� ֶּב� הּו  י� ִנ� ת� Iן־ִנ� ֶּב� י  Y	הּוְד ת־י� ֶ֖א� ּוְך  ר6 ְל־ֶּב� ֶ֖א�
ּ֙ה� ֶּב� את�  + ר� ִק� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ה  ָּ֑ל�6 ֣ג	 ַּמ� ה�  hר אמ �ְל  iי ן־ֹּֽכּוֶׁ֣ש	 ְב�
ּוְך ר, ֶּב� ִח  ֵּ֥ק� ָּ֑י	 Iו� ְך  � �ְל ו�  �ָ֤ך ְד� י� ְב� ה  ֵּ֥נ� � ִח� ִק� ֙ם  ֲע�& ה� )י  �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב�
֙ם׃ � יה� �ְל ֶ֖א� א  �ְב/ ָּ֑י� ו� ֹו  ְד& י� ֶּב� ה�  ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� +הּו  ָּ֑י� ר	 �ן־ִנ ֶּב�

יִנּו 15 � �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב� ה  ֵּ֥נ� � ֶ֖א� ר� ּוִק� א  ִנ�& ְב  ( �ֶׁ֣ש יו  ְל�& �ֶ֖א ּו  ר) ָּ֑י/אמ� ו�
֙ם׃  � יה� �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב� ּוְך  �ר ְב� א  � ר� ִק� ָּ֑י	 ֙ם� 16ו� ֲע� מ� ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� י  ה	6 י� ו�

הּו � �ֲע �ְל־ר ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ּו  �ְד ִח� ְּפ� י֙ם  ר	& ְב� ִּד� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
ת � �ֶ֖א ְך  ְל� ַּמ�& ְל� יְד�  ְּג	 ִנ� +יְד  �ְּג ה� ּוְך  ר& ְל־ֶּב� ֶ֖א� רּו�  אמ� ָּ֑י/� ו�

ה׃  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ּו 17ֹּֽכ� �ְל ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ּוְך  ר& ת־ֶּב� ֶ֖א�, ו�
ֹּת� ְב� 0 ת� ֹּֽכ� יְך  6�ֶ֖א ִנּו  ְל�& )א  ְד־ִנ� ְּג� ה� ר  �אמ �ְל

יו׃  � ְּפ	 ה מ	 ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם ה� � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֙ם� 18ֶ֖א� ה� ר ְל� אמ� ָּ֑י/+ ו�

י֙ם � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א י  ְל�& �ֶ֖א א  ( ר� ִק� י	 יו�  ְּפ	 מ	 ּוְך  ר& ֶּב�
ֹו׃  י� ִּד� ֶּב� ר  פ� � �ְּס ְל־ה� ֲע� ְב  � �ת ֹּֽכ י  0 ִנ	 ֶ֖א� ו� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א פה�

ה 19 ( ֹּת� ר ֶ֖א� � �ת ְּס� ְך ה	 � �ּוְך ְל ר& ְל־ֶּב� י֙ם� ֶ֖א� ר	 ָּׂש� ּו ה� ר+ ָּ֑י/אמ� ו�
֙ם׃  � ֹּת� ה ֶ֖א� �יפ �ֲע ֶ֖א � ְד� �ְל־י יֶׁ֣ש ֶ֖א� � ֶ֖א	 �הּו ו� י� מ� ר� י	 ֶ֖אּו 20ו� +ְב ָּ֑י� ו�

ְדּו & ִק	 פ� ה	 ה  ( ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ו� ה  ר� &�ִצ ִח� ְך�  ְל� ַּמ�8 ְל־ה� ֶ֖א�
ְך ְל� ַּמ�& )י ה� �ִנ ָז� ֶ֖א� יְדּו� ֶּב� ְּג	8 ָּ֑י� ר ו� � �פ ְּס ֲע ה� ( מ� יֶׁ֣ש� ְל	 ת ֶ֖א_ � ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ְל	 ֶּב�

י֙ם׃  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ת ֹּֽכ� � �י 21ֶ֖א הּוְד	6 ת־י� ְך ֶ֖א� ְל� Wַּמ� ִח ה� ְל�, ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ֲע ( מ� יֶׁ֣ש� ְל	 ת ֶ֖א_ � ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ָּ֑ל	 ה� מ	 ִח�& ֵּ֥ק� ָּ֑י	, ה ו� ָּ֑ל�& ֣ג	 ַּמ� ת־ה� ת� ֶ֖א� ִח� 8 ִק� ְל�
י� �ִנ ָז� ֶ֖א� ּוְב� ְך  ְל� ַּמ�& ה� )י  �ִנ ָז� ֶ֖א� ֶּב� י�  הּוְד	 י� ה�  + ֶ֖א� ר� ִק� ָּ֑י	 ו� ר  � �פ ְּס ה�

ְך׃  ְל� � ַּמ� ְל ה� � ֲע� �י֙ם מ � ְד	 מ� ֲע י֙ם ה� ר	& ָּׂש� ְל־ה� ְך 22ֹּֽכ� ְל� ַּמ�6 ה� ו�
ִח � ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� י ו� � יֲע	 ֶׁ֣ש	 ֹּת� ֶׁ֣ש ה� ְד� �ִח ף ֶּב� ר� &ִח ית ה� ( �ְב� ֶּב �יֹוֶׁ֣ש

ת׃  ר� � ֲע� ְב יו מ� � ִנ� פ� ֶׁ֣ש 23ְל� (ְל י ֶׁ֣ש� הּוְד	6 ֹוא י� ר) ִק� י ׀ ֹּֽכ	 ( ה	 י� ו�
ר &�פ ְּס ה� ר  ֲע� ( ת� ֶּב�  � ה� ֲע�8 ר� ִק� � י	  hה ֲע� ֶּב� ר� ֶ֖א� ו�  iתֹות ְל� ִּד�
֙ם� ְד־ֹּת ֲע� ִח  � ֶ֖א� ְל־ה� ֶ֖א� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֶׁ֣ש  � �ֶ֖א ְל־ה� ֶ֖א� ְך  U�ְל ֶׁ֣ש� ה� ו�

ִח׃  � ֶ֖א� ְל־ה� ר ֲע� � ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש ֶ֖א� � �ֶ֖א ְל־ה� ה ֲע� ָּ֑ל�& ֣ג	 ַּמ� ְל־ה� א 24ֹּֽכ� ְל/) ו�
ְך� ְל� ַּמ�8 ה� ֙ם  � יה� �ְד ֣ג� ת־ֶּב	 ֶ֖א� ּו  �ֲע ר� ִק� א  �ְל/ ו� ּו  ְד& ִח� פ�
ה׃ ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם ה� � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ת ֹּֽכ� � �י֙ם ֶ֖א ֲע	& מ� (ּׁ֔ש יו ה� ְד�& ְב� ְל־ֲע� ֽכ� ו�

ְך 25 ְל� ַּמ�& ֲעּו ְב� ( ְּג	 פ� הּו� ה	 י�8 ר� מ� +הּו ּו֣ג� י� ְל� ן ּוְד� ת�, ִנ� ְל� ֙םX ֶ֖א� ֣ג� ו�
֙ם׃ � יה� �ְל ֲע ֶ֖א� � מ� א ֶׁ֣ש� �ְל/ ה ו� � ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ת־ה� ף ֶ֖א� �ר י ְׂש� � ֹּת	 ְל� ְב	 ְל�

ְך 26 ְל� Wַּמ� ן־ה� ֶּב� ְל  ,�ֶ֖א מ� ִח� ר� ת־י� ֶ֖א� ְך  ְל� ַּמ� Iה� )ה  ּו� ִצ� י� ו�
הּו� י�8 מ� ְל� � ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ְל  6�יֶ֖א ר	 ָז� ן־ֲע� ְב� )הּו  י� ר� ת־ְׂש� ֶ֖א� ו�
ת � �ֶ֖א ו� ר  &�פ ְּס ה� ּוְך  ר) ת־ֶּב� ֶ֖א� ת�  ִח� 8 ִק� ְל� ְל  &�ֶ֖א ִּד� ְב� ן־ֲע� � ֶּב�

�ה׃  הו� ֙ם י� � �ר ֹּת	 ס� ָּ֑י� יא ו� � ְב	 ֵּ֥נ� )הּו ה� י� מ� ר� י 27      סי	 � ה	 י� ו�
ְך ְל� ַּמ�6 ף ה� (ר י ׀ ְׂש� ( �ר ִח� �הּו ֶ֖א� י� מ� ר� ְל־י	 � ה ֶ֖א� � הו� ר־י� ְב� ְד�
ּוְך ר0 ֶּב� ְב  � ת� ֹּֽכ� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� י֙ם  ר	& ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ו� ה�  ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ת־ה� ֶ֖א�

ר׃  �אמ �ְל הּו  � י� מ� ר� י	 י  � ְּפ	 ה 28מ	 ( ָּ֑ל� ֣ג	 מ�  �ָ֤ך ִח־ְל� ִק� ּוְב  �ֶׁ֣ש
י֙ם� ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  + �ֶ֖א יה�  ְל�6 ֲע� ְב  (ת ּוֽכ� ת  ר� � ִח� ֶ֖א�
ה ִנ�& אֶׁ֣ש ( ר	 ה� ה�  ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ְל־ה� ֲע� ּו  י6 ה� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ִנ	& אֶׁ֣ש ( ר	 ה�
ה׃ � הּוְד� ְך־י� ְל� � מ� י֙ם  � ִק	 הֹוי� י� ף  � ר� ְׂש� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ר 29 ( מ� ה ֶ֖א� �ר ֹּֽכ ה� ֹּת/אמ�& הּוְד� ְך־י� ְל� � י֙ם מ� + ִק	 הֹוי� ְל־י� ֲע� ו�
ר &אמ �ֶּ֗ז/את� ְל ה ה� + ָּ֑ל� ֣ג	 ַּמ� ת־ה� ֹּת� ֶ֖א� פ� Wר� ה ְׂש� ֹּת� Iה ֶ֖א�� הו� י�
ֹוא ְב+ א־י� ֶּב/� ר  6אמ �ְל יה�  Wְל� ֲע� ֹּת�  ְב� ת�, ֹּֽכ�  X Sִּדּוֲע מ�
את ֶּ֗ז/& ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ית�  ִח	 ֶׁ֣ש� ה	 ו� ְל�  ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ�
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ה׃  � מ� �ה ֙ם ּוְב� � ְד� ה ֶ֖א� ֵּ֥נ� � ַּמ� ית מ	 � ֶּב	 ֶׁ֣ש� ה	 ן 30      סו� P�ֽכ ְל�
ה הּוְד�& י� ְך  ְל� ( מ� י֙ם�  ִק	 ֹוי� ה� ְל־י� ֲע� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
תֹו� ְל� ְב� ִנ	 ו� �ְד  ו	 ְד� א  ( �ְּס ְל־ֹּֽכ	 ֲע� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש ֹו  �ה־ָּ֑ל י� ה� � ְל/א־י	
ה׃ ְל� י� � ָּ֑ל� ִח ֶּב� ר� � ֵּ֥ק� ְל� ֹו֙ם ו� �ָּ֑י ְב ֶּב� ר� �ִח ת ְל� ֽכ� ְל�& ֶׁ֣ש� Lה מ( י� ה� � ֹּת	

יו 31 � ְד� ְב� ְל־ֲע� ֲע� ו� ֹו  ֲע0 ר� ְל־ָז� ֲע� ו� יו  V ְל� ֲע� י  ֹּת	, ְד� ִק� ּופ�
֙ם W: ְל� רּוֶׁ֣ש� י י� ,�ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֲע� ֙ם ו� יה� �ְל I�י ֲע ( את	 �ְב �ה ֙ם ו� � ִנ� eו ת־ֲע� ֶ֖א�
י ֹּת	 ר� � ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� 0 ֲע� ר� ְל־ה� ת ֹּֽכ� V �ה ֶ֖א הּוְד�6 יֶׁ֣ש י� ( ְל־ֶ֖א	 ֶ֖א� ו�

ֲעּו׃  � �מ א ֶׁ֣ש� �ְל/ ֙ם ו� � יה� �ְל ִח ׀ 32      סֶ֖א� ( ִק� הּו ְל� Wי� מ� ר� י	 ו�
iהּו ָּ֑י� ר	 �ן־ִנ ֶּב� ּוְך  ר) ְל־ֶּב� ֶ֖א�  iּ֙ה ִנ� ֹּת� ָּ֑י	 � ו� ת  ר� ִח�6 ֶ֖א� ה  ( ָּ֑ל� ֣ג	 מ�
ת ^�ֶ֖א הּו  י�& מ� ר� י	 י  ( ְּפ	 מ	  � יה� ְל�8 ֲע� ְב  +ֹּת ֽכ� ָּ֑י	 ו�  hר �פ ְּס ה�
י֙ם � ִק	 הֹוי� י� ף  0 ר� ְׂש� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  פ� &�ְּס ה� י  ( �ר ְב� ְל־ִּד	 ֹּֽכ�
י֙ם � ר	 ְב� ֙ם ִּד� 0 יה� �ְל ף ֲע� V ֹוְד ִנֹוס� ֲע, ֶׁ֣ש ו� � �ֶ֖א ה ֶּב� � הּוְד� ְך־י� ְל� � מ�

ה׃  ַּמ� � �ה י֙ם ֹּֽכ� � ֶּב	       סר�

ת 37 ִח� ֹּת�6 �הּו  ָּ֑י� אֶׁ֣ש	 ן־י/� ֶּב� הּו  � ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� ְך־מ�& ְל� מ� ָּ֑י	, ו�
ר � אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� יְך ִנ� 0 ְל	 מ� ר ה	 � ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� & ִק	 ֹוי� ה) ן־י� הּו� ֶּב� י�8 ִנ� ֹּֽכ�

ה׃  � הּוְד� י� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ּוא 2מ� �ה ֲע  0 מ� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ ו�
ר ֶּב�& ר ִּד	 ( ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� הו�& י י� ( �ר ְב� ְל־ִּד	 ץ ֶ֖א� ר� � ֶ֖א� ֙ם ה� ( ֲע� יו ו� � ְד� ְב� ֲע� ו�

יא׃  � ְב	 ֵּ֥נ� �הּו ה� י� מ� ר� ְד י	 � י� הּו 3ֶּב� Wָּ֑י� ִק	 ְד� ְך ִצ	 ְל� ַּמ�, ִחX ה� ְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
+הּו י� ִנ� פ� ת־ִצ� ֶ֖א� ו� ה  י�6 מ� ְל� � ן־ֶׁ֣ש� ֶּב� ְל  ( הּוֽכ� ת־י� ֶ֖א�
ר �אמ �יא ְל � ְב	 ֵּ֥נ� �הּו ה� י� מ� ר� ְל־י	 ן ֶ֖א� &�ה ֹּֽכ ה� ה� י� �ְׂש ֲע� � ן־מ� ְב�
יִנּו׃ � �ְלה ֶ֖א_ ה  � הו� ְל־י� ֶ֖א� ִנּו  &�ְד ֲע� ְב� )א  ְל־ִנ� ָּ֑ל� ְּפ� ת� ה	

ּו 4 �ִנ ת� א־ִנ� ְל/� ו� ֙ם  � ֲע� ה� ֹוְך  ת) ֶּב� א  � �יִצ ו� א  � ֶּב� הּו  Uי� מ� ר� י	 ו�
ית  � �ֶּב ֹו  �ת ּוא׃ הֽכְליא ֶ֖א ְל� ֹּֽכ� א 5ה� ( ִצ� י� ה  �ֲע ר� ְּפ� יְל  � �ִח ו�

י֙ם + ר	 ָּצ� ה� י֙ם  W	ִּד ְׂש� ֹּֽכ� ה� ּו  ֲע, מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו� ֙ם  י	 � ר� ִצ� ַּמ	 מ	
:֙ם׃ � ְל� רּוֶׁ֣ש� ְל י� � ֲע� �ּו מ ְל& )ֲע� �ָּ֑י ֙ם ו� ֲע�& מ� ת־ֶׁ֣ש	 ֙ם� ֶ֖א� 8: ְל� רּוֶׁ֣ש� ְל־י� ֲע�

פ
ר׃ 6 �אמ �יא ְל � ְב	 ֵּ֥נ� �הּו ה� י� מ� ר� ְל־י	 ה ֶ֖א� הו�& ר־י� ְב� י� ִּד� ה	 י� � ו�
רּו� 7 אמ� ה ת/� +ֹּֽכ ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ה� ֶ֖א_ הו� י� ר  + מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ

י ִנ	 � �ֶׁ֣ש ר� ְד� י ְל� � ְל� �֙ם ֶ֖א 0 ֽכ� ת� ִחS ֶ֖א� V �ְל ּׁ֔ש ה ה� הּוְד�& ְך י� ְל� ( ְל־מ� ֶ֖א�
ְב � ה ֶׁ֣ש� ר�& ָז� ֲע� ֙ם� ְל� ֽכ� א ְל� + �ָּ֑יִצ ה ה� 6ֲע ר� יְל ְּפ� ( �)ה ׀ ִח �ֵּ֥נ ה	

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� מ	 ֹו  �ִצ ר� ֶ֖א� ּו 8ְל� �מ ִח� ְל� ִנ	 ו� י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ה� ְבּו�  ֶׁ֣ש�8 ו�
ֶׁ֣ש׃ � �ֶ֖א ְב� ה�  � Lפ ר� ּוְׂש� ה�  � Lְד ֽכ� ּוְל� את  ֶּ֗ז/� ה� יר  ( ֲע	 ְל־ה� ֲע�

ֶ֖אּו 9      ס + ּׁ֔ש	 ְל־ֹּת� ֶ֖א� ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ
י֙ם � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� יִנּו ה� � �ְל ֲע� �ּו מ �ֽכ ְל� �ְך י 0ְל ר ה� &אמ �֙ם� ְל יֽכ� �ת �ֶׁ֣ש פ� ִנ�

ֽכּו׃  � �ְל �י א  �י־ְל/ יְל 10ֹּֽכ	 + �ְל־ִח ֹּֽכ� ֙ם  Pית� ֹּֽכ	 ֙ם־ה	 ֶ֖א	 י  ( ֹּֽכ	
רּו ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ִנ	, ו� ֙ם  ֽכ�& ֹּת� ֶ֖א	 י֙ם  ( מ	 ִח� ְל� ֵּ֥נ	 ה� י֙ם�  ִּד	 ְׂש� ֙םtֹּֽכ� ְב�&  

ּו פ0 ר� � ְׂש� ּומּו ו� ִק& ְלֹו� י� kה ֶ֖א� יֶׁ֣ש ֶּב� + י֙ם ֶ֖א	 � ר	 ֵּ֥ק� Lְד י֙ם מ� � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א�
ֶׁ֣ש׃  � �ֶ֖א את ֶּב� �ֶּ֗ז/ יר ה� � ֲע	 ת־ה� יְל 11ֶ֖א� ( �ְלֹות� ִח ֲע� � �ה ה ֶּב� י�6 ה� ו�

ה׃ �ֲע ר� ְּפ� יְל  � �ִח י  � �ִנ ְּפ� מ	 :֙ם  � ְל� ּוֶׁ֣ש� ר� י� ְל  � ֲע� �מ י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ה�
ץ 12      ס ר� ( ת ֶ֖א� ֽכ� � ְל� ֙ם ְל� &: ְל� ּוֶׁ֣ש� יר) הּו� מ	 י�8 מ� ר� א י	 + �ִצ �ָּ֑י ו�

֙ם׃  � ֲע� ֹוְך ה� �ת ֙ם ֶּב� � ּׁ֔ש� ִק מ	 � ְל	 ִח� ן ְל� � מ	 י� ִנ� ּוא 13ֶּב	 Pי־ה ה	 י� ו�
יה ָּ֑י�& ֶ֖א	 ר� מֹו� י	 ת ּוֶׁ֣ש� &Lְד ִק	 ְל ְּפ� ֲע� ( ֙ם� ֶּב� ֶׁ֣ש� ן ו� מ	6 י� ִנ� ר ֶּב	 ֲע� ( ֶׁ֣ש� ֶּב�
+הּו י� מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א� ְׂש  Pְּפ ת� ָּ֑י	 ו� �ה  י� ִנ� ִנ� ן־ִח� ֶּב� ה  � י� מ� ְל� � ן־ֶׁ֣ש� ֶּב�
ְל׃ � �פ ִנ ה  � ֹּת� ֶ֖א� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ְל־ה� ֶ֖א� ר  &אמ �ְל יא�  ְב	 ֵּ֥נ� ה�

ְל� 14 �פ ִנ י  ֵּ֥נ	 + יִנ� �ֶ֖א ר  ִק� ֶׁ֣ש�6 הּו  Wי� מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/, ו�
יה� ָּ֑י� ֶ֖א	 ר� ְׂש י	 +ְּפ ת� ָּ֑י	 יו ו� � ְל� �ֲע ֶ֖א � מ� א ֶׁ֣ש� �ְל/ י֙ם ו� ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ְל־ה� ֲע�

י֙ם׃  � ר	 ָּׂש� ְל־ה� ֶ֖א� הּו  � �ֶ֖א ְב	 י� ו� הּו  י�& מ� ר� י	 ּו 15ֶּב� Vפ ִצ� ִק� ָּ֑י	 ו�
ֹו Wֶ֖אֹות ּו  ִנ, ת� ִנ� ו� ֹו  ת� ֶ֖א ּו  ֹּֽכ) ה	 ו� הּו  � י� מ� ר� ְל־י	 � ֲע� י֙ם  0 ר	 ָּׂש� ה�
ּו �ְׂש ֹו ֲע� �ת י־ֶ֖א � ר ֹּֽכ	 &�פ ְּס ן ה� ( ת� הֹוִנ� ית י� ^�ּור ֶּב ס6 �ֶ֖א ית ה� ( �ֶּב

א׃  ְל� � ֹּֽכ� ה� ית  � �ְב ית 16ְל� � �ְל־ֶּב ֶ֖א� 0הּו  י� מ� ר� י	 א  V ְב� י  ( ֹּֽכ	
י֙ם � מ	 י� הּו  � י� מ� ר� י	 ֙ם  � ְב־ֶׁ֣ש� �ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו� �יֹות  Lִנ ִח� � ְל־ה� ֶ֖א� ו� ֹור  �ֶּב ה�
י֙ם׃  � ֶּב	 פר�

הּו 17 ,�ְל ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו� הּו  6�ִח ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו� הּו  Wָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� ַּמ�, ה�  Xִח ְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ת ( �ֶ֖א �ר מ � ְב� �ֶׁ֣ש ִּד� �י ר ה� אמ� U/ָּ֑י ר ו� ת� &�ְּס יתֹו� ֶּב� �ְב ְך ֶּב� ְל� + ַּמ� ה�
�ְד י� ֶּב� ר  אמ� U/ָּ֑י ו� ֶׁ֣ש  &�י הּו�  י�8 מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/+ ו� �ה  הו� י�

ן׃  � �ת ֵּ֥נ� ֹּת	 ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � הּו 18      סמ� י�& מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/) ו�
יָ֤ך� ְד�8 ְב� ֲע� ְל� ָ֤ך+ ו� י ְל� � את	 ֶ֨ט�, הX ִח� �הּו מ� ָּ֑י� ִק	 ְד� ְך ִצ	 ְל� � ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א�
א׃ ְל� � ֹּֽכ� ית ה� � �ְל־ֶּב י ֶ֖א� � ֙ם ֶ֖אֹות	 � ֹּת� ת� י־ִנ� � ֹּֽכ	 ה  ֶּ֗ז�& ה� ֙ם  ( ֲע� ְל� ו�

ה� ואיו  19 �ָּ֑י ֶ֖א� ֙ם ָּ֑לו� � ֽכ� ּו ְל� �ֶ֖א ֶּב� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� יֽכ�& �יֶ֖א ( ְב	 רtִנ� ��אמ
את׃ ֶּ֗ז/� ץ ה� ר� � ֶ֖א� ְל ה� � ֲע� ֙ם ו� יֽכ�& �ְל ְל� ֲע� ְב� ְך־ֶּב� ְל� � א מ� ְב/+ א־י� ְל/�

+א 20 ְל־ִנ� ְּפ� ֹּת	 ְך  ְל� � ַּמ� ה� י  ( ִנ	 ְד ֶ֖א� א  � ֲע־ִנ� � מ� � ֶׁ֣ש� ה  Uֹּת� ֲע� ו�
ר &�פ ְּס ן ה� ( ת� הֹוִנ� ית י� ^�י ֶּב ִנ	 6�ְב ֶׁ֣ש	 ְל־ֹּת� ֶ֖א� יָ֤ך ו� ִנ�& פ� י� ְל� ת	 ֵּ֥נ� ִח	 ת�
t Transcription uncertain. Examine the LC image for 

other possible readings.

t Transcription uncertain. Examine the LC image for 
other possible readings.
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֙ם׃  � ֶׁ֣ש� ּות  �מ ֶ֖א� א  �ְל/ הּו 21ו� ָּ֑י�6 ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� ( ַּמ� ה� ה  Pּו� ִצ� י� ו�
ֹו ןX ְל, ת ִנ� ו�  hה ר� ְּט� ַּמ� ר ה� ( ִצ� ִח� הּוi ֶּב� י� מ� ר� ת־י	 � ְדּו ֶ֖א� ( ִק	 פ� ָּ֑י� ו�
֙ם �ְד־ֹּת ֲע� י֙ם  פ	& ֶ֖א ה� ּוץ  ִח) מ	 ָּ֑יֹו֙ם�  ְל� ֙ם  ִח� + ר־ְל� ֹּֽכ� ֽכ	
ר � ִצ� ִח� ֶּב� הּו  י�& מ� ר� י	 ְב  )ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו� יר  � ֲע	 ן־ה� מ	 ֙ם  ִח� � ָּ֑ל� ְל־ה� ֹּֽכ�

ה׃  � ר� ְּט� ַּמ� ה�

הּו� 38 י�8 ְל� ְד� ּו֣ג� ן  ֹּת�6 ן־מ� ְב� )ה  י� ֶ֨ט� פ� ֶׁ֣ש� ֲע  Pמ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ּור �ִח ֶׁ֣ש� ּופ� הּו  י�& מ� ְל� ( ן־ֶׁ֣ש� ֶּב� ְל�  יּוֽכ� ו� ּור  ִח& ֶׁ֣ש� ן־ְּפ� ֶּב�
ר � �ֶּב ְד� 0הּו מ� י� מ� ר� ר י	 V ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� ר	& ְב� ִּד� ת־ה� �ה ֶ֖א�, ָּ֑י� ֹּֽכ	 ְל� ן־מ� ֶּב�

ר׃  �אמ �֙ם ְל � ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� הh 2      סֶ֖א� הו� ר י� ( מ� הi ֶ֖א� ֹּֽכ
ְב ( ֲע� ר� ֶּב� ְב  ר� � ִח� ֶּב� ּות  Uמ י� את  ֶּ֗ז/& ה� יר  ( ֲע	 ֶּב� ְב�  �ָּ֑יֶׁ֣ש ה�

י֙ם�  ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ְל־ה� ֶ֖א� א  + �ָּ֑יִצ ה� ו� ר  ְב� � ִּד� היִחיה ּוְב� י�& ִח� ו�
י׃  � ִח� ו� ְל  � ְל� ֶׁ֣ש� ְל� ֹו  ֶׁ֣ש0 פ� ִנ� ֹו  �ה־ָּ֑ל ת� י� ה� ה 3      סו� �ֹּֽכ

יְל � �0ְד ִח י� את ֶּב� ֶּ֗ז/6 יר ה� ( ֲע	 ן ה� W�ת ֵּ֥נ� ן ֹּת	 ,ת ֵּ֥נ� �ה ה	 הו� ר י� ( מ� ֶ֖א�
ּ֙ה׃  � ְד� ֽכ� ּוְל� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � י֙ם 4מ� W	ר ָּׂש� ה� ּו  ר, ָּ֑י/אמ� ו�

hה ֶּ֗ז� ה� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ת־ה� ֶ֖א�  iא ִנ� ת  ּומ� י) ְך  ְל� ַּמ�6 ְל־ה� ֶ֖א�
י ,�ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א�  Xי �ְד ת־י� ֶ֖א� א  Y�ְּפ ר� ּוא־מ� ה� ן  Y�ְל־ֹּֽכ י־ֲע� � ֹּֽכ	
י ( �ְד ת� י� �ֶ֖א את ו� ֶּ֗ז/6 יר ה� ( ֲע	 י֙ם ׀ ֶּב� ( ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 � ה ה� Wמ� ִח� ְל� ַּמ	 ה�
י ׀ ( ה ֹּֽכ	 ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם ה� � ר	 ְב� ִּד� ֙ם ֹּֽכ� יה�& �ְל ר ֶ֖א� ( �ֶּב ְד� ֙ם ְל� ֲע�& ְל־ה� ֽכ�
י � ה ֹּֽכ	 � ֶּ֗ז� ֙ם ה� � ֲע� ֹו֙ם ְל� ְל0 ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש ְל� V �ר ֵּ֥נּו ְד יִנ�, �ה ֶ֖א ֶּ֗ז�6 יֶׁ֣ש ה� ( ֶ֖א	 ה�

ה׃  � ֲע� ר� ֙ם־ְל� ּוא 5ֶ֖א	 �ה־ה �ֵּ֥נ הּו ה	 ָּ֑י�& ִק	 ְד� ְך ִצ	 ְל� ( ַּמ� ר� ה� אמ� ָּ֑י/8 ו�
ר׃ � ְב� ִּד� ֙ם  � ֽכ� ת� ֶ֖א� ְל  � יּוֽכ� ְך  ְל� ַּמ�& ה� ין  ( �י־ֶ֖א � ֹּֽכ	 ֙ם  � ֽכ� ְד� י� ֶּב�

ֹור ׀ 6 ֶּב) ְל־ה� ֹו ֶ֖א� Wת ֽכּו ֶ֖א ְל	, ֶׁ֣ש� ָּ֑י� הּו ו� י�6 מ� ר� ת־י	 � ּו ֶ֖א� ִח) ִק� ָּ֑י	 ו�
ה ר�& ְּט� ַּמ� ה� ר  ( ִצ� ִח� ֶּב� ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְך  ְל� ַּמ�6 ן־ה� ְב� )הּו  ָּ֑י� ֹּֽכ	 ְל� מ�
֙ם� י	 ין־מ�8 � �ֹור ֶ֖א ֶּב+ י֙ם ּוְב� � ְל	 ְב� ִח� הּו ֶּב� � י� מ� ר� ת־י	 � ּו ֶ֖א� �ִח ָּ֑ל� ֶׁ֣ש� י� ו�
יֶ֨ט׃ � ְּט	 ֶּב� הּו  � י� מ� ר� י	 ֲע  � ֶּב� ֶ֨ט� ָּ֑י	 ו� יֶ֨ט  ֙ם־ֶ֨ט	& ֶ֖א	 י  ( ֹּֽכ	

יס 7      ס ר	6 יֶׁ֣ש ס� ( י ֶ֖א	 W	ֹּֽכּוֶׁ֣ש ְך ה� ְל� ְד־מ�, ְב� � ֲע ֲע� Yמ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
הּו � י� מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א� ּו  �ִנ ת� י־ִנ� � ֹּֽכ	 ְך  ְל� ַּמ�& ה� ית  ( �ְב ֶּב� הּוא�  ו�

ן׃  � מ	 י� ִנ� ר ֶּב	 ֲע� � ֶׁ֣ש� ְב ֶּב� � �ְך יֹוֶׁ֣ש ְל� � ַּמ� ה� ֹור ו� ֶּב� ְל־ה� א 8ֶ֖א� � �ִצ �ָּ֑י ו�
ְך ְל� � ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� ר  � �ֶּב ְד� י� ו� ְך  ְל� � ַּמ� ה� ית  ( �ֶּב מ	 ְך  ְל� � ְד־מ� ְב� � ֲע�

ר׃  �אמ �ה� 9ְל ָּ֑ל� 8�ֶ֖א י֙ם ה� + ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ֲעּו ה� W�ר �ְך ה ְל� ַּמ�6 י ה� ( ִנ	 ְד ֶ֖א�
ת � �ֶ֖א יא  ְב	& ֵּ֥נ� ה� )הּו  י� מ� ר� י	 ְל� ְׂשּו�  ֲע� ר  + ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ� ת  ( �ֶ֖א
)י �ִנ ְּפ� יו� מ	 ֹּת� ִח� ת ֹּת� +מ� ָּ֑י� ו� ֹור  ֶּב� ְל־ה� יֽכּו ֶ֖א� � ְל	 ֶׁ֣ש� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

יר׃  � ֲע	 ֶּב� ֹוְד  �ֲע ֙ם  ִח� 0 ָּ֑ל� ה� ין  � �ֶ֖א י  ( ֹּֽכ	 ְב  ֲע�& ר� � )ה 10ה� ּו� ִצ� י� ו�
ִח ( ִק� ר  �אמ �ְל י  � ֹּֽכּוֶׁ֣ש	 ה� ְך  ְל� � ְד־מ� ְב� � ֲע� ת  0 �ֶ֖א ְך  ְל� ַּמ�& ה�
ית� W	ְל ֲע� ה� � ו� י֙ם  ֶׁ֣ש	& ִנ� ֶ֖א� י֙ם  ( ְלֶׁ֣ש	 ֶׁ֣ש� ה�  ֶּ֗ז� מ	 ָ֤ך+  ְד� י� ֶּב�
ּות׃ מ� י� ֙ם  ר� � ֶ֨ט� ֶּב� ֹור  �ֶּב ן־ה� מ	 יא  0 ְב	 ֵּ֥נ� ה� Vהּו  י� מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א�

א 11 ְב/+ ָּ֑י� ֹו ו� ְד6 י� י֙ם ֶּב� W	ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ת־ה� ְך ֶ֖א� ְל� ְד־מ�, ְב� � ִח ׀ ֲע� ( ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
֙ם� ּׁ֔ש� מ	 ִח  + ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו� ר  ֶ֖אֹוִצ�& ה� ת  ִח� ( ְל־ֹּת� ֶ֖א� ְך�  ְל� ַּמ�8 ית־ה� �ְב

 ( �ְלֹוי ֹות הסִחְבות ֶּב� ְב& ִח� ָּ֑ל�ס� ֶׁ֣ש� י� ו� י֙ם  � ִח	 ְל� � מ� �ְלֹוי ֙םtּוְב� V �ִח
י֙ם׃  � ְל	 ְב� ִח� ֶּב� ֹור  �ֶּב ְל־ה� ֶ֖א� 0הּו  י� מ� ר� ְל־י	 � ר 12ֶ֖א� אמ� Y/ָּ֑י ו�

י ,�ְלֹוֶ֖א א ֶּב� Iי֙ם ִנ� ( הּו ְׂש	 י�6 מ� ר� ְל־י	 � י ֶ֖א� W	ֹּֽכּוֶׁ֣ש ְך ה� ְל� ְד־מ�, ְב� ֲע�
ת ִח� � ֹּת� יָ֤ך מ	 ְד�& ֹות י� ְל) ָּצ	 ת ֶ֖א� ִח� י֙ם� ֹּת�^ ִח	 ְל� ַּמ� ה� ֹות ו� ְב+ ִח� ְּס� ה�

ן׃  � �ֹּֽכ הּו  � י� מ� ר� י	 ְׂש  �ֲע� ָּ֑י� ו� י֙ם  � ְל	 ְב� ִח� ּו 13ְל� ֽכ+ ֶׁ֣ש� מ� ָּ֑י	 ו�
ֹור ֶּב� ן־ה� מ	 ֹו  �ת ֶ֖א ּו  �ְל ֲע� ָּ֑י� ו� י֙ם  ְל	& ְב� ִח� � ֶּב� הּו�  י�8 מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א�
ה׃ � ר� ְּט� ַּמ� ה� ר  � ִצ� ִח� ֶּב� הּו  י�& מ� ר� י	 ְב  )ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו�

ִח 14      ס P ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו� הּו  ָּ֑י�6 ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� ( ַּמ� ה� ִח  Pְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
י יֶׁ֣ש	& ְל	 ּׁ֔ש� ְבֹוא� ה� ְל־מ� יו ֶ֖א� ְל�& �יא� ֶ֖א ְב	 ֵּ֥נ� +הּו ה� י� מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א�
הּו י�6 מ� ר� ְל־י	 � ְך ֶ֖א� ְל� Wַּמ� ר ה� אמ� ָּ֑י/, ו� �ה  הו� י� ית  ( �ְב ר ֶּב� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ר׃ � ְב� י ִּד� ֵּ֥נ	 � ַּמ� ְד מ	 � �ִח ֽכ� ְל־ֹּת� ר ֶ֖א� ְב�& ָ֤ך� ִּד� ת� �י ֶ֖א + ִנ	 ְל ֶ֖א� ,�ֶ֖א ֶׁ֣ש

ָ֤ך& 15 ְל� יְד  ( ְּג	 ֶ֖א� י  ֹּֽכ	^ הּו  ָּ֑י�& ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ֶ֖א� הּו�  י�8 מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/+ ו�
ֲע � מ� ֶׁ֣ש� א ת	 �ָ֤ך& ְל/ ִצ� ( יֲע� י� ֶ֖א	 ֽכ	 י ו� ִנ	 � �ית מ	 ת ֹּת� ( �מ ֹוא ה� �ְל ה�

י׃  � ְל� �הּו 16ֶ֖א � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� 0הּו  ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� V ַּמ� ה� ֲע  Pְב� ּׁ֔ש� ָּ֑י	 ו�
ה  Pהו� י־י� ִח� ר  �אמ �ְל ר  ת� ( �ְּס ִנּואת ֶּב� ה־ְל�, ְׂש� ֲע�  Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ְד� י� ָ֤ך6 ֶּב� ִנ� ֹּת� ֙ם־ֶ֖א� ֶ֖א	 ָ֤ך ו� ית�& מ	 ֙ם־ֶ֖א� ֶּ֗ז/את� ֶ֖א	 ֶׁ֣ש ה� +פ� ֵּ֥נ� ת־ה� ֶ֖א�
ָ֤ך׃ � ֶׁ֣ש� פ� ת־ִנ� י֙ם ֶ֖א� � ֶׁ֣ש	 ִק� ְב� ר מ� � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ָּ֑ל� &�ֶ֖א י֙ם ה� ( ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ה�

הּו 17      ס Yָּ֑י� ִק	 ְד� ְל־ִצ	 ֶ֖א� )הּו  י� מ� ר� י	 ר  אמ� ָּ֑י/) ו�
ְל 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֹות ֶ֖א_ Wֶ֖א ְב� י ִצ� ,�ְלה הX ֶ֖א_ הו� ר י� ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ה ( ת� י� ִח� ו� ְל�  ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� י  + �ר ְל־ְׂש� ֶ֖א� א  W�ִצ �ת א  ִצ/, ֙ם־י� ֶ֖א	
ה ת� � י	 ִח� ֶׁ֣ש ו� � �ֶ֖א ף ֶּב� � �ר ָּׂש� א ת	 �את ְל/ ֶּ֗ז/& יר ה� ( ֲע	 ה� ָ֤ך ו� ֶׁ֣ש�& פ� ִנ�

ָ֤ך׃  � ית� �ה ּוְב � ֹּת� ְך 18ֶ֖א� ְל� ( י� מ� �ר ְל־ְׂש� א ֶ֖א� 6�ִצ �א־ת ֙ם ְל/� ( ֶ֖א	 ו�
י֙ם ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ה� )ְד  י� ֶּב� ֶּ֗ז/את�  ה� יר  + ֲע	 ה� ה  Pִנ� ֹּת� ִנ	 ו� ְל  ְב�& ֶּב�
֙ם׃ � ְד� ָּ֑י� מ	 ֶ֨ט  � �ְל ַּמ� א־ת	 ְל/� ה  � ֹּת� ֶ֖א� ו� ֶׁ֣ש  � �ֶ֖א ֶּב� ּוה�  �פ ר� ּוְׂש�

�הּו 19      ס י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� הּו  � ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ְך  ְל� � ַּמ� ה� ר  אמ� ָּ֑י/0 ו�

t Transcription uncertain. Examine the LC image for 
other possible readings.
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ְלּו� פ� � ִנ� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  הּוְד	6 ָּ֑י� ת־ה� ֶ֖א� ֣ג  ( �ֶ֖א ְד י  V ִנ	 ֶ֖א�
֙ם � ְד� י� ֶּב� י  0 ת	 ֶ֖א ּו  �ִנ ֹּת� ן־י	 � ְּפ� י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ְל־ה� ֶ֖א�
י׃  � ְלּו־ְב	 ָּ֑ל� ֲע� ת� ה	 פו�

ֹוְל 20 ִק) )א ׀ ֶּב� ֲע־ִנ� � מ� � ִנּו ֶׁ֣ש� � �ֹּת א י	 הּו ְל/) � י� מ� ר� ר י	 אמ� �ָּ֑י/ ו�
י � ִח	 ָ֤ך� ּות� ְב ְל� יֶ֨ט� � י	 יָ֤ך ו� ְל�& �ר ֶ֖א ( �ְב י� ִּד ִנ	 ר ֶ֖א� + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה ְל� הו�6 י�

ָ֤ך׃  � ֶׁ֣ש� פ� ר 21ִנ� ְב�& ִּד� ה� )ה  ָז� את  � �ִצ ְל� ה  � ֹּת� ֶ֖א� ן  � �ֶ֖א ֙ם־מ� ֶ֖א	 ו�
ה׃  � הו� י י� ִנ	 � ֶ֖א� ר� ר ה	 � ֶׁ֣ש� ר 22ֶ֖א� + ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� ֶׁ֣ש	6 ֵּ֥נ� ְל־ה� )ה ֽכ� �ֵּ֥נ ה	 ו�

י � �ר ְל־ְׂש� ֹות ֶ֖א� Uֶ֖א ה מּוִצ� הּוְד�& ְך־י� ְל� � ית מ� ( �ְב רּו� ֶּב� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ִנ	
ָ֤ך� ּו ְל� ְל+ ֽכ� י� ו� ּוָ֤ך  Wית ְּס	 ֹות ה	 ר6 מ� ה ֶ֖א ֵּ֥נ� ( �ה ו� ְל  � ְב� ְך ֶּב� ְל� ( מ�
ֹור׃ ִח� ֣גּו ֶ֖א� �ס ָ֤ך ִנ� � ְל� ֣ג� ץ ר� 0ֶּב ּו ְב� �ֲע ֶּב� ֶ֨ט� ָ֤ך ה� ְלמ�& י ֶׁ֣ש� ( �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א�

י֙ם� 23 ֶ֖א	 ֹוִצ	 מ� יָ֤ך  ִנ�6 ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� יָ֤ך  ( ֶׁ֣ש� ְל־ִנ� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו�
+ְד י� י ְב� ( ֙ם ֹּֽכ	 � ְד� ָּ֑י� ֶ֨ט מ	 ( �ְל ַּמ� ה ְל/א־ת	 � ֹּת� ֶ֖א� י֙ם ו� ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ְל־ה� ֶ֖א�
ף �ר ְׂש� ֹּת	 את  �ֶּ֗ז/ ה� יר  � ֲע	 ת־ה� ֶ֖א� ו� ְׂש  &�פ ֹּת� ֹּת	 ְל�  ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ�
ֶׁ֣ש׃  � �ֶ֖א פֶּב�

ֲע 24 � ְד� �ְל־י ֶ֖א� יֶׁ֣ש  0 ֶ֖א	 הּו  י�6 מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� הּו  Wָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 ר  אמ� ָּ֑י/, ו�
ּות׃  מ� ת� א  �ְל/ ו� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א י֙ם־ה� ר	 � ְב� ִּד� ּו 25ֶּב� ֲע) מ� ֶׁ֣ש� י־י	 � ֽכ	 ו�

ּו nר מ� ֶ֖א� � ו� יָ֤ך  ( ְל� �ֶ֖א ֶ֖אּו  ( ּוְב�  hְך ֹּת� ֶ֖א	 י  ֹּת	 ר� ( ֶּב� י־ְד	 � ֹּֽכ	  iי֙ם ר	 ָּׂש� ה�
ְך ְל� 0 ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� ֹּת�  ר� V ֶּב� ה־ִּד	 מ� ִנּו  Wְל� א  ה־ֵּ֥נ�, יְד� � ְּג	 ה� יָ֤ך  mְל� �ֶ֖א
יָ֤ך � ְל� �ר ֶ֖א � ֶּב� ה־ִּד	 ָ֤ך ּומ� � ית� מ	 א ִנ� ְל/) ֵּ֥נּו ו� � ַּמ� ְד מ	 � �ִח ֽכ� ְל־ֹּת� ֶ֖א�

ְך׃  ְל� � ַּמ� י 26ה� � ת	 ֵּ֥נ� ִח	 ת� י  � ִנ	 יְל־ֶ֖א� ְּפ	 ֙ם מ� יה�& �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�
ן � ת� הֹוִנ� י� ית  � �ֶּב י  ִנ	 0 �יְב ֶׁ֣ש	 ה� י  V ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� ְך  ְל� � ַּמ� ה� )י  �ִנ פ� ְל	
֙ם׃  � ֶׁ֣ש� ּות  �מ פְל�

ֹו 27 ת& ּו ֶ֖א ְל) ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 הּו� ו� י�8 מ� ר� ְל־י	 � י֙ם ֶ֖א� + ר	 ָּׂש� ְל־ה� ֶ֖אּו ֽכ� ,ְב ָּ֑י� ו�
ה � ּו� ִצ	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ָּ֑ל� &�ֶ֖א ה� י֙ם  ( ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֽכ� ֹּֽכ� ֙ם�  ה� ְל� +ְד  �ְּג ָּ֑י� ו�
ר׃  � ְב� ִּד� ֲע ה� � מ� ֶׁ֣ש� א־ִנ	 י ְל/� � ֵּ֥נּו ֹּֽכ	 ַּמ�& ֶׁ֣שּו מ	 ( ר	 ִח� ָּ֑י� ְך ו� ְל� � ַּמ� פה�

ֹו֙ם 28 �ְד־י ֲע� ה  ר�& ְּט� ַּמ� ה� ר  ( ִצ� ִח� ֶּב� הּו�  י�8 מ� ר� י	 ְב  +ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו�
:֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ה  ( ְד� ֹּֽכ� ְל� ר־ִנ	 ֶׁ֣ש� ר      סֶ֖א� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� ה  Uי� ה� ו�

:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ה  � ְד� ֹּֽכ� ְל� פִנ	

ה 39 Wהּוְד� ְך־י� ְל� הּו מ� ָּ֑י�, ִק	 ְד� ִצ	 ית ְל� ֲע	 ֶׁ֣ש	 ֹּת� Iה ה�( ִנ� ּׁ֔ש� ֶּב�
ְל + ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  אָּצ�, ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� א  Iֶּב� י  ר	6 ְׂש	 ֲע� ה� ֶׁ֣ש  ְד� (ִח ֶּב�
׃ יה� � ְל� ֲע� רּו  � Lִצ ָּ֑י� ו� ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) ְל־י� ֶ֖א� יְלֹו�  �ְל־ִח ֽכ� ו�

הּו 2      ס ָּ֑י�& ִק	 ְד� ִצ	 ְל� ה�  ִנ� ֶׁ֣ש� ה  + �ר ְׂש� י־ֲע� � �ֹּת ֶׁ֣ש� ֲע� ֶּב�

ה � ֲע� ִק� ְב� ה� ֶׁ֣ש  ְד� �ִח ְל� ה  ( ֲע� ֶׁ֣ש� ת	 ֶּב� י  � יֲע	 ְב	 ר� ה� ֶׁ֣ש  ְד� �ִח ֶּב�
יר׃  � ֲע	 ּו 3ה� �ְב ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו� ְל  ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � מ� י  ( �ר ְׂש� ְל  ^ֹּֽכ ֶ֖אּו  6ְב ָּ֑י� ו�

ּו Pְב ר־ִנ� ְּג� מ� � ס� ר  ִצ� Iר־ֶ֖א� ְׂש� )ְל  ֣ג� ר� �ִנ ְך  ו� � ֹּת� ה� ר  ֲע� ( ֶׁ֣ש� ֶּב�
֣ג ְב־מ�& ר� ר�  ִצ� ר־ֶ֖א�8 ְׂש� +ְל  ֣ג� ר� �ִנ יס  ר	6 ְב־ס� ר� י֙ם  ( ֽכ	 ר־ס� ְׂש�

ְל׃  � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � מ� י  � �ר ְׂש� ית  ר	& �ֶ֖א ְל־ֶׁ֣ש� ֽכ� ר 4ו� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� י  Y	ה י� ו�
י ( �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ׀  ְל  (ֽכ ו� ה  Wהּוְד� ְך־י� ְל� � מ� הּו  ָּ֑י�, ִק	 ְד� ִצ	 ֙ם  ֶ֖א� Iר�
ְך ר� יר� ִּד�^ ֲע	 ן־ה� ה מ	 ְל� י� + ּו ְל� ֶ֖א, ִצ� �ָּ֑י ִחּו ו� ר� ְב� ָּ֑י	 I� ה ו� מ�6 ִח� ְל� ַּמ	 ה�
ְך ר� � ִּד� א  � �ִצ �ָּ֑י ו� ֙ם  י	 � ת� מ ִח ה� ין  ( �ֶּב ר  ֲע� � ֶׁ֣ש� ֶּב� ְך  ְל� ַּמ�& ה� ן  ( ְּג�

ה׃  � ְב� ר� ֲע� ֙ם 5ה� יה�6 �ר ִח� ֶ֖א� י֙ם  W	ִּד ְׂש� יְל־ֹּֽכ� �ִח ּו  פ, ִּד� ר� ָּ֑י	 ו�
ֹו ת6 ּו ֶ֖א ִח) ִק� ָּ֑י	 ִחֹוh ו� �ר ֹות י� ְב) ר� � ֲע� הּוi ֶּב� ָּ֑י� ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֣גּו ֶ֖א� ( ָּׂש	 ָּ֑י� ו�
ה ת� � ְל� ְב� ר	 ְל  0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  V אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ְל־ִנ� ֶ֖א� הּו  Lְל ֲע� ָּ֑י� I� ו�

י֙ם׃  � ֶ֨ט	 ְּפ� ֶׁ֣ש� ֹו מ	 �ֹּת ר ֶ֖א	 � �ֶּב ְד� י� ת ו� � מ� ץ ִח� ר� ( ֶ֖א� ֶ֨טX 6ֶּב� ִח� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
יו � יִנ� �ֲע ְל� ה  � ְל� ְב� ר	 ֶּב� 0הּו  ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	 Vי  �ִנ ת־ֶּב� ֶ֖א� ְל  Wְב� ֶּב� ְך  ְל� מ�,
ְל׃ � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � מ� ֶ֨ט  � ִח� ֶׁ֣ש� ה  הּוְד�& י� י  ( �ר ְל־ִח ֹּֽכ� ת�  �ֶ֖א ו�

֙ם 7 י	 ֹּת�& ֶׁ֣ש� Lִח ִנ� � הּו� ֶּב� 8�ר ס� ֶ֖א� ָּ֑י� �ר ו� �ּו הּו ֲע	 � ָּ֑י� ִק	 ְד� י ִצ	 � �יִנ �ת־ֲע ֶ֖א� ו�
ה׃  ְל� � ְב� ֶּב� ֹו  �ת ֶ֖א יא  � ְב	 ְך� 8ְל� ְל� ַּמ�8 ה� ית  + �ת־ֶּב ֶ֖א� ו�

ֶׁ֣ש � �ֶ֖א ֶּב� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ה� ּו  �פ ר� ְׂש� ֙ם  ֲע�& ה� ית  ( �ת־ֶּב ֶ֖א� ו�
ִצּו׃  � ת� ִנ� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  �מ ת־ִח ֶ֖א� ֙ם 9ו� Wֲע� ר ה� ת� י�,  Xת �ֶ֖א ו�

ּו ְל) פ� ִנ� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם�  ְל	 פ� �ֵּ֥נ ת־ה� ֶ֖א� ו� יר  ֲע	6 ֶּב� י֙ם  ( ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ה�
ה 0 ְל� ֣ג� ה� י֙ם  � ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ה� ֙ם  � ֲע� ה� ר  �ת� י� ת  0 �ֶ֖א ו� יו  ְל�& ֲע�

ְל׃  � ְב� ֶּב� י֙ם  � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ן  � ְד� ר־ֶ֖א� ּוָז� ְב� ֙ם 10ִנ� ( ֲע� ן־ה� ּומ	
יר 0 ֶ֖א	 ֶׁ֣ש� ה	 ה  ּומ� ֶ֖א& מ� ֙ם�  ה� ין־ְל� �ֶ֖א ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ָּ֑ל	6 ִּד� ה�
ן � �ֹּת ָּ֑י	 ו� ה  � הּוְד� י� ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ן  � ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� ִנ�

ּוא׃  ה� ה� ֹו֙ם  �ָּ֑י ֶּב� י֙ם  � ְב	 �י֣ג � ו	 י֙ם  � מ	 ר� ֹּֽכ� ֙ם  0 ה� ו 11ְל� 0 ִצ� י� ו�
0ְד י� ֶּב� �הּו  י� מ� ר� ְל־י	 � ֲע� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  � אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ�

ר׃  �אמ �י֙ם ְל � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ן ר� � ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� יָ֤ך� 12ִנ� יִנ�8 �ֲע ֵּ֥נּו ו� ִח�6 ִק�
י  ֲע ֹּֽכ	6 � ה ָּ֑ר� ּומ� ֶ֖א) ֹו מ� �ְׂש ְל ֲע� � ְל־ֹּת� ֶ֖א� ו� יו  ְל�& י֙ם ֲע� ( א֙םְׂש	

ֹו׃  ַּמ� ה ֲע	 � �ְׂש ן ֲע� � �יָ֤ך ֹּֽכ ְל�& �ר ֶ֖א ( �ֶּב ְד� ר� י� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� � ִח 13ֹּֽכ� Pְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ֶּב� ָז� ּוֶׁ֣ש� ְב� ּוִנ� י֙ם  ִח	6 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ן  ( ְד� ֶ֖א� ר� ּוָז� ְב� יסן�ִנ� ר	& ְב־ס� ר�  

ְל׃ � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � י מ� � �ֶּב ְל ר� �ֽכ ֣ג ו� � ְב־מ� ר ר� ִצ� � ר־ֶ֖א� ְל ְׂש� � ֣ג� ר� �ִנ ו�
ה 14 ר�6 ְּט� ַּמ� ר ה� ( ִצ� ִח� �הּו מ Wי� מ� ר� ת־י	 � ּו ֶ֖א� ִח, ִק� ָּ֑י	 ִחּוX ו� ְל� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�

ן פ�& ן־ֶׁ֣ש� ֶּב� ֙ם  ( יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֶּב� הּו�  י�8 ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖א� תֹו�  ֶ֖א ּו  ִנ+ ֹּת� ָּ֑י	 ו�
֙ם׃ � ֲע� ה� ֹוְך  �ת ֶּב� ְב  �ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ו� ת  י	 � ֶּב� ְל־ה� ֶ֖א� הּו  � �ֶ֖א הֹוִצ	 ְל�
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ֹו 15      ס ית) ה� � �ה ֶּב	 הו� ר־י� ְב� )ה ְד� י� הּו ה� � י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ו�
ר׃  �אמ �ה ְל � ר� ְּט� ַּמ� ר ה� � ִצ� ִח� ּור ֶּב� ִצ& ֹּת�Y 16ֲע� ר� מ� ֶ֖א� ֹוְך ו� ְל) ה�

+ה הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ר  6אמ �ְל י  W	ֹּֽכּוֶׁ֣ש ה� ְך  ְל� ְד־מ�, ְב� ֲע� ְל�
 Xי ִנ	 ִנ� ה	 ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֶ֖אֹות�  ְב� יאמְבי ִצ� ְב	, �מ

א ְל/) ו� ה  � ֲע� ר� ְל� את  ֶּ֗ז/0 ה� יר  � ֲע	 ְל־ה� ֶ֖א� י  Wר� ְב� ת־ִּד� ֶ֖א�
ּוא׃  ה� ֹו֙ם ה� �ָּ֑י יָ֤ך ֶּב� � ִנ� פ� ּו ְל� �י ה� ה ו� � ֶ֨טֹוְב� יָ֤ך 17ְל� � ֹּת	 ְל� ָּצ� ה	 ו�

)ְד י� ֶּב� ן�  �ת ֵּ֥נ� ת	 א  ְל/+ ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ּוא  �ה ָּ֑יֹו֙ם־ה� ְב�
֙ם׃  � יה� �ִנ ְּפ� מ	 ֹור  �֣ג י� ה  � ֹּת� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ֶׁ֣ש	& ִנ� ֶ֖א� � י 18ה� + ֹּֽכ	

ָ֤ך+ ְל� ה  ת�, י� ה� ו� ְל  �ְּפ ת	 א  ְל/) ְב  ר� � ִח� ּוְב� ָ֤ך&  ֶ֨ט� ָּ֑ל� מ� ֶ֖א� ֶ֨ט�  �ָּ֑ל מ�
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ֶּב	 ֹּת�  ִח� � ֶ֨ט� י־ְב� � ֹּֽכ	 ְל  ְל�& ֶׁ֣ש� ְל� ָ֤ך�  ֶׁ֣ש� פ� ִנ�

      ס

ת 40 ( �ֶ֖א �מ הּו�  י�8 מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� +ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  Pְב� ִּד� ה�
י֙ם � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ן ר� 0 ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� ֹו ִנ� ת6 ִח ֶ֖א ( ָּ֑ל� ר ׀ ֶׁ֣ש� ( ִח� ה ֶ֖א� הו�& י�
י֙ם� ֵּ֥ק	 אָז	 � ּור ֶּב� ס+ ּוא־ֶ֖א� ה� ֹו ו� ת6 ֹו ֶ֖א ֹּת) ִח� ִק� ה ֶּב� � מ� ר� � ן־ה� מ	
י֙ם � ְל	 ֣ג� Lַּמ ה� ה  יהּוְד�& � ו	 ֙ם�  8: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ּות  ְל+ ְל־ְּג� ֹּֽכ� ֹוְך  ת, ֶּב�

ה׃  ְל� � ְב� ר 2ֶּב� אמ� ָּ֑י/) ו� �הּו  י� מ� ר� י	 ְל� י֙ם  � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ִח  � ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
את ֶּ֗ז/& ה� ה  ( ֲע� ר� ת־ה� ֶ֖א� ר�  ֶּב� ִּד	 יָ֤ך  ְלה�6 ֶ֖א_ )ה  הו� י� יו  ְל�& �ֶ֖א

ה׃  � ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� �ִק ַּמ� ְל־ה� ר 3ֶ֖א� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה ֹּֽכ� � הו� ְׂש י� 0ֲע� ָּ֑י� א ו� � �ְב ָּ֑י� ו�
ֹו ִקֹוְל& ֙ם ֶּב� ( ֹּת� ֲע� מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ה� ו� יהו� � ֙ם ְל� + את� ֶ֨ט� י־ִח� � ר ֹּֽכ	 � �ֶּב ִּד	

֙ם  � ֽכ� ְל� �ה  י� ה� ר ְדְבר ו� � ְב� ִּד� ה׃ ה� � ֶּ֗ז� Vה 4ה� �ֵּ֥נ ה	 ה  Pֹּת� ֲע� ו�
hָ֤ך ְד� ְל־י� ֲע� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�  iי֙ם ֵּ֥ק	 אָז	 ן־ה� � מ	 ֹו֙ם  ָּ֑י6 ה� יָ֤ך  ( ֹּת	 ִח� ֹּת� פ	
י֙ם + ְׂש	 ֶ֖א� א ו� ְל ֶּב/^ ְב�6 י ְב� ( ֹּת	 ֹוא ֶ֖א	 Vְב יָ֤ך ְל� Wיִנ� �ֲע ֹוְב ֶּב� ֙ם־ֶ֨ט, ֶ֖א	
י � ֹּת	 ֹוא־ֶ֖א	 ְב� ְל� 0יָ֤ך  יִנ� �ֲע ֶּב� ֲע  V ֙ם־ר� ֶ֖א	 ו� יָ֤ך  ְל�& ֲע� י�  יִנ	 �ת־ֲע ֶ֖א�
ֹוְב ְל־ֶ֨ט, ֶ֖א� יָ֤ך  ִנ�& פ� ְל� ץ  ר� ( ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ� ה�  �ֶ֖א ר� ְל  � ְד� ִח� ְל  � ְב� ְב�

ְך׃  � �ה ְל ַּמ� � ת ֶׁ֣ש� ֽכ� � ְל� 0יָ֤ך ְל� יִנ� �ֲע ר ֶּב� V ֶׁ֣ש� ָּ֑י� ְל־ה� ֶ֖א� ֵּ֥נּו 5ו� ( ֲעֹוְד� ו�
֙ם ( יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ְב� )ה  י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖א� ה  ְב� YLֶׁ֣ש ו� ּוְב  ֶׁ֣ש6 א־י� ְל/�
ה הּוְד�6 י י� ( �ר ֲע� ְל ֶּב� Wְב� ְך־ֶּב� ְל� � יְד מ� , ִק	 פ� רX ה	 ֶׁ֣ש� ן ֶ֖א� Yפ� ן־ֶׁ֣ש� ֶּב�
ר V ֶׁ֣ש� ָּ֑י� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ֹו  Iֶ֖א ֙ם  ֲע�& ה� ֹוְך  ת) ֶּב� ֹּתֹו�  ֶ֖א	 ְב  + �ֶׁ֣ש ו�
ה � ִח� Lר י֙ם ֶ֖א� 0 ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ֹו ר� Vן־ְל ֹּת� ָּ֑י	 ְך ו� � �ת ְל ֽכ� � ְל� 0יָ֤ך ְל� יִנ� �ֲע ֶּב�

הּו׃  � �ִח ָּ֑ל� ֶׁ֣ש� י� � ת ו� � �ֶ֖א ְׂש� �ה 6ּומ� י� ְל� ְד� ְל־ְּג� 0הּו ֶ֖א� י� מ� ר� א י	 V/ְב ָּ֑י� ו�
֙ם ֲע�& ֹוְך ה� ת) ֹּתֹו� ֶּב� ְב ֶ֖א	 +ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ה ו� ת� � ְּפ� ִצ� ַּמ	 ֙ם ה� � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ְב�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  � ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 י 7      סה� ,�ר ְל־ְׂש� ֽכ�  Xֲעּו מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�

֙ם יה�& �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ו� ה  ַּמ� ^�ה ה  ְד�6 ָּׂש� ֶּב� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  W	ְל י� ִח� ה�
֙ם � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ְב� �הּו  י� ְל� ְד� ת־ְּג� ְל ֶ֖א� 0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� יְד  V ִק	 פ� י־ה	 � ֹּֽכ	
ף ֶ֨ט�& י֙ם� ו� ֶׁ֣ש	 ִנ� י֙ם ו� + ֶׁ֣ש	 ִנ� ֹו ֶ֖א� ֹּת6 יְד ֶ֖א	 ( ִק	 פ� י ׀ ה	 ( ֽכ	 ץ ו� ר� � ֶ֖א� ֶּב�
ה׃ ְל� � ְב� ֶּב� ּו  �ְל ֣ג� א־ה� ְל/� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� �מ ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ת  ( ָּ֑ל� ִּד� ּומ	

אְל 8 ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ו� ה  ת� � ְּפ� ִצ� ַּמ	 ה� ה  � י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖א� ֶ֖אּו  �ְב ָּ֑י� ו�
ה י�, ר� ּוְׂש�  Sִח �ר Iי־ִק� � �ִנ ֶּב� ן  ( ת� יֹוִנ� ו� ן  ( ִנ� יֹוִח� ו� הּו  Yי� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב�

)י ׀  �ִנ ת ּוְב� מ� WLִח ִנ� ן־ֹּת� י ֲעופי ְב� ( יפ� �הּו�ֲע י�8 ִנ� יָז� � ו	 י  ת	6 פ� ֶ֨ט ֵּ֥נ� ה�
֙ם׃  � יה� �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ו� ה  ַּמ� � �ה י  ת	& ֽכ� ֲע� ( ַּמ� ן־ה� ֙ם 9ֶּב� Wה� ְל� ֲע  ְב�, ּׁ֔ש� ָּ֑י	 ו�

ר &אמ �֙ם ְל ( יה� �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ן� ּוְל� פ� ן־ֶׁ֣ש� ֙ם ֶּב� + יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� הּו ְב� י�, ְל� ְד� ְּג�
ץ ר� ֶ֖א�6 ְב� ּו  ְב) ֶׁ֣ש� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ה� ֹוְד  ְב) ֲע� �מ ּו  �ֶ֖א יר� � ְל־ֹּת	 ֶ֖א�

֙ם׃  � ֽכ� ְל� ְב  � יֶ֨ט� י	 ו� ְל  � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � ת־מ� ֶ֖א� ּו  ְד0 ְב� ֲע	 י 10ו� ִנ	6 ֶ֖א� ו�
י֙ם ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� ה� )י  �ִנ פ� ְל	 ְד�  מ ֲע� � ְל� ה  ְּפ�& ִצ� ַּמ	 ֶּב� ְב�  �יֶׁ֣ש י  + ִנ	 ִנ� ה	
ן מ� ֶׁ֣ש�6 ץ ו� י	 W ִק� ן ו� י	 פּוX י�, ס� ֙ם ֶ֖א	 Yֹּת� ֶ֖א� יִנּו ו� � �ְל �ֶ֖אּו ֶ֖א �ְב ר י� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
֙ם׃ � ֹּת� ְׂש� פ� ר־ֹּת� ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� � יֽכ� �ר ֲע� ּו ֶּב� �ְב ֙ם ּוֶׁ֣ש� יֽכ�& �ְל ֽכ� מּו� ֶּב	 ְׂש	8 ו�

׀ 11 ְב  ( מֹוֶ֖א� ר־ֶּב� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  Y	הּוְד ָּ֑י� ְל־ה� � ֹּֽכ� )֙ם  ֣ג� ו�
ִצֹות� ר� ֶ֖א� � ְל־ה� ֽכ� ֶּב� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ֹו֙ם  Wְד ֶ֖א_ ּוְב� ֹון  ַּמ, י־ֲע� � �ִנ ְב� ּוְב	
י� ֽכ	 ה ו� � יהּוְד� � ית ְל	 � ר	 �ֶ֖א ְל ֶׁ֣ש� 0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ן מ� V ת� י־ִנ� � ּו ֹּֽכ	 ֲע& מ� � ֶׁ֣ש�
֙ם � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֶּב� הּו  � י� ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א� ֙ם  יה�& �ְל ֲע� יְד  ( ִק	 פ� ה	

ן׃  � פ� ן־ֶׁ֣ש� י֙ם 12ֶּב� הּוְד	6 ָּ֑י� ְל־ה� ֽכ� ְבּו  ( Lֶׁ֣ש ָּ֑י� ו�
ֶ֖אּו Vְב ָּ֑י� ו� ֙ם  ִחּו־ֶׁ֣ש�& ִּד� ִנ	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� מֹות�  ִק ַּמ� ְל־ה� ֹּֽכ� מ	
ן י	 � ּו י� פ0 ס� ֶ֖א� ָּ֑י� ה ו� ת� � ְּפ� ִצ� ַּמ	 הּו ה� � י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ה ֶ֖א� 0 הּוְד� ץ־י� ר� � ֶ֖א�
ְד׃  �ֶ֖א מ� ה  � �ֶּב ר� ה� ץ  י	 � ִק� פו�

ר 13 ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  � ְל	 י� ִח� ה� י  � �ר ְל־ְׂש� ֽכ� ו�  Sִח &�ר ן־ִק� ֶּב� ן�  ִנ� ֹוִח� י� ו�
ה׃  ת� � ְּפ� ִצ� ַּמ	 הּו ה� � י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖אּו ֶ֖א� � ה ֶּב� � ְד� ָּׂש� ּו 14ֶּב� ר) ָּ֑י/אמ� ו�

ֹון ַּמ6 י־ֲע� � �ִנ ְך ֶּב� ְל� ( יס ׀ מ� ( ְל	 ֲע� י ֶּב� P	ֲע� ֹּֽכ ְד� �ֲעS ֹּת +ְד י� יו ה� ְל�6 �ֶ֖א
ֶׁ֣ש פ� � ִנ�  �ָ֤ך ת� ֹּֽכ ה� ְל� ה  י�& ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב� אְל  ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ת־י	 ֶ֖א� ִח�  ְל� ֶׁ֣ש�
֙ם׃ � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֶּב� הּו  � י� ְל� ְד� ְּג� ֙ם  ה�& ְל� ין  ( מ	 ֶ֖א_ ְל/א־ה� ו�

ר 15 ת� ,�ְּס ְב�  Xהּו י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖א� ר  ( מ� ֶ֖א�  Sִח Y�ר ן־ִק� ֶּב� ן  ( ִנ� יֹוִח� ו�
ה� ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� א�  ֵּ֥נ� ה  ֽכ� ְל� + �ֶ֖א ר  6אמ �ְל ה  Wְּפ� ִצ� ַּמ	 ֶּב�
ה ַּמ� V ֲע ְל� � ְד� �א י יֶׁ֣ש ְל/) � ֶ֖א	 ה ו� י�& ִנ� ת� ן־ִנ� אְל ֶּב� ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ת־י	 ֶ֖א�
יָ֤ך ְל�& �י֙ם ֶ֖א ( ִצ	 ֶּב� ִק� ֵּ֥נ	 ה ה� הּוְד�& ְל־י� ִצּו� ֹּֽכ� 8פ ִנ� ֶׁ֣ש ו� פ� ה ֵּ֥נ�6 ֹּֽכ� ( ֹּֽכ� י�

ה׃  � הּוְד� י� ית  � ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ה  � ְד� ְב� ֶ֖א� +הּו 16ו� י� ְל� ְד� ְּג� ר  אמ� ָּ֑י/, ו�
ְל־ � ִחS ֶ֖א� &�ר ן־ִק� ן ֶּב� ( ִנ� ְל־יֹוִח� ֙ם� ֶ֖א� יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� התֲעש ְב� � �ְׂש ֲע� ֹּת�
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ר � �ְב ְד ה  � ֹּת� ֶ֖א� ר  ִק� 0 י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	 ה  � ֶּ֗ז� ה� ר  ( ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א�
אְל׃  � �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ְל־י	       סֶ֖א�

אְל 41 ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 א  ( ֶּב� י  יֲע	6 ְב	 ּׁ֔ש� ֶׁ֣ש ה� ְד� (ִח י ׀ ֶּב� ( ה	 י� ו�
י ,�ֶּב ר� ו� ה  ְלּוֽכ� ַּמ� Iֲע ה� )ר� ֶּ֗ז� ֲע מ	 ( מ� יֶׁ֣ש� ְל	 ן־ֶ֖א_ )ה ְב� י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב�
�הּו י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖א� ֹו  ֹּת0 ֶ֖א	 י֙ם  � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ה  ר�, ְׂש� ֲע� ו� ְך  ְל� Wַּמ� ה�
ו � ִּד� ִח� ֙ם י� ִח� 0 ֙ם ְל� � ְלּו ֶׁ֣ש� אֽכ� ָּ֑י/, ה ו� ת� � ְּפ� ִצ� ַּמ	 ֙ם ה� � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ְב�

ה׃  � ְּפ� ִצ� ַּמ	 ת 2ֶּב� ר� � ְׂש� ֲע� ו� ה  Wי� ִנ� ת� ן־ִנ� אְל ֶּב� ,�ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	  X֙ם ִק� ָּ֑י� ו�
הּו י�, ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א� ֹּֽכּו  ָּ֑י� Iו� ֹו  ֹּת6 ֶ֖א	 ּו  י) ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ׀  י֙ם  ( ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ה�
ֹו ת� ֶ֖א ת  )מ� ָּ֑י� ו� ְב  ר� � ִח� ֶּב� ן  0 פ� ן־ֶׁ֣ש� ֶּב� ֙ם  V יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ְב�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� יְד  � ִק	 פ� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ת 3ֶ֖א� ( �ֶ֖א ו�
הּו� י�8 ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א� ֹו  ֹּת+ ֶ֖א	 ּו  י, ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  הּוְד	6 ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ�
ת ^�֙ם ֶ֖א � ֶ֖אּו־ֶׁ֣ש� ִצ� מ� ר ִנ	 ( ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ת־ה� ֶ֖א� ה ו� ְּפ�& ִצ� ַּמ	 ֶּב�

אְל׃  � �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ה י	 � ֹּֽכ� ה ה	 מ�& ִח� ְל� ַּמ	 י ה� ( �ֶׁ֣ש ִנ� ֹו֙ם 4ֶ֖א� �ָּ֑י י ֶּב� 0 ה	 י� ו�
ֲע׃ � ְד� י� א  �ְל/ יֶׁ֣ש  � ֶ֖א	 ו� �הּו  י� ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א� ית  ( מ	 ה� ְל� י  � ִנ	 �ּׁ֔ש ה�

רֹון� 5 מ� �ּׁ֔ש ּומ	 ֹו  ְל+ ּׁ֔ש	 מ	 ֙ם  Pֽכ� ּׁ֔ש� מ	 י֙ם  ֶׁ֣ש	 ִנ� I�ֶ֖א ֶ֖אּו  (ְב ָּ֑י� ו�
י֙ם � ְד	 ֣ג� ְב� י  � �ֲע Lר ּוִק� ן  0 ִק� ָז� י  � �ִח ָּ֑ל� L֣ג מ� יֶׁ֣ש  ֶ֖א	& י֙ם  ( ִנ	 מ ֶׁ֣ש�
ית � �יא ֶּב � ְב	 ה� ֙ם ְל� ְד�& י� ה� ֶּב� ְבֹוִנ� ה ּוְל� + ִח� ִנ� י֙ם ּומ	 � ְד	 ְד� �ְּג ת� ּומ	

�ה׃  הו� ֙ם� 6י� את� ר� ִק� ְל	 +ה  י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב� אְל  ,�ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 א  �ִצ �ָּ֑י Iו�
ֶׁ֣ש (֣ג פ� ֹּֽכ	 י�  ה	 י� � ו� ה  � ֽכ� ּוְב ְך  �ְל ה� ְך  � �ְל ה ה  ְּפ�& ִצ� ַּמ	 ן־ה� מ	
�הּו י� ְל� ְד� ְל־ְּג� ֶ֖א� ֶ֖אּו  �ֶּב ֙ם  יה�& �ְל ֶ֖א� ר  אמ� ָּ֑י/) ו� ֙ם  ת�& ֶ֖א

֙ם׃  � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֹוְך 7      סְב� ְל־ֹּת) ֶ֖א� ֙ם  � ְבֹוֶ֖א� ֹּֽכ� י  U	ה י� ו�
ֹוְך ְל־ֹּת) ֶ֖א� ה�  י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב� אְל  + �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ֙ם  P�ֶ֨ט ִח� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו� יר  � ֲע	 ה�

ֹו׃  ֹּת� ר־ֶ֖א	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ה� ו� ּוא  �ה ֹור  ֶּב& ה 8ה� ר�, ְׂש� ֲע� ו�
אְל� �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ְל־י	 ֶ֖א� ּו  ר+ ָּ֑י/אמ� ו� ֙ם  ֶ֖אּו־ְב�6 ִצ� מ� ִנ	 י֙ם  W	ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א�
י֙ם � ְּט	 ה ִח	 ְד�& ָּׂש� י֙ם� ֶּב� ִנ	 מ ֶ֨ט� ִנּו מ� + ֶׁ֣ש־ְל� י־י� � ִנּו ֹּֽכ	 &�ת מ	 ְל־ֹּת� ֶ֖א�
֙ם � ית� מ	 ה_ א  �ְל/ ו� ְל  Uִּד� ִח� ָּ֑י� ו� ֶׁ֣ש  � ְב� ּוְד� ן  מ� ( ֶׁ֣ש� ו� י֙ם  � ר	 ֲע ּוְׂש�

֙ם׃  � יה� �ִח ֶ֖א� ֹוְך  �ת ֙ם 9ֶּב� + ֶׁ֣ש� יְך  ְל	, ֶׁ֣ש� ה	  Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹור  ֶּב6 ה� ו�
ה� ֹּֽכ� ר ה	 + ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� ֶׁ֣ש	6 ִנ� ֶ֖א� י ה� ( �ר ֣ג� ְל־ְּפ	 ת ׀ ֹּֽכ� ( �אְל� ֶ֖א �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	
א ס�& ֶ֖א� ְך  ְל� ( ַּמ� ה� ה�  ְׂש� ֲע� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ּוא  ה6 הּו  י�& ְל� ְד� ְד־ְּג� י� ֶּב�
א 0 �ָּ֑ל מ	 ֹו  ת6 ֶ֖א ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� ְך־י	 ְל� � מ� א  ( ֶׁ֣ש� ֲע� ֶּב� י  � �ִנ ְּפ� מ	

י֙ם׃  � ְל	 ְל� ִח� הּו  � י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב� אְל  � �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ׀ 10י	 ֶּב�  )ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ה ְּפ�6 ִצ� ַּמ	 ר ֶּב� ( ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� Wֲע� ית ה� ר	, �ֶ֖א ְל־ֶׁ֣ש� ת־ֹּֽכ� אְל ֶ֖א� �ֲע מ� ֶׁ֣ש� I	י

י֙ם ( ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ה� ֙ם�  ֲע� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ְך�  ְל� ַּמ�8 ה� ֹות  ִנ+ ת־ֶּב� ֶ֖א�
י֙ם ִח	& ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ן� ר� ְד� ֶ֖א� ר� ּוָז� ְב� ִנ� יְד  6 ִק	 פ� ר ה	 ( ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ְּפ�& ִצ� ַּמ	 ֶּב�
אְל ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ֙ם�  �ֶּב ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו� ֙ם  � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֶּב� הּו  � י� ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א�
ֹון׃ ַּמ� ֲע� י  � �ִנ ְל־ֶּב� ֶ֖א� ר  �ְב ֲע� ְל� ְך  ְל� U�ָּ֑י ו� ה  י�& ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב�

י 11      ס � �ר ְל־ְׂש� ֽכ� ו�  Sִח &�ר ן־ִק� ֶּב� ן  ( ִנ� יֹוִח� ֲע�  מ� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה�  ֲע� ר� � ְל־ה� ֹּֽכ� ת  + �ֶ֖א ֹו  ֹּת� ֶ֖א	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  � ְל	 י� ִח� ה�

�ה׃  י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב� אְל  � �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ה  ְׂש�& ִחּו� 12ֲע� ִק� ָּ֑י	 ו�
אְל ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ֙ם־י	 ֙ם ֲע	 � �ִח ָּ֑ל� ה	 ּו ְל� ֽכ& )ְל� �ָּ֑י י֙ם ו� ֶׁ֣ש	& ִנ� ֶ֖א� ( ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
ר � ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� � ֶּב	 ֙ם ר� י	 � ְל־מ� ֹו ֶ֖א� ת& ּו ֶ֖א ֶ֖א) ִצ� מ� ָּ֑י	 ו� �ה  י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב�

ֹון׃  ֲע� ְב� ֣ג	 ר 13ֶּב� ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  ֲע� ְל־ה� ֹּֽכ� ֹות  ֶ֖א+ ר� ֹּֽכ	 י  ה	6 י� ו�
י � �ר ְל־ְׂש� ת ֹּֽכ� 0 �ֶ֖א ִחS ו� &�ר ן־ִק� ן� ֶּב� ִנ� ֹוִח� ת־י� אְל ֶ֖א� &�ֲע מ� ֶׁ֣ש� ת־י	 ֶ֖א�

ִחּו׃  � מ� ְׂש� ָּ֑י	 ו� ֹו  ֹּת� ֶ֖א	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  � ְל	 י� ִח� ֶּבּו� 14ה� 8ס ָּ֑י� ו�
ה � ְּפ� ִצ� ַּמ	 ן־ה� מ	 אְל  � �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ה  � ְב� ר־ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ֲע�& ְל־ה� ֹּֽכ�

׃  Sִח � �ר ן־ִק� ן ֶּב� � ִנ� ֹוִח� ְל־י� ּו ֶ֖א� ֽכ& )ְל� �ָּ֑י ְבּו� ו� 8Lֶׁ֣ש ָּ֑י� אְל 15ו� ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� י	 ו�
ן � ִנ� ֹוִח� י י� � �ִנ ְּפ� י֙ם מ	 ֶׁ֣ש	& ִנ� )ה ֶ֖א� ִנ� מ ֶׁ֣ש� ֶ֨ט� ֶּב	 ְל� מ� ה ִנ	 י�6 ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב�

ֹון׃  ַּמ� ֲע� י  � �ִנ ְל־ֶּב� ֶ֖א� ְך  ְל� � �ָּ֑י ן 16      סו� ִנ�, יֹוִח�  Xִח ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
ת ( �ֶ֖א ֹו  ֹּת6 ר־ֶ֖א	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ( ְל	 י� ִח� ה� י  V �ר ְל־ְׂש� ֽכ� ו�  Sִח W�ר ן־ִק� ֶּב�
אְל + �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ת י	 ,�ֶ֖א �יְב מ ֶׁ֣ש	 I�ר ה ( ֶׁ֣ש� ֙ם� ֶ֖א� ֲע� ית ה� + ר	 �ֶ֖א ְל־ֶׁ֣ש� ֹּֽכ�
ה � י� ְל� ְד� ת־ְּג� ה ֶ֖א� ֹּֽכ�& ר ה	 ( ִח� ה ֶ֖א� ְּפ�& ִצ� ַּמ	 ן־ה� ה� מ	 י� ִנ� ת� ן־ִנ� ֶּב�
י֙ם + ֶׁ֣ש	 ִנ� ו� ה  מ�6 ִח� ְל� ַּמ	 ה� י  ( �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� י֙ם  P	ר ְב� ְּג� ֙ם  � יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֶּב�

ֹון׃  ֲע� ְב� ְּג	 יְב מ	 � ֶׁ֣ש	 �ר ה � ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� ס	& ר	 ( ס� ו� ף�  ֶ֨ט� ּו 17ו� ֽכ6 ְל� �ָּ֑י ו�
ּות  ר) �֣ג ֶּב� ְבּו�  �ֶׁ֣ש� �ָּ֑י ֙ם ֽכמוה֙ם ו� ה�& מ� יתֹּֽכ	 ( �ֶּב ְל  ִצ� � �ר־ֶ֖א ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� ֹוא מ	 �ְב ת ְל� ֽכ� � ְל� ֙ם ְל� ִח� � י֙ם 18ְל� ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� י� ה� �ִנ ְּפ� מ	
ה י�6 ִנ� ת� ן־ִנ� אְל ֶּב� ( �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ה י	 Pֹּֽכ� י־ה	 � ֙ם ֹּֽכ	 � יה� �ִנ ְּפ� ּו מ	 �ֶ֖א ר� י י� � ֹּֽכ	
יְד � ִק	 פ� ר־ה	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  & יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� ֶּב� הּו�  י�8 ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א�

ץ׃  ר� � ֶ֖א� ְל ֶּב� � ְב� ְך־ֶּב� ְל� �       סמ�

42 Sִח &�ר ן־ִק� ן� ֶּב� ִנ� ֹוִח� י� י֙ם ו� ְל	& י� ִח� י ה� ( �ר ְל־ְׂש� ֶׁ֣שּו� ֹּֽכ� ְּג� ָּ֑י	 � ו�
ן �ֶ֨ט ֵּ֥ק� מ	 ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ֽכ� ו� �ה  י� ֲע� � ן־הֹוֶׁ֣ש� ֶּב� ה  � י� ִנ� יָז� � ו	

ֹוְל׃  ְד� ְד־ְּג� ֲע� יא 2ו� ְב	6 ֵּ֥נ� ה� )הּו  י� מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� ּו  Pר ָּ֑י/אמ� ו�
ִנּו� 8�ְד ֲע� ֶּב� ְל  + �ָּ֑ל ְּפ� ת� ה	 ו� יָ֤ך  ִנ�& פ� ְל� ִנּו�  8�ת ֵּ֥נ� ִח	 ת� +א  ְל־ִנ� ְּפ� ֹּת	
את ֶּ֗ז/� ה� ית  ( ר	 �ֶ֖א ּׁ֔ש� ְל־ה� ֹּֽכ� ְד  � ֲע� ֶּב� יָ֤ך  ְלה�& ֶ֖א_ )ה  הו� ְל־י� ֶ֖א�
ֹות �ֶ֖א יָ֤ך ר � יִנ� �ר ֲע � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה ֹּֽכ� &�ֶּב ר� ה� � �ֶ֨ט� מ ֲע� ִנּו מ� ר� + ֶ֖א� ֶׁ֣ש� י־ִנ	 � ֹּֽכ	
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ִנּו׃  � ת� ְך 3ֶ֖א ר� � ִּד� ת־ה� ֶ֖א� יָ֤ך  ְלה�& ֶ֖א_ )ה  הו� י� ִנּו�  ְד־ְל�8 ְּג� י� ו�
ה׃ � ְׂש� ֲע� ִנ� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  � ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א� ו� ּ֙ה  � ְך־ֶּב� ְל� � �ִנ ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י 4 V ִנ	 ִנ� י ה	 ֹּת	 ֲע� מ�& יא� ֶׁ֣ש� ְב	 ֵּ֥נ� +הּו ה� י� מ� ר� ֙ם י	 Wיה� �ְל ר ֶ֖א� אמ� ָּ֑י/, ו�
ה Yי� ה� � ו� ֙ם  � יֽכ� �ר ְב� ְד	 ֹּֽכ� ֙ם  � יֽכ� �ְלה ֶ֖א_ �ה  הו� ְל־י� ֶ֖א� ְל  0 �ָּ֑ל ְּפ� ת� מ	
֙ם ֽכ�& יְד ְל� ( ְּג	 ֙ם� ֶ֖א� ֽכ� ת� +ה ֶ֖א� הו� ה י� ִנ�, ֲע� ר־י� ֶׁ֣ש� רX ֶ֖א� ְב� ִּד� ְל־ה� � ֹּֽכ�

ר׃  � ְב� ִּד� ֙ם  � ֹּֽכ� מ	 �ֲע  ִנ� מ� א־ֶ֖א� ּו 5ְל/� ר) מ� ֶ֖א� ה�  ַּמ� 8�ה ו�
ן � מ� ֶ֖א_ ִנ� ת ו� ( מ� ְד ֶ֖א_ � �ֲע ִנּו ְל� ה� ֶּב�& הו� י י� + ה	 הּו י� י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א�
Vה הו� י�  Wָ֤ך ִח� ְל� ֶׁ֣ש� � י	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ר  ְב� ִּד� Iְל־ה� ֽכ� � ֹּֽכ� א  Y/֙ם־ְל ֶ֖א	

ה׃  � ְׂש� ֲע� ן ִנ� � �יִנּו ֹּֽכ � �ְל �יָ֤ך ֶ֖א 0 ְלה� ֲע 6ֶ֖א_ ֙ם־ר�& ֶ֖א	 ֹוְב ו� ֙ם־ֶ֨ט) ֶ֖א	
ר  ֶׁ֣ש�, יִנּו ֶ֖א� 6�ְלה )ה ֶ֖א_ הו� ֹוְל ׀ י� ִק) ִנּו אִנו ֶּב� ִח� Wִנ� י֙םֶ֖א� � ִח	 ְל� ֶׁ֣ש

י ( ֹּֽכ	 ִנּו  ְב־ְל�& יֶ֨ט� � י	 ר  ( ֶׁ֣ש� ן� ֶ֖א� ֲע� מ�8 ְל� ֲע  � מ� ֶׁ֣ש� ִנ	 יו  � ְל� �ֶ֖א ָ֤ך0  ת� ֶ֖א
יִנּו׃  � �ְלה ֶ֖א_ �ה  הו� י� ֹוְל  �ִק ֶּב� ֲע  מ�& ֶׁ֣ש� י 7      סִנ	 U	ה י� ו�

ה � הו� ר־י� ְב� ְד� י  � ה	 י� ו� י֙ם  � מ	 י� ת  ר� ( ְׂש� ֲע� ץ  � �ֵּ֥ק מ	
�הּו׃  י� מ� ר� ְל־י	 � ְל 8ֶ֖א� 0 ֶ֖א� ו�  Sִח &�ר ן־ִק� ן� ֶּב� ִנ� ֹוִח� ְל־י� א ֶ֖א� ר�6 ִק� ָּ֑י	 ו�

֙ם ֲע�& ְל־ה� ֽכ�, ּוְל� ֹו  ֹּת� ֶ֖א	 ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  � ְל	 י� ִח� ה� י  � �ר ְל־ְׂש� ֹּֽכ�
ֹוְל׃  ְד� ְד־ְּג� ֲע� ן ו� �ֶ֨ט ֵּ֥ק� מ	 ר 9ְל� � מ� ה־ֶ֖א� �֙ם ֹּֽכ יה�& �ְל ר ֶ֖א� אמ� ָּ֑י/) ו�

יו ְל�& �י� ֶ֖א ת	 ֙ם ֶ֖א + ֹּת� ִח� ְל� ר ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש�, ְל ֶ֖א� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( ְלה� ה ֶ֖א_ � הו� י�
יו׃  � ִנ� פ� ְל� ֙ם  � ֽכ� ת� ֵּ֥נ� ִח	 ֹּת� יְל  � ְּפ	 ה� ְבּו� 10ְל� ֶׁ֣ש� � �ֹּת ֹוְב  ֙ם־ֶׁ֣ש+ ֶ֖א	

ס &ר ה_ ֶ֖א� א  ְל/) ו� ֙ם�  ֽכ� ת� ֶ֖א� י  ית	 + ִנ	 ּוְב� את  ֶּ֗ז/& ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב�
י� ֹּת	 מ� ִח�8 ִנ	 י  + ֹּֽכ	 ֹוֶׁ֣ש  ֹּת� ֶ֖א� א  ְל/) ו� ֙ם  � ֽכ� ת� ֶ֖א� י  � ֹּת	 ֲע� ֶ֨ט� ִנ� ו�

֙ם׃  � ֽכ� ְל� י  ית	 � ְׂש	 ֲע� ר  � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר� ( ְל־ה� ּו 11ֶ֖א� ֶ֖א6 יר� � ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
יו � ִנ� ְּפ� מ	 י֙ם  � ֶ֖א	 �ר י� ֙ם  � ֹּת� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  ְב�& ֶּב� ְך  ְל� ( מ� י�  �ִנ ְּפ� מ	
י ִנ	 ֶ֖א�& ֙ם  ( ֽכ� ֹּת� י־ֶ֖א	 � ֹּֽכ	 ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֵּ֥נּו�  ַּמ�8 מ	 ּו  ֶ֖א+ יר� � ְל־ֹּת	 ֶ֖א�

ֹו׃  ְד� ָּ֑י� ֙ם מ	 � ֽכ� ת� יְל ֶ֖א� � ָּצ	 ה� ֙ם ּוְל� 0 ֽכ� ת� יֲעS ֶ֖א� V הֹוֶׁ֣ש	 ן 12ְל� � �ֹּת ֶ֖א� ו�
֙ם � ֽכ� ת� ֶ֖א� יְב  � ֶׁ֣ש	 �ה ו� ֙ם  � ֽכ� ת� ֶ֖א� ֙ם  ( ִח� ר	 ו� י֙ם  � מ	 ִח� ר� ֙ם  0 ֽכ� ְל�

֙ם׃  � ֽכ� ת� מ� ְד� ְל־ֶ֖א� ְב 13ֶ֖א� � �ֶׁ֣ש �א ִנ �֙ם ְל/ ֹּת�& י֙ם ֶ֖א� ( ר	 מ� ֙ם־ֶ֖א ֶ֖א	 ו�
�ה הו� י� ֹוְל  �ִק ֶּב�  Sֲע &מ ֶׁ֣ש� י  ( ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� את  ֶּ֗ז/� ה� ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב�

֙ם׃  � יֽכ� �ְלה ֹוא 14ֶ֖א_ ְב& ֙ם� ִנ� י	 ר�8 ִצ� ץ מ	 ר� + י ֶ֖א� ( א ֹּֽכ	 ר ְל/^ 6אמ �ְל
א ְל/) ר  � ֶׁ֣שֹופ� ֹוְל  �ִק ו� ה  מ�& ִח� ְל� מ	 ה�  ֶ֖א� ר� א־ִנ	 ְל/� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ְב׃  � �ֶׁ֣ש �֙ם ִנ � ֶׁ֣ש� ְב ו� � ֲע� ר� א־ִנ	 ֙ם ְל/� ִח� � ָּ֑ל� ְל� ֲע ו� � מ� ֶׁ֣ש� ה 15ִנ	 Uֹּת� ֲע� ו�
ה � הּוְד� י� ית  ( ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ה  � הו� ר־י� ְב� ְד� ּו  �ֲע מ� ֶׁ֣ש	 ן  0 �ֽכ ְל�
ְל 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ� ה  הו�, י�  Xר מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
֙ם י	 ר�& ִצ� א מ	 ְב/) ְל� ֙ם�  יֽכ� �ִנ ְּפ� ּון  מ+ ְׂש	 ֹּת� ֹו֙ם  ֙ם ְׂש) ֹּת� I֙ם־ֶ֖א� ֶ֖א	

֙ם׃  � ֶׁ֣ש� ּור  �֣ג ְל� ֙ם  � את� ר 16ּוְב� + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְב  ר� ִח�6 ה� ה  ( ת� י� ה� ו�
ץ ר� ( ֶ֖א� ֙ם ֶּב� � ֽכ� ת� י֣ג ֶ֖א� � ָּׂש	 ֙ם ֹּת� 0 ה ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ� ַּמ�& י֙ם מ	 ( ֶ֖א	 �ר ֙ם� י� ֹּת� ֶ֖א�
ֵּ֥נּו ַּמ�6 מ	 י֙ם  ( ֣ג	 ֶ֖א� ִּד ׀  ֙ם  ( ֹּת� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְב  Pֲע� ר� ה� ו� ֙ם  י	 � ר� ִצ� מ	
תּו׃ � Lמ ֹּת� ֙ם  � ֶׁ֣ש� ו� ֙ם  י	 � ר� ִצ� מ	 ֙ם  0 יֽכ� �ר ִח� ֶ֖א� ִק  V ֶּב� ְד� י	 ֙ם  ( ֶׁ֣ש�

֙ם 17 Wיה� �ִנ ת־ְּפ� ֶ֖א� מּו  ר־ְׂש�, ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ֶׁ֣ש	6 ִנ� ֶ֖א� ְל־ה� ֽכ� ּו  י) ה� � י	 ו�
ְב ( ֲע� ר� ְב ֶּב� ר� � ִח� ּותּו ֶּב� Uמ ֙ם י� ּור ֶׁ֣ש�& ֣ג) ֙ם� ְל� י	 ר�8 ִצ� ֹוא מ	 ְב+ ְל�
י� �ִנ ְּפ� מ	 יֶ֨ט  ְל	& ּופ� יְד  ( ר	 ְׂש� ֙ם�  ה� ְל� +ה  י� ה� א־י	 ְל/� ו� ר  ְב� � ִּד� ּוְב�

֙ם׃  � יה� �ְל יא ֲע� � ְב	 �י מ � ִנ	 ר ֶ֖א� � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר� � יX 18      סה� ֹּֽכ	
Xר ֶׁ֣ש� ֶ֖א� h ֹּֽכ� ְל �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֶ֖אֹותi ֶ֖א_ ְב� )ה ִצ� הו� ר י� Wמ� ה ֶ֖א� ,ֽכ
ְך + ֹּת� ן ֹּת	 ( �֙ם ֹּֽכ &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) י� י� �ְב ֶׁ֣ש� �ְל־י י ֲע� ת	6 מ� ִח� י ו� W	ְּפ ְך ֶ֖א� ֹּת�, ִנ	
ה + ְל� ֶ֖א� ֙ם ְל� Pית� י	 ה� ֙ם ו	 י	 � ר� ִצ� ֙ם מ	 � ֽכ� ֶ֖א� ְב ֙ם ֶּב� יֽכ�& �ְל י� ֲע� ת	 מ� ִח�
ֹוְד ֲע& ּו  ֶ֖א) ר� א־ת	 ְל/� ו� ה  ְּפ�& ר� ִח� ּוְל� ה  ( ְל� ְל� ִק� ְל	 ו� ה�  ַּמ� ֶׁ֣ש� ּוְל�

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ִק ַּמ� ת־ה� ֙ם� 19ֶ֖א� יֽכ� �ְל ֲע� +ה  הו� י� ר  ֶּב�, ִּד	
ּו ֲע& ְד� � �� ֹּת Sֲע 8ְד ֙ם י� י	 � ר� ִצ� ֶ֖אּו מ	 �ְב ְל־ֹּת� ה ֶ֖א� הּוְד�& ית י� ( ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש�

ֹו֙ם׃  ָּ֑י� ֙ם ה� � ֽכ� י ְב� ת	 �יְד ֲע	 י־ה� י  20ֹּֽכ	 ( ֙םiהתֲעתי֙ם ֹּֽכ	 ית� �ֲע ת� ה	
+ה הו� ְל־י� י ֶ֖א� ת	6 ֙ם ֶ֖א ( ֹּת� ִח� ְל� ֙ם ֶׁ֣ש� Pֹּת� י־ֶ֖א� � ֙םh ֹּֽכ	 יֽכ� �ֹות ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ֶּב�
ה � הו� ְל־י� ֶ֖א� ִנּו  &�ְד ֲע� ֶּב� ְל  ( �ָּ֑ל ְּפ� ת� ה	 ר  &אמ �ְל ֙ם�  יֽכ� �ה �ְל ֶ֖א_
ן � �יִנּו ֹּֽכ 0 �ְלה Vה ֶ֖א_ הו� ר י� Wר י/אמ� ֶׁ֣ש�, X ֶ֖א� ְל ֽכ יִנּו ּוֽכ� � �ְלה ֶ֖א_

יִנּו׃  � ְׂש	 ֲע� ו� ִנּו  � ְד־ְל� ְּג� א 21ה� ְל/) ו� ֹו֙ם  ָּ֑י� ה� ֙ם  � ֽכ� ְל� ְד  � ְּג	 ֶ֖א� ו�
ְל �ֽכ ּוְל� ֙ם  יֽכ�& �ה �ְל ֶ֖א_ )ה  הו� י� ִקֹוְל�  ֶּב� ֙ם  ֹּת�6 ֲע� מ� ֶׁ֣ש�

֙ם׃  � יֽכ� �ְל י ֶ֖א� ִנ	 � ִח� ְל� ר־ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש� י 22ֶ֖א� ּו ֹּֽכ	6 ֲע& ְד� � �ֲעS ֹּת (ְד ה� י� ֹּת� ֲע� ו�
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ִקֹו֙ם�  ַּמ� ֶּב� ּותּו  מ� ֹּת� ר  ְב� � ִּד� ּוְב� ְב  � ֲע� ר� ֶּב� ְב  ר� 0 ִח� ֶּב�

֙ם׃  � ּור ֶׁ֣ש� �֣ג ֹוא ְל� �ְב ֙ם ְל� ֹּת�& ִצ� פ�       סִח�

֙ם 43 ֲע�6 ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ר ֶ֖א� ( �ֶּב ְד� הּו ְל� Wי� מ� ר� ֹות י	 ָּ֑ל, ֽכ� יX ֹּֽכ� ה	 י� ו�
ֹו ִח0 ְל� ֶׁ֣ש� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  יה�& �ְלה ֶ֖א_ )ה  הו� י� י�  �ר ְב� ְל־ִּד	 ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
י֙ם � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א ֙ם  � יה� �ְל ֶ֖א� ֙ם  � יה� �ְלה ֶ֖א_ �ה  הו� י�

ה׃  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� 2      סה� י� ֲע� � ן־הֹוֶׁ֣ש� ְב� +ה  י� ר� ָז� ֲע� ר  אמ� ָּ֑י/, ו�
י֙ם ( ר	 מ� י֙ם ֶ֖א � ְד	 �ֶּ֗ז י֙ם ה� � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ְל־ה� ֽכ� ִחS ו� &�ר ן־ִק� ן ֶּב� ( ִנ� יֹוִח� ו�
Pָ֤ך ִח� ְל� ֶׁ֣ש� א  ְל/) ר  &�ֶּב ְד� מ� ה  ( ֹּת� ֶ֖א� ר  ִק� ֶׁ֣ש�^ הּו  י�6 מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א�
ּור �֣ג ֙ם ְל� י	 � ר� ִצ� ֶ֖אּו מ	 �ְב א־ת� ר ְל/� &אמ �יִנּו� ְל 8�ְלה +ה ֶ֖א_ הו� י�

֙ם׃  � ִנּו 3ֶׁ֣ש� � ֶּב�  �ָ֤ך ת� ֶ֖א ית  � ְּס	 מ� ה  ָּ֑י�& )ר	 �ן־ִנ ֶּב� רּוְך�  ֶּב� י  ֹּֽכ	6
ִנּו ת�& ית ֶ֖א ( מ	 ה� י֙ם� ְל� ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� �ְד־ה� י� ִנּו ְב� + ת� ת ֶ֖א ,�ןX ֹּת ֲע� מ� ְל�
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ְל׃  � ְב� ֶּב� ִנּו  � ת� ֶ֖א ֹות  �ְל ֣ג� ה� ן 4ּוְל� ִנ�, יֹוִח�  Xֲע מ� א־ֶׁ֣ש� ְל/� ו�
ֹוְל ִק) ֶּב� ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ֽכ� ו� י֙ם  0 ְל	 י� ִח� ה� י  V �ר ְל־ְׂש� ֽכ� ו�  Sִח W�ר ן־ִק� ֶּב�

ה׃  � הּוְד� י� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ת  ְב� � ֶׁ֣ש� ְל� �ה  הו� ן 5י� + ִנ� יֹוִח� ִח  P ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
ית ( ר	 �ֶ֖א ְל־ֶׁ֣ש� ֹּֽכ� ת  � �ֶ֖א י֙ם  ְל	& י� ִח� ה� י  ( �ר ְל־ְׂש� ֽכ� ו�  � Sִח 8�ר ן־ִק� ֶּב�
ר ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  ְּגֹוי	 ְל־ה� ֹּֽכ� מ	 ְבּו  ר־ֶׁ֣ש�6 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  � הּוְד� י�

ה׃  � הּוְד� ץ י� ר� � ֶ֖א� ּור ֶּב� �֣ג ֙ם ְל� ִחּו־ֶׁ֣ש�& ִּד� י֙ם 6ִנ	 ר	 ְב� ְּג� Iת־ה� � ֶ֖א�
ת ( �ֶ֖א ְךh ו� ְל� ַּמ� ֹות ה� ִנ) ת־ֶּב� ֶ֖א� ףi ו� ְּט� ת־ה� ֶ֖א� י֙ם ו� ( ֶׁ֣ש	 ֵּ֥נ� ת־ה� ֶ֖א� ו�
י֙ם ִח	& ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ן ר� ( ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� � ִנ� Sיִח ֵּ֥נ	8 ר ה	 + ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש ֶ֖א� פ� ֵּ֥נ�6 ְל־ה� ֹּֽכ�
)הּו י� מ� ר� י	 ת�  �ֶ֖א ו� ן  � פ� ן־ֶׁ֣ש� ֙ם ֶּב� ( יִק� ִח	 ן־ֶ֖א� הּו ֶּב� � י� ְל� ְד� ת־ְּג� ֶ֖א�

�הּו׃  ָּ֑י� ר	 �ן־ִנ ֶּב� ּוְך  �ר ת־ֶּב� ֶ֖א� ו� יא  ְב	& ֵּ֥נ� ץ 7ה� ר� ( ֶ֖א� ֶ֖אּו�  8ְב ָּ֑י� ו�
ֶ֖אּו �ְב ָּ֑י� ו� �ה  הו� י� ֹוְל  ִק) ֶּב� ּו  �ֲע מ� ֶׁ֣ש� א  �ְל/ י  0 ֹּֽכ	 ֙ם  י	 ר�& ִצ� מ	

ס׃  � �ִח ִנ� ְּפ� ִח� ְד־ֹּת� ה� 8      סֲע� הו� ר־י� ְב� ְד� י  + ה	 י� ו�
ר׃  �אמ �ְל ס  � �ִח ִנ� ְּפ� ִח� ת� ֶּב� הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ָ֤ךP 9ֶ֖א� ְד� י� ֶּב� ִח  ( ִק�

ר 0 ֶׁ֣ש� ן ֶ֖א� &�ֶּב ְל� ַּמ� ֶ֨ט� ֶּב� ְל� ַּמ�8 ֙ם ֶּב� + ֹּת� ִנ� מ� ֹות ּוֶ֨ט� ְל6 ְד י֙ם ְּג� ( ִנ	 ְב� ֶ֖א�
י֙ם � ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� י  � �יִנ �ֲע ְל� ס  � �ִח ִנ� ְּפ� ִח� ת� ֶּב� ה  �ֲע ר� ית־ְּפ� �ֶּב ִח  ת� � פ� ֶּב�

י֙ם׃  � הּוְד	 ה 10י� הו�, י�  Xר מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ֙ם  Yיה� �ְל ֶ֖א�  ( ֹּת� ר� מ� ֶ֖א� ו�
י ֹּת	 ִח� ִק� ְל� Iו�  � Sִח 8�ְל ֶׁ֣ש י  + ִנ	 ִנ� ה	 ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ�
י ( ֹּת	 מ� ְׂש� ו� י  ִּד	& ְב� ֲע� ְל�  ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  + אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ת־ִנ� ֶ֖א�
י ֹּת	 ִנ� � מ� ֶ֨ט� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ִנ	 ְב� ֶ֖א� ְל� ְל  ֲע� 0 ַּמ� מ	 ֹו  ֶ֖א& ס� ֽכ	

ת־ ה ֶ֖א� � ֶ֨ט� ִנ� ֹו שפרורו ו� �יר ר	 פ� ֙ם׃ ֶׁ֣ש� � יה� �ְל אוְבאה  11ֲע� Uּוְב�
ת ו� ַּמ�6 ְל� ת  ו� ( ַּמ� ְל� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  י	 � ר� ִצ� מ	 ץ  ר� ( ת־ֶ֖א� ֶ֖א� ה  � ֹּֽכ� ה	 ו�
ְב׃ ר� � ִח� ְל� ְב  ר� � ִח� ְל� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� י  ְב	 ּׁ֔ש�& ְל� י�  ְב	 ּׁ֔ש� ְל� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו�

֙ם 12 � פ� ר� ּוְׂש� ֙ם  י	 ר�& ִצ� מ	 י  ( �ְלה ֶ֖א_ י�  �ֹּת ְב� ֶּב� ֶׁ֣ש  6�ֶ֖א י  ֹּת	 ( ָּצ� ה	 ו�
ה + ֶ֨ט� ֲע� ר־י� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם ֹּֽכ� י	 Wר� ִצ� ץ מ	 ר� ת־ֶ֖א�, הX ֶ֖א� ֶ֨ט� ֲע� ו� ֙ם  � ְב� ֶׁ֣ש� ו�
ֹו֙ם׃ ְל� ֶׁ֣ש� ֶּב� ֙ם  � ּׁ֔ש� מ	 א  � ִצ� י� ו� ֹו  ְד& ֣ג� ת־ֶּב	 ֶ֖א� ה�  ֲע� ר � ה�

ץ 13 ר� ( ֶ֖א� ר ֶּב� � ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש ֶ֖א� מ� ית ֶׁ֣ש�& ( �ְבֹות� ֶּב ָּצ� ת־מ� � ר ֶ֖א� ֶּב�6 ֶׁ֣ש	 ו�
ֶׁ֣ש׃ � �ֶ֖א ף ֶּב� �ר ְׂש� ֙ם י	 י	 � ר� ִצ� י־מ	 � �ְלה י ֶ֖א_ � �ֹּת ת־ֶּב� ֶ֖א� ֙ם ו� י	 � ר� ִצ� מ	

      ס

ְל 44 ֶ֖א�^ הּו  י�& מ� ר� ְל־י	 � ֶ֖א� )ה  י� ה� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר�  ְב� ִּד� ה�
י֙ם + ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ֙ם ה� י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� ( ֶ֖א� י֙ם ֶּב� � ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� י֙ם ה� הּוְד	& ָּ֑י� ְל־ה� ֹּֽכ�
ֹוס �ר ת� ְּפ� ץ  ר� � ֶ֖א� ּוְב� ף  &ִנ ּוְב� ס  ( �ִח ִנ� ְּפ� ִח� ת� ּוְב� ְל�  ִּד ֣ג� מ	 ֶּב�

ר׃  �אמ �ֶ֖אֹות� 2      סְל ְב� ִצ� +ה  הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� ֹּֽכ

ה� ֲע� ר� � ְל־ה� ֹּֽכ� ת  + �ֶ֖א ֙ם  ית�6 ֶ֖א	 ר� ֙ם  ( ֹּת� ֶ֖א� ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_
י ( �ר ְל־ֲע� ֹּֽכ� ְל  � ֲע� ו� ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) ְל־י� ֲע� י�  את	 8�ְב �ה ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
֙ם � ה� ֶּב� ין  � �ֶ֖א ו� ה  ֶּ֗ז�& ה� ֹו֙ם  ָּ֑י) ה� ה�  ֶּב� ר� ִח� +֙ם  ֵּ֥נ� ה	 ו� ה  � הּוְד� י�

ְב׃  � �י 3יֹוֶׁ֣ש ִנ	 &�ס ֲע	 ֽכ� ה� ְל� ְׂשּו�  ֲע� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  ת�6 ֲע� ר� )י  �ִנ ְּפ� מ	
ר� ֶׁ֣ש� י֙ם ֶ֖א� � ר	 �ִח י֙ם ֶ֖א� ( אְלה	 �ְל ְד  �ְב ֲע� ְל� ר  &�ְּט ִק� ְל� ת  ֽכ� ( ְל� ְל�

֙ם׃  � יֽכ� �ת ְב ֶ֖א� ו� ֙ם  � ֹּת� ֶ֖א� ה  ַּמ� � �ה ּו֙ם  ֲע& ְד� י� א  ִח 4ְל/) + ְל� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו�
Sִח �ְל ֶׁ֣ש� י֙ם ו� � �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� י֙ם ה� יֶ֖א	& ְב	 ֵּ֥נ� י ה� ( ְד� ְב� ְל־ֲע� ת־ֹּֽכ� ֙ם� ֶ֖א� יֽכ� �ְל ֶ֖א�

את �ֶּ֗ז/ ה ה� � ְב� �ֲע ֹּת ר־ה� � ְב� ת ִּד� 0 �ּו ֶ֖א ְׂש6 ֲע� )א ת� ְל־ִנ� ר ֶ֖א� �אמ �ְל
י׃  את	 � �ִנ ְׂש� ר  � ֶׁ֣ש� ּו 5ֶ֖א� ְּט) ְל/א־ה	 ו� ֲעּו�  מ� � ֶׁ֣ש� א  ְל/+ ו�

ר � �ְּט ִק� י  � ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� ֙ם  � ת� ֲע� � ר� �מ ּוְב  �ֶׁ֣ש ְל� ֙ם  ִנ�& ָז� ת־ֶ֖א� ֶ֖א�
י֙ם׃  � ר	 �ִח י֙ם ֶ֖א� � אְלה	 �ר� 6ְל ֲע� ְב� ֹּת	 י ו� ְּפ	& ֶ֖א� י� ו� ת	 מ� ְך ִח� + ֹּת� ֹּת	 ו�

ה 0יִנ� י� ה� ֹּת	 ו� :֙ם  � ְל� ּוֶׁ֣ש� ר� י� ֹות  �ִצ Lִח ּוְב� ה  הּוְד�& י� י  ( �ר ֲע� ֶּב�
ה׃  � ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� �ָּ֑י ה ֹּֽכ� � מ� מ� ֶׁ֣ש� ה ְל	 � ֶּב� ר� ִח� ה 7      סְל� Yֹּת� ֲע� ו�

ְל 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ֹות ֶ֖א_ Wֶ֖א ְב� י ִצ� ,�ְלה הX ֶ֖א_ הו� ר י� ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
֙ם ֽכ�& �ת (ֶׁ֣ש פ� ְל־ִנ� ה� ֶ֖א� ְדֹוְל� ה ֣ג� + ֲע� י֙ם ר� W	ְׂש ֙ם ֲע ֹּת�, הX ֶ֖א� מ� ְל�
ֹוְך ֹּת) ִק מ	 � �יֹוִנ ְל ו� � �ה ֲעֹוְל 0 ּׁ֔ש� ֶ֖א	 יֶׁ֣ש־ו� ֙ם ֶ֖א	 V ֽכ� ית ְל� ר	, ֽכ� ה� ְל�
ית׃ � ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ֙ם  � ֽכ� ְל� יר  � הֹות	 י  0 ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� ה  � הּוְד� י�

י֙ם 8 + אְלה	 �ְל ר  P�ְּט ִק� ְל� ֙ם  יֽכ�& �ְד י� י  ( �ְׂש ֲע� מ� ֶּב� י�  ִנ	 8�ס ֲע	 ֽכ� ה� ְל�
ּור ֣ג) י֙ם ְל� � ֶ֖א	 ֙ם ֶּב� � ֹּת� ר־ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� י	 ר�& ִצ� ץ מ	 ר� ( ֶ֖א� י֙ם� ֶּב� ר	 �ִח ֶ֖א�
֙ם� ֽכ� ֹות� י� ה_ ן  ֲע� + מ� ּוְל� ֙ם  ֽכ�& ְל� ית  ( ר	 ֽכ� ה� ן�  ֲע� מ�8 ְל� ֙ם  � ֶׁ֣ש�
ץ׃ ר� � ֶ֖א� ה� �י  �ְּגֹוי ְל  �ֽכ ֶּב� ה  ְּפ�& ר� ִח� ּוְל� ה  ( ְל� ְל� ִק� ְל	

ֹות ׀ 9 ֲע) ת־ר� ֶ֖א� ֙ם ו� Wיֽכ� �ְבֹות ֹות ֶ֖א� ֲע, ת־ר� ֙םX ֶ֖א� ֹּת� ִח� ֽכ� ֶׁ֣ש� � ה�
֙ם ֽכ�& �ת (ֲע ת� ר� �ֶ֖א ו� יו  ֶׁ֣ש�& ִנ� ֹות  ֲע) ת� ר� �ֶ֖א ו� ה  הּוְד�6 י� י  ( �ֽכ ְל� מ�
ה הּוְד�& י� ץ  ר� ( ֶ֖א� ְׂשּו� ֶּב� ר ֲע� + ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� � יֽכ� �ֶׁ֣ש ִנ� ת  (ֲע ת ר� � �ֶ֖א ו�

:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� ֹות י� �ִצ Lִח �ה 10ּוְב� ֶּ֗ז� ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ְד ה� � ּו ֲע� ֶ֖א& ֹּֽכ� Lא ְד ְל/)
י ת�& ֵּ֥ק Lִח ּוְב� י�  ת	 ֹור� ת� ְב� ּו  ֽכ+ ְל� א־ה� ְל/� ו� ּו  ֶ֖א6 ר� י� א  ְל/) ו�
֙ם׃ � יֽכ� �ְבֹות ֶ֖א� י  � �ִנ פ� ְל	 ו� ֙ם  � יֽכ� �ִנ פ� ְל	 י  ֹּת	 � ת� ר־ִנ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י 11      ס ( �ְלה ֶ֖אֹות� ֶ֖א_ ְב� +ה ִצ� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
ית � ר	 ֽכ� ה� ה ּוְל� � ֲע� ר� ֙ם ְל� � ֽכ� 0י ֶּב� ִנ� ֙ם ְּפ� � י ְׂש� ִנ	, ִנ� ְל ה	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	

ה׃  � הּוְד� ְל־י� ת־ֹּֽכ� ה 12ֶ֖א� הּוְד�6 ית י� ( ר	 �ֶ֖א ת־ֶׁ֣ש� י ֶ֖א� P	ֹּת ִח� ִק� ְל� ו�
ּור ֣ג) ְל�  i֙ם י	 ר� ִצ� ץ־מ	 ר� � ֶ֖א� ֹוא  ְב) ְל� ֙ם  Wיה� �ִנ פ� מּו  ר־ְׂש�, ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ְב ר� + ִח� ֶּב� ְלּו  6ְּפ י	 ֙ם  י	 ( ר� ִצ� מ	 ץ  ר� V ֶ֖א� ֶּב� ְל  Wֽכ ַּמּו  ת�, ו�  h֙ם ֶׁ֣ש�
ְב � ֲע� ר� ּוְב� ְב  ר� � ִח� ֶּב� ֹוְל  ְד& ְד־ְּג� ֲע� ו� ן�  ֶ֨ט ֵּ֥ק� ַּמּו מ	 ֹּת�& י	 ְב�  ֲע� ר� � ֶּב�
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ה׃ � ְּפ� ר� ִח� ה ּוְל� � ְל� ְל� ִק� ְל	 ה ו� ַּמ�& ֶׁ֣ש� ה ְל� ( ְל� ֶ֖א� יּו� ְל� ה� תּו ו� � Lמ י�
֙ם 13 י	 ר�& ִצ� מ	 ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב� י֙ם�  ְב	 ֹוֶׁ֣ש� ָּ֑י� ה� ְל  + ֲע� י  ֹּת	6 ְד� ִק� ּופ�

ְב � ֲע� ר� ֶּב� ְב  ר� � ִח� ֶּב� :֙ם  � ְל� ּוֶׁ֣ש� ר� ְל־י� ֲע� י  ֹּת	 ְד� � ִק� ְּפ� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ�
ר׃  ְב� � ִּד� ית 14ּוְב� ( ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� יְד� ְל	 ר	 ְׂש� יֶ֨ט ו� + ְל	 ה ְּפ� Wי� ה� י	 א  ְל/, ו�

֙ם י	 � ר� ִצ� מ	 ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב� ֙ם  � ּור־ֶׁ֣ש� ֣ג� ְל� י֙ם  � ֶ֖א	 ֶּב� ה� ה  הּוְד�& י�
י֙ם + ֶ֖א	 ָּׂש� ִנ� מ� ה  ַּמ� W�ר־ה ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� הּוְד�6 י� ץ  ר� ( ֶ֖א� ׀  ּוְב  ֶׁ֣ש) ְל� ו�
ּוְבּו �ֶׁ֣ש א־י� ְל/� י  � ֹּֽכ	 ֙ם  ת ֶׁ֣ש�& ְב� ( ֶׁ֣ש� ֶׁ֣שּוְב� ְל� ֙ם� ְל� ֶׁ֣ש� פ� ת־ִנ� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ֶ֨ט	 �ְל ֙ם־ְּפ� ֶ֖א	 י  � הּו 15      סֹּֽכ	 י�6 מ� ר� ת־י	 � ֶ֖א� ּו  ִנ) ֲע� ָּ֑י� ו�
֙ם� יה� �ֶׁ֣ש ִנ� ֹות  ר+ ְּט� ִק� י־מ� � ֹּֽכ	 י֙ם�  ֲע	 ְד� �ָּ֑י ה� י֙ם  + ֶׁ֣ש	 ִנ� ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ�
ְל ( ה� ֹות ִק� �ְד מ� ֲע י֙ם ה� � ֶׁ֣ש	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֽכ� י֙ם ו� ר	& �ִח י֙ם ֶ֖א� ( אְלה	 �ְל
֙ם י	 � ר� ִצ� ץ־מ	 ר� � ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  � ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ה� ֙ם  0 ֲע� ְל־ה� ֽכ� ו� ֹוְל  ְד� ְּג�

ר׃  �אמ �ֹוס ְל �ר ת� פ� יִנּו 16ֶּב� � �ְל �ֹּת� ֶ֖א ר� � ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ר ֶ֖א� 0 ְב� ִּד� ה�
יָ֤ך׃  � ְל� �י֙ם ֶ֖א � ֲע	 מ� �ֵּ֥נּו ֶׁ֣ש יִנ� ��ה ֶ֖א הו� ֙ם י� ( �ֶׁ֣ש ה 17ֶּב� ,ְׂש יX ֲע� ֹּֽכ	

יִנּו ְּפ	6 מ	 א  ( ִצ� ר־י� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ׀  ר  ( ְב� ִּד� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� � ֶ֖א� ה  Wְׂש� ֲע� ִנ�
hי֙ם ֽכ	 ס� ִנ� ּ֙ה  ( יְך־ְל� � �ְּס ה� ו�  i֙ם י	 מ� ּׁ֔ש� ה� ת  ֽכ� ( ְל� מ� ְל	 ר  P�ְּט ִק� ְל�
יִנּו &�ר ְׂש� יִנּו ו� ( �ֽכ ְל� יִנּו� מ� 8�ת ְב ֶ֖א� ִנּו ו� +ִח� ִנ� יִנּו ֶ֖א� W	ְׂש ר ֲע� ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹּֽכ�
֙ם� ִח� ֲע־ְל�8 � ֶּב� ְׂש� � ֵּ֥נ	 ו� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  �ִצ Lִח ּוְב� ה  הּוְד�& י� י  ( �ר ֲע� ֶּב�

יִנּו׃  � ֶ֖א	 ר� א  �ְל/ ה  � ֲע� ר� ו� י֙ם  ֶ֨טֹוְב	& )ה  י� ה� � ֵּ֥נ	 ָז 18ו� Yן־ֶ֖א� ּומ	
ּ֙ה � ְך־ְל� � �ְּס ה� ו� ֙ם  י	 0 מ� ּׁ֔ש� ה� ת  ֽכ� V ְל� מ� ְל	 ר  ,�ְּט ִק� ְל� ִנּו  ְל� Wְד� ִח�
ִנּו׃ מ� � ֹּת� ְב  � ֲע� ר� ּוְב� ְב  ר� � ִח� ּוְב� ְל  �ֽכ ִנּו  ר� ( ס� ִח� י֙ם  � ֽכ	 ס� ִנ�

֙ם 19 י	 מ�& ּׁ֔ש� ה� ת  ֽכ� ( ְל� מ� ְל	 י֙ם�  ר	 ְּט� ִק� מ� ִנּו  +ִח� ִנ� י־ֶ֖א� � ֽכ	 ו�
יִנּו ְׂש	, יִנּו ֲע� 6�ֶׁ֣ש ִנ� י ֶ֖א� ( �ְד ֲע� ְל� ֶּב� � מ	 י֙ם ה� � ֽכ	 ס� ּ֙ה ִנ� � ְך ְל� � �ְּס ה� ּוְל�

 oה ְב�& ִצ	 ֲע� ( ה� י֙ם� ְל� ִנ	 ּו� ֹּֽכ� ּ֙ה  + י֙ם׃ tְל� � ֽכ	 ס� ִנ� ּ֙ה  � ְך ְל� � �ְּס ה� ו� פ 
י֙ם 20 + ר	 ְב� ְּג� ְל־ה� ֲע� ֙ם  � ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� הּו  � י� מ� ר� י	 ר  אמ� �ָּ֑י/ ו�

ר � ְב� ִּד� ֹו  ת0 ֶ֖א י֙ם  � ִנ	 ֲע ה� ֙ם  ֲע�& ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ו� י֙ם�  ֶׁ֣ש	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ֲע� ו�
ר׃  �אמ �֙ם 21ְל Wֹּת� ר� ְּט� ִק	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ר  6�ְּט ֵּ֥ק	 ת־ה� ֶ֖א� ֹוא  ְל) ה�

֙ם V ֹּת� ֶ֖א� ֙ם  &: ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  ִצ) Lִח ּוְב� ה�  הּוְד� י� י  + �ר ֲע� ֶּב�
ץ ר� � ֶ֖א� ה� ֙ם  ( ֲע� ו� ֙ם  � יֽכ� �ר ְׂש� ו� ֙ם  � יֽכ� �ֽכ ְל� מ� ֙ם  0 יֽכ� �ֹות ְב� ֶ֖א� ו�

ֹו׃  ֶּב� ְל־ְל	 ה ֲע� � ְל� ֲע� ֹּת� � ה ו� הו�& ר י� ( ֽכ� ֙ם� ָז� ת� X 22ֶ֖א ְל א־יּוֽכ� ְל/� ו�
י � �ִנ ְּפ� ֙ם מ	 יֽכ�& �ְל ְל� ֲע� ֲעS מ� (י� ר �ִנ ְּפ� את מ	 6�ְׂש ֹוְד ְל� Wה ֲע הו�, י�
ה ֶּב�, ר� ִח� ֙ם ְל� ֽכ� ִצ� ר� Iי ֶ֖א� ( ה	 ֹּת� ֙ם ו� � ית� ְׂש	 ר ֲע� ( ֶׁ֣ש� ת ֶ֖א� �ְב �ֹּתֹוֲע ה�

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

ה׃ � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ָּ֑י ה� ֹּֽכ� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש ין  � �ֶ֖א �מ ה  0 ְל� ְל� ִק� ְל	 ו� ה  V ַּמ� ֶׁ֣ש� ּוְל�
ה 23 יהו�6 ֙ם ְל� ( את� ֶ֨ט� ר ִח� V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם ו� Wֹּת� ר� ְּט� ר ִק	 ֶׁ֣ש�, יX ֶ֖א� �ִנ ְּפ� מ	

יו 0 ת� ֵּ֥ק Lִח ֹו ּוְב� Vת ר� ת ה ּוְב� הו�& ֹוְל י� ִק) ֙ם� ֶּב� ֹּת� ֲע� מ� א ֶׁ֣ש� ְל/+ ו�
֙ם 0 ֽכ� ת� את ֶ֖א� � ר� ן ִק� P�ְל־ֹּֽכ ֙ם ֲע� � ֹּת� ֽכ� ְל� א ה� יו ְל/) � ת� eו ְד� �ֲע ּוְב�

ה׃  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  �ָּ֑י ֹּֽכ� את  �ֶּ֗ז/ ה� ה  � ֲע� ר� ר 24      סה� אמ� ָּ֑י/+ ו�
ֲעּו� מ� י֙ם ֶׁ֣ש	 � ֶׁ֣ש	 ֵּ֥נ� ְל־ה� ְל ֹּֽכ� � ֶ֖א� ֙ם ו� ֲע�& ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� הּו� ֶ֖א� י�8 מ� ר� י	
֙ם׃ י	 � ר� ִצ� מ	 ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  Uהּוְד� ְל־י� ֹּֽכ� ה  הו�& ר־י� ְב� ִּד�

י 25      ס ,�ְלה ֶ֖א_  Xֶ֖אֹות ְב� �ה־ִצ� הו� י� ר  ( מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ה ִנ� ר� ( �ֶּב ְד� ֹּת� ו� ֙ם  Wיֽכ� �ֶׁ֣ש ּוִנ� ֙ם  ֹּת�, ֶ֖א� ר  6אמ �ְל ְל  W�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
ה ,ְׂש ֲע�  hר אמ �ְל ׀  ֙ם  ( את� �ָּ֑ל מ	 ֙ם  ( יֽכ� �יְד ּוְב	  i֙ם יֽכ� פ	 ֶּב�
ת ֽכ� ( ְל� מ� ר� ְל	 �ְּט ִק� ִנּו� ְל� ר� ְד�8 ר ִנ� + ֶׁ֣ש� יִנּו ֶ֖א� 6�ר ְד� ת־ִנ� ה ֶ֖א� Wְׂש� ֲע� ִנ�
ה� ִנ� ימ� 8 ִק	 ֹּת� י֙ם  + �ִק ה� י֙ם  � ֽכ	 ס� ִנ� ּ֙ה  � ְל� ְך  � �ְּס ה� ּוְל� ֙ם  י	 מ�& ּׁ֔ש� ה�
֙ם׃  � יֽכ� �ר ְד� ת־ִנ	 ֶ֖א� ה  יִנ� � ְׂש� ֲע� ת� ה  �ְׂש ֲע� ו� ֙ם  יֽכ�& �ר ְד� ת־ִנ	 פֶ֖א�

י֙ם 26 � ְב	 ָּ֑יֶׁ֣ש� ה ה� Uהּוְד� ְל־י� ה ֹּֽכ� הו�& ר־י� ְב� ּו ְד� ֲע) מ� ן� ֶׁ֣ש	 �ֽכ ְל�
ְדֹוְל� ְּג� ה� י  + מ	 ֶׁ֣ש� ֶּב	 י  ֹּת	 ֲע� Wֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	 י  ִנ	, ִנ� ה	 ֙ם  י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� ( ֶ֖א� ֶּב�
י ׀ ( פ	 א ׀ ֶּב� ( ר� ִק� י ִנ	 W	מ ֹוְד ֶׁ֣ש� הX ֲע, י� ה� ֙ם־י	 ה ֶ֖א	 הו�& ר י� ( מ� ֶ֖א�
ה � הו	 י� י  � ִנ� ְד י־ֶ֖א� ִח� ר  0 �מ ֶ֖א ה  הּוְד�6 י� יֶׁ֣ש  ( ְל־ֶ֖א	 ֹּֽכ�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� מ	 ץ  ר� � ְל־ֶ֖א� ֽכ� ֙ם 27ֶּב� 0 יה� �ְל ֲע� ְד  V �ִק ֶׁ֣ש י  ִנ	, ִנ� ה	
ה Wהּוְד� י� יֶׁ֣ש  ְל־ֶ֖א	, ֽכ�  Xַּמּו ת� ו� ה  � ֶ֨טֹוְב� ְל� א  ְל/) ו� ה  � ֲע� ר� ְל�
ְב � ֲע� ר� ּוְב� ְב  ר� � ִח� ֶּב� ֙ם  י	 0 ר� ִצ� ץ־מ	 ר� � ֶ֖א� ֶּב� ר  V ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם׃  � ְלֹות� ְד־ֹּֽכ� ץ 28ֲע� ר� V ן־ֶ֖א� מ	 ּון  ְב, Lֶׁ֣ש י� ְב  ר� Wִח� י  ,�יֶ֨ט ְל	 ּופ�
ּו Pֲע ְד� י� � ו� ר  � ְּפ� ס� מ	 י  ( �ת מ� ה  � הּוְד� י� ץ  ר� � ֶ֖א� ֙ם  י	 0 ר� ִצ� מ	
֙ם� י	 ר�8 ִצ� ץ־מ	 ר� � ֶ֖א� ְל� י֙ם  + ֶ֖א	 ֶּב� ה� ה  הּוְד�6 י� ית  ( ר	 �ֶ֖א ְל־ֶׁ֣ש� ֹּֽכ�
֙ם׃ � ה� �ּומ י  ֵּ֥נ	 � ַּמ� מ	 ּו֙ם  �ִק י� י  � ר־מ	 ְב� ִּד� ֙ם  ֶׁ֣ש�& ּור  ֣ג) ְל�

י 29 0 ִנ	 ֶ֖א� ְד  � �ִק י־פ � ֹּֽכ	 ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֶ֖אֹות�  ה� ֙ם  + ֽכ� ָז/את־ְל� ו�
ֹו֙ם ִק,  Xי ֹּֽכ	 ּו  ֲע& ְד� � �ֹּת ן�  ֲע� מ�8 ְל� ה  � ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  ִק) ַּמ� ֶּב� ֙ם  � יֽכ� �ְל ֲע�

ה׃  � ֲע� ר� ְל� ֙ם  � יֽכ� �ְל ֲע� י  0 ר� ְב� ְד� ּומּו  Vִק ׀ 30      סי� ה  (ֹּֽכ
ֲע + ר� פ� ִח� ה  ,ֲע ר� ת־ְּפ� ֶ֖א� ן  �ת Iִנ י  ( ִנ	 ִנ� ה	 ה  הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א�
ֹו ֶׁ֣ש� פ� ִנ� י  ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� ְד מ� � י� יו ּוְב� ְב�& י� �)ְד ֶ֖א י� ֙ם� ֶּב� י	 ר�8 ִצ� ְך־מ	 ְל� � מ�
ְד י�, ֶּב� ה  הּוְד�6 ְך־י� ְל� � מ� )הּו  ָּ֑י� ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֶ֖א� י  ֹּת	 Wת� ִנ� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ֹּֽכ�
ֹו׃ ֶׁ֣ש� פ� ֶׁ֣ש ִנ� � �ֵּ֥ק ְב� ֹו ּומ� �ְב י� ְל ֶ֖א 0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� V אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ�

      ס
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יא 45 ְב	& ֵּ֥נ� ה� )הּו  י� מ� ר� י	 ר�  ֶּב� ִּד	 ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  ְב�6 ִּד� ה�
י֙ם ר	, ְב� ִּד� ת־ה� ֶ֖א�  Xְבֹו ת� ֽכ� ֶּב� �ה  ָּ֑י� ר	 � �ן־ִנ � ֶּב� ּוְך  �ר ְל־ֶּב� ֶ֖א�
ית ֲע	& ְב	 ר� � ה� ה� ִנ� ּׁ֔ש� הּו ֶּב� י�& מ� ר� י י	 ( ְּפ	 ר� מ	 פ� 8�ְל־ס ה ֲע� ָּ֑ל� + �ֶ֖א ה�
ר׃ �אמ �ְל ה  � הּוְד� י� ְך  ְל� � מ� 0הּו  ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב� י֙ם  V ִק	 יהֹוי� ְל	

יָ֤ך 2      ס � ְל� ְל ֲע� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י י	 ( �ְלה ה ֶ֖א_ � הו� ר י� � מ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
ּוְך׃  ר� ֹון 3ֶּב� �֣ג 0ה י� הו� ף י� V ס� י־י� � י ֹּֽכ	 )א ְל	& ֹוי־ִנ� � ֶ֖א� ֹּת� ר� מ�8 ֶ֖א�

א �ְל/ ה  � ִנּוִח� ּומ� י  ת	& ִח� ִנ� ֶ֖א� ֶּב� י�  ֹּת	 ֲע� ֣ג�8 י� י  � ְב	 ֶ֖א ֽכ� ְל־מ� ֲע�
י׃  את	 � ִצ� ר 4      סמ� ( מ� ה ֶ֖א� ^יו ֹּֽכ ְל�6 �ר ֶ֖א ( ה ׀ ֹּת/אמ� (ֹּֽכ

ת � �ֶ֖א ו� ס  &�ר ה י  ( ִנ	 ֶ֖א� י�  ית	 ִנ	8 ר־ֶּב� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� +ה  �ֵּ֥נ ה	 ה  הו�& י�
יא׃ � ץ ה	 ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ֶׁ֣ש ו� � �ת י ִנ ( ִנ	 י ֶ֖א� ֹּת	 ֲע� � ֶ֨ט� ר־ִנ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י 5 Y	ֹּֽכ ֶׁ֣ש  � �ֵּ֥ק ְב� ְל־ֹּת� ֶ֖א� ֹות  �ְל ְד ֣ג�  �ָ֤ך ֶׁ֣ש־ְל� ֵּ֥ק� ְב� ֹּת� ה  0 ֹּת� ֶ֖א� ו�
ה הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ר�  ְׂש� ְל־ֶּב� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ה  + ֲע� ר� יא  ְב	, �מ  Xי ִנ	 ִנ� ה	
ֹות �מ ִק ַּמ� ְל־ה� ְל ֹּֽכ� � ְל ֲע� ְל�& ֶׁ֣ש� ָ֤ך� ְל� ֶׁ֣ש� פ� ת־ִנ� � ָ֤ך+ ֶ֖א� י ְל� ֹּת	, ת� ִנ� ו�

֙ם׃  � ְך־ֶׁ֣ש� ְל� � �ר ֹּת � ֶׁ֣ש�       סֶ֖א�

�הּו 46 י� מ� ר� ְל־י	 ֶ֖א� 0ה  הו� ר־י� ְב� ְד� Vה  י� ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�
֙ם׃  � ְּגֹוי	 ְל־ה� יא ֲע� � ְב	 ֵּ֥נ� ה 2ה� +ֲע ר� יְל ְּפ� ,�ְל־ִח ֙ם ֲע� י	 ר�6 ִצ� מ	 ְל�

ת � ר� ר־ְּפ� ה� ְל־ִנ� ֲע� �ה  י� ר־ה� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם  י	 ר�& ִצ� מ	 ְך  ְל� ( מ� ֽכֹו�  ִנ�
ְל ְב�& ְך ֶּב� ְל� ( ר� מ� אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ה ִנ� ֹּֽכ�6 ר ה	 ( ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש ֶ֖א� � מ	 ֹּֽכ� ר� ֽכ� ֶּב�
ְך ְל� � מ� הּו  � ָּ֑י� ן־י/אֶׁ֣ש	 ֶּב� י֙ם  � ִק	 יהֹוי� ְל	 ית  יֲע	& ְב	 ר� � ה� ת�  ִנ� ֶׁ֣ש� ֶּב	

ה׃  � הּוְד� ה׃ 3י� � מ� ִח� ְל� ַּמ	 ְל� ּו  �ֶׁ֣ש ּו֣ג� ה  ֵּ֥נ�& ִצ	 ו� ן�  �֣ג מ� ּו  ֽכ+ ר� ֲע	
ּו 4 �ְב ָּצ� י� ת� � ה	 ו� י֙ם  ֶׁ֣ש	& ר� ( ְּפ� ה� ְלּו�  ֲע� � ו� י֙ם  ְּסּוס	6 ה� ּו  ר) ס� ֶ֖א	

ת׃ �ִנ י ר� ְּס	 ה� ּו  �ֶׁ֣ש ְב� ְל	 י֙ם  ִח	& מ� ר� � ה� ִקּו�  ר� מ	 י֙ם  � ֲע	 ֹוְב� �ֽכ ֶּב�
5 hִחֹור ֶ֖א� י֙ם  ( ֣ג	 ס ִנ�  iי֙ם ֹּת	 ִח� ה  ַּמ� ( �ה י  ית	 ֶ֖א	6 ר�  Sּוֲע ִּד) מ�

ֹור �֣ג ּו מ� ִנ� פ� א ה	 ְל/) ו� סּו  � ִנ� ֹוס  �ִנ ֹּתּו ּומ� ֹּֽכ�& Lי ֙ם  ( יה� �ֶּבֹור ֣ג	 ו�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� יְב  � ְב	 ְּס� ְל 6מ	 & ֵּ֥ק� ה� ּוס  ִנ) ְל־י� ֶ֖א�

ת ר�& ר־ְּפ� ה� ִנ� )ְד  ְל־י� ֲע� ה�  ֹוִנ� פ8 ִצ� ֹור  ֶּב� ְּג	 ה� ֶ֨ט  � �ְל ַּמ� ְל־י	 ֶ֖א� ו�
ְלּו׃  � פ� ִנ� ו� ּו  �ְל ֶׁ֣ש� ֹות 7ֹּֽכ� Uר ה� ֵּ֥נ� ֹּֽכ� ה  � ְל� ֲע� � י� ר  (ֶ֖א י� ֹּֽכ� ה  � י־ָז� מ	

יו׃  � ימ� �מ ּו  �ֶׁ֣ש ֲע� ְּג� ת� � ה 8י	 ְל�& ֲע� � י� ר  (ֶ֖א י� ֹּֽכ� ֙ם�  י	 ר�8 ִצ� מ	
ה� ְל� ֲע� � ֶ֖א� ר  אמ� ָּ֑י/6 ו� ֙ם  י	 � מ� ֶׁ֣שּו  ֲע� (ְּג ת� י	 ֹות  �ר ה� ֵּ֥נ� ֽכ� ו�

ּ֙ה׃  � ְב� י  �ְב ֶׁ֣ש� �י ו� יר  � ֲע	 ה  יְד� � ְב	 ֶ֖א ץ  ר� ה־ֶ֖א�& ְּס� ֽכ� ּו 9ֶ֖א� ְל+ ֲע�
י֙ם � ֶּבֹור	 ְּג	 ה� ּו  �ֶ֖א ִצ� �י ו� ְב  ֽכ� ר�& ה� ּו  ְל) ְל� ה ת� ה	 ו� י֙ם�  ְּסּוס	 ה�

י �ֽכ ר� �ִּד י  � �ְׂש פ� ֹּת י֙ם  U	ְלּוְד ו� ן  &�֣ג מ� י  ( �ְׂש פ� ֹּת ּופּוֶ֨ט�  ּוֶׁ֣ש  ֹּֽכ+
ת׃  ֶׁ֣ש� � ֹות 10ִק� ֶ֖א6 ְב� ִצ� )ה  הו	 י� י  V ִנ� אְד ְל� ּוא  Wה ה� ֹו֙ם  ָּ֑י, ה� � ו�

ְב� ר� ִח�8 ה  � ְל� ֽכ� ֶ֖א� ו� יו  ר�& ָּצ� מ	 ֙ם  ( �ִק ֵּ֥נ� ה	 ְל� ה�  מ� ִק� ִנ� ֹו֙ם  י+
ה V הו	 י י� ִנ�, אְד ִח ְל� ְב� Iי ָז� ( ֙ם ֹּֽכ	 � מ� ִּד� ה מ	 � ת� ו� ר� ה ו� ֲע�& ְב� ( ְׂש� ו�

ת׃  � ר� ר־ְּפ� ה� ְל־ִנ� ֶ֖א� ֹון  �פ ִצ� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ֹות  ֶ֖א0 ְב� י 11ִצ� + ְל	 ֲע�
א� ו� ּׁ֔ש� ְל� ֙ם  י	 � ר� ִצ� ת־מ	 ֶּב� ת  � תּוְל� ֶּב� י  ר	& kִצ י  ( ִח	 ּוִק� ְד�  ֲע� ְל� ֣ג	

ית הרְביתי  ( �ֶּב ר� ְך׃ ה	 � ין ְל� � �ה ֶ֖א � ְל� ֲע� ֹות ֹּת� ֶ֖א& Lפ ּו 12ר� ֲע+ מ� ֶׁ֣ש�
ֹור ֶּב+ י־֣ג	 � ֹּֽכ	 ץ  ר� � ֶ֖א� ה ה� ( ֶ֖א� ְל� ְך מ� � �ת ִח� ו� ִצ	 ו� ְך  &�ְלֹוִנ ֙ם� ִק� ֣גֹוי	
֙ם׃  � יה� �ִנ ֶׁ֣ש� ּו  �ְל פ� ִנ� יו  � ִּד� ִח� י� ְלּו  ֶׁ֣ש�& ֹּֽכ� ֶּבֹור�  ֣ג	 פֶּב�

יא 13 � ְב	 ֵּ֥נ� הּו ה� � י� מ� ר� ְל־י	 � ה ֶ֖א� הו�& ר י� ( ֶּב� ר ִּד	 ( ֶׁ֣ש� ר� ֶ֖א� ְב� ִּד� ה�
ֹות �ֹּֽכ ה� ְל� ְל  ְב�& ֶּב� ְך  ְל� ( מ� ר�  אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� ֹוא  ְב6 ְל�

֙ם׃  י	 � ר� ִצ� ץ מ	 ר� � ת־ֶ֖א� יֲעּו 14ֶ֖א� ( מ	 ֶׁ֣ש� ה� ֙ם� ו� י	 ר�8 ִצ� מ	 יְדּו ְב� + ְּג	 ה�
ּו ר6 מ� ֶ֖א	 ס  � �ִח ִנ� ְּפ� ִח� ת� ּוְב� ף  �ִנ ְב� יֲעּו  � מ	 ֶׁ֣ש� ה� ו� ֹוְל  ִּד& ֣ג� מ	 ְב�
יָ֤ך׃ � יְב� ְב	 ס� ְב  ר� � ִח� ה  � ְל� ֽכ� י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	 ְך  ְל�& ן  ( �ֽכ ה� ו� ְב�  �ָּצ י� ת� ה	

�ה 15 הו� י� י  � ֹּֽכ	 ְד  מ�& ֲע� א  ְל/) יָ֤ך  � יר� ֶּב	 ֶ֖א� ף  ( ִח� ס� ִנ	  Sּוֲע �ִּד מ�
ֹו׃  פ� ְד� יֶׁ֣ש 16ה� ( ֶ֖א	 ְל  Pפ� ֙ם־ִנ� ְּג� ְל  � �ֹּֽכֹוֶׁ֣ש ה  � ֶּב� ר� ה	

ִנּו 6�ַּמ ְל־ֲע� ה ֶ֖א� ְב� ( Lֶׁ֣ש ִנ� ה ׀ ו� ּומ� רּו� ִק) אמ� ָּ֑י/� הּו ו� 6�ֲע �ְל־ר ֶ֖א�
ה׃ � ָּ֑יֹוִנ� ה� ְב  ר� � ִח� י  � �ִנ ְּפ� מ	 ִנּו  &�ֹּת ְד� ֹוְל� מ� ץ�  ר� ְל־ֶ֖א�8 ֶ֖א� ו�

ֹון 17 ֶ֖א& ֶׁ֣ש� ֙ם�  י	 ר�8 ִצ� ְך־מ	 ְל� � מ� ה  +ֲע ר� ְּפ� ֙ם  � ֶׁ֣ש� ּו  �ֶ֖א ר� ִק�
ְד׃  � �ַּמֹוֲע יר ה� � ְב	 ֲע_ �ה 18ה� הו� י� ְך  ְל� ַּמ�& ֙ם־ה� Lֶ֖א ִנ� י�  ִנ	 י־ֶ֖א�8 ִח�

�֙ם ָּ֑י� ְל ֶּב� � מ� ר� ֽכ� י֙ם ּוֽכ� ר	& ה� � ֹור ֶּב� ְב) ת� י ֹּֽכ� ֹו ֹּֽכ	^ מ� ֹות ֶׁ֣ש� �ֶ֖א ְב� ִצ�
ֹוא׃  ְב� ת 19י� ְב� � יֹוֶׁ֣ש� ְך  ְל�& י  ( ְׂש	 ֲע� ה�  ֣גֹוְל� י  + �ְל ֹּֽכ�

ין � �ֶ֖א �ה מ � ת� ָּצ� ִנ	 ה ו� י�& ה� � ה ת	 ( ַּמ� ֶׁ֣ש� ף� ְל� י־ִנ � ֙ם ֹּֽכ	 י	 � ר� ִצ� ת־מ	 ֶּב�
ְב׃  � �ץ 20      סיֹוֶׁ֣ש ר� � ֙ם ִק� י	 � ר� ִצ� ה מ	 � ָּ֑י� ה־פ	 � �פ ה י� � ְל� ֣ג� ֲע�

א׃  � א ְב� � ֹון ֶּב� �פ ָּצ� י 21מ	 ( �ְל ֣ג� ֲע� ּ֙ה� ֹּֽכ� ֶּב� ר� ִק	 יה� ְב� + ר� ֽכ	 ֙ם־ְׂש� ְּג�
ְדּו � מ� א ֲע� יו ְל/) � ִּד� ִח� �סּו י� ּו ִנ� ִנ0 פ� ה ה	 ַּמ� V �֙ם־ה י־֣ג� � ִק ֹּֽכ	 &�ֶּב ר� מ�
֙ם׃ � ת� ִּד� Lִק ְּפ� ת  � �ֲע ֙ם  � יה� �ְל ֲע� א  � ֶּב� ֙ם  0 יְד� �ֶ֖א ֹו֙ם  �י י  ( ֹּֽכ	

ַּמֹות� 22 Lִּד ר� ִק� ֽכּו ּוְב� &�ְל �ְל י י	 ( ִח� י־ְב� � ְך ֹּֽכ	 � �ְל �ֶׁ֣ש י ( ִח� ֵּ֥נ� ּ֙ה ֹּֽכ� � ִקֹוְל�
י֙ם׃  � ִצ	 �ֲע י  � �ְב ֶ֨ט� ִח ֹּֽכ� ּ֙ה  ְל�& ֶ֖אּו  ( ּ֙ה� 23ֶּב� ר� ֲע� י� ּו  ת+ ר� ֹּֽכ�

ין � �ֶ֖א ה ו� ֶּב�& ר� ֶ֖א� � �ֶּבּו� מ י ר� + ר ֹּֽכ	 � �ִק �ִח� �א י י ְל/) � ה ֹּֽכ	 הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�
ר׃  � ְּפ� ס� מ	 ֙ם  � ה� ה 24ְל� � ִנ� ֹּת� ִנ	 ֙ם  י	 � ר� ִצ� ת־מ	 ֶּב� ה  יֶׁ֣ש� � ְב	 ה
ֹון׃  פ� ֙ם־ִצ� ֲע� �ְד  י� י 25ֶּב� ( �ְלה ֶ֖א_ ֹות  Wֶ֖א ְב� ִצ� ה  הו�, י�  Xר מ� ֶ֖א�
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ה� ֲע ר� ְל־ְּפ� ֲע� א ו� ֵּ֥נ/& ֹון מ	 מ) ְל־ֶ֖א� ְד� ֶ֖א� �י פֹוִק + ִנ	 ִנ� ְל ה	 6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
יה� � ֽכ� ְל� ְל־מ� ֲע� ו� יה�  � ְלה� ְל־ֶ֖א_ ֲע� ו� ֙ם  י	 ר�& ִצ� ְל־מ	 ֲע� ו�

ֹו׃  י֙ם ֶּב� � ִח	 ֶ֨ט� ֶּב ְל ה� � ֲע� ה ו� &ֲע ר� ְל־ְּפ� ֲע�, ְד� 26ו� י� י֙ם ֶּב� ֹּת	6 ת� ּוִנ�
ְל � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� � אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� 0ְד  י� ּוְב� ֙ם  ֶׁ֣ש�& פ� ִנ� י  ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� מ�

י �ר ִח� ֶ֖א� ו� יו  � ְד� ְב� ְד־ֲע� י� ֙םtּוְב� ְד� � י־ִק� �ימ � ֹּֽכ	 ן  �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ֹּת	 ן  0 �ֽכ  
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י 27      סִנ� + ִּד	 ְב� ֲע� א  Pיר� ְל־ֹּת	 ֶ֖א� ה  ֹּת� ֶ֖א� Iו�

ָ֤ך� ֲע� � מֹוֶׁ֣ש	 י  + ִנ	 ִנ� ה	 י  I	ֹּֽכ ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ת  ( ִח� �ְל־ֹּת ֶ֖א� ו� ְב�  ִק ֲע� � י�
ֹוְב ִק0 ֲע� ְב י� V ֶׁ֣ש� �֙ם ו� י� ְב� ץ ֶׁ֣ש	 ר� ( ֶ֖א� �ָ֤ך� מ ֲע� ר� ת־ָז� � ֶ֖א� ֹוִק ו� ִח& ר� � �מ

יְד׃  � ר	 ִח� מ� ין  � �ֶ֖א ו� ן  � ִנ� ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ו� ֶ֨ט  � ִק� ֶׁ֣ש� ה 28      סו� ֹּת� Iֶ֖א�
י ִנ	 � ָ֤ך� ֶ֖א� ֹּת� י ֶ֖א	 � ה ֹּֽכ	 הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ְב� ִנ� ִק ֲע� � י י� + ִּד	 ְב� א ֲע� Pיר� ְל־ֹּת	 ֶ֖א�
יָ֤ך ( ֹּת	 ִח� ִּד� ר ה	 V ֶׁ֣ש� )֙ם ׀ ֶ֖א� ְּגֹוי	 ְל־ה� � ֽכ� ה ֶּב� Wְל� ה ֽכ� ְׂש�, ֲע_ יX ֶ֖א� ֹּֽכ	
יָ֤ך� ֹּת	8 ר� ְּס� י	 ו� ה  ְל�& ֽכ� ה  ( ְׂש� ֲע_ ְל/א־ֶ֖א� ָ֤ך�  ת� �ֶ֖א ו� ה  ַּמ� ֶׁ֣ש�6

׃  ָּך� � ֵּ֥ק� ִנ� א ֶ֖א� �ה ְל/ � �ֵּ֥ק ִנ� ֶ֨ט ו� ְּפ�& ֶׁ֣ש� ַּמ	       סְל�

�הּו 47 י� מ� ר� ְל־י	 ֶ֖א� 0ה  הו� ר־י� ְב� ְד� Vה  י� ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�
ה �ֲע ר� פ� ה  � ֹּֽכ� י� ֙ם  ר� 0 ֶ֨ט� ֶּב� י֙ם  � ֹּת	 ֶׁ֣ש� ְל	 ְל־ְּפ� ֶ֖א� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ה�

ה׃  � ֶּ֗ז� ת־ֲע� ה 2      סֶ֖א� הו�6 י� ר  ( מ� ֶ֖א� ׀  ה  (ֹּֽכ
ף &�ֶׁ֣שֹוֶ֨ט ְל  )ִח� ִנ� ְל� יּו�  ה� ו� פֹון�  ָּצ� מ	 י֙ם  + ְל	 ֲע ֙ם  י	 Wה־מ� �ֵּ֥נ ה	

י	 ִקּו�tו� ֲע� � ָז� ּ֙ה ו� � י ְב� �ְב ֶׁ֣ש� (י יר ו� � ּ֙ה ֲע	 ְלֹוֶ֖א�& ץ ּומ� ר� ( פּו� ֶ֖א� ֶ֨ט� ֶׁ֣ש�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� ה� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש ְל  �ֹּֽכ ְל  U	יְל �ה ו� ֙ם  ְד�& ֶ֖א� � ֹוְל 3ה� ֵּ֥ק6 מ	

ֹון �מ ֹו ה� ֶּב& ֽכ� ר	 ֶׁ֣ש ְל� ֲע� ( ר� �יו מ יר�& ֶּב	 ֹות ֶ֖א� ס) ר� ת� ְּפ� ֶ֨ט� ֲע� � ֶׁ֣ש�
ֹון �י פ� ר	 � �מ י֙ם  ִנ	& ְל־ֶּב� ֶ֖א� ְבֹות�  ֶ֖א� ּו  ִנ+ פ� א־ה	 ְל/� יו  � ָּ֑ל� ְּג	 ְל� ְּג�

֙ם׃  י	 � ְד� ֹוְד 4י� ְד) ֶׁ֣ש� ְל	 א�  ֶּב� ה� ֹו֙ם  ָּ֑י6 ְל־ה� ֲע�
ְל �ֹּֽכ ֹון  יְד& ִצ	 ּוְל� ר�  ִצ ְל� ית  + ר	 ֽכ� ה� ְל� י֙ם  ֹּת	& ֶׁ֣ש� ְל	 ְל־ְּפ� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א�
י֙ם ֹּת	& ֶׁ֣ש� ְל	 ת־ְּפ� ֶ֖א� ה�  הו� י� ְד  + �ְד י־ֶׁ֣ש � ֹּֽכ	 ר  � �ָז ֲע יְד  ( ר	 ְׂש�

ֹור׃  ֹּת� פ� ֽכ� י  � ֶ֖א	 ית  � ר	 �ֶ֖א ה 5ֶׁ֣ש� ֶּ֗ז�& ְל־ֲע� ה� ֶ֖א� ִח� ר� ִק� ה  ֶ֖א� + ֶּב�
י � ת� ְד־מ� ֲע� ֙ם  � ִק� מ� ֲע	 ית  ( ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ֹון  �ְל ִק� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  � ת� מ� ְד� ִנ	

י׃  ְד	 � ְּגֹוְד� ת� ה 6      סֹּת	 ִנ� � ְד־ֶ֖א� ה ֲע� יהו�& � ְב ְל� ר� ֹוי ִח�^ ה6
י׃ ַּמ	 �ְד י ו� � ֲע	 ֣ג� ר� �ְך ה &�ר ֲע� ְל־ֹּת� י� ֶ֖א� פ	 ס� � ֶ֖א� �י ה ֶ֨ט	 �ִק ֶׁ֣ש� א ת	 ְל/)

ֹון 7 ְל0 ִק� ֶׁ֣ש� ְל־ֶ֖א� � ֶ֖א� ּ֙ה  � ה־ְל� ּו� ִצ	 ה  � יהו� � ו� י  ֶ֨ט	 &ִק ֶׁ֣ש� ֹּת	 יְך  ( �ֶ֖א

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

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

ּ֙ה׃  � ְד� ֲע� ֙ם י� � ֙ם ֶׁ֣ש� � ָּ֑י� ֹוף ה� �ְל־ִח ֶ֖א�       סו�

י 48 ( �ְלה ֹות ֶ֖א_ Wֶ֖א ְב� ה ִצ� הו�, י�  Xר מ� ה־ֶ֖א� �ְב ֹּֽכ Yמֹוֶ֖א� ְל�
ה יֶׁ֣ש� � ְב	 ה ה  ְד� ִּד�& Lֶׁ֣ש י  ( ֹּֽכ	 ְבֹו�  ְל־ִנ� ֶ֖א� ֹוי  ה+ ְל  6�ֶ֖א ר� ְׂש� י	
ה׃ ֹּת� � ִח� ו� ְב  � ְּג� ְׂש� ַּמ	 ה� ה  יֶׁ֣ש� � ְב	 ה ֙ם  י	 � ת� י� ר� ִק	 ה  � ְד� ֹּֽכ� ְל� ִנ	

2 � יה� ְל�8 ּו ֲע� ְב+ ֶׁ֣ש� ֹון ִח� ֶּב6 ֶׁ֣ש� ִח� ְבh ֶּב� ת מֹוֶ֖א� ( ָּ֑ל� ה	 ין ֲעֹוְדi ֹּת� ( �ֶ֖א
י ַּמ	 &ִּד ֹּת	 ן  ( �מ ְד� ֙ם־מ� ְּג� ֹוי  ְּג� מ	 ה  ֵּ֥נ� ( ית� ר	 ֽכ� ִנ� ו� ּו  �ֽכ ְל� ה  ֲע�& ר�

ְב׃  ר� � ִח� ְך  ְל� � �ֹּת ְך  י	 � ר� ִח� ֙ם 3ֶ֖א� י	 � רֹוִנ� �ִח �מ ה  � ִק� ֲע� ִצ� ֹוְל  �ִק
ֹוְל׃  ְד� ְּג� ר  ְב� � ֶׁ֣ש� ו� ְד  �יֲעּו 4ֶׁ֣ש � מ	 ֶׁ֣ש� ה	 ְב  � ה מֹוֶ֖א� � ר� ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	

ה  � ִק� ֲע� ׃ ִצֲעוריה ֶּ֗ז� יה� � יר� ֲע	 ה  5ִצ� ( �ְל ֲע� מ� י  הְלִחותֹּֽכ	^

ית  ָּ֑לּוִח	& ֙םה� י	 ִנ�& ְד ִחֹור ( מֹור� י ֶּב� י ֹּֽכ	^ ֽכ	 � ה־ֶּב� ְל� ֲע� � י י� � ֽכ	 ְב� ֶּב	
ֲעּו׃  � �מ ר ֶׁ֣ש� ְב� � ת־ֶׁ֣ש� ִק� ֲע� � י ִצ� � �ר ֙ם 6ִצ� � ֽכ� ֶׁ֣ש� פ� ּו ִנ� ֶ֨ט) ָּ֑ל� סּו מ� � Lִנ

ר׃  � ֶּב� ְד� ַּמ	 ֶּב� ר  � �רֹוֲע ֲע� ֹּֽכ� ה  יִנ� י�& ה� � ת	 ְך 7ו� + �ִח ֶ֨ט� ֶּב	 ן  )ֲע� י� י  I	ֹּֽכ
א + ִצ� י� ו� י  ְד	 � �ֽכ ָּ֑ל� ֹּת	 ֹּת�  � ֙ם־ֶ֖א� ְּג� ְך  י	 רֹות�& ֹוִצ� ֶ֖א) ּוְב� ְך�  י	 ְׂש�8 ֲע� מ� ֶּב�

מֹוֶׁ֣ש� ֽכמיש  יו ֽכ� � ר� ְׂש� ו� יו  � ִנ� ה� ֹּֽכ ה  ְּגֹוְל�& יו׃יִחְד ֶּב� � ִּד� ִח� י�
ֶ֨ט 8 &�ְל ַּמ� ת	 א  ְל/) יר�  ֲע	 ו� יר  ְל־ֲע	6 ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ְד  W�ְד ֶׁ֣ש א  ְב/, י� ו�

ר � מ� ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  �יֶׁ֣ש ַּמ	 ה� ְד  ( מ� ֶׁ֣ש� ִנ	 ו� ִק  מ� � �ֲע ה� ְד  � ְב� ֶ֖א� ו�
ה׃  � הו� � 9י� יה� ר�8 ֲע� א ו� � �ִצ �א ֹּת �ִצ/ י ִנ� � ְב ֹּֽכ	 מֹוֶ֖א�& יץ ְל� ( ִנּו־ִצ	 ֹּת�

ן׃  � �ה ֶּב� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש ין  � �ֶ֖א �מ ה  יִנ� י�& ה� � ת	 ה  ( ַּמ� ֶׁ֣ש� ּור 10ְל� ר6 ֶ֖א�
ֹו �ֶּב ר� �ֲעS ִח� �ִנ ּור מ Uר ֶ֖א� �ה ו� ָּ֑י� מ	 ה ר� � הו� ת י� אֽכ� � ְל� ה מ� 0 ְׂש� ֲע

֙ם׃  � ִּד� הּוא� 11מ	 ֶ֨ט  � �ִק ֶׁ֣ש ו� יו  ֲעּור�6 ֵּ֥נ� מ	 ְב  Wמֹוֶ֖א� ן  ִנ�, ֶ֖א� ֶׁ֣ש�
ה � ְּגֹוְל� י ּוְב� ְל	 ְל־ֹּֽכ�& י� ֶ֖א� ְל	 ֹּֽכ� ִק מ	 + א־הּור� ְל/� יו ו� ר�& מ� ְל־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
א �ְל/ ֹו  �יִח �ר ו� ֹו  ֶּב& מֹו�  ֲע� ֶ֨ט� ְד  + מ� ֲע� ן  6�ְל־ֹּֽכ ֲע� ְך  � ְל� ה� א  ְל/)

ר׃  � מ� י֙ם� 12      סִנ� ֶ֖א	 ֶּב� י֙ם  + מ	 ה־י� � �ֵּ֥נ ה	 ן  P�ֽכ ְל�
יו ( ְל� �ֽכ ו� הּו  � Lֲע �ִצ ו� י֙ם  � ֲע	 ִצ ֹו  �י־ְל ֹּת	 ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

ִצּו׃  � �ְּפ ִנ� ֙ם י� � יה� �ְל ְב� ִנ	 יִקּו ו� ר	& ֹוֶׁ֣ש 13י� מ� ֹּֽכ� ְב מ	 � ֶׁ֣ש מֹוֶ֖א� �ּוְב
֙ם׃ � ִח� ֶ֨ט� ְב� ְל מ	 � �ית ֶ֖א � �ֶּב ְל מ	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� ית י	 ( �ֶׁ֣שּו� ֶּב 8ר־ֶּב ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ�

ְל 14 י	 � י־ִח� �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ו� ִנּו  ִח� � ִנ� ֶ֖א� י֙ם  � ֶּבֹור	 ְּג	 ּו  ר& אמ� ֹּת/� יְך  ^�ֶ֖א
ה׃  � מ� ִח� ְל� ַּמ	 ר 15ְל� � ִח� ְב� ה ּומ	 ְל�& יה� ֲע� ( ר� ֲע� ְב� ו� ְד מֹוֶ֖א� + ִּד� Lֶׁ֣ש

ֹות �ֶ֖א ְב� �ה ִצ� הו� ְך י� ְל� ַּמ�& ֙ם־ה� ,Lֶ֖א ִח ִנ� ְב� � ְּט� ּו ְל� ְד) ר� יו י� � ִחּור� � ֶּב�
ֹו׃  מ� ֹו 16ֶׁ֣ש� ת& ֲע� ( ר� ו� ֹוא  ְב� ְל� ְב  � יְד־מֹוֶ֖א� �ֶ֖א ֹוְב  �ר ִק�

ְד׃  �ֶ֖א ה מ� � ר� ה� י 17מ	 ( �ֲע ְל יְד� �ֽכ יו ו� יְב�& ְב	 ְל־ס� +ְדּו ְלֹו� ֹּֽכ� Lִנ
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ְל � �ֵּ֥ק מ� ָז  &ה־ֲע �ְּט מ� ר�  ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	 ה  + יֽכ� �ֶ֖א ּו  ר6 מ� ֶ֖א	 ֹו  מ� ֶׁ֣ש�
ה׃  � ר� ֶ֖א� פ� ְבֹוְד�  18ֹּת	 ֹּֽכ� מ	 י  + ְד	 י ישְבי ר� ( ְב	 אּוֶׁ֣ש� מ�& ָּצ� ְב�

ְך ְב�& ה  ְל� ( ֲע� ְב�  מֹוֶ֖א� ְד  + �ְד י־ֶׁ֣ש � ֹּֽכ	 ֹון  יְב� ת־ִּד	 ֶּב� ת  ְב� � יֶׁ֣ש�
ְך׃  י	 � ר� ִצ� ְב� מ	 ת  � �ִח י 19ֶׁ֣ש	 � ְּפ	 ִצ� ו� י  � ְד	 מ� ֲע	 ְך  ר� 0 ְל־ִּד� ֶ֖א�

י � ר	 מ� ֶ֖א	 ה  ֶ֨ט� ְל�& מ� ִנ	 ו� )ס  י־ִנ� ְל	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ר  � �רֹוֲע ֲע� ת  ְב� ( יֹוֶׁ֣ש�
ה׃  ת� � י� ה� � ה־ֵּ֥נ	 ה  20מ� ֹּת� � י־ִח� � ֹּֽכ	 ְב  0 מֹוֶ֖א� יֶׁ֣ש  � ְב	 היְליְליה

יְלּו ׀  ( יְל	 �ִקּו וָזֲעִקי ה � ֲע� ָז� ְדּו� � ִּד� Lי ֶׁ֣ש � ֹון ֹּֽכ	 ִנ& ר� ֶ֖א� יְדּו ְב� ( ְּג	 ה�
ְב׃  � ר 21מֹוֶ֖א� �יֶׁ֣ש ַּמ	 ה� ץ  ר� ( ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� א  � ֶּב� ֶ֨ט  � ְּפ� ֶׁ֣ש� ּומ	

ְל־ ֲע� ו� ה  ִצ� ה� � ְל־י� ֶ֖א� ו� ֹון  �ְל ְל־ִח ת׃מופֲעת ֶ֖א� ֲע� � יפ� �מ
֙ם׃ 22 י	 � ת� ְל� ְב� ִּד	 ית  � �ְל־ֶּב ֲע� ו� ֹו  ְב& ְל־ִנ� ֲע� ו� ֹון  יְב) ְל־ִּד	 ֲע� ו�
ֹון׃ 23 ֲע� ית מ� � �ְל־ֶּב ֲע� ּוְל ו� �מ ית ְּג� � �ְל־ֶּב ֲע� ֙ם ו� י	 0 ת� י� ר� ְל ִק	 V ֲע� ו�
ץ 24 ר� ( ֶ֖א� י�  �ר ְל־ֲע� ֹּֽכ� ְל  ֲע�6 ו� ה  � ר� ִצ� ְל־ֶּב� ֲע� ו� ֹות  �ָּ֑י ר	 ְל־ִק� ֲע� ו�

ֹות׃  ְב� ר ֵּ֥ק� ה� ו� ֹות  �ִק ִח ר� ה� ְב  ן 25מֹוֶ֖א�& ר� ( ִק� ה�  ֲע� ִּד� ֣ג� ִנ	
�ה׃  הו� ֙ם י� � Lֶ֖א ה ִנ� ר� � ֶּב� ֶׁ֣ש� ֹו ִנ	 �ֲע ר ְב ּוָז� הּו 26מֹוֶ֖א�& ULיר ֹּֽכ	 ֶׁ֣ש� ה�

�ה י� ה� ֹו ו� יֶ֖א& ִק	 ְב� ֶּב� ִק מֹוֶ֖א� + פ� ס� יְל ו� � ִּד	 ֣ג� ה ה	 � הו� ְל־י� י ֲע� � ֹּֽכ	
ּוא׃  ֙ם־ה� ִק ְּג� �ִח ְׂש� +ה 27ְל	 י� ִק ה� 6ִח ָּׂש� ֹוא ה� ֙ם ׀ ְל) ( ֶ֖א	 ו�

י֙ם  � ְב	 ֵּ֥נ� ֣ג� ֙ם־ֶּב� ְל ֶ֖א	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� ָ֤ך� י	 א ִנמִצאה ְל� � ִצ� מ� יִנ	 V �ִּד י־מ	 � ֹּֽכ	
ְד׃  � ִנֹוְד� ת� ֹּת	 ֹו  �ֶּב יָ֤ך  0 ר� ְב� ּו 28ְד� ִנ) ֽכ� ֶׁ֣ש	 ו� י֙ם�  ר	 ֲע� ּו  ְב+ ָז� ֲע	

י � �ר ְב� ֲע� ן ֶּב� � �ֵּ֥נ ִק� ה ֹּת� יֹוִנ�& ּו ֽכ� י) ה� � ְב ו	 � י מֹוֶ֖א� � �ְב ֲע יֶׁ֣ש� ְל� ְּס�& ְב�
ת׃  ִח� � י־פ� ְד 29פ	 �ֶ֖א מ� ה  ( ֶ֖א� �ְּג ְב  � ֶ֖אֹון־מֹוֶ֖א� ֣ג� ִנּו  ֲע� � מ� ֶׁ֣ש�

ֹו׃  ֶּב� ֙ם ְל	 � Lר ֹו ו� �ת ו� ֶ֖א� ֣ג� ֹו ו� ֶ֖אֹוִנ0 ֹו ּו֣ג� Vה ְב� י� 30ְּג� ֹּת	 ֲע� ְד�8 י י� + ִנ	 ֶ֖א�
ּו׃ ְׂש� ן ֲע� � �יו ְל/א־ֽכ � ִּד� ן ֶּב� � �ְל/א־ֽכ ֹו ו� �ת ר� ְב� ה ֲע� הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�

ה 31 �ָּ֑ל Lֹּֽכ ְב  � מֹוֶ֖א� ּוְל� יְל  ְל	& �י ֶ֖א� ְב  ( ְל־מֹוֶ֖א� ֲע� ן�  �ְל־ֹּֽכ ֲע�
ה׃  � ְּג� ה� י� ְׂש  ר� � יר־ִח� � ִק	 י  � �ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ִק  � ֲע� ָז� י 32ֶ֖א� ֽכ	, ֶּב� מ	

רּו ְב� ( ְך� ֲע� י	 ת�8 יֶׁ֣ש � ֶ֨ט	 ה ִנ� מ�& ְב� ן ְׂש	 )פ� ְּג� ְך� ה� ה־ָּ֑ל� ֹּֽכ� ְב� +ר ֶ֖א� �ָז ֲע� י�
ְך � �יר ִצ	 ְל־ֶּב� ֲע� ו� ְך  � �יִצ �ְל־ִק ֲע� ֲעּו  � ֣ג� ִנ� ר  � �ָז ֲע� י� �֙ם  י� ְד  0 ֲע� ֙ם  י�&

ְל׃  � פ� ְד ִנ� � �ְד ְל 33ֶׁ֣ש � מ� ר� ֹּֽכ� יְל מ	 0 ֣ג	 ו� ה  � ִח� מ� ה ְׂש	 פ�, ס� ֶ֖א� ִנ� ו�
ְך (ר ְד� א־י	 י ְל/� ֹּת	 ֶּב�& ֶׁ֣ש� י֙ם ה	 ( ְב	 יִק� ן� מ	 י	 י�8 ְב ו� � ץ מֹוֶ֖א� ר� ( ֶ֖א� �ּומ

ְד׃  � יְד� �ה א  �ְל/ ְד  � יְד� �ה ְד  יְד�& �ֹון 34ה Wֶּב ֶׁ֣ש� ִח� ת  , ִק� ֲע� ֶּ֗ז� מ	
ר� ֲע� 8ָּצ מ	 ֙ם  ִקֹוְל�& ּו  ִנ) ת� ִנ� ץ�  ה� ְד־י�8 ֲע� ה  6�ְל ֲע� ְל� ְד־ֶ֖א� ֲע�
י֙ם ר	& מ� ִנ	 י  ( �֙ם־מ ְּג� י  ֹּֽכ	^ �ה  ָּ֑י� ֶׁ֣ש	 � ְל	 ת ֶׁ֣ש� � ְל� ֣ג� ֲע� ֙ם  י	 ִנ�& ר (ְד־ִח ֲע�

ּו׃  י� ה� ֹות י	 �ַּמ ֶׁ֣ש� מ� �ה 35ְל	 הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ְב ִנ� � מֹוֶ֖א� י ְל� � ֹּת	 ֶּב� ֶׁ֣ש� ה	 ו�

יו׃  � אְלה� �יר ְל � ֶ֨ט	 ִק� ה ּומ� מ�& ה ְב� ( ְל� ֲע� י 36מ� + ֶּב	 ן ְל	 P�ְל־ֹּֽכ ֲע�
י ( �ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� י�  ֶּב	 ְל	 ו� ה  מ�& ה_ י� י֙ם  ( ְל	 ְל	 ִח� ֹּֽכ� ְב�  מֹוֶ֖א� ְל�
ה � ְׂש� ת ֲע� � ר� ת� ן י	 0 �ְל־ֹּֽכ ה ֲע� � מ� ה_ י֙ם י� � יְל	 ְל	 ִח� ְׂש ֹּֽכ� ר� יר־ִח�& � ִק	

ְדּו׃  � ְב� ה 37ֶ֖א� � ֲע� Lר ן ְּג� � ִק� ְל־ָז� ֽכ� ה ו� ִח�& ר� ְל־ר/אֶׁ֣ש� ִק� י ֽכ� + ֹּֽכ	
ִק׃  � ְׂש� ֙ם  י	 � ִנ� ת� ְל־מ� ֲע� ו� ת  &ְד Lְד ְּג� ֙ם�  י	 ְד�8 ְל־י� ֹּֽכ� ְל  + ְל 38ֲע� ( ֲע�

ְד � �ְּפ ס� מ	 ה  (ָּ֑ל Lֹּֽכ יה�  � ת� ְב ִח ר� ּוְב	 ְב  0 מֹוֶ֖א� ֹות  �ְּג ְל־ְּג� ֹּֽכ�
ֹו �ֶּב ץ  פ� � �ין־ִח � �ֶ֖א י  0 ְל	 ֽכ� ֹּֽכ	 ְב  ת־מֹוֶ֖א�6 ֶ֖א� י  ֹּת	 ר� ( ְב� י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א יְך 39ִנ� 0 �ֶ֖א יְלּו  יְל	& �ה ה�  ֹּת� ִח�8 יְך  � �ֶ֖א
ִק �ִח ְׂש� ְב ְל	 0 �ה מֹוֶ֖א� י� ה� ו� ֹוֶׁ֣ש  ֶּב� ְב  � ף מֹוֶ֖א� ר� �ה־ֲע ִנ� פ� ה	

יו׃  � יְב� ְב	 ְל־ס� ֽכ� ה ְל� � ֹּת� ִח	 מ� ְל	 ר 40      סו� ( מ� ה� ֶ֖א� י־ֽכ ֹּֽכ	
יו � פ� ִנ� ֹּֽכ� ְׂש  � ר� ּופ� ה  � ֶ֖א� ְד� י	 ר  ֶׁ֣ש� � ֵּ֥נ� ֽכ� �ה  �ֵּ֥נ ה	 ה  הו�& י�

ְב׃  � ְל־מֹוֶ֖א� ֹות 41ֶ֖א� �ְד ִצ� ַּמ� ה� ו� ֹות  ָּ֑י& ר	 ֵּ֥ק� ה� ה�  ְד� ֹּֽכ� ְל� ִנ	
ּוא ה& ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ְב� ֶּב� י מֹוֶ֖א� + �ֶּבֹור ְב ְּג	 P�ה ְל י� ה� I� ו� ה  ְׂש� � ְּפ� ת� ִנ	

ה׃  � ר� �ִצ ה מ� � ּׁ֔ש� ְב ֶ֖א	 � �ְל י 42ֹּֽכ� � ֙ם ֹּֽכ	 � ֲע� �ְב מ � ְד מֹוֶ֖א� � מ� ֶׁ֣ש� ִנ	 ו�
יְל׃  � ִּד	 ֣ג� ה	 ה  � הו� ְל־י� יָ֤ך 43ֲע� 0 ְל� ֲע� ִח  � פ� ו� ת  ִח� � פ� ו� ְד  ִח� � ְּפ�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ְב  � מֹוֶ֖א� ְב  � �ס הִניס  44יֹוֶׁ֣ש Pֵּ֥נ� +יה� �ִנ ְּפ� מ	
ת ִח� ְּפ�& ן־ה� מ	 ה�  ְל� ֲע � ה� ו� ת  ִח� ְּפ�& ְל־ה� ֶ֖א� ְל  (ְּפ י	 ְד�  ִח� ְּפ�8 ה�
�ת ִנ� ְב ֶׁ֣ש� 0 ְל־מֹוֶ֖א� יה� ֶ֖א� V ְל� �ֶ֖א יא  ְב	, י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	 ִח  � ְּפ� ֶּב� ְד  � �ֽכ ָּ֑ל� י	

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � ת� ִּד� Lִק ּו 45ְּפ� �ְד מ� ֲע� ֹון  ֶּב0 ֶׁ֣ש� ִח� ְל  � �ִצ ֶּב�
ה� ְב� ה� � ְל� ו� ֹון  ֶּב6 ֶׁ֣ש� ִח� �מ א  ( ִצ� י� ֶׁ֣ש  P�י־ֶ֖א � ֹּֽכ	 י֙ם  � ס	 ִנ�  Sִח (ֹּֽכ מ	
י � �ִנ ְד ֶּב� �ִק ְד� ִק� ְב ו� ת מֹוֶ֖א�& ( ֶ֖א� ְל� ְּפ� אֽכ� ֹּת/8 ֹון ו� יִח& ין ס	 ( �ֶּב מ	

ֹון׃  ֶ֖א� ֹוֶׁ֣ש 46ֶׁ֣ש� מ� ֙ם־ֹּֽכ� ֲע� ְד  � ְב� ֶ֖א� ְב  מֹוֶ֖א�& ָ֤ך)  ֶ֖אֹוי־ְל�
�ה׃ י� ְב� ּׁ֔ש	 ֶּב� יָ֤ך  � ת� ִנ ּוְב� י  ְב	 ּׁ֔ש�& ֶּב� יָ֤ך�  ִנ�8 ְב� ּו  ִח+ ֵּ֥ק� Lי־ְל � ֹּֽכ	

י֙ם 47 � מ	 ָּ֑י� ה� ית  � ר	 ִח� ֶ֖א� ֶּב� ְב  0 ְבּות־מֹוֶ֖א� ֶׁ֣ש� י  V ֹּת	 ְב� ֶׁ֣ש� ו�
ְב׃  � ֶ֨ט מֹוֶ֖א� � ְּפ� ֶׁ֣ש� ה מ	 ֵּ֥נ� � �ְד־ה �ה ֲע� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א       סִנ�

ין� 49 �י֙ם ֶ֖א � ִנ	 ְב� ה ה� הו�& ר י� ( מ� ה ֶ֖א� ^ֹון ֹּֽכ ַּמ6 )י ֲע� �ִנ ְב� ְל	
֙ם� ֹּֽכ� ְל� ֶׁ֣ש מ� + ר� ּוֲעS י� ִּד6 ֹו מ� ין ְל� ( �ֶׁ֣ש ֶ֖א � �֙ם־יֹור ְל ֶ֖א	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ְל�

ְב׃  � ֶׁ֣ש� י� יו  � ר� ֲע� ֶּב� ֹו  �ַּמ ֲע� ו� ְד  ת־ְּג�& י֙ם 2ֶ֖א� מ	, י�  Xה �ֵּ֥נ ה	 ן  Y�ֽכ ְל�
ת ֶּב�, ְל־ר� ֶ֖א� י  ֹּת	 ֲע� מ� ֶׁ֣ש� ה	 Iו� ה  הו�6 ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  W	ֶ֖א ֶּב�
ְל ( �ת ְל� ה�  ת� י� � ה� ו� ה  מ�6 ִח� ְל� מ	 ת  ( רּוֲע� ֹּת� ֹון  Wַּמ י־ֲע� �ִנ ֶּב�
ְל 0 �ֶ֖א ר� ְׂש� ֶׁ֣ש י	 V ר� י� ה ו� ִנ� ת� � ָּצ� ֶׁ֣ש ֹּת	 ( �ֶ֖א יה� ֶּב� � ת� ִנ ה ּוְב� מ�& מ� ֶׁ֣ש�

�ה׃  הו� י� ר  � מ� ֶ֖א� יו  � ֶׁ֣ש� ת־יר� י 3ֶ֖א� ( ֹּֽכ	 ֹון  Wֶּב ֶׁ֣ש� ִח� י  יְל	 יְל	, �ה
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י֙ם & ֵּ֥ק	 ה ְׂש� ִנ� ר� (֣ג הh ִח� ֶּב� ֹות ר� ִנ) הi ֶּב� ִנ� ִק� ֲע� י ִצ� ה־ֲע�6 ְד� ִּד� Lֶׁ֣ש
֙ם� ֹּֽכ� ְל� מ� י  + ֹּֽכ	 ֹות  ר� �ְד ְּג� ֶּב� ה  ִנ� ֶ֨ט� � ֶׁ֣שֹוֶ֨ט� ת� ה	 ו� ה  ִנ� ְד� Uפ ס�
יו׃ � ִּד� ִח� י� יו  � ר� ְׂש� ו� יו  � ִנ� ה� ֹּֽכ ְך  &�ְל �י ה  ( ְּגֹוְל� ֶּב�

ת 4 � ֶּב� ה� ְך  & �ִק מ� ֲע	 )ְב  ָז� י֙ם  & ִק	 מ� ֲע� � ֶּב� י�  ְל	 ְל� � ה� ת� ה־ֹּת	 מ�
י׃ � ְל� �ֹוא ֶ֖א �ְב י י� � יה� מ	 ת�& ר ִצ� (ֶ֖א ה� ֶּב� ִח� ֶ֨ט� �ֶּב ה ה� � ְב� �ֹוְב ּׁ֔ש� ה�

0ה 5 הו	 י� י  V ִנ� ְד ֙ם־ֶ֖א� Lֶ֖א ִנ� ְד  ִח� ְּפ�6 ְך  י	 Wְל� ֲע� יא  ְב	, �מ  Xי ִנ	 ִנ� ה	
יו ִנ�& פ� ְל� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ֙ם�  ֹּת� ִח� ִּד� ִנ	 ו� ְך  י	 � יְב� ְב	 ְל־ס� ֹּֽכ� מ	 ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ�

ְד׃  � �ְד ֵּ֥נ ְל� ץ  � �ֶּב ִק� מ� ין  � �ֶ֖א יְב 6ו� 0 ֶׁ֣ש	 ֶ֖א� ן  6�י־ֽכ �ר ִח� ֶ֖א� ו�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֹון  �ַּמ י־ֲע� � �ִנ ֶּב� ּות  �ְב ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ין 7      ס � �ֶ֖א ֹות ה� ֶ֖א& ְב� )ה ִצ� הו� ר� י� מ� ה ֶ֖א� +ֹו֙ם ֹּֽכ ְד6 ֶ֖א_ ְל�
י֙ם ִנ	& ֶּב� מ	 ה�  ִצ� �ֲע ה  + ְד� ְב� ֶ֖א� ן  � ימ� �ת ֶּב� ה  � מ� ֽכ� ִח� ֹוְד  ֲע0

֙ם׃  � ת� מ� ֽכ� ה ִח� � ִח� ר� ס� ת 8ִנ	 ְב� ֶׁ֣ש�& יִקּו ְל� ( מ	 ֲע� ִנּו� ה� פ� +סּו ה� Lִנ
ת � �ֲע יו  � ְל� ֲע� י  את	 � �ְב �ה ו  0 ְׂש� �ֲע יְד  � �ֶ֖א י  ( ֹּֽכ	 ן  � ְד� ִּד� י  � �ְב יֶׁ֣ש�

יו׃  � ֹּת	 ְד� ִק� רּו 9ְּפ� � ֶ֖א	 ֶׁ֣ש� י� א  �ְל/ ְך  ְל�& ֶ֖אּו  ( ֶּב� י֙ם�  ר	 ִצ� �֙ם־ֶּב ֶ֖א	
�֙ם׃ ָּ֑י� ְד� יתּו  � ִח	 ֶׁ֣ש� ה	 ה  ְל� י� � ָּ֑ל� ֶּב� י֙ם  � ְב	 ֵּ֥נ� ֙ם־ְּג� ֶ֖א	 ֹות  ְל� �ֹוְל ֲע�

י� 10 ית	 8�ָּ֑ל ְּג	 ו  ְׂש�6 �ת־ֲע ֶ֖א� י  ֹּת	 פ� ( ְׂש� ִח� י  P	ִנ י־ֶ֖א� � ֹּֽכ	
ֹו ֲע0 ר� ָז� ְד  � ִּד� Lֶׁ֣ש ְל  � יּוֽכ� א  ְל/) ה  � ֶּב� ִח� ִנ� ו� יו  ר�& ֹּת� ס� ת־מ	 ֶ֖א�

ֵּ֥נּו׃  � יִנ� �ֶ֖א ו� יו  � ִנ� �ֽכ ּוֶׁ֣ש� יו  � ִח� ֶ֖א� י 11ו� ( ִנ	 ֶ֖א� יָ֤ך  � מ� ת י� ה  � ְב� ָז� ֲע�
ִחּו׃ � ֶ֨ט� ְב� ֹּת	 י  � ְל� ֲע� יָ֤ך  � ת� ִנ מ� ְל� ֶ֖א� ו� �ה  ָּ֑י� ִח� ֶ֖א�

ין 12      ס ,�ר־ֶ֖א ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� �ֵּ֥נ I	ה ה הו�6 ר י� ( מ� ה ׀ ֶ֖א� (י־ֽכ ֹּֽכ	
ה ( ֹּת� ֶ֖א� ו� ּו  ֹּת& ֶׁ֣ש� י	 ֹו  ת) ֶׁ֣ש� ֹּֽכֹוס�  ה� ֹות  ֹּת+ ֶׁ֣ש� ְל	 ֙ם  Wֶ֨ט� ְּפ� ֶׁ֣ש� מ	
ה׃ � ֹּת� ֶׁ֣ש� ה ֹּת	 �ת י ֶׁ֣ש� � ה ֹּֽכ	 & ִק� ֵּ֥נ� א ת	 ה ְל/) � ִק� ֵּ֥נ� ה ֹּת	 �ִק ּוא ִנ� ה&

ה 13 V ַּמ� ֶׁ֣ש� י־ְל� � ֹּֽכ	 ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י�  ֹּת	 ֲע� ֶּב�8 ֶׁ֣ש� ִנ	 י  + ְב	 י  ( ֹּֽכ	
ה � ר� ִצ� ְב� )ה  י� ה� � ֹּת	 ה  � ְל� ְל� ִק� ְל	 ו� ְב  ר� �ִח ְל� ה  0 ְּפ� ר� ִח� ְל�

֙ם׃  � ֹות ֲעֹוְל� �ְב ר� ִח� ה ְל� יִנ� � י� ה� יה� ת	 � ר� ְל־ֲע� ֽכ� ה 14ו� + מּוֲע� ֶׁ֣ש�
Sּוִח ְל� ֶׁ֣ש� )֙ם  ְּגֹוי	 ֶּב� יר  � ִצ	 ו� ה  הו�& י� ת  ( �ֶ֖א �מ י�  ֹּת	 ֲע� מ�8 ֶׁ֣ש�

ה׃ � מ� ִח� ְל� ַּמ	 ְל� ּומּו  �ִק ו� יה�  ְל�& ֲע� ֶ֖אּו  (ּוְב ִצּו�  ֶּב� ִק� ת� � ה	
֙ם׃ 15 � ְד� ֶ֖א� ֶּב� ּוי  �ָז ֶּב� �֙ם  ְּגֹוי	 ֶּב� יָ֤ך  � ֹּת	 ת� ִנ� ן  0ֶ֨ט ִק� �ה  �ֵּ֥נ י־ה	 � ֹּֽכ	
י� 16 ִנ	 ֽכ� �ֶׁ֣ש ָ֤ך  ֶּב�& ְל	 ֹון  ְד) ָז� ְך�  ת� ֶ֖א יא  + ּׁ֔ש	 ה	  Pָ֤ך ֹּת� ִצ� ְל� פ� � ֹּת	

Sיה + ֶּב	 ֣ג� י־ת� � ה ֹּֽכ	 � ֲע� ְב� ְּג	 ֹו֙ם  ר) י מ� � ְׂש	 פ� ֲע ֹּת ְל� ְּס�& )י ה� �ו ֣ג� ִח� ֶּב�
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ�  �ָ֤ך יְד� ֹור	 ֶ֖א� ֙ם  � ּׁ֔ש� מ	 ָ֤ך  ֵּ֥נ�& ִק	 ר�  ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ�8 ֹּֽכ�

֙ם 17 �ּׁ֔ש יה� י	 ְל�& ר ֲע� ( �ְב ְל ֲע ^ה ֹּֽכ � ַּמ� ֶׁ֣ש� ֹו֙ם ְל� �ְד ה ֶ֖א_ � ת� י� ה� ו�

׃  ה� � ֹּֽכֹות� ְל־מ� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ִק  �ר ֶׁ֣ש� י	 ֙ם 18ו� Vְד ס� ת  Pֽכ� �ְּפ ה� מ� � ֹּֽכ�
֙ם� ֶׁ֣ש� ְב  � �ֶׁ֣ש �א־י ְל/� �ה  הו� י� ר  ( מ� ֶ֖א� יה�  � ִנ� �ֽכ ּוֶׁ֣ש� ה  0 ר� מ ֲע� ו�

֙ם׃  � ְד� ן־ֶ֖א� ּ֙ה ֶּב� � ּור ֶּב� �֣ג א־י� ְל/� ו� יֶׁ֣ש  ה 19ֶ֖א	& P�י ר� ֶ֖א� ה ֹּֽכ� �ֵּ֥נ I	ה
ה יֲע� + ְּג	 ר� י־ֶ֖א� � ןh ֹּֽכ	 ית� �)ה ֶ֖א �ו ְל־ִנ� ןi ֶ֖א� �ִּד ר� ָּ֑י� ֹון ה� ֶ֖א) ְּג� ה מ	 ְל�, ֲע� י�
י + י מ	 ( ְד ֹּֽכ	 �ִק פ� יה� ֶ֖א� ( ְל� �ּור ֶ֖א �ִח י ְב� � יה� ּומ	 ְל�& ֲע� � �ֵּ֥נּו� מ יִצ�, ר	 ֶ֖א�
ְד �מ ֲע� י� ר  � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& ר )ה  י־ָז� י ּומ	 ֵּ֥נ	 יְד�& יֲע	 י  ( ּומ	 י�  ֹוִנ	 מ8 ֽכ�

י׃  � ִנ� פ� ר 20      סְל� + ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� הו�6 ת־י� ִצ� ּו ֲע� ֲע) מ� ן ֶׁ֣ש	 P�ֽכ ְל�
ְב � ֶׁ֣ש� ִח� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יו  ְבֹות�& ֶׁ֣ש� ִח� ּומ�, ֹו֙ם  ְד& ְל־ֶ֖א_ ֶ֖א� ץ�  ֲע� י�
אן ָּצ/& י ה� ( �יר ֲע	 ְבּו֙ם� ִצ� ִח� ס� א י	 ֙ם־ְל/+ ן ֶ֖א	 � ימ� �י ת ( �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֶ֖א�

֙ם׃  � ה� �ו ִנ� ֙ם  � יה� �ְל ֲע� י֙ם  0 ּׁ֔ש	 י� א  �֙ם־ְל/ ֙ם 21ֶ֖א	 ְל�& פ� ִנ	 ֹוְל  ֵּ֥ק) מ	
ּ֙ה׃ � ֲע ִקֹוְל� � מ� ֶׁ֣ש� ּוף ִנ	 �֙ם־ס י� ה ֶּב� U ִק� ֲע� ץ ִצ� ר� � ֶ֖א� ה ה� � ֶׁ֣ש� ֲע� ר�

יו 22 � פ� ִנ� ֹּֽכ� ְׂש  �ר פ� י	 ו� ה  ֶ֖א�& ְד� י	 ו� ה  ( ְל� ֲע� י� ר�  ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ�8 ֽכ� +ה  �ֵּ֥נ ה	
ּוא ה& ֹו֙ם ה� ָּ֑י) ְדֹו֙ם� ֶּב� י ֶ֖א_ + �ֶּבֹור ְב ְּג	 P�ה ְל י� ה� I� ה ו� � ר� ִצ� ְל־ֶּב� ֲע�

ה׃  � ר� �ִצ ה מ� � ּׁ֔ש� ְב ֶ֖א	 � �ְל ה 23      סֹּֽכ� � ֹוֶׁ֣ש� ִק ֶּב+ ְׂש� ַּמ�6 ְד� ְל�
֣גּו �מ ִנ� ּו  �ֲע מ� ֶׁ֣ש� ה  0 ֲע� ר� ה  � ֲע� Lמ י־ֶׁ֣ש� ֹּֽכ	 ְד  ְּפ�& ר� ֶ֖א� ו� ת�  מ� ִח�

ְל׃  � א יּוֽכ� �ֶ֨ט ְל/ � �ִק ֶׁ֣ש� ה ה� ֣ג�& ֶ֖א� )֙ם ִּד� ָּ֑י� ִק 24ֶּב� ְׂש� 0 ַּמ� ה ְד� � ת� פ� ר�
י֙ם 0 ְל	 ְב� ִח� ה ו� V ר� ה ִצ� יִק� � ָז	 ִח_ ֶ֨ט ׀ ה� ֶ֨ט� ( ר� ּוס ו� �ִנ ה ְל� � ת� ִנ� פ� ה	

ה׃  � ְד� �ָּ֑יֹוְל ה ֹּֽכ� ֹּת� � ָז� ִח� יר  25ֶ֖א� ( ה ֲע	 � ְב� ֶּ֗ז� Lא־ֲע יְך ְל/� � �תהְלהֶ֖א

ת  � ָּ֑ל� ה	 י׃ ֹּת� � ְׂשֹוְׂש	 ת מ� � י� ר� יה� 26ִק	 � ִחּור� ְב� ּו  �ְל ְּפ� י	 ן  0 �ֽכ ְל�
ֹו֙ם ָּ֑י) ֶּב� ַּמּו�  ִּד�8 י	 ה  + מ� ִח� ְל� ַּמ	 ה� י  ,�ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ֽכ� ו� יה�  � ת� ְב ִח ר� ֶּב	

ֹות׃  ֶ֖א� ְב� ִצ� �ה  הו� י� ֙ם  � Lֶ֖א ִנ� ּוא  ה& ֶׁ֣ש 27ה� � �ֶ֖א י  ֹּת	 � ָּצ� ה	 ו�
ְד׃ � ְד� ן־ה� ֶּב� ֹות  �ִנ מ� ר� ֶ֖א� ה  � ְל� ֽכ� ֶ֖א� ו� ִק  ְׂש� � ַּמ� ִּד� ת  ( ִחֹומ� ֶּב�

ר 28      ס + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹור  ִצ6 ִח� ֹות  ֽכ) ְל� מ� מ� ְל� ּו� ׀  ר  ( ְד� �ִק ְל�
ה�  ֹּֽכ� ר ִנְבוֽכְדראִצור ה	 ( אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� הִנ� �ֹּֽכ ְל  ְב�& ְך־ֶּב� ְל� � מ�

ּו �ְד ְד� ֶׁ֣ש� ו� ר  ְד�& �ְל־ִק ֶ֖א� ּו  ְל) ֲע� ּומּו  ִק^ �ה  הו� י� ר  ( מ� ֶ֖א�
֙ם׃  ְד� � י־ִק� �ִנ ת־ֶּב� ִחּו 29ֶ֖א� & ֵּ֥ק� י	 ֙ם�  ִצ/אִנ� ו� ֙ם  + יה� �ְל kה ֶ֖א�

֙ם � ה� ּו ְל� ֶ֖א) ְׂש� ֙ם י	 � יה� �ָּ֑ל מ� ֙ם ּו֣ג� 0 יה� �ְל ְל־ֹּֽכ� ֽכ� ֙ם ו� V יה� �יֲעֹות ר	 י�
יְב׃  � ְב	 ְּס� ֹור מ	 �֣ג ֙ם מ� 0 יה� �ְל ּו ֲע� Vֶ֖א ר� ִק� ְד 30ו� Wֶ֖א ְדּו מ� ,Lֵּ֥נ Xסּו Lִנ

�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֹור  �ִצ ִח� י  � �ְב יֶׁ֣ש� ת  ְב� 0 ֶׁ֣ש� ְל� יִקּו  V מ	 ֲע� ה�
ה ִצ�& �ְל� ֲע ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ר מ� + אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ֙ם ִנ� Wיֽכ� �ְל ץ ֲע� ֲע�, י־י� � ֹּֽכ	

ְב  � ֶׁ֣ש� ִח� ֙ם ֲעְליה֙ם ו� � יֽכ� �ְל ה׃ ֲע� � ְב� ֶׁ֣ש� ִח� ּו 31מ� ְל6 ֲע� ּומּו  ִק)
�ה הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ִח  ֶ֨ט� � ְב� ְל� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש יו  0 �ְל ֶׁ֣ש� ֹוי  �ְל־ְּג ֶ֖א�
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ִנּו׃  �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ְד י	 � ְד� ֹו ֶּב� �יִחS ְל 0 ר	 א־ְב� ְל/� ֙ם ו� י	 V ת� ְל� ּו 32ְל/א־ְד� י, ה� ו�
י֙ם � ת	 ר	 �ָז ְל ו� ְל�& ֶׁ֣ש� ֙ם� ְל� יה� �ִנ ִק� ֹון מ	 מ+ ה� ָז ו� ְב�6 ֙ם ְל� Wיה� �ָּ֑ל מ� ֣ג�
יא � ְב	 ֶ֖א� יו  0 ר� ְב� ְל־ֲע� ֹּֽכ� ּומ	 ה  � ֶ֖א� �פ י  ( �ִצּוִצ ִק�  Sּוִח �ְל־ר ֽכ� ְל�

�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם ִנ� � יְד� �ת־ֶ֖א ֹון 33ֶ֖א� �ֲע מ� ֹור ְל	 Wִצ ה ִח� ת�, י� ה� ו�
יֶׁ֣ש ֶ֖א	& ֙ם�  ֶׁ֣ש� ְב  � �ֶׁ֣ש �א־י ְל/� ֙ם  � ְד־ֲעֹוְל� ֲע� ה  � מ� מ� ֶׁ֣ש� י֙ם  0 ֵּ֥נ	 ֹּת�

֙ם׃  � ְד� ן־ֶ֖א� ֶּב� ּ֙ה  � ֶּב� ּור  �֣ג א־י� ְל/� Vה 34      סו� י� ה� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א�
֙ם � יְל� �ְל־ֲע ֶ֖א� יא  � ְב	 ֵּ֥נ� ה� �הּו  י� מ� ר� ְל־י	 ֶ֖א� 0ה  הו� ר־י� ְב� ְד�
ר׃ �אמ �ה ְל � הּוְד� ְך־י� ְל� � �ה מ� ָּ֑י� ִק	 ְד� ּות ִצ	 ֽכ0 ְל� ית מ� אֶׁ֣ש	6 �ר ֶּב�

ר 35 � �ְב ֶׁ֣ש י  � ִנ	 ִנ� ה	 ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֹּֽכ
֙ם׃  � ת� ְבּור� ית ְּג� � אֶׁ֣ש	 �֙ם ר � יְל� �ת ֲע ֶׁ֣ש� ( ת־ִק� י 36ֶ֖א� את	, �ְב �ה ו�

ֹות ִצ) ִק� ֲע�  ֶּב� ר� ֶ֖א� � �מ ֹות  רּוִח6 ֲע  ( ֶּב� ר� ֶ֖א� ֙ם  Wיְל� �ְל־ֲע ֶ֖א�
ה ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� ֹות  ִח) Lר ה� ְל  �ֽכ ְל� י֙ם  ת	& )ר	 �ָז ו� ֙ם  י	 מ�& ּׁ֔ש� ה�

י  � �ִח ִּד� ֙ם ִנ	 � ֹוא ֶׁ֣ש� �ְב א־י� ר ְל/� 0 ֶׁ֣ש� ֹוי ֶ֖א� ְּג& )ה ה� י� ה� א־י	 ְל/� ֲעוְל֙םו�

֙ם׃  � יְל� �֙ם 37ֲע Wיה� �ְב י� ֶ֖א י  ,�ִנ פ� ְל	 ֙ם  יְל� I�ת־ֲע ֶ֖א� י  ( ֹּת	 ֹּת� ִח� ה� ו�
׀ ֙ם  V יה� �ְל ֲע� י  את	, �ְב �ה ו� ֙ם  ֶׁ֣ש�6 פ� ִנ� י  ( �ֶׁ֣ש ִק� ְב� מ� ׀  )י  �ִנ פ� ְל	 ו�
י + ֹּת	 ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י  � ְּפ	 ֶ֖א� ֹון  �ר ת־ִח� ֶ֖א� ה  0 ֲע� ר�
֙ם׃ � ֶ֖אֹות� י  � ָּ֑לֹות	 ֹּֽכ� ְד  � ֲע� ְב  ר� ִח�& ת־ה� ֶ֖א� ֙ם�  יה� �ר ִח� � ֶ֖א�

ְך 38 ְל� � ֙ם מ� 0 ּׁ֔ש� י מ	 � ֹּת	 ְד� ְב� ֶ֖א� ה� ֙ם ו� � יְל� �ֲע י ֶּב� � ֶ֖א	 ס� י ֽכ	 � ֹּת	 מ� ְׂש� ו�
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א י֙ם ִנ� � ר	 ְׂש� י֙ם 39ו� מ	6 ָּ֑י� ית ה� ( ר	 ִח� ֶ֖א� )ה ׀ ֶּב� י� ה� ו�

יְב אשוְב  0 ֶׁ֣ש	 ת־ֶ֖א� ּות שְבית ֶ֖א� �ְב �ה׃ֶׁ֣ש� הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ֙ם ִנ� � יְל� �ֲע
      ס

ְל 50 � ְב� ְל־ֶּב� ֶ֖א� 0ה  הו� י� ר  V ֶּב� ִּד	 ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ר  ְב�6 ִּד� ה�
יא׃  � ְב	 ֵּ֥נ� �הּו ה� י� מ� ר� ְד י	 � י� י֙ם ֶּב� � ִּד	 ְׂש� ץ ֹּֽכ� ר� ( ְל־ֶ֖א� יְדּו 2ֶ֖א� ְּג	, ה�

יֲעּו � מ	 ֶׁ֣ש� ה� ס  &�ֶ֖אּו־ִנ ְׂש� ּו� יֲעּו�  מ	8 ֶׁ֣ש� ה� ו� +֙ם  ְּגֹוי	 ְב�
ת ( ְל� ִח� �יֶׁ֣ש ֶּב � ְב	 ְל ה Wְב� ה ְב� ְד�, ֹּֽכ� ְל� רּוX ִנ	 מ� ְדּו ֶ֖א	 � �ִח ֽכ� ְל־ֹּת� ֶ֖א�

׃  יה� � ָּ֑לּוְל� ֹּתּו ְּג	 � יה� ִח� ֶּב�& ִצ� יֶׁ֣שּו ֲע� ( ְב	 ְך ה ְד�& ר הX 3מ� ְל� י ֲע� ( ֹּֽכ	
ּ֙ה� ִצ� ר� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� ית  + ֶׁ֣ש	 ּוא־י� ה� ֹון  פ6 ָּצ� מ	 ֹוי  Wְּג יה�  ְל�, ֲע�
֙ם � ְד� ֶ֖א� �מ ּ֙ה  � ֶּב� ְב  � �יֹוֶׁ֣ש �ה  י� ה� א־י	 ְל/� ו� ה  ַּמ�& ֶׁ֣ש� ְל�

ֽכּו׃  � ְל� ְדּו ה� � ה ִנ� � מ� �ה ְד־ֶּב� ֲע� ת 4ו� + �ֲע ה ּוְב� ַּמ� W�ה י֙ם ה� מ	, ָּ֑י� ֶּב�
ה ַּמ� � �ה ְל  0 �ֶ֖א ר� ְׂש� י־י	 � �ִנ ְב� ֶ֖אּו  Vְב י� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� יא�  ה	 ה�
�ה הו� ת־י� ֶ֖א� ֽכּו ו� &�ְל �ֽכֹו� י ֹוְך ּוְב� ְל+ ו ה� � ִּד� ִח� ה י� � הּוְד� י־י� � �ִנ ּוְב�

ֶׁ֣שּו׃  � �ֵּ֥ק ְב� י� ֙ם  � יה� �ְלה ה 5ֶ֖א_ ֵּ֥נ� ( �ה ְך  ר� � ִּד� ְלּו  ֶ֖א�& ֶׁ֣ש� י	 ֹון  ָּ֑י) ִצ	

א �֙ם ְל/ � ית ֲעֹוְל� � ר	 ה ֶּב� הו�& ְל־י� ּו ֶ֖א� ו) ְל� ִנ	 ֶ֖אּו ו� ^֙ם ֶּב � יה� �ִנ פ�
׃  Sִח � �ֽכ ּׁ֔ש� ְדֹות�  6      סת	 ְב� �ֶ֖א אן  ּו היה ִצ/+ י) יה� ַּמ	& ֲע�

י֙ם  � ר	 ה� ּו֙ם  ֲע& ת� ה	 ֙ם  ( יה� �ֲע ּו֙ם שוְבְבי֙ם ר ְב� ֹוְב� רֶׁ֣ש� + ה� �מ
֙ם׃ � ִצ� ְב� ר	 ּו  �ִח ֽכ� ֶׁ֣ש� ֽכּו  ְל�& ה� ה�  ֲע� ְב� ְל־ְּג	 ֶ֖א�

א 7 ְל/) ּו  �ר מ� ֶ֖א� ֙ם  � יה� �ר ִצ� ו� ּו֙ם  ְל& ֽכ� ֶ֖א� ֙ם  ( יה� �ֶ֖א ְל־מֹוִצ� ֹּֽכ�
ִק ְד� ה־ִצ�& �ו ִנ� ה�  יהו� � ְל� ּו  ֶ֖א+ ֶ֨ט� ִח� ר  ֶׁ֣ש�, ֶ֖א� ת  ִח� ֹּת�6 ֙ם  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ִנ�

�ה׃  הו� י� ֙ם  � יה� �ֹות ְב� ֶ֖א� �ה  �ו ִק� ֹוְך 8      סּומ	 ֹּת) מ	 ְדּו  ^Lִנ
י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ץ ֹּֽכ� ר� � ֶ֖א� �ְל ּומ ְב�& ֶ֖אּו יִצאו ֶּב� � �י֙םִצ � ֹּתּוְד	 ֲע� ּו ֹּֽכ� Uי ה� ו	

אן׃  י־ִצ/� �ִנ פ� ה 9ְל	 ְל�, ֲע� ּומ�  Xיר ֲע	 �מ י  Y	ֽכ ִנ ֶ֖א� )ה  �ֵּ֥נ ה	 י  ( ֹּֽכ	
ֽכּו ר� ( ֲע� ֹון ו� פ& ץ ִצ� ר� ( ֶ֖א� �י֙ם� מ ְל	 ְד +֙ם ְּג� ְל־ְּגֹוי	 ה� ְל ִק� Wְב� ְל־ֶּב� ֲע�
א �ְל/ יְל  ֹּֽכ	& ֶׁ֣ש� מ� ֹור  ֶּב) ֣ג	 ֹּֽכ� יו�  ָּצ� ִח	 ְד  � �ֽכ ָּ֑ל� ֹּת	 ֙ם  � ּׁ֔ש� מ	 ּ֙ה  ְל�&

֙ם׃  � יִק� �ר ּוְב  �ֶׁ֣ש ְל 10י� � ְל� ֶׁ֣ש� ְל� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֽכ� ה  � ת� י� ה� ו�
ה׃  � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֲעּו  � ֶּב� ְׂש� י	 יה�  � ְל� ְל� ְל־ֶׁ֣ש י  11ֹּֽכ� + תשמִחיֹּֽכ	

ִחּו�  מ� ְׂש� י ת	 ( ּו תֲעְלָזי ֹּֽכ	 ָז& ְל� ֲע� � י ת� + י ֹּֽכ	 � ת	 ְל� ִח� י ִנ� � �ס תפושיֶׁ֣ש

ּוֶׁ֣שּו�  פ8 ה ת� ֶׁ֣ש�& ה ְד� ( ְל� ֣ג� ֲע� ּו ותִצהְלי ֹּֽכ� �ְל ה� ִצ� ת	 י֙ם׃ו� � ר	 ֶּב	 ֶ֖א� ֹּֽכ�
ה� 12 �ֵּ֥נ ֙ם ה	 � ֽכ� ֹּת� ְד� ֹוְל� ה י� � ר� פ� ְד ִח� &ֶ֖א ֙ם� מ� ֽכ� ַּמ� ה ֶ֖א	 ֹוֶׁ֣ש� ֶּב+

ה׃  � ְב� ר� ֲע� ו� �ה  ָּ֑י� ִצ	 ר  � ֶּב� ְד� מ	 ֙ם  ְּגֹוי	& ית  ( ר	 ִח� ף 13ֶ֖א� ִצ� + ֵּ֥ק� מ	
ר ( �ְב ְל ֲע ^ּ֙ה ֹּֽכ � ָּ֑ל� Lה ֹּֽכ � מ� מ� ה ֶׁ֣ש� � ת� י� ה� ְב ו� &�ֶׁ֣ש �א ת ה� ְל/) הו� י�
׃ יה� � ֹּֽכֹות� ְל־מ� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ִק  �ר ֶׁ֣ש� י	 ו� ֙ם  �ּׁ֔ש י	 ְל  ְב�& ְל־ֶּב� ֲע�

ּו 14 ְד) ת י� ֶׁ֣ש� & י ִק� �ֽכ ר� (ְל־ִּד יְב� ֹּֽכ� ְב	 ְל ׀ ס� + ְב� ְל־ֶּב� ּו ֲע� ֽכ, ר� ֲע	
ה׃ ֶ֖א� � ֶ֨ט� ה ִח� � יהו� � י ְל� � ץ ֹּֽכ	 � �ְל־ִח ּו ֶ֖א� �ְל מ� ִח� ְל־ֹּת� � יה� ֶ֖א� ְל�& �ֶ֖א

ְלּו�  15 פ� � ּ֙ה ִנ� ְד�& )ה י� ִנ� ת� יְב� ִנ� ְב	 יה� ס� + ְל� יֲעּו ֲע� ר	, אשויתיהה�

יה�  יֹות�& ֶׁ֣ש� �הֶ֖א� הו� י� ת  מ�, ִק� ִנ	  Xי ֹּֽכ	 יה�  � ֹומֹות� ִח� ּו  �ס ר� ה� ִנ�
ּ֙ה׃ � ְׂשּו־ְל� ֲע� ה  � ת� ְׂש� ֲע� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹּֽכ� ּ֙ה  ְב�& מּו  )ִק� ֵּ֥נ� ה	 יא�  ה	

יר 16 � ִצ	 ת ִק� ( �ֲע ְל ֶּב� � ְּג� ְׂש מ� � �פ ת ְל ו� ְב�& ֶּב� � מ	 Sֲע 8�ּו ָזֹור ת+ ר� ֹּֽכ	
יֶׁ֣ש � ֶ֖א	 ו� ּו  ִנ& פ� י	 ַּמֹו�  ְל־ֲע� יֶׁ֣ש ֶ֖א� + ה ֶ֖א	 ָּ֑יֹוִנ�& ְב ה� ר� ( י� ִח� �ִנ ְּפ� מ	

�סּו׃  Lִנ י� ֹו  �ִצ ר� ֶ֖א� ְל 17      סְל� � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ה  0 ָזּור� פ� ה  V ְׂש�
+ה ָז� ּור ו� ּׁ֔ש& ְך ֶ֖א� ְל� ( ְלֹו� מ� ֽכ� ֹון ֶ֖א� אֶׁ֣ש+ ר	 יִחּו ה� � ִּד	 ֹות ה	 י) ר� ֶ֖א�
ְל׃ � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � מ� ר  � אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� ֹו  מ& ָּצ� ֲע	 רֹון�  ִח� ֶ֖א� ה�

י 18      ס ( �ְלה ֶ֖אֹות� ֶ֖א_ ְב� +ה ִצ� הו� י� ר  Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
ֹו ִצ� ר� ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ְל ו� � ְב� ְך ֶּב� ְל� � ְל־מ� ְד ֶ֖א� 0 �ִק י פ � ִנ	 ִנ� ְל ה	 &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	

ּור׃  ּׁ֔ש� ֶ֖א� ְך  ְל� � ְל־מ� ֶ֖א� י  ֹּת	 ְד� � ִק� ְּפ� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י 19ֹּֽכ� + ֹּת	 ְב� ְב� ֶׁ֣ש ו�
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ן � ֶׁ֣ש� ֶּב� ה� ו� ְל  � מ� ר� ֹּֽכ� ה� ה  � ֲע� ר� ו� הּו  &�ו ְל־ִנ� ֶ֖א� ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� ת־י	 ֶ֖א�
ֹו׃  ֶׁ֣ש� פ� ֲע ִנ� � ֶּב� ְׂש� ְד ֹּת	 � ֲע� ְל� ְּג	 ה� ֙ם ו� י	 0 ר� פ� ר ֶ֖א� � ה� י֙ם 20ּוְב� ( מ	 ָּ֑י� ֶּב�

ן +eו ת־ֲע� ֶׁ֣ש ֶ֖א� P ֵּ֥ק� Lְב ה י� הו�6 ֙ם־י� Lֶ֖א יא ִנ� W	ה ת ה� ,�ֲע ֙םX ּוְב� �ה ה�
א ְל/) ו� ה  � הּוְד� י� את  �ְּט/ ת־ִח� ֶ֖א� ו� ֵּ֥נּו  יִנ�& �ֶ֖א ו� ְל�  �ֶ֖א ר� ְׂש� י	
יר׃ � ֶ֖א	 ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל� ִח  � ְל� ס� ֶ֖א� י  � ֹּֽכ	 ה  איִנ� � ִצ� ַּמ� ת	

י 21 � �ְב ְל־יֹוֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� יה�  ְל�& ה ֲע� ( �ְל ֲע� ֙ם�  י	 ת�8 ר� ץ מ� ר� + ֶ֖א� ְל־ה� ֲע�
ה הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ֙ם�  יה� �ר ִח� � ֶ֖א� ֙ם  + �ר ִח� ה� ו� ְב  ,ר ִח� ֹוְד  ִק� ְּפ�

יָ֤ך׃  � ית	 ּו	 ִצ	 ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  �ֽכ ֹּֽכ� ה  U�ְׂש ֲע� ֹוְל 22      סו� �ִק
ֹוְל׃  ְד� ְּג� ר  ְב� � ֶׁ֣ש� ו� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ה  � מ� ִח� ְל� ֲע� 23מ	 ִּד� ֣ג� ִנ	 יְך  + �ֶ֖א

ה 0 ַּמ� ֶׁ֣ש� ה ְל� V ת� י� יְך ה� ( �ץ ֶ֖א ר� � ֶ֖א� ְל־ה� יֶׁ֣ש ֹּֽכ� � ְּט	 ר ְּפ� &�ְב ּׁ֔ש� ָּ֑י	 ו�
֙ם׃  � ְּגֹוי	 ְל ֶּב� � ְב� ְל 24ֶּב� ְב�& � ֶּב� ֹּת� ְד� ֹּֽכ� ְל� ֙ם־ִנ	 ֣ג� ו� ְך  + י ְל� ֹּת	 ֶׁ֣ש� ,ִק י�

י � ֹּֽכ	 ֹּת�  ְׂש� ְּפ�& ת� ֙ם־ִנ	 ֣ג� ו� את�  �ִצ מ� ִנ	 ֹּת�  ֲע� � ְד� י� א  ְל/) ֹּת�  � ֶ֖א� ו�
ית׃  � ר	 ְּג� ת� ה	 ה  � יהו� � ֹו 25ְב� ר& ֹוִצ� ת־ֶ֖א) ֶ֖א� ה�  הו� י� ִח  + ת� ְּפ�

י V ִנ� אְד � יא ְל� ה ה	6 ( אֽכ� ְל� י־מ� ֹו ֹּֽכ	 מ� ֲע� י ָז� ( �ְל ת־ֹּֽכ� א ֶ֖א� � �ָּ֑יֹוִצ ו�
י֙ם׃  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� 0ה  הו	 ּ֙ה 26י� + ֶ֖אּו־ְל� �ֶּב

י֙ם � מ	 �ר מֹו־ֲע� ֽכ� ּוה�  �ָּ֑ל ס� יה�  ס�& Lְב ֶ֖א� מ� ּו  ִח) ת� ְּפ	 ץ�  �ֵּ֥ק מ	
ית׃  � ר	 �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ּ֙ה  � י־ְל� ה	 ְל־ֹּת� ֶ֖א� ּוה�  ימ� ר	 ִח� ה� ְבּו� 27ו� ר� ִח	

א � י־ְב� � ֹּֽכ	 ֙ם  יה�& �ְל ֲע� ֹוי  ה) ִח  ְב� � ְּט� ְל� ּו  �ְד ר� �י יה�  ר�& ְל־ְּפ� ֹּֽכ�
֙ם׃  � ת� ִּד� Lִק ְּפ� ת  � �ֲע ֙ם  � י֙ם 28      סיֹומ� 0 ס	 ִנ� ֹוְל  �ִק

ת� מ� ִק� ת־ִנ	 ֹון ֶ֖א� ָּ֑י6 ִצ	 יְד ֶּב� ( ְּג	 ה� ְל ְל� � ְב� ץ ֶּב� ר� ( ֶ֖א� �י֙ם מ � ֶ֨ט	 �ְל ּופ�
ֹו׃  ְל� יֽכ� �ה ת  � מ� ִק� ִנ	 יִנּו  &�ְלה ֶ֖א_ )ה  הו� יֲעּו 29י� ( מ	 ֶׁ֣ש� ה�

יה� ( ְל� ּו ֲע� Vִנ ת ִח� ֶׁ֣ש� W י ִק� �ֽכ ר� ,ְל־ִּד י֙ם ֹּֽכ� ֶּב	 Iְל ׀ ר� ( ְב� ְל־ֶּב� ֶ֖א�
י־ ה	 ְל־י� יְב ֶ֖א� ְב	6 ּ֙ה� ס� ּ֙הְל� ְל�& kֲע פ� ּ֙ה ֹּֽכ� ( מּו־ְל� ָּ֑ל� ה ֶׁ֣ש� ֶ֨ט�& �ְל ְּפ�

ה ְד� � 0ה ָז� הו� ְל־י� י ֶ֖א� V ּ֙ה ֹּֽכ	 � ְׂשּו־ְל� ה ֲע� � ת� ְׂש� ר ֲע� � ֶׁ֣ש� ְל ֶ֖א� 0ֽכ ֹּֽכ�
ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ֹוֶׁ֣ש  �ְד ְל־ִק� יה� 30ֶ֖א� � ִחּור� ְב� ּו  �ְל ְּפ� י	 ן  0 �ֽכ ְל�

ֹו֙ם �ָּ֑י ֶּב� ַּמּו  0 ִּד� י	 ּ֙ה  � ֹּת� מ� ִח� ְל� מ	 י  ,�ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ֽכ� ו� יה�  � ת� ְב ִח ר� ֶּב	
�ה׃  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ּוא  �ה ֹון 31      סה� ְד& ָז� יָ֤ך�  ְל�8 �י ֶ֖א + ִנ	 ִנ� ה	

ת � �ֲע  �ָ֤ך יֹומ� א  � ֶּב� י  0 ֹּֽכ	 ֹות  ֶ֖א� ְב� ִצ� ה  � הו	 י� י  � ִנ� ְד ֙ם־ֶ֖א� Lֶ֖א ִנ�
יָ֤ך׃  � ֹּת	 ְד� ִק� י֙ם 32ְּפ� � ִק	 �ֹו מ �ין ְל � �ֶ֖א ו� ְל  פ�& ִנ� ו� ְדֹון�  ְל ָז� + ֶׁ֣ש� ֽכ� ו�

יו׃ � ת� יְב ְב	 ְל־ס� ֹּֽכ� ה  � ְל� ֽכ� ֶ֖א� ו� יו  ר�& ֲע� ֶּב� ֶׁ֣ש�  �ֶ֖א י  ֹּת	 + ָּצ� ה	 ו�
י֙ם 33      ס 0 ֶׁ֣שּוִק	 ֲע� ֹות  ֶ֖א& ְב� ִצ� )ה  הו� י� ר�  מ� ֶ֖א� ה  +ֹּֽכ

֙ם� יה� �ְב �ְל־ֶׁ֣ש ֽכ� ו� ו  � ִּד� ִח� י� ה  � הּוְד� י־י� �ִנ ּוְב� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י־י	 �ִנ ֶּב�

֙ם׃  � ִח� ָּ֑ל� ּו ֶׁ֣ש� �ִנ ֶ֖א� �֙ם מ ְב�& יִקּו  ( ָז	 ִח_ ִק 34ה� ָז�6 ׀ ִח� ֙ם  ( ְל� ֶ֖א� ְּג
ן� ֲע� מ�8 ֙ם ְל� � יְב� ת־ר	 יְב ֶ֖א� � ר	 יְב י� � ֹו ר	 מ& ֶ֖אֹות� ֶׁ֣ש� ְב� +ה ִצ� הו� י�
ְל׃ � ְב� ְב� י  � �ְב יֶׁ֣ש� ְל� יָז  � ְּג	 ר� ה	 ו� ץ  ר� ֶ֖א�& ת־ה� ֶ֖א�  Sיֲע ( ְּג	 ר� ה	

י 35 ( �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ְל־ֹּֽכ� ֲע� ְב  ר� � ִח�
׃  יה� � מ� ֽכ� ְל־ִח� ֶ֖א� ו� יה�  � ר� ְל־ְׂש� ֶ֖א� ו� ְל  ְב�& ְב 36ְב� ר� � ִח�

ֹּתּו׃ � ִח� ו� יה�  � ֶּבֹור� ְל־ְּג	 ֶ֖א� ְב  ר� � ִח� ְלּו  � ֶ֖א� ִנ ו� י֙ם  � ִּד	 ֶּב� ְל־ה� ֶ֖א�
ְב 37 ר� 0 ֲע� ְל־ה� ְל־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� ֹו  ֶּב6 ֽכ� ְל־ר	 ֶ֖א� ו� יו  ( ְל־סּוס� ֶ֖א� ְב  ר� Wִח�

יה� � ת� ר ְל־ֶ֖אֹוִצ� ְב ֶ֖א� ר� � י֙ם ִח� � ֶׁ֣ש	 ִנ� ּו ְל� י) ה� ּ֙ה ו� � תֹוֽכ� ר ֶּב� � ֶׁ֣ש� ֶ֖א�
ָזּו׃  � ֶּ֗ז� Lץ 38ּוְב ר� + ֶ֖א� י  ( ֹּֽכ	 ֶׁ֣שּו  � �ְב י� ו� יה�  � ימ� �ְל־מ ֶ֖א� ְב  ר� �ִח

ְלּו׃  � ְל� ה ת� י֙ם י	 � ימ	 �ֶ֖א יא ּוְב� י֙ם� ה	& ְל	 ס	 ּו 39ְּפ� ְב+ ֶׁ֣ש� �ן י 6�ֽכ ְל�
ה � ִנ� ֲע� � י� ֹות  ִנ) ֶּב� ּ֙ה  � ְב� ְבּו  �ֶׁ֣ש� י� ו� י֙ם  ָּ֑י	& ת־ֶ֖א	 ֶ֖א� י֙ם�  ָּ֑י	 ִצ	
ֹור �ְד־ִּד ֲע� ֹון  �ֹּֽכ ֶׁ֣ש� ת	 א  �ְל/ ו� ִח  ִצ� ִנ�& ְל� ֲעֹוְד�  ְב  � �ֶׁ֣ש �א־ת ְל/� ו�

ֹור׃  ְד� ֙ם 40ו� Vְד ת־ס� ֶ֖א� י֙ם  W	הְל ֶ֖א_ ת  ֽכ�, �ְּפ ה� מ� ֹּֽכ�
ְב � �ֶׁ֣ש �א־י ְל/� �ה  הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� יה�  � ִנ� �ֽכ ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ה  0 ר� מ ת־ֲע� ֶ֖א� ו�

֙ם׃  � ְד� ן־ֶ֖א� ּ֙ה ֶּב� � ּור ֶּב� �֣ג א־י� ְל/� יֶׁ֣ש ו� ֙ם� ֶ֖א	& ֙ם 41ֶׁ֣ש� � 0ה ֲע� �ֵּ֥נ ה	
רּו �ֲע �י י֙ם  ֶּב	& ר� י֙ם  ( ֽכ	 ְל� ּומ� ְדֹוְל�  ְּג� ֹוי  ֣ג+ ו� ֹון  פ� ָּצ� מ	 א  � ֶּב�

ץ׃  ר� � י־ֶ֖א� �ת ֹּֽכ� ר� ָּ֑י� י 42מ	 � ר	 ָז� ֽכ� ֶ֖א� יִקּו  ָז	6 ִח� י� ן  Pיְד ֽכ	 ו� ת  ֶׁ֣ש� ( ִק�
ה מ�& ה_ י� )֙ם  ָּ֑י� ֹּֽכ� ֙ם�  ִקֹוְל� מּו  &�ִח ר� י� א  ְל/) ו� ה�  ַּמ� 8�ה
ה מ�& ִח� ְל� ַּמ	 ְל� יֶׁ֣ש�  ֶ֖א	 ֹּֽכ� ּוְך  ר6 ֲע� ְבּו  � ֹּֽכ� ר� י	 י֙ם  � ְל־סּוס	 ֲע� ו�

ְל׃  � ְב� ת־ֶּב� ֶּב� ְך  י	 � ְל� ְל 43ֲע� 0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ֲע  V מ� ֶׁ֣ש�
יְל � ִח	 הּו  ת� & יִק� ָז	 ִח_ ה� ה�  ר� ִצ� יו  � ְד� י� ּו  פ) ר� ו� ֙ם  � ֲע� מ� ת־ֶׁ֣ש	 ֶ֖א�

ה׃  � ְד� �ָּ֑יֹוְל ןi 44ֹּֽכ� �ִּד ר� ָּ֑י� ֹון ה� ֶ֖א) ְּג� ה מ	 ְל�, ֲע� ה י� P�י ר� ֶ֖א� ה ֹּֽכ� �ֵּ֥נ I	ה
ה  ֲע� + ְּג	 ר� י־ֶ֖א� � ןh ֹּֽכ	 ית� �)ה ֶ֖א �ו ְל־ִנ� ֙ם� ארוִצ֙ם ֶ֖א� �יִצ ר	 יה�ֶ֖א� ְל�& ֲע� � �מ

י ( ּומ	 י�  ֹוִנ	 מ8 ֽכ� י  + מ	 י  ( ֹּֽכ	 ְד  �ִק פ� ֶ֖א� יה�  ( ְל� �ֶ֖א ּור  �ִח ְב� י  � ּומ	
י׃  � ִנ� פ� ְד ְל� �מ ֲע� ר י� � ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� ֲע�& )ה ר י־ָז� � י ּומ	 ֵּ֥נ	 ְד�& ן 45יֹוֲע	 P�ֽכ ְל�

ְל ְב�& ְל־ֶּב� ֶ֖א� ץ�  ֲע� י� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  הו�6 ת־י� ִצ� ֲע� ּו  ֲע) מ� ֶׁ֣ש	
י֙ם � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ץ  ר� ( ְל־ֶ֖א� ֶ֖א� ְב  � ֶׁ֣ש� ִח� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� יו  ְבֹות�& ֶׁ֣ש� ִח� ּומ�,
י֙ם 0 ּׁ֔ש	 א י� �֙ם־ְל/ אן ֶ֖א	 ָּצ/& י ה� ( �יר ֲע	 ְבּו֙ם� ִצ� ִח� ס� א י	 ֙ם־ְל/+ ֶ֖א	

�ה׃  ו� ִנ� ֙ם  � יה� �ְל ה 46ֲע� � ֶׁ֣ש� ֲע� ר� ְל ִנ	 ְב�& ה ְב� ( ְׂש� ְּפ� ת� ֵּ֥קֹוְל� ִנ	 מ	
ֲע׃  � מ� ֶׁ֣ש� ֙ם ִנ	 � ְּגֹוי	 ה ֶּב� � ִק� ֲע� ץ ּוָז� ר� � ֶ֖א�       סה�

ְל 51 ְב�& ְל־ֶּב� ֲע� יר  ( ֲע	 �מ י�  ִנ	 ִנ� ה	 ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א� ה  ^ֹּֽכ
ית׃  � ִח	 ֶׁ֣ש� ּוִחS מ� �י ר � מ� ְב ִק� ( �י ְל � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֶ֖א� י 2ו� ֹּת	, ִח� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו�
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ּ֙ה � ִצ� ר� ת־ֶ֖א� ֶ֖א� ּו  �ִק ִק� יְב ו	 ּוה�  ר& �ָז ו� י֙ם�  ר	 ָז� ׀  ְל  + ְב� ְב� ְל�
ה׃  � ֲע� ֹו֙ם ר� �י יְב ֶּב� � ְב	 ְּס� יה� מ	 0 ְל� ּו ֲע� �י י־ה� � ְך 3ֹּֽכ	 +ר ְד� ְל־י	 � ֶ֖א�

ֹויְדרך  ֵּ֥נ� י ר� ס	 ֶּב� ְל  � ֲע� ת� ְל־י	 ֶ֖א� ו� ֹו  ֹּת& ֶׁ֣ש� ִק� ְך�  �ר ִּד ה�
ּ֙ה׃ � ֶ֖א� ְב� ְל־ִצ� ימּו ֹּֽכ� � ר	 ִח� יה� ה� ר�& Lִח ( ְל־ֶּב� ְלּו� ֶ֖א� מ� ִח� ְל־ֹּת� � ֶ֖א� ו�

י֙ם 4 � ר	 ֵּ֥ק� Lְד ּומ� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב� י֙ם  � ְל	 ְל� ִח� ּו  �ְל פ� ִנ� ו�
׃  יה� � ִחּוִצֹות� ה� 5ֶּב� יהּוְד� � ו	 ְל  + �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ן  מ�, ְל� א־ֶ֖א� ְל/� י  I	ֹּֽכ

ה ( ֶ֖א� ְל� מ� ֙ם�  ִצ� ר� ֶ֖א� י  + ֹּֽכ	 ֹות  ֶ֖א� ְב� ִצ� ה  � הו� י� � �מ יו  ְלה�& ֶ֖א_ � �מ
ְל׃  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 ֹוֶׁ֣ש  �ְד ֵּ֥ק� ֙ם מ	 ֶׁ֣ש�& ְל 6ֶ֖א� ְב�6 ֶּב� ֹוְך  ֹּת) ׀ מ	 )סּו  Lִנ

ת ,�יX ֲע ּ֙ה ֹּֽכ	 � ִנ� eו ֲע� ַּמּו ֶּב� � ִּד� ְל־ֹּת	 ֹו ֶ֖א� ֶׁ֣ש& פ� יֶׁ֣ש ִנ� ( ֶ֨טּו� ֶ֖א	 ָּ֑ל� ּומ�
ּ֙ה׃ � ְל� ֙ם  � �ָּ֑ל ֶׁ֣ש� מ� ּוא  �ה ּוְל  Uמ ְּג� ה  יהו�& � ְל� יא�  ה	 ה  � מ� ִק� ִנ�

ת 7 ר� � ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� מ� ה  הו�& ְד־י� י� ֶּב� ְל�  ְב� ֶּב� ְב  + ה� ֹּֽכֹוס־ָז�
ּו �ְל ְל� ה ת� י	 ן  � �ְל־ֹּֽכ ֲע� ֙ם  ֣גֹוי	& ּו  ת) ּ֙ה� ֶׁ֣ש� יִנ� �ָּ֑י ץ מ	 ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ�

֙ם׃  � יְלּו 8֣גֹוי	 ( יְל	 �ה ר  � �ְב ּׁ֔ש� ֹּת	 ו� ְל  � ְב� ְב� ה  � ְל� פ� ִנ� ֙ם  0ֶ֖א ת� ְּפ	
א׃ � �פ ר� �ֹּת י  � ֶ֖אּוְל� ּ֙ה  ֶ֖אֹוְב�& ֽכ� מ� ְל� י�  ר	 kִצ ּו  ִח+ ִק� יה�  ְל�6 ֲע�

יִנּו רפאִנו  9 ( ְּפ	 ּוה�ר	 Uְב ָז� ֲע	 ה  ת� ְּפ�& ר� ִנ	 א  ְל/) ו� ְל�  ְב� ת־ֶּב� ֶ֖א�
֙ם� י	 מ�8 ּׁ֔ש� ְל־ה� ֶ֖א� +ֲע  ֣ג� י־ִנ� � ֹּֽכ	 ֹו  ִצ� ר� ֶ֖א� ְל� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ְך  � �ְל �ִנ ו�

י֙ם׃  � ִק	 ִח� ְד־ֶׁ֣ש� ֲע� א  � ָּׂש� ִנ	 ו� ּ֙ה  ֶ֨ט�& ְּפ� ֶׁ֣ש� �ה 10מ	 הו� י� יא  � הֹוִצ	
ה � �ְׂש ֲע� ת־מ� � ֹון ֶ֖א� ָּ֑י& ִצ	 ה ְב� ( ר� ְּפ� ס� ֶ֖אּו ּוִנ� ^יִנּו ֶּב � �ת ִק ְד� ת־ִצ	 ֶ֖א�

יִנּו׃  � �ְלה ֶ֖א_ �ה  הו� ּו 11י� ֶ֖א) ְל� מ	  iי֙ם ָּצ	 ִח	 ה� רּו  ( �ְב ה�
י ְד�& מ� י  ( �ֽכ ְל� מ�  � Sּוִח ת־ר8 ֶ֖א� ה  הו�6 י� יר  ( ֲע	 �ה  hי֙ם ֶ֨ט	 ְל� ּׁ֔ש� ה�
ת + מ� ִק� י־ִנ	 � ֹּֽכ	 ּ֙ה  � ית� ִח	 ֶׁ֣ש� ה� ְל� ֹו  �ת ַּמ� ָז	 מ� ְל  � ְב� ְל־ֶּב� י־ֲע� � ֹּֽכ	

ֹו׃  ְל� יֽכ� �ת ה � מ� ִק� ִנ	 יא  ה	& ה�  הו� ְל 12י� Wְב� ֶּב� ת  ,ְל־ִחֹומ ֶ֖א�
י֙ם ר	& מ� �ֶׁ֣ש ימּו�  8 ִק	 ה� ר  מ�& ֶׁ֣ש� ַּמ	 ה� יִקּו�  ָז	8 ִח� ה� ס  6�ֶ֖אּו־ִנ ְׂש�
ה Uְׂש� ֙ם־ֲע� ְּג� ה  הו�& י� ֙ם  ( מ� ֙ם־ָז� ְּג� י  ֹּֽכ	^ י֙ם  � ְב	 ר� �ֶ֖א ה� יִנּו  � ֽכ	 ה�

ְל׃  � ְב� י ְב� � �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ר ֶ֖א� � ֶּב� ר־ִּד	 ֶׁ֣ש� ת ֶ֖א� � ��שֽכִנתי  13ֶ֖א ֹּת� ִנ� ֽכ� ֶׁ֣ש
ת � ַּמ� ְך ֶ֖א� � �ָּצ א ִק	 � ת ֶּב� �ר ֹוִצ� ת ֶ֖א� � ֶּב� י֙ם ר� ֶּב	& ֙ם ר� י	 ( ְל־מ� ֲע�

ְך׃  � �ֲע ִצ� י 14ֶּב	 ( ֹּֽכ	 ֹו  ֶׁ֣ש� פ� ִנ� ֶּב� ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� ֲע  0 ֶּב� ֶׁ֣ש� ִנ	
ְד׃ � יְד� �ה ְך  י	 � ְל� ֲע� ּו  �ִנ ֲע� ו� ִק  ְל� ָּ֑י�& ֹּֽכ� ֙ם�  ְד� ֶ֖א� יְך  + את	 �ָּ֑ל ֙ם־מ	 ֶ֖א	

ְל 15      ס � �ְב �ֹּת ין  � ֽכ	 �מ ֹו  ִח& ֽכ ֶּב� ץ�  ר� ֶ֖א�8 ה  � �ְׂש ֲע
֙ם׃  י	 � מ� ה ֶׁ֣ש� � ֶ֨ט� ֹו ִנ� �ת ְבּוִנ� ת� ֹו ּוְב	 ת� מ� ֽכ� ִח� ֹו 16ֶּב� Wֹּת ֹוְל ֹּת	 ִק, ְל�

ץ ר� � ה־ֶ֖א� �ִצ ִק� י֙ם מ	 � ֶ֖א	 ְׂש	 ְל ִנ� �ֲע� ָּ֑י� ֙ם ו� י	 מ�& ּׁ֔ש� ֙ם� ֶּב� י	 ֹון מ�8 �מ ה�
יו׃ � ת� ר ִצ� ֶ֖א �מ  Sּוִח �ר א  �ִצ �ָּ֑י ו� ה  ְׂש�& ֲע� ר�  ֶ֨ט� ַּמ� ְל� י֙ם  + ִק	 ר� ֶּב�

ף 17 � �ר ְל־ִצ ֹּֽכ� יֶׁ֣ש  � ְב	 ה ת  ֲע� ִּד�& מ	 ֙ם�  ְד� ְל־ֶ֖א� ֹּֽכ� ר  + ֲע� ְב� ִנ	
֙ם׃  � ּוִחS ֶּב� �ְל/א־ר ֹו ו� �ֹּֽכ ס� ר ִנ	 ִק� � י ֶׁ֣ש� 0 ְל ֹּֽכ	 ס� � ְּפ� ְל 18מ	 ְב� ( ה�

ְדּו׃ � �֙ם י/אְב � ת� ִּד� Lִק ת ְּפ� � �ֲע י֙ם ֶּב� � ֲע	 Lֹּת ֲע� ה ֹּת� � �ְׂש ֲע� ה מ� ַּמ� &�ה
ּוא 19 ְל� ה& ֹּֽכ ר ה� + �י־יֹוִצ � ֹוְב ֹּֽכ	 ִק6 ֲע� ִק י� ְל� ( �ה ִח ָּ֑ל� W�ֶ֖א א־ֽכ� ְל/�

ֹו׃ מ� ֶׁ֣ש� ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� ֹו  ת� ְל� ִח� ִנ� ֶ֨ט  ְב� � �ֶׁ֣ש ו�
י 20      ס + ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ה ו� � מ� ִח� ְל� י מ	 � �ְל י ֹּֽכ� ה ְל	& ( ֹּת� ץ־ֶ֖א� �ְּפ מ�

ֹות׃  ֽכ� ְל� מ� מ�  �ָ֤ך ְב� י  � ֹּת	 ִח� ֶׁ֣ש� ה	 ו� ֙ם  ְּגֹוי	& ָ֤ך�  י 21ְב� ( ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו�
ֹו׃ ְב� ֽכ� ר ו� ְב  ֽכ� � ר� ָ֤ך&  ְב� י  ( ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו� ֹו  ְב� ֽכ� �ר ו� ּוס  �ס ָ֤ך&  ְב�

ן 22 ( �ִק ָז�  �ָ֤ך ְב� י  � ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו� ה  ּׁ֔ש�& ֶ֖א	 ו� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ָ֤ך�  ְב� י  + ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו�
ה׃  � תּוְל� ּוְב� ּור  �ִח ֶּב� ָ֤ך&  ְב� י  ( ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו� ר  ֲע� � ִנ� י 23ו� + ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו�

ֹו ִּד� מ� ִצ	 ו� ר  ( ֹּֽכ� ֶ֖א	  �ָ֤ך ְב� י  � ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ו� ֹו  ר& ְד� ֲע� ו� ה  ( ֲע� ר ָ֤ך�  ְב�
י֙ם׃  � ִנ	 ֣ג� ֹות ּוס� �ִח ָ֤ך& ְּפ� י ְב� ( ֹּת	 ִצ� ְּפ� ִנ	 ְל 24ו� Wְב� ְב� י ְל� ֹּת	, מ� ָּ֑ל� ֶׁ֣ש	 ו�

֙ם 0 ת� ֲע� ְל־ר� ֹּֽכ� ת  V �ֶ֖א י֙ם  ִּד	6 ְׂש� ֽכ� י  ( �ְב יֹוֶׁ֣ש� ׀  ְל  (ֽכ ּוְל�
ה׃ � הו� י� ֙ם  � Lֶ֖א ִנ� ֙ם  � יֽכ� �יִנ � �ֲע ְל� ֹון  �ָּ֑י ִצ	 ְב� ּו  �ְׂש ר־ֲע� ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

ה 25      ס הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ית� ִנ� ִח	 ֶׁ֣ש� ַּמ� ר ה� + יָ֤ך ה� Wְל� �י ֶ֖א ִנ	, ִנ� ה	
יָ֤ך ְל�6 י ֲע� W	ְד ת־י� י ֶ֖א� ית	 ֶ֨ט	, ִנ� ץ ו� ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ת־ֹּֽכ� ית ֶ֖א� � ִח	 ֶׁ֣ש� ַּמ� ה�
ה׃ � פ� �ר ר ְׂש� � ה� יָ֤ך ְל� � ֹּת	 ת� ּוִנ� י֙ם  ֲע	& ְל� ְּס� ן־ה� יָ֤ך� מ	 ֹּת	8 ְל� ְּג� ְל� ֣ג	 ו�

ֹות 26 ְד� ֹוס� מ� ן ְל� ְב� � ֶ֖א� ה ו� ֵּ֥נ�& פ	 ן ְל� ְב� ( ָ֤ך� ֶ֖א� ַּמ� ּו מ	 ִח+ ִק� א־י	 ְל/� ו�
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� �ה  י� ה� � ֹּת	 ֙ם  0 ֲעֹוְל� ֹות  �מ מ� י־ֶׁ֣ש	 � ֹּֽכ	

ּו 27 ֶׁ֣ש+ ִּד� ֙ם� ִק� ְּגֹוי	 ר ֶּב� + ּו ֶׁ֣שֹופ� ֲע, ִק� ץ ֹּת	 ר� ֶ֖א�6 )ס ֶּב� �ֶ֖אּו־ִנ ְׂש�
ֶ֨ט � ר� ר� ֶ֖א� ֹות  �ֽכ ְל� מ� מ� יה�  0 ְל� ֲע� יֲעּו  V מ	 ֶׁ֣ש� ה� ֙ם  ְּגֹוי	&  � יה� ְל�8 ֲע�
ּוס �ְלּו־ס ֲע� � ה� ר  ס�& פ� ֶ֨ט	  � יה� ְל�8 ֲע� ּו  ְד+ ִק� ְּפ	 ָז  � ִנ� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� י  ( ֵּ֥נ	 מ	

ר׃  � מ� ס� ִק  �ְל� י� י 28ֹּֽכ� ( �ֽכ ְל� ת־מ� ֶ֖א� ֙ם�  ֣גֹוי	 יה�  + ְל� ֲע� ּו  ֶׁ֣ש, ִּד� ִק�
ת � �ֶ֖א ו� יה�  � ִנ� ֣ג� ְל־ס� ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� יה�  � ִחֹות� ת־ְּפ� ֶ֖א� י  ְד�& מ�

ֹו׃  ֹּת� ְל� ֶׁ֣ש� מ� ץ מ� ר� � ְל־ֶ֖א� ְל 29ֹּֽכ� �ִח ֹּת� ו� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶׁ֣ש ה� � ֲע� ר� ֹּת	 ו�
ּו֙ם Pְׂש ְל� ה  הו�& י� ֹות  ְב) ֶׁ֣ש� ִח� מ� ְל�  ְב� ְל־ֶּב� ֲע� ה  מ� + ִק� י  ( ֹּֽכ	

ְב׃  � �ין יֹוֶׁ֣ש � �ֶ֖א �ה מ � ַּמ� ֶׁ֣ש� ְל ְל� 0 ְב� ץ ֶּב� ר� V ת־ֶ֖א� ְלּוX 30ֶ֖א� ְד� ִח�
ה � ת� ֶׁ֣ש� ִנ� ֹות  ְד& ִצ� ַּמ� ֶּב� ְבּו�  �ֶׁ֣ש� י� ֙ם  6�ִח ָּ֑ל� ה	 ְל� ְל  Wְב� ְב� י  ,�ֶּבֹור ֣ג	
ּו �ר ֶּב� ֶׁ֣ש� יה� ִנ	 � ת� ִנ ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� יתּו מ	 � ָּצ	 י֙ם ה	 � ֶׁ֣ש	 ִנ� ּו ְל� י) ֙ם ה� � ת� ְבּור� ֣ג�

׃  יה� � יִח� ר	 יְד 31ְב� � ְּג	 ּומ� ּוץ  ר& י� ץ�  את־ר� ר� ִק� ְל	 ץ  + ר�
ה � ְד� ֹּֽכ� ְל� י־ִנ	 � ְל ֹּֽכ	 ְב�& ְך ֶּב� ְל� ( מ� יְד� ְל� ְּג	 ה� יְד ְל� � ְּג	 את מ� ( ר� ִק� ְל	

ה׃  � ִצ� ֵּ֥ק� מ	 ֹו  �יר ְׂשּו 32ֲע	 ְּפ�& ת� ִנ	 ֹות  ר) ֶּב� ֲע� ַּמ� ה� ו�
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ה � מ� ִח� ְל� ַּמ	 י ה� � �ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א� ו� ֶׁ֣ש  � �ֶ֖א ּו ְב� פ) ר� י֙ם ְׂש� � ַּמ	 ֣ג� ֶ֖א� ת־ה� ֶ֖א� ו�
ְלּו׃  � ה� ְב� ֶ֖אֹות� 33      סִנ	 ְב� +ה ִצ� הו� ר י� Wמ� ה ֶ֖א� ,יX ֽכ ֹּֽכ	

ּ֙ה � יֽכ� ר	 ְד� ה	 ת  ( �ֲע ן  ר� �֣ג ֹּֽכ� ְל  Uְב� ת־ֶּב� ֶּב� ְל  &�ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְלה ֶ֖א_
ּ֙ה׃  � ְל� יר  � ִצ	 ֵּ֥ק� ת־ה� � �ֲע ה  ֶ֖א� � ּוְב� ֶ֨ט  ֲע�& מ� ֹוְד  אֽכְלִנו 34ֲע)

י  ִנ	 ( ְל� ֽכ� י הממִנו ֶ֖א� ִנ	 מ�6 מ� hה� ְל ְב� ְך ֶּב� ְל� ( רi מ� אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ�
י� הִצי֣גִנו  ִנ	 י֣ג�8 ָּצ	 יִק ה	 י ר	& ( ְל	 י� ְבְלֲעִנו ֹּֽכ� ִנ	 ֲע�8 ְל� אֶּב� � ָּ֑ל� ין מ	 ֵּ֥נ	& ֹּת� ֹּֽכ�

י  � ִנ� ְד� ֲע� � �ֹו מ �ְׂש �ר י׃ הְדיִחִנו ֽכ� ִנ	 � יִח� ְד	 י� 35ה_ ר	 �ֶ֖א י ּוֶׁ֣ש� + ס	 מ� ִח�
י ( �ְב ְל־יֶׁ֣ש� ֶ֖א� י�  מ	 ְד� ו� ֹון  ָּ֑י� ִצ	 ת  ְב� ( יֶׁ֣ש� ר  � ֹּת/אמ� ְל  ְב�& ְל־ֶּב� ֲע�

:֙ם׃  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ר  � ֹּת/אמ� י֙ם  ִּד	& ְׂש� ה 36      סֽכ� ^ֹּֽכ ן  6�ֽכ ְל�
י � ֹּת	 מ� ֵּ֥ק� ִנ	 ו� ְך  &�יְב ת־ר	 ֶ֖א� ְב�  י־ר� ִנ	 ִנ� ה	 ה  הו�& י� ר  ( מ� ֶ֖א�
י � ֹּת	 ֶׁ֣ש� ְב� ה ו� ּ֙ה  ַּמ�& ת־י� ֶ֖א� י�  ֹּת	 ְב� ר� ִח� ה� ו� ְך  � �ת מ� ִק� ת־ִנ	 ֶ֖א�

ּ֙ה׃  � ִקֹור� ת־מ� ׀ 37ֶ֖א� י֙ם  V ָּ֑ל	 ֣ג� ְל� ׀  ְל  ְב�, ְב�  Xה ת� י� ה� ו�
ְב׃  � �ין יֹוֶׁ֣ש � �ֶ֖א �ה מ � ִק� �ר ה ּוֶׁ֣ש� � ַּמ� י֙ם ֶׁ֣ש� 0 ֵּ֥נ	 ֲעֹון־ֹּת� ו 38מ� � ִּד� ִח� י�
ֹות׃  י� ר� י ֶ֖א� � �֣גֹור ּו ֹּֽכ� �ר ֲע� ֣גּו ִנ� � ֶ֖א� ֶׁ֣ש� י֙ם י	 ( ר	 פ	 ֹּֽכ� ֙ם 39ֹּֽכ� Pַּמ� Lִח ֶּב�

ָזּו &ְל ֲע� ן י� ֲע� ( מ� י֙ם� ְל� ֹּת	 ר� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ה	 ֙ם ו� יה�6 �ֹּת ֶׁ֣ש� ת־מ	 ית ֶ֖א� ( ֶׁ֣ש	 ֶ֖א�
�ה׃ הו� י� ֙ם  � Lֶ֖א ִנ� יִצּו  � ִק	 י� א  ְל/) ו� ֙ם  � ת־ֲעֹוְל� ִנ� ֶׁ֣ש� ּו  �ִנ ֶׁ֣ש� י� ו�

י֙ם 40 � יְל	 �ֶ֖א ֹּֽכ�  Sֹוִח ְב� ֶ֨ט� ְל	 י֙ם  ( ר	 ֽכ� ֹּֽכ� ֙ם  � �יְד ֹור	 ֶ֖א�
י֙ם׃  � ֹּתּוְד	 ֙ם־ֲע� ְׂש 41ֲע	 � �פ ֹּת� ֹּת	 ו� ְך  ֶׁ֣ש�& �ֶׁ֣ש ה  ( ְד� ֹּֽכ� ְל� ִנ	 יְך  ^�ֶ֖א

ְל � ְב� ֶּב� ה  0 ַּמ� ֶׁ֣ש� ְל� ה  V ת� י� ה� יְך  ( �ֶ֖א ץ  ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  ( ָּ֑ל� ה	 ֹּת�
֙ם׃  � ְּגֹוי	 יו 42ֶּב� � ָּ֑ל� ְּג� ֹון  �מ ה� ֶּב� �֙ם  ָּ֑י� ה� ְל  � ְב� ְל־ֶּב� ֲע� ה  � ְל� ֲע�

ה׃  ת� � ס� ֽכ� )ה 43ִנ	 ָּ֑י� ִצ	 ץ  ר� � ֶ֖א� ה  ַּמ�& ֶׁ֣ש� ְל�  � יה� ר�8 ֲע� ּו  י+ ה�
יֶׁ֣ש ְל־ֶ֖א	& ֹּֽכ� ן�  �ה ֶּב� ְב  + �ֶׁ֣ש �א־י ְל/� ץ  ר� ֶ֖א�6 ה  � ְב� ר� ֲע� ו�

֙ם׃  � ְד� ן־ֶ֖א� ֶּב� ן  � �ה ֶּב� ר  �ְב ֲע� א־י� ְל/� ְל 44ו� W�ְל־ֶּב ֲע� י  ֹּת	, ְד� ִק� ּופ�
ּו �ר ה� ִנ� א־י	 ְל/� ו� יו  ְּפ	& מ	 ֲעֹו�  ְל� ת־ֶּב	 ֶ֖א� י  + את	 �ִצ ה ו� ְל  ְב�6 ְב� ֶּב�

ה׃  ְל� � פ� ְל ִנ� � ְב� ת ֶּב� � ֙ם־ִחֹומ� �֙ם ְּג� ֹוְד ְּגֹוי	 �יו ֲע 0 ְל� �ּו 45ֶ֖א ֶ֖א+ ִצ�
ֹון �ר ִח� �מ ֹו  ֶׁ֣ש� פ� ת־ִנ� ֶ֖א� יֶׁ֣ש  ( ֶ֖א	 ּו  �ֶ֨ט ָּ֑ל� ּומ� י  ַּמ	& ֲע� ּ֙ה�  ֹּתֹוֽכ� מ	

�ה׃  הו� ף־י� ּו 46ֶ֖א� ֶ֖א& יר� � ת	 ו� ֙ם�  ֽכ� ְב� ְב� ְל� ְך  + ר� �ן־י ּופ�
)ה ִנ� ּׁ֔ש� ְב� א  V ּוְב� ץ  ר� � ֶ֖א� ֶּב� ת  ֲע� ( מ� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ה� ה  � מּוֲע� ּׁ֔ש� ֶּב�
ס ( מ� ִח� ו� ה  מּוֲע�& ּׁ֔ש� ה� ה�  ִנ� ּׁ֔ש� ֶּב� יו  + ר� ִח� ֶ֖א� ו� ה  מּוֲע�6 ּׁ֔ש� ה�

ְל׃  � �ֶׁ֣ש ְל־מ ֲע� ְל  � �ֶׁ֣ש ּומ ץ  ר� ֶ֖א�& י֙ם 47ֶּב� ( מ	 י� )ה  �ֵּ֥נ ה	 ן�  �ֽכ ְל�
ּ֙ה � ִצ� ר� ְל־ֶ֖א� ֽכ� ו� ְל  ְב�& ְב� י  ( �יְל ס	 ְל־ְּפ� ֲע� י�  ֹּת	 ְד� ִק� ּופ� י֙ם  ֶ֖א	& ֶּב�

ּ֙ה׃  � תֹוֽכ� ְב� ּו  �ְל ְּפ� י	 יה�  � ְל� ְל� ְל־ִח� ֽכ� ו� ֹוֶׁ֣ש  ְב� �ּו 48ֹּת ִנ+ ֵּ֥נ� ר	 ו�

י V ֹּֽכ	 ֙ם  � ה� ֶּב� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ְל  �ֽכ ו� ץ  ר� ֶ֖א�& ו� ֙ם  י	 ( מ� ֶׁ֣ש� ְל�  ְב� ְל־ֶּב� ֲע�
�ה׃ הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם  � ְד	 ּׁ֔שֹוְד� ה� ּ֙ה  � ְבֹוא־ְל� י� ֹון  פ0 ָּצ� מ	

ְל 49 � ְב� ְב� ֙ם־ְל� ְּג� ְל  � �ֶ֖א ר� ְׂש� י	 י  ( �ְל ְל� � ִח� ְל  �ְּפ ִנ� ְל	 ְל  Uְב� ֙ם־ֶּב� ְּג�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� ְל־ה� ֽכ� י  � �ְל ְל� � ִח� ּו  �ְל פ� ְב 50ִנ� ר� ִח�& �מ י֙ם  ( ֶ֨ט	 �ְל ְּפ�

ה הו�& ת־י� ֶ֖א� ִחֹוִק�  ר� � �מ ּו  ר+ ֽכ� ָז	 ְדּו  �מ ֲע� ְל־ֹּת� � ֶ֖א� ּו  �ֽכ ְל� ה	
֙ם׃  � ֽכ� ְב� ְב� ְל־ְל� ֲע� ה  � ְל� ֲע� ֹּת� :֙ם  � ְל� ּוֶׁ֣ש� יר� ִנּו 51ו	 ֶׁ֣ש� ^ֶּב

ֶ֖אּו ( י ֶּב� יִנּו ֹּֽכ	^ � �ִנ ה ְּפ� � ַּמ� ְל	 ה ֽכ� � ת� ְּס� ה ֹּֽכ	 ְּפ�& ר� ִנּו ִח� ֲע� ( מ� י־ֶׁ֣ש� � ֹּֽכ	
�ה׃  הו� י� ית  � �ֶּב י  � �ֶׁ֣ש ִּד� ִק� ְל־מ	 � ֲע� י֙ם  ר	& ן 52      סָז� P�ֽכ ְל�

י � ֹּת	 ְד� ִק� ּופ� ה  הו�& ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� י֙ם�  ֶ֖א	 ֶּב� י֙ם  + מ	 ה־י� � �ֵּ֥נ ה	
ְל׃ � ְל� ִח� ִק  �ִנ ֶ֖א_ י� ּ֙ה  � ִצ� ר� ְל־ֶ֖א� ֽכ� ּוְב� יה�  � יְל� ס	 ְל־ְּפ� ֲע�

ֹו֙ם 53 ר) ר מ� � �ָּצ ְב� י ת� � ֽכ	 ו� ֙ם  י	 מ�& ּׁ֔ש� ְל� ה� ְב� ה ְב� + ְל� ֲע� י־ת� � ֹּֽכ	
ה׃ � הו� ֙ם־י� Lֶ֖א ִנ� ּ֙ה  � ְל� י֙ם  0 ְד	 ְד� ֶׁ֣ש ֶ֖אּו  Vְב י� י  ֹּת	6 ֶ֖א	 �מ ּ֙ה  � ֶּ֗ז� Lֲע

ֹוְל 54      ס �ְד ְּג� ר  ְב� � ֶׁ֣ש� ו� ְל  � ְב� ֶּב� מ	 ה  � ִק� ֲע� ָז� ֹוְל  �ִק
י֙ם׃  � ִּד	 ְׂש� ֹּֽכ� ץ  ר� � ֶ֖א� �ְל 55מ ְב�& ת־ֶּב� ֶ֖א� ה�  הו� י� ְד  + �ְד י־ֶׁ֣ש � ֹּֽכ	

֙ם י	 ( מ� ֙ם� ֹּֽכ� יה� �ָּ֑ל ֣ג� ּו  מ+ ה� ו� ֹוְל  ְד� ְּג� ֹוְל  ה ִק) ֵּ֥נ� � ַּמ� ְד מ	 � ֶּב� ֶ֖א	 ו�
֙ם׃  � ִקֹוְל� ֹון  �ֶ֖א ֶׁ֣ש� ן  � ֹּת� ִנ	 י֙ם  ֶּב	& יה� 56ר� + ְל� ֲע� א  ְב�,  Xי ֹּֽכ	

ה � ת� ֹּת� ִח	 יה�  ֶּבֹור�& ְּג	 ְדּו�  ֹּֽכ� ְל� ִנ	 ו� ְד  &�ֶׁ֣שֹוְד ְל�  ְב� ְל־ֶּב� ֲע�
֙ם׃ � �ָּ֑ל ֶׁ֣ש� ֙ם י� � �ָּ֑ל ה ֶׁ֣ש� � הו� ֹות י� ְל0 Lמ ְל ְּג� V �י ֶ֖א ( ֙ם ֹּֽכ	 � תֹות� ּׁ֔ש� ִק�

57 � יה� ִנ�8 ֣ג� יה� ּוס� + ִחֹות� יה� ְּפ� Wמ� ֽכ� ִח� יה� ו� ר�, י ְׂש� ֹּת	 ר� ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ה	 Iו�
יִצּו � ִק	 י� א  ְל/) ו� ֙ם  � ת־ֲעֹוְל� ִנ� ֶׁ֣ש� ּו  �ִנ ֶׁ֣ש� י� ו� יה�  ֶּבֹור�& ֣ג	 ו�
ֹו׃ מ� ֶׁ֣ש� ֹות  �ֶ֖א ְב� ִצ� �ה  הו� י� ְך  ְל� ַּמ�& ֙ם־ה� ,Lֶ֖א ִנ�

ְל 58      ס + ְב� מֹות ֶּב� Iֹות ִח ֶ֖א6 ְב� )ה ִצ� הו� ר י� Pמ� ה־ֶ֖א� �ֹּֽכ
י֙ם � ה	 ְב ְּג� ה� יה�  � ר� ֲע� ּוֶׁ֣ש� ר  ֲע�& ר� ֲע� ת� ֹּת	 ר  ( �ֲע ר� ֲע� ה�  ְב� ִח� ר� � ה�
י֙ם � ַּמ	 Lֶ֖א ּוְל� יִק  0 י־ר	 �ְד ֶּב� י֙ם  V ַּמ	 ֲע� ּו  ֲע, ֣ג� � י	 ו� ֹּתּו  � ָּצ� י	 ֶׁ֣ש  ( �ֶ֖א ֶּב�

פּו׃  � �ֲע י� ֶׁ֣ש ו� � �י־ֶ֖א �ְד )ה ׀ 59      סֶּב� ּו� ר־ִצ	 ֶׁ֣ש� ר ֶ֖א� Pְב� ִּד� ה�
hה י� �ס ִח� ן־מ� הi ֶּב� ָּ֑י� ר	 �ן־ִנ )ה ְב� י� ר� ת־ְׂש� יא ֶ֖א� ְב	6 ֵּ֥נ� )הּו ה� י� מ� ר� י	
ת � ִנ� ֶׁ֣ש� ְל ֶּב	 ְב�& ה� ֶּב� הּוְד� ְך־י� ְל� � +הּו מ� ָּ֑י� ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֹו ֶ֖א� Pֹּת ֽכ� ְל� ֶּב�
ה׃ � ִנּוִח� מ� ר  � ְׂש� ה  � י� ר� ּוְׂש� ֹו  ֽכ� ְל� מ� ְל� ית  � ֲע	 ְב	 ר� ה�

ֹוא 60 �ְב ר־ֹּת� ֶׁ֣ש� ה ֶ֖א� 0 ֲע� ר� ְל־ה� ת ֹּֽכ� V �הּו ֶ֖א י�6 מ� ר� ְב י	 (ֹּת ֽכ� ָּ֑י	 ו�
י֙ם ( ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ֹּֽכ� ת  ^�ֶ֖א ְד  � ִח� ֶ֖א� ר  פ� ( �ְל־ס ֶ֖א� ְל  � ְב� ְל־ֶּב� ֶ֖א�

ְל׃  � ְב� ְל־ֶּב� י֙ם ֶ֖א� � ְב	 Lת ֹּֽכ� ה ה� ָּ֑ל� &�ֶ֖א הּו 61ה� � י� מ� ר� י	 ר  אמ� �ָּ֑י/ ו�
ת � �ֶ֖א את�  ר�& ִק� � ו� ית�  ֶ֖א	& ר� � ו� ְל  ְב�& ְב� ָ֤ך)  ֶ֖א� ְב ֹּֽכ� �ה  י� ר� ְל־ְׂש� ֶ֖א�

ה׃  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� י֙ם  � ר	 ְב� ִּד� ְל־ה� ה 62ֹּֽכ� ֹּת�, ֶ֖א� ה�  הו� י� ֹּת�6  ר� מ� ֶ֖א� ו�
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י + ֹּת	 ְל� ְב	 ְל� ֹו  ית& ר	 ֽכ� ה� ְל� ה�  ֶּ֗ז� ה� ֹו֙ם  ִק+ ַּמ� ְל־ה� ֶ֖א� ֹּת�  ר� Wֶּב� ְד	
ה � מ� �ה ְד־ֶּב� ֲע� ו� ֙ם  � ְד� ֶ֖א� �מ ְל� ְב  &�יֹוֶׁ֣ש ֹות־ֶּבֹו�  י� ה_

�ה׃  י� ה� � ֹּת	 ֙ם  � ֲעֹוְל� ֹות  �מ מ� י־ֶׁ֣ש	 � ָ֤ך& 63ֹּֽכ	 ת� (ָּ֑ל ֽכ� ֹּֽכ� ה�  י� ה� ו�
ן ְב� ֶ֖א�& יו�  ְל� ֲע� ר  +ֶׁ֣ש ִק� ֹּת	 ה  � ֶּ֗ז� ה� ר  פ� ( �ְּס ת־ה� ֶ֖א� א  �ר/ ִק� ְל	

ת׃  � ר� ְּפ� ֹוְך  �ְל־ֹּת ֶ֖א� ֹו  �ֹּת ֽכ� ְל� ֶׁ֣ש� ה	 ה 64ו� ֽכ� Iֹּֽכ� ֹּת�6  ר� מ� ֶ֖א� ו�
ר V ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ה  ֲע�6 ר� ה� )י  �ִנ ְּפ� מ	 ִקּו֙ם�  א־ת� ְל/� ו� ְל  + ְב� ֶּב� ֲע  , ִק� ֶׁ֣ש� ֹּת	
י � �ר ְב� ִּד	 ה  ֵּ֥נ� � �ְד־ה ֲע� פּו  � �ֲע י� ו� יה�  � ְל� ֲע� יא  � ְב	 �מ י  0 ֽכ	 ִנ ֶ֖א�

�הּו׃  י� מ� ר�       סי	

ֹו 52 ֽכ& ְל� מ� )הּו ְב� ָּ֑י� ִק	 ְד� ה� ִצ	 ִנ� ת ֶׁ֣ש� + ִח� ֶ֖א� י֙ם ו� ר	, ְׂש� ן־ֲע� ֶּב�
ֹו ַּמ& ֙ם ֶ֖א	 ( �ֶׁ֣ש :֙ם ו� � ְל� ּוֶׁ֣ש� יר� ְך ֶּב	 � ְל� ה מ� ִנ�& ה� ֶׁ֣ש� �ר ְׂש� ת ֲע� + ִח� ֶ֖א� ו�

ְל ִחמיֶ֨טְל  � מּוֶ֨ט� ה׃ ִח� � ִנ� ְב� ָּ֑ל	 מ	 הּו  � י� מ� ר� ת־י	 � ְׂש 2ֶּב� �ֲע� ָּ֑י� ו�
י֙ם׃ � ִק	 הֹוי� ה י� � ְׂש� ר־ֲע� ֶׁ֣ש� ְל ֶ֖א� �ֽכ �ה ֹּֽכ� הו� )י י� �יִנ �ֲע ֲע ֶּב� � ר� ה�

ה 3 יהּוְד�& � :֙ם ו	 ( ְל� ירּוֶׁ֣ש� ה� ֶּב	 ת� י� � ה ה� הו�6 ף י� ( ְל־ֶ֖א� י ׀ ֲע� ( ֹּֽכ	
הּו � ָּ֑י� ִק	 ְד� ְד ִצ	 �ר מ� ָּ֑י	 יו ו� � ִנ� ְל ְּפ� ( ֲע� �֙ם מ � ֹו ֶ֖אֹות� �יֽכ ְל	 ֶׁ֣ש� ְד־ה	 ֲע�

ְל׃  � ְב� ְך ֶּב� ְל� � מ� ֹו 4ֶּב� ֽכ6 ְל� מ� ית ְל� W	ֲע ֶׁ֣ש	 ֹּת� ה ה� ִנ�, ּׁ֔ש� יX ְב� ה	 י� ו�
א Iֶּב�  hֶׁ֣ש ְד� ִח ְל� ֹור  ְׂש) ֲע� ֶּב�  iי יר	 ְׂש	 ֲע� ה� ֶׁ֣ש  ְד� (ִח ֶּב�
יְלֹו� �ְל־ִח ֽכ� ו� ּוא  ה+ ְל  Wְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� ר  אָּצ�, ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ�
�ִק �י ִּד� יה�  0 ְל� ֲע� ּו  �ִנ ְב� ָּ֑י	 ו� יה�  � ְל� ֲע� ּו  �ִנ ִח� ָּ֑י� � ו� ֙ם  &: ְל� ּוֶׁ֣ש� ר) ְל־י� ֲע�

יְב׃  � ְב	 י 5ס� ( �ֹּת ֶׁ֣ש� ֲע� ְד  ֲע�^ ֹור  ִצ� ַּמ� ֶּב� יר  � ֲע	 ה� א  �ְב/ ֹּת� ו�
�הּו׃  ָּ֑י� ִק	 ְד� ְך ִצ	 ְל� � ַּמ� ה ְל� ִנ�& ה ֶׁ֣ש� ( �ר ְׂש� י� 6ֲע� יֲע	 ְב	 ר� � ֶׁ֣ש ה� ְד� +ִח ֶּב�

�ה י� ְל/א־ה� יר ו� � ֲע	 ְב ֶּב� � ֲע� ר� ִק ה� � ָז� ִח_ ָּ֑י� ֶׁ֣ש ו� ְד� &ִח ה ְל� ( ֲע� ֶׁ֣ש� ת	 ֶּב�
ץ׃  ר� � ֶ֖א� ֙ם ה� � ֲע� ֙ם ְל� ִח� � י 7ְל� ( �ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� ֽכ� יר ו� ֲע	6 ֲע ה� ( ִק� ֶּב� ֹּת	 ו�

ְך ר� Wִּד� ה  ְל� י� ְל�6 יר  W	ֲע ה� �מ ּו  ֶ֖א, ִצ� �ָּ֑י ו�  Xִחּו ר� ְב� י	 ה  Yמ� ִח� ְל� ַּמ	 ה�
ְך ְל� ַּמ�& ה� ן  ( ְל־ְּג� ֲע� ר�  ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֙ם�  י	 ת�8 מ ִח ין־ה� �ֶּב ר  ֲע� + ֶׁ֣ש�
ה׃ � ְב� ר� ֲע� ְך ה� ר� � ּו ִּד� �ֽכ ְל� �ָּ֑י יְב ו� � ְב	 יר ס� � ֲע	 ְל־ה� י֙ם ֲע� � ִּד	 ְׂש� ֽכ� ו�

י֣גּו 8 � ָּׂש	 ָּ֑י� ו� ְך  ְל� ַּמ�& ה� י  ( �ר ִח� ֶ֖א� י֙ם�  ִּד	 ְׂש� יְל־ֹּֽכ� �ִח ּו  פ+ ִּד� ר� ָּ֑י	 ו�
ִצּו �פ ִנ� ֹו  יְל& �ְל־ִח ֽכ� ו� ֹו  ִח� �ר י� ת  (ְב ר� � ֲע� ֶּב� הּו  � ָּ֑י� ִק	 ְד� ת־ִצ	 ֶ֖א�

יו׃  � ְל� ֲע� �ֹו 9מ Wת ֶ֖א ּו  ְל, ֲע� ָּ֑י� ו� ְך  ְל� ַּמ�& ת־ה� ֶ֖א� ְׂשּו�  ְּפ� ת� ָּ֑י	 � ו�
ר � �ֶּב ְד� י� ו� ת  � מ� ִח� ץ  ר� ( ֶ֖א� ֶּב� ה  ת� � ְל� ְב� ר	 ְל  0 ְב� ֶּב� ְך  ְל� V ְל־מ� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ֶ֨ט	 ְּפ� ֶׁ֣ש� ֹו מ	 �ֹּת י 10ֶ֖א	 � �ִנ ת־ֶּב� ְל ֶ֖א� 0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � ֶ֨ט מ� V ִח� ֶׁ֣ש� ָּ֑י	 ו�
ֶ֨ט � ִח� ה ֶׁ֣ש� � הּוְד� י י� � �ר ְל־ְׂש� ת־ֹּֽכ� 0֙ם ֶ֖א� ֣ג� יו ו� � יִנ� �ֲע הּו ְל� � ָּ֑י� ִק	 ְד� ִצ	

ה׃  ת� � ְל� ְב� ר	 הּו 11ֶּב� ( �ר ס� ֶ֖א� ָּ֑י� �ר ו� �ּו הּו ֲע	 � ָּ֑י� ִק	 ְד� י ִצ	 � �יִנ �ת־ֲע ֶ֖א� ו�

�הּו �ִנ ֹּת� ָּ֑י	 ו� ה  ְל� ְב�& ֶּב� ְל�  ְב� ְך־ֶּב� ְל� � הּו מ� + �ֶ֖א ְב	 י� ו� ֙ם  י	 ֹּת�6 ֶׁ֣ש� Lִח ִנ� � ְב�
ית־ְבְבית־ � �ֹו׃ ְב מֹות� ֹו֙ם  �ְד־י ֲע� ת  �ִּד Lִק ְּפ� ֶׁ֣ש 12ה� ְד� +ִח ּוְב�

ת� ִנ� ֶׁ֣ש� יא  ה	6 ֶׁ֣ש  ְד� &ִח ְל� ֹור  ְׂש) ֲע� ֶּב� י�  יֶׁ֣ש	 מ	 ִח� � ה�
ר ( אָּצ� ר� ְד� ְבּוֽכ� ִנ� ְך  ְל� � ַּמ� ְל� ה  ִנ�& ֶׁ֣ש� ה  ( �ר ְׂש� ֲע־ֲע� � ֶׁ֣ש� ֹּת�
ְד 0 מ� ֲע� י֙ם  ִח	& ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ן�  ְד� ֶ֖א� ר� ּוָז� ְב� ִנ� א  ֶּב�6 ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ�

:֙ם׃  � ְל� ירּוֶׁ֣ש� ֶּב	 ְל  � ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ� י  � �ִנ פ� ף 13ְל	 �ר ְׂש� ָּ֑י	 ו�
י V �ֹּת ְל־ֶּב� ת ֹּֽכ� ,�ֶ֖א ְך ו� ְל� � ַּמ� ית ה� ( �ת־ֶּב ֶ֖א� ה ו� � הו� ית־י� �ת־ֶּב ֶ֖א�
ֶׁ֣ש׃ � �ֶ֖א ֶּב� ף  � ר� ְׂש� ֹוְל  �ְד ְּג� ה� ית  � �ְל־ֶּב ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו� :֙ם  0 ְל� רּוֶׁ֣ש� י�

ִצּו� 14 ת� � ִנ� יְב  � ְב	 ס� :֙ם  � ְל� רּוֶׁ֣ש� י� ֹות  �מ ְל־ִח ת־ֹּֽכ� ֶ֖א� ו�
י֙ם׃ � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ת־ר� ֶ֖א� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� י֙ם  ִּד	& ְׂש� ֹּֽכ� יְל  ( �ְל־ִח ֹּֽכ�

י֙ם 15 ( ר	 ֶ֖א� ֶׁ֣ש� ֵּ֥נ	 ֙ם ׀ ה� ( ֲע� ר ה� �ת� ת־י� ֶ֖א� � ֙ם ו� Wֲע� ֹות ה� ָּ֑ל, ִּד� ּומ	
ְל ְב�& ְך ֶּב� ְל� ( ְל־מ� ְלּו� ֶ֖א� פ� � ר ִנ� + ֶׁ֣ש� י֙ם� ֶ֖א� ְל	 פ� �ֵּ֥נ ת־ה� ֶ֖א� יר ו� ֲע	6 ֶּב�
ן � ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� ִנ� ה  Uְל� ֣ג� ה� ֹון  מ� ֶ֖א� � ה� ר  )ת� י� ת  � �ֶ֖א ו�

י֙ם׃  � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� יר 16ר� U	ֶ֖א ֶׁ֣ש� ה	 ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ֹות  ָּ֑ל) ִּד� ּומ	
י֙ם׃ � ְב	 י֣ג� ּוְל� י֙ם  � מ	 ר� ֽכ ְל� י֙ם  � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ן  � ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� ִנ�

ה 17 הו�6 ית־י� �ְב ְל� ר  ( ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  ֶׁ֣ש� Wִח ֵּ֥נ� ה� י  ,�ַּמּוְד ת־ֲע� ֶ֖א� ו�
ר � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת  ֶׁ֣ש� 0ִח ֵּ֥נ� ה� V֙ם  ת־י� ֶ֖א� ו� ֹות  Pִנ ֽכ ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� � ו�
ּו �ֶ֖א ְׂש� ָּ֑י	 ו� י֙ם  � ִּד	 ְׂש� ֽכ� ּו  ר) ֶּב� ֶׁ֣ש	 ה  � הו� ית־י� �ְב ֶּב�

ה׃  ְל� � ְב� ֶּב� ֙ם  � ֹּת� ֶׁ֣ש� Lִח ְל־ִנ� ת־ֹּֽכ� רֹות 18ֶ֖א� ְּס	 Iת־ה� ֶ֖א� ו�
ת (ִק ר� ָז� ַּמ	 ת־ה� ֶ֖א� ו� ֹות  Wר ַּמ� ָז� מ� � ת־ה� ֶ֖א� ו� י֙ם  ֲע	, ָּ֑י� ת־ה� ֶ֖א� ו�
ת ֶׁ֣ש� 0ִח ֵּ֥נ� ה� י  V �ְל ְל־ֹּֽכ� ֹּֽכ� ת  ,�ֶ֖א ו� ֹות  ְּפ& ֹּֽכ� ת־ה� ֶ֖א� ו�

ִחּו׃  � ִק� ְל� ֙ם  � ה� ְב� ּו  �ת ר� ֶׁ֣ש� ר־י� ֶׁ֣ש� י֙ם 19ֶ֖א� ְּפ	 ְּס	 Iת־ה� ֶ֖א� ו�
ֹות יר) ְּס	 ת־ה� ֶ֖א� ו� ֹות  Wִק ר� ָז� ַּמ	 ת־ה� ֶ֖א� ו� ֹות  ֹּת, ִח� ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ו�
ֹות י& ִק	 ִנ� ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ו� ְּפֹות�  ֹּֽכ� ת־ה� ֶ֖א� ו� ֹות  ר6 ִנ ַּמ� ת־ה� ֶ֖א� ו�
ִח � ִק� ְל� ף  ס� � ֹּֽכ� ף  ס� � ר־ֹּֽכ� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ו� ְב  ה�& ָז� ְב�  ה� ָז� ר  + ֶׁ֣ש� ֶ֖א�

י֙ם׃  � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ְד� 20ר� ִח� +֙ם ֶ֖א� ָּ֑י� ֙ם ה� י	 ִנ�6 י֙ם ׀ ֶׁ֣ש� ( ַּמּוְד	 ֲע� ה�
ת ִח� ( ר־ֹּת� ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ת�  ֶׁ֣ש� 8ִח ִנ� ר  + ְׂש� י֙ם־ֲע� �ִנ ֶׁ֣ש� ר  P ִק� ֶּב� ה� ו�
ית ( �ְב ְל� ה  �ְלמ ֶׁ֣ש� ְך  ְל� � ַּמ� ה� ה  0 ְׂש� ֲע� ר  � ֶׁ֣ש� ֶ֖א� ֹות  ִנ& ֽכ ַּמ� ה�
י֙ם � ְל	 �ֹּֽכ ְל־ה� ֹּֽכ� ֙ם  � ֹּת� ֶׁ֣ש� Lִח ִנ� ְל	 ְל  & ִק� ֶׁ֣ש� )ה מ	 י� ְל/א־ה� �ה  הו� י�

ה׃  ָּ֑ל� � �ֶ֖א ה� 21ה� ַּמ� ֶ֖א� ה  + �ר ְׂש� ֲע� ה  ִנ�, מ ֶׁ֣ש� י֙ם  ַּמּוְד	6 ֲע� ה� ו�
ת� ִקומה  הִקֹומ� � �ר ְׂש� י֙ם־ֲע� �ֹּת ּוֶ֨ט ֶׁ֣ש� ִח0 ְד ו� ִח�& ֶ֖א� ְד ה� ( Lַּמ ֲע� ה�

ּוְב׃ ְב� ִנ� ֹות  �ֲע ֶּב� ִצ� ֶ֖א� ֲע  � ֶּב� ר� ֶ֖א� ֹו  י0 ְב� ֲע� ו� ֵּ֥נּו  � ֶּב� Lס י� ה  � ַּמ� ֶ֖א�
22 iת ִח� ֶ֖א� ת ה� ר� � ת� ֹּֽכ ת ה� ִקֹומ�, ת ו� ֶׁ֣ש� 6ִח יו ִנ� Wְל� ת ֲע� ר� ת�, ֽכ ו�
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ת ר� 0 ֹּֽכֹות� ְל־ה� � ֲע� י֙ם  V ַּמֹוִנ	 ר	 ו� ה  ֽכ�, ְב� ּוְׂש�  hַּמֹות ֶ֖א� ֶׁ֣ש  ( �מ ִח�
י � ִנ	 �ּׁ֔ש ה� ּוְד  �ַּמ ֲע� � ְל� ה  ָּ֑ל� 0 �ֶ֖א ֽכ� ו� ת  ֶׁ֣ש� �ִח ִנ� ְל  (ֹּֽכ ה� יְב  � ְב	 ס�

י֙ם׃  � ַּמֹוִנ	 ר	 ה 23ו� � ּׁ֔ש� ֶׁ֣ש	 ו� י֙ם  � ֲע	 ֶׁ֣ש� ֹּת	 י֙ם  ִנ	& ַּמ ר	 � ה� יּו�  ה� � ָּ֑י	 ו�
יְב׃ � ְב	 ה ס� � ֽכ� ְב� ָּׂש� ְל־ה� ה ֲע� 0 ֶ֖א� �י֙ם מ � ַּמֹוִנ	 ר	 ְל־ה� ה ֹּֽכ� ּוִח� ר�

אֶׁ֣ש 24 ר/& ה� ן  ( �ה ֹּֽכ ה�  י� ר� ת־ְׂש� ֶ֖א� י֙ם  ִח	6 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ִח  ( ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
י � �ר מ� ת ֶׁ֣ש ֶׁ֣ש� �ְל ת־ֶׁ֣ש� ֶ֖א� �ה ו� ִנ� ֶׁ֣ש� ַּמ	 ן ה� ( �ה ה ֹּֽכ � י� ִנ� פ� ת־ִצ� ֶ֖א� ו�

ף׃  � ְּס� ֶ֖אg 25ה� ְד  Wִח� ֶ֖א� יס  ר	, ס�  Xִח ִק� ְל� יר  Y	ֲע ן־ה� ּומ	
ה ֲע�, ְב� ֶׁ֣ש	 ה ו� מ�6 ִח� ְל� ַּמ	 י ה� ( �ֶׁ֣ש ִנ� ְל־ֶ֖א� יְד ׀ ֲע� ( ִק	 �ה פ� י� ר־ה� ֶׁ֣ש�
יר ֲע	& ּו ְב� ֶ֖א) ִצ� מ� ר ִנ	 ( ֶׁ֣ש� ְך� ֶ֖א� ְל� ַּמ�8 י־ה� �ִנ י פ� + �ֶ֖א ר �י֙ם מ W	ֶׁ֣ש ִנ� ֶ֖א�
ץ ר� � ֶ֖א� ֙ם ה� ( ת־ֲע� א ֶ֖א� � ֶּב	 ִצ� ַּמ� א ה� ְב�& ָּצ� ר ה� ( ר� ְׂש� �פ ת ס 6�ֶ֖א ו�
ֹוְך �ת ֶּב� י֙ם  � ֶ֖א	 ִצ� מ� ֵּ֥נ	 � ה� ץ  ר� ֶ֖א�& ה� ֙ם  ( ֲע� �מ יֶׁ֣ש�  ֶ֖א	 י֙ם  � ּׁ֔ש	 ֶׁ֣ש	 ו�

יר׃  � ֲע	 י֙ם 26ה� � ִח	 ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר� ן  � ְד� ֶ֖א� ר� ְבּוָז� ִנ� ֙ם  ֶ֖אֹות�& ִח  ( ֵּ֥ק� ָּ֑י	 ו�
ה׃  ת� � ְל� ְב� ְל ר	 � ְב� ֶּב� ְך  ְל� � ְל־מ� ֙ם ֶ֖א� 0 ְך ֶ֖אֹות� ְל� Vָּ֑י ה 27ו� ( ֹּֽכ� ָּ֑י� ו�

ת � מ� ץ ִח� ר� ( ֶ֖א� ה ֶּב� � ְל� ְב� ר	 ֙ם ֶּב� 0 �ת מ	 י� ְל ו� V ְב� ְך ֶּב� ְל� ֙םX מ�, ֶ֖אֹות�
ֹו׃  ת� מ� ְד� ְל ֶ֖א� � ֲע� �ה מ � הּוְד� ְל י� ֣ג� � ָּ֑י	 ר 28ו� � ֶׁ֣ש� ֙ם ֶ֖א� ֲע�& )ה ה� ָז�

י֙ם U	הּוְד י� ֲע  ְב� Uת־ֶׁ֣ש� ִנ� ֶׁ֣ש� ֶּב	 ר  � אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� ה  � ְל� ֣ג� ה�
ה׃  � ְלֶׁ֣ש� ּוֶׁ֣ש� י֙ם  � ר	 ְׂש� ֲע� ו� י֙ם  � פ	 ְל� ֶ֖א� ת  ֶׁ֣ש� �ְל 0ת 29ֶׁ֣ש� ִנ� ֶׁ֣ש� ֶּב	

ֶׁ֣ש פ� U֙ם ִנ� &: ְל� ּוֶׁ֣ש� יר) ר מ	 � אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� ה ְל	 � �ר ְׂש� �ה ֲע� מֹוִנ� ֶׁ֣ש�
֙ם׃  י	 � ִנ� י֙ם ּוֶׁ֣ש� � ְלֶׁ֣ש	 ֹות ֶׁ֣ש� �ֶ֖א ��ה מ ִנ� מ ֶׁ֣ש 30ֶׁ֣ש� (ְל ת ֶׁ֣ש� ִנ�, ֶׁ֣ש� ֶּב	

ן� ְד� ֶ֖א� ר� ּוָז� ְב� ִנ� ה  ְל�6 ֣ג� ה�  hר אָּצ� ר� ְד� ּוֽכ� ְב� ִנ� ְל	  iי֙ם ר	 ְׂש� ֲע� ו�
ֹות �ֶ֖א �מ ֲע  � ְב� ֶׁ֣ש� ֶׁ֣ש  פ� Uִנ� י֙ם  U	הּוְד י� י֙ם  ִח	& ֶּב� ְב־ֶ֨ט� ר�
י֙ם � פ	 ְל� ֶ֖א� ת  ֲע� � ֶּב� ר� ֶ֖א� ֶׁ֣ש  פ� Uְל־ִנ� ֹּֽכ� ה  � ּׁ֔ש� מ	 ִח� ו� י֙ם  ( ֲע	 ֶּב� ר� ֶ֖א�
ֹות׃  ֶ֖א� �מ ֶׁ֣ש  � �ֶׁ֣ש פו�

ן 31 ( ֽכ	 הֹוי� י� ְלּות�  ֣ג� ה ְל� ִנ�6 ֲע ֶׁ֣ש� ְב� Wֶׁ֣ש� ו� י֙ם  ְלֶׁ֣ש	, ֶׁ֣ש� יX ְב	 ה	 י� ו�
י֙ם � ר	 ְׂש� ֲע� ֶּב� ֶׁ֣ש  ְד� &ִח ר�  ְׂש� ֲע� +י֙ם  �ִנ ֶׁ֣ש� ֶּב	 ה  הּוְד�& ְך־י� ְל� � מ�
ְל Wְב� ְך ֶּב� ְל� ְךX מ�, ְד� ר יְל מ� ( ו	 א ֶ֖א_ Yְׂש� ֶׁ֣ש ִנ� ְד� �ִח ה ְל� � ּׁ֔ש� מ	 ִח� ו�
ה הּוְד�& ְך־י� ְל� � ין מ� ( ֽכ	 הֹוי� ת־ר/אֶׁ֣ש� י� ֹו ֶ֖א� ת6 Lֽכ ְל� )ת מ� ִנ� ֶׁ֣ש� ֶּב	

ית  � �ֶּב ֹו מ	 �א ֶ֖אֹות � �ָּ֑יִצ ּוא׃ הֽכְליא ו� ְל� ֹּֽכ� ֹו 32ה� �ֹּת ר ֶ֖א	 � �ֶּב ְד� י� ו�
א  V �ְּס ֽכ	 ְל� ְל  ֲע� ַּמ�6 מ	 ֹו  ֶ֖א& ס� ת־ֹּֽכ	 ֶ֖א� ן�  �ֹּת ָּ֑י	 ו� ֹות  ְב� מְלֽכי֙םֶ֨ט

י֙ם  0 ֽכ	 ְל� ַּמ� ְל׃ ה� � ְב� ְב� ֶּב� ֹו  �ֹּת ֶ֖א	 ר  � ֶׁ֣ש� ת 33ֶ֖א� � �ֶ֖א ה  Uֵּ֥נ� ֶׁ֣ש	 ו�
י � �מ ְל־י� יְד ֹּֽכ� � מ	 0יו ֹּת� ִנ� פ� ֙ם ְל� ִח� V ְל ְל� ֽכ�, ֶ֖א� ֹו ו� ֶ֖א� ְל� י ֽכ	 ( �ְד ֣ג� ֶּב	

ו׃  � ָּ֑י� ת 34ִח� V �ֶ֖א �ֹו מ Wה־ָּ֑ל ִנ� ֹּת� יְד ִנ	 מ	, תX ֹּת� ִח� Lר ֹו ֶ֖א� ת6 ִח� Lר ֶ֖א� ו�
ְל �ֹו ֹּֽכ ֹו֙ם מֹות� ְד־י) ֹו ֲע� �יֹומ ֹו֙ם ֶּב� �ר־י ְב� ְל ִּד� 0 ְב� ְך־ֶּב� ְל� � מ�

יו׃  � ָּ֑י� י ִח� � �מ י�
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