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2 Samuel
שמואל ב

ֹות 1 ּ֖כ� ַה ב מ� �ד ָׁ֔ש�� ו� ד� ּול ו� ֔א� ֹות ָׁ֔ש� ֙י� מ� ֵר� �ֲח  �֙י ֔א ַה�� ֙י� ו
ם׃ ֙י� � ָֽנ� ֙ים ָׁ֔ש� # מ� ֙י� ג  � ל� ְק� ִצ� )ד ְּב� ו� ב ָּד� +ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו ְק  - ל� מ� �ֲע ת־ַה� ֔א*

א 2 1 ְּב� ֙יָׁ֔ש  ֔א�2 ַה3  ֵּנ� ַה� ו� ֙י  ֙יָׁ֔ש�� ל� ְּׁש� ַה ֹום  ֵּ֧י� ְּב ׀  ֙י  � ַה� ֙י� ו
֙ים ֲע�� ֵר7 ְק� ֙יו  � ד� ג� ּוב� ּול  ֔א� ָׁ֔ש� ם  � ֲע� מ� ַה�  ָֽנ* �ֲח ַּמ � ן־ַה מ�
ל ֹּ֥פ:# ֵּ֧י� ו ד  ו�� ל־ָּד� ֹו ֔א* ֔א� ב: ֙י� ְּב� ַה� ֙י� ו ֹו  ל־ֵר=אָׁ֔ש- ַה ֲע � מ� ד� �֔א ו

ֲחּו׃  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ַה  ִצ� ֵר� � ַה 3֔א � ֶּ֖ז* מ� ֙י  # ֔א� ד  ו�� ָּד� לֹו�  ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
֙י׃ ָּֽת� ְט� � ל� מ� ל ָֽנ� � ֔א� ֵר� ְׂש� #ַה ֙י� ָֽנ� �ֲח ַּמ ֙יו מ� ל�� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ֹוא ו ב- ָּֽת�

�א 4 ד־ָֽנ� ֶּג* ַה ֵר  � ב� ָּד� ַה #ַה  ֙י� ַה־ַה� )ד מ* ו� ָּד� ֙יו  # ל� ֔א� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו
ַה מ�� ֲח� ל� ַּמ� ן־ַה מ� ם  Eֲע� ַה� ס  ֵר־ָֽנ�2 ָׁ֔ש* �֔א ֵר  ֵּ֧י=אמ* Gו ֙י  - ל�
ּול ֔א) ָׁ֔ש� ם  �ג ו� תּו  מ�7 ֵּ֧י� ו ם�  ֲע� ן־ַה� מ� ל  1 ַ֤פ ָֽנ� ַה  Iְּב� ֵר� ם־ַה ג ו�

תּו׃  � מ� ֹו  ָֽנ� ְּב� ן  # ת� ֙יַהֹוָֽנ� ֵר 5ו� ֲע � ֵּנ ל־ַה ֔א* ד  ו�� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ן # ת� ֹוָֽנ� �֙יַה ו� ּול  ֔א� ת ָׁ֔ש� # ֙י־מ� ָּֽת� ּ֖כ� ֲע� �ד ֙יְך ֙י� � ֹו ֔א� ֙יד ל- � ֶּג� ַּמ ַה

ֹו׃  �ָֽנ א 6ְּב� ֵר=1 ְק� ָֽנ� ֹו  ל� ֙יד  � ֶּג� ַּמ ַה ׀  ֵר  �ֲע ֵּנ ַה ֵר  אמ* E=ֵּ֧י ו
ן � ֲע� ָׁ֔ש� ָֽנ� ּול  ֔א� ָׁ֔ש� #ַה  ֵּנ� ַה� ו�  Mֲע ְּב:� ל� ֶּג� ַה ֵר  � ַה ְּב� ֙י�  ֙ית� Nֵר� ְק� ָֽנ�
֙ים � ָׁ֔ש� ֵר� ֹּ֥פ� ַה ֙י  # ל� �ֲע ּוב ב  ֶכ* ( ֵר* ַה� #ַה  ֵּנ� ַה� ו� ֹו  ֙ית- ָֽנ� �ל־ֲח ֲע

ַהּו׃  � ְק7 ְּב� ד� ֙י 7ַה� ל�� ֔א� א  � ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו ֙י  ָֽנ� - ֔א� ֵר� ֵּ֧י� ו ֙יו  � ֵר� �ֲח ֔א ן  ַ֤פ* # ֵּ֧י� ו
֙י׃  ָֽנ� � ֵּנ� ֵר ַה� � מ ֔א: ַה  8ו� ָּֽת� - ֙י־֔א� ֙י מ� � ֵר ל� אמ* ֵּ֧י=# ֵרו֙יאמֵר ו � מ ֔א: ו�

֙י׃  ֶכ� �ָֽנ: ֔א� ֙י  � ְק� ל� מ� �ֲע ֙יו  ל�� 1א 9֔א� ד־ָֽנ� מ� �ֲע ֙י  �ל ֔א� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ֹוד ל־ֲע# ֙י־ֶכ� � ּ֖כ� ץ  - ב� ְּׁש� ַה ֙י  ָֽנ� � ַ֖ז ֲח� �֔א ֙י  # ּ֖כ� ֙י  ָֽנ� ת�� ת� ּומ:� ֙י�  ל ֲע�

֙י׃  � ֙י ְּב� � ָׁ֔ש� ַ֤פ� ֙י 10ָֽנ ָּֽת� ֲע� �ד ֙י ֙י� � ַהּו ּ֖כ� ת�� ת� מ:� �֔א ֙יו� ו ל� ד ֲע� מ:1 Vֲע ֔א* ו�
ֵר � ָׁ֔ש* �ֵר ׀ ֔א ַ֖ז* � ֵּנ� ֲח ַה I ַּ֞ק ֔א* ֹו ו� ל- ַ֤פ� ֙י ָֽנ� � ֵר� �ֲח �ַה ֔א ֙י* ֲח� � א ֙י� ֙י ל=# ( ּ֖כ�
ם # ֙י֔א� ב� �֔א ו� ֹו  ֲע� ֵר: ל־ַ֖ז� ֲע ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ַה�  ד� ֲע� ִצ� ֔א* ו� ֹו  ל־ֵר=אָׁ֔ש� ֲע

ַה׃  ֵּנ� � ַה� ֙י  � ָֽנ� ד: �ל־֔א )ד  11֔א* ו� ָּד� ְק  # ַ֖ז� �ֲח ֵּ֧י ֙יובבגדו ו � ד� ג� ב� ְּב�
ֹו׃ �ָּֽת ֔א� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֙ים  � ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ל־ַה� ּ֖כ� ם  # ג ו� ם  - ֲע� ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו

ּול 12 I֔א ל־ָׁ֔ש� ֲע ב  ֵר* - ֲע� ד־ַה� ֲע מּו  � ִצ7 ֵּ֧י� ו ּו  ּ֖כ� ב� ֵּ֧י� ו דּו�  ֹּ֥פ� ס� ֵּ֧י� � ו
֙ית � ל־ְּב� ֲע ו� ַה�  ַהו� ֙י� ם  1 ל־ֲע ֲע ו� ֹו  ָֽנ� ְּב� ן  � ת� ַהֹוָֽנ� ל־֙י� ֲע ו�

ב׃  ֵר* � ֲח� ּו ְּב* ל� ַ֤פ� ֙י ָֽנ� # ל ּ֖כ� ֔א�� ֵר� ְׂש� ד 13      ס֙י� ו�� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=� ו
ֵר אמ* X=ֵּ֧י ו ַה  ָּֽת� - ֔א� ַה  � ֶּ֖ז* מ� ֙י  # ֔א� ֹו  ל� ֙יד  � ֶּג� ַּמ ַה ֵר�  ֲע Nֵּנ ל־ַה ֔א*

֙י׃  ֶכ� �ָֽנ: ֙י ֔א� � ְק� ל� מ� �#ֵר ֲע ֙יָׁ֔ש ֶּג� ( ן־֔א� -ד 14ְּב* ו� ֙יו ָּד� � ל� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=# ו
M֙יֲח # ָׁ֔ש� ת־מ� ת ֔א* � ֲח� ָׁ֔ש ָ֔ך� ל� ד� � � ֙י� Mֲח N:ל ָׁ֔ש� את� ל� ֵר�� א ֙י� ֙יְך ל=� Z֔א�

�ַה׃  ַהו� ֵר 15֙י� אמ* ֵּ֧י=� ֙ים ו ֵר�� ֲע� ֵּנ� ַה � ד� מ� ֲח ֔א ד ל� ו�� א ד� � ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו
ת׃  �מ: ֵּ֧י� ַהּו ו � ּ֖כ� ֵּ֧י ֹו ו ֲע־ְּב- ג �ָׁ֔ש ֹּ֥פ� ד 16ֶּג ו�� ֙יו� ָּד� ל� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=1 ו

ָ֔ך� דמ֙יך  מ� ֵרָּד� אמ:� ָ֔ך� ל� 1ַה ב� ָֽנ� ֙יָ֔ך ֲע� ֙י ַ֤פ�� � ָ֔ך ּ֖כ� - ל־ֵר=אָׁ֔ש* ֲע
�ַה׃  ַהו� ֙יֲחM ֙י� # ָׁ֔ש� ת־מ� ֙י ֔א* ָּֽת� � ת ֙י מ: # ֶכ� ָֽנ: ן 17      ס֔א� � ָֽנ� ְק: ֙י� ו

ן # ת� ַהֹוָֽנ� ל־֙י� ֲע ּול ו� ֔א� ל־ָׁ֔ש� את ֲע ֶּ֖ז=- ַה ַה � ֙יָֽנ� ַּ֞ק� ת־ַה ד ֔א* ו�� ָּד�
ֹו׃  �ָֽנ #ַה 18ְּב� ֵּנ� ת ַה� ָׁ֔ש* - ַה ְק� � ַהּוד� ֙י־֙י� � ָֽנ� ד ְּב� # ַּמ� ל ֵר ל� אמ* X=ֵּ֧י ו

ֵר׃  � ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ַה ֵר  ַ֤פ* # ל־ס� ֲע ַה  � תּוב� ל 19ֶכ� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י�  ב� ְּצ� ַה
֙ים׃ � ְּבֹוֵר� ג� ּו  ל# ַ֤פ� ָֽנ� ֙יְך  � ֔א� ל  - ל� ֲח� ֙יָ֔ך  � מֹות* ל־ְּב� ֲע

ת 20 ֲחּוִצ:� ְּב� ּו  ֵר� ְּׂש� ב ל־ָּֽת� � ֔א ת  �ג ב� ֙ידּו  � ֶּג� ל־ָּֽת ֔א
֙ים ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ֹות  ָֽנ� ְּב� ַה�  ָֽנ� ֲח� Nמ ְׂש� ן־ָּֽת� ֹּ֥פ* ֹון  ל- ְק� ָׁ֔ש� ֔א

֙ים׃  � ל� ֵר� �ֲע ַה� ֹות  ָֽנ# ְּב� ַה  ָֽנ� ַ֖ז� ל:� �ֲע ן־ָּֽת � ֲעM 21ֹּ֥פ* ְּב:� ל� ֶּג� ב ֙י  � ֵר� ַה�
֙י � ּ֖כ� ת  ֵרּומ:- ת� ֙י  � ד� ּוְׂש� ם  � ֙יֶכ* ל� �ֲע ֵר  ( ְט� ל־מ� ֔א ו� ל  + ל־ְט ֔א
M֙יֲח # ָׁ֔ש� ֙י מ� � ל� ּול ְּב� ֔א� ן ָׁ֔ש� � ג� ֙ים מ� ְּבֹוֵר�� ן ֶּג� � ג� ל� מ� ֲע ג� ם ָֽנ� 1 ָׁ֔ש�

ן׃  מ* � ְּׁש� ת 22ְּב ָׁ֔ש* Z*֙ים ְק ְּבֹוֵר�� ב� ֶּג� ל* Nֲח� ֙ים מ� ל�� ל� �ם ֲח � ָּד מ�
א ל=# ּול  ֔א� ָׁ֔ש� ב  ֵר* � ֲח* ו� ֹוֵר  ֲח- ֔א� ֹוג  ְׂש� ָֽנ� א  ל=# ן  ת�� ֹוָֽנ� ַה� ֙י�

ם׃  � ֙יְק� ֵר� ּוב  ָׁ֔ש� ֙ים 23ת� 1 ב� ַה� V֔א ֵּנ* ַה ן  ת�� ֙יַהֹוָֽנ� ו� ּול  ֔א� ָׁ֔ש�
דּו - ֵר� ַ֤פ� ָֽנ� א  ל=� ם  � מֹות� ּוב� ם  ֙יַה*� ֵּ֧י� ֲח ְּב� ם�  ֙ימ� ֲע� ֵּנ� ַה ו�

ֵרּו׃  � ב� ֹות ֶּג� ֙י� ֵר� �֔א ּלּו מ� � ֙ים ְק � ֵר� ָׁ֔ש� ֵּנ� ל 24מ� ֔א�� ֵר� ְׂש� ָֽנֹות� ֙י� ְּב�
֙ים ָֽנ�� ד� �ם־ֲע ֙י� ֲע� ָֽנ� ם ָׁ֔ש� 1 ֶכ* ָׁ֔ש� � ְּב� ל� ַּמ ַה ַה ֙יָֽנ� - ֶכ* ּול ְּב� ֔א� ל־ָׁ֔ש� ֔א*

ן׃  � ֶכ* בּוָׁ֔ש� ל ל� � ב ֲע ַה�� ֙י ַ֖ז� � ד� �ַה� ֲע ל* �ֲע ַּמ � ּו 25ַה ל� ַ֤פ� ֙יְך ָֽנ� Z֔א�
֙יָ֔ך � מֹות* ל־ְּב� ֲע ן  ת�� ֹוָֽנ� ַה� ֙י� ַה  - מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ֹוְך  ת� ְּב� ֙ים  ֵר�� ְּב: ג�

ל׃  � ל� ֙י 26ֲח� � ָּֽת� ּל� מ� # ֲע ָֽנ� ן  ת�� ֹוָֽנ� ַה� ֙י� ֙י�  ֲח� ֙יָ֔ך ֔א� ל*� ֙י ֲע� � ֵר־ל� ִצ
֙ים׃ � ָׁ֔ש� ָֽנ� ת  � ב �ַה ֔א מ� ֙י  ל�� ָ֔ך�  ת� � ב� �ַה ֔א ַה  ת� 1 ֔א ל� ַ֤פ� ָֽנ� ד  ֔א:- מ�

ַה׃  27 � מ� ֲח� ל� ֙י מ� # ל� ּו ּ֖כ� ד� ֵּ֧י=אב� ֙ים ו ְּבֹוֵר�� ּו ג� ל� ַ֤פ� ֙יְך ָֽנ� Zַ֤פ֔א�

ֵר� 2 אמ: 1ַה ׀ ל� ֙יַהו� � ד ְּב ו�2 3 ָּד� ל ֔א ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ן ו ֙י־ֶכ�� ֵר� �ֲח � ֙י ֔א � ַה� ֙י� ו
֙יו � ל� )ַה ֔א� ַהו� ֵר ֙י� אמ* ֵּ֧י=+ ַה ו ַהּוד�� ֙י ֙י� � ֵר� ת� ֲע� ֲח ֔א ַה ְּב� ל*� Vֲע ֔א* ַה
ַה׃ ָֽנ� �ֵר: ב� ֵר ֲח* אמ* ֵּ֧י=# ַה ו � ל* Vֲע ַה ֔א* ָֽנ� # )ד ֔א� ו� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=+ ַה ו - ל� �ֲע

ם� 2 ֲע N:֙יָֽנ ֲח� �֔א ֙יו  - ָׁ֔ש� ָֽנ� ֙י  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ם  � ג ו� ד  ו�� ָּד� ם�  ָׁ֔ש� ל  1ֲע ֵּ֧י ו
֙י׃ � ל� מ� ֵר� ּ֖כ � ַה ל  # ב� ָֽנ� ת  ָׁ֔ש* � ֔א� ל  ֙י� X֙יג ב� �֔א ו ֙ית  ל�� ֲע� ֵר� ַ֖ז� ֵּ֧י� ַה
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ֹו 3 ֙ית- ּוב� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ד  � ו� ד� ַה  # ל� Vֲע ַה* ֹו  ַּמ) ֵר־ֲע� ָׁ֔ש* �֙יו ֔א + ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ו
ֹון׃  �ֵר ב� ֲח* ֙י  # ֵר� ֲע� ְּב� ּו  ב� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ַה 4ו ַהּוד�� ֙י� ֙י  � ָׁ֔ש� ָֽנ� ֔א ֔אּו�  N:ב ֵּ֧י� ו

ַה - ַהּוד� ֙י� ֙ית  � ל־ְּב� ֲע ְך  ל* � מ* ל� )ד  ו� ת־ָּד� ם ֔א* + ֲחּו־ָׁ֔ש� ָׁ֔ש� מ� ֵּ֧י� ו
ֵר # ָׁ֔ש* �ד ֔א ֲע�� ל� ֶּג� ֙יָׁ֔ש  � ב� ֙י� ֙י�  ָׁ֔ש� ָֽנ� ֔א ֵר  אמ:� ד� ל� ו� ד� ל� דּו  1 ֶּג� ֵּ֧י ו

ּול׃  �֔א ת־ָׁ֔ש� ֔א* ּו  ֵר� ב� ד� 5      סְק� ו� ָּד� ֲח  1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ֵר אמ* ֵּ֧י=� ו ד  - ֲע� ל� ֶּג� ֙יָׁ֔ש  � ב� ֙י� ֙י  � ָׁ֔ש� ָֽנ� ל־֔א ֔א* ֙ים  ֶכ�� ֔א� ל� מ

ֵר7 ְּב� ם  ֙יַה*� ל� �םt֔א E*֙ית ְׂש� �ֲע ֵר  ָׁ֔ש*2 �֔א ַה  ֙יַהו�� � ל ם�  ָּֽת* ֔א ֙ים  1 ֶכ�
ּו ֵר� ְּב� ְק� ָּֽת� � ו ּול  ֔א� ם־ָׁ֔ש� ם� ֲע� ֙יֶכ* ָֽנ� �ד: �ם־֔א ַה ֲע� ֶּ֖ז*� ד ַה ס* � ֲח* ַה

ֹו׃  �ת ת 6֔א: - מ* V֔א ו* ד  ס* � ם ֲח* � ֶכ* ַּמ� #ַה ֲע� ַהו� ְׂש־֙י� ֲע � ֙י ַה  Xָּֽת� ֲע ו�
ֵר # ָׁ֔ש* �את ֔א ֶּ֖ז=� ַה ַה � ּטֹוב� ם� ַה ֶכ* ָּֽת� ַה ֔א� 1 ְׂש* Vֲע ֙י ֔א* ֶכ�� ָֽנ: �ם ֔א� ג ו�

ַה׃  � ֶּ֖ז* ַה ֵר  # ב� ָּד� ַה ם  � ֙ית* ְׂש� �ַה 7ֲע ָֽנ� ְק� � ַ֖ז Vֲח ָּֽת* ׀  ַה  � ָּֽת� ֲע ו�
ּול ֔א- ם ָׁ֔ש� � ֙יֶכ* ָֽנ� ד: �ת ֔א � ֙י־מ� ל ּ֖כ� ֙י� �֙י־ֲח ָֽנ� ב� ֙יּו� ל� ַה� � ם ו� ֙יֶכ*� ד� ֙י�
ם׃  � ֙יַה* ל� �ְך ֲע ל* � מ* ַה ל� ( ַהּוד� ֙ית־֙י� ּו ב� ֲח+ ָׁ֔ש� ֙י מ� ת�� ם־֔א: ג ַ֤פו�

ֲח 8 � ְק ּול ל� ֔א- ָׁ֔ש� ֵר ל� � ָׁ֔ש* �א ֔א � ב� ֵר־ִצ� ֵר ְׂש ן־ָֽנ�� �ֵר ְּב* ָֽנ� ב� ֔א ו�
ם׃ ֙י� � ָֽנ� �ֲח מ ַהּו  � ֵר� ב� �ֲע ֵּ֧י ו ּול  ֔א� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ת�  ָׁ֔ש* N:ְּב ֙יָׁ֔ש  # ת־֔א� ֔א*

֙י 9 � ָׁ֔שּוֵר� �֔א ל־ַה� ֔א* ו� ד  ֲע�� ל� ֶּג� ל־ַה ֔א* ַהּו�  Nֶכ� ל� מ� ֵּ֧י ו
ן מ�� ֙י� ָֽנ� ל־ְּב� ֲע ו� ם�  ֙י� Nֵר ַ֤פ� ל־֔א* ֲע ו� אל  - ֲע* ֵר� ַ֖ז� ל־֙י� � ֔א* ו�
ַה׃  �ּל: ּ֖כ7 ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ַ֤פו�

ּול 10 ֔א� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ת  ָׁ֔ש* ֙יָׁ֔ש־ְּב:� � ֔א� ַה  Eָֽנ� ָׁ֔ש� ֙ים  ֲע�2 ְּב� ֵר� ן־֔א ְּב*
ְך Z֔א ְך  - ל� מ� ֙ים  � ָֽנ� ָׁ֔ש� ם  ֙י� # ָּֽת ּוָׁ֔ש� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ֶכֹו�  ל� מ� ְּב�

ד׃  � ו� ד� ֙י  # ֵר� �ֲח ֔א ּו  ֙י� ַה� ַה  ַהּוד�� ֙י� ֙ית  � ֵר 11ְּב� � ֹּ֥פ ס� מ� ֙י�  ַה� ֙י� � ו
֙ית � ל־ְּב� ֹון ֲע ֵר� ב� ֲח* ְך ְּב� ל* ( ד מ* # ו� ַה ד� ֙י�2 ֵר3 ַה� ָׁ֔ש* �֙ים ֔א מ�� ֵּ֧י� ַה
֙ים׃ � ָׁ֔ש� ֲ̀חד� ַה  # ְּׁש� ָׁ֔ש� ו� ֙ים  � ָֽנ� ָׁ֔ש� ֲע  ב # ָׁ֔ש* ַה  - ַהּוד� ֙י�

ת 12      ס ָׁ֔ש* ֙יָׁ֔ש־ְּב:� � ֙י ֔א� � ד� ב� ֲע ֵר ו� ן־ָֽנ�� �ֵר ְּב* ָֽנ� ב� א� ֔א ִצ� ֵּ֧י� ו
ַה׃  ֹוָֽנ� �ֲע ב� ֶּג� ם  ֙י� � ָֽנ �ֲח ַּמ � מ� ּול  ֔א- ן־ָׁ֔ש� ב 13ְּב* ֙יֹו֔א�2 ו�

ּום ָׁ֔ש) ֶּג� ַ֤פ� ֵּ֧י� � ו ּו  ֔א� ִצ� � ֙י� ד�  ו� ד� ֙י  1 ד� ב� ֲע ו� ַה  Eֵרּו֙י� ן־ִצ� ְּב*
ַה ּל* 1 ֔א� ּו  Eב ָׁ֔ש� ֵּ֧י�2 ו ו  - ָּד� ֲח� ֙י ֹון  ֲע� ב� ֶּג� ת  # ֶכ ֵר� ל־ְּב� ֲע
ַה׃ � ֶּ֖ז* מ� ַה  � ֶכ� ֵר� ְּב� ל־ַה ֲע ַה  ּל* # ֔א� ו� ַה  ֶּ֖ז*� מ� ַה�  ֶכ� ֵר� ְּב� ל־ַה ֲע

֙ים 14 ֵר�� ֲע� ֵּנ� א� ַה ּומּו ָֽנ� ְק1 ב ֙י� ל־֙יֹו֔א�� ֵר� ֔א* ָֽנ� ב� ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=1 ו
מּו׃  � ְק7 ֙י� ב  � ֵר ֙יֹו֔א� אמ* ֵּ֧י=# ו ֙יָֽנּו  - ָֽנ� ַ֤פ� ּו ל� ְק� �ֲח ֙יְׂש � מּו 15ו� � ְק7 ֵּ֧י� ו

֙יָׁ֔ש # ֔א� ּול� ן  מ�� ֙י� ָֽנ� ב� ל� ֵר  � ְׂש� ֲע� +֙ים  ָֽנ� ֵר ָׁ֔ש� - ֹּ֥פ� ס� מ� ב� ּו  ֵר� ב� ֲע ֵּ֧י ו

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

ד׃ � ו� ד� ֙י  # ד� ב� ֲע מ� ֵר  � ְׂש� ֲע� #֙ים  ָֽנ� ּוָׁ֔ש� ּול  ֔א� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ת�  ָׁ֔ש* N:ְּב
ד 16 � ִצ ְּבֹו� ְּב� ֵר� ֲח ו� ַהּו  ֲע�� אָׁ֔ש ֵר� ֵר=� ֙יָׁ֔ש ׀ ְּב� � ְקּו ֔א� Eַ֖ז� �ֲח ֵּ֧י � ו

ּוא ַה� ַה ֹום  ְק� ַּמ� ל א�  ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו ו  - ָּד� ֲח� ֙י ּו  ל� ֹּ֥פ� ֵּ֧י� � ו ַהּו  ֲע�� ֵר�
ֹון׃  �ֲע ב� ג� ְּב� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֙ים  � ֵר� ְּצ7 ַה ת  # ְק ל� ֙י 17ֲח* + ַה� ָּֽת� ו

ף ג* 1 ֵּנ� ֵּ֧י� ּוא ו ַה- ֹום ַה ֵּ֧י� ד ְּב ֔א:� ד־מ� ַה ֲע # ָׁ֔ש� ַה ְק� ( מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה
ד׃ � ו� ד� ֙י  # ד� ב� ֲע ֙י  � ָֽנ� ַ֤פ� ל� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  � ָׁ֔ש� ָֽנ� ֔א ו� ֵר�  ָֽנ� ב� ֔א

֙י 18 � ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ב ו # ַה ֙יֹו֔א� ֵרּו֙י�� �֙י ִצ� ָֽנ� ַה� ְּב� ל:ָׁ֔ש� ם ָׁ֔ש� ֙יּו־ָׁ֔ש�� ַה� � ֵּ֧י� ו
ם � ֙י� ב� ְּצ� ד ַה # ֲח ֔א ֙יו ּ֖כ� ל�� ג� ֵר ל ְּב� � ל� ְק ַה֔א� ְׂש� �ֲע ל ו - ַה֔א� ְׂש� �ֲע ו

ַה׃  � ד* ְּׂש� ֵר ְּב # ָׁ֔ש* �-ֵר 19֔א ָֽנ� ב� ֙י ֔א � ֵר� �ֲח ל ֔א � ַה֔א� ְׂש� �ף ֲע ָּד:# ֵר� ֵּ֧י� ו
אול מ=� ְּׂש� ל־ַה � ֲע ו� ֙ין�  מ� ֵּ֧י� ל־ַה ֲע ת  ֶכ* ל*� ל� ַה  � ְט� א־ָֽנ� �ל= ו�

ֵר׃  � ָֽנ� ב� ֔א ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א ֵר 20מ� אמ* X=ֵּ֧י ו ֙יו  ֵר�� �ֲח � ֔א ֵר�  ָֽנ� ב� ֔א ן  1ַ֤פ* ֵּ֧י� ו
ַה ְׂש� �ַה ֲע � ַה ַ֖ז* # ָּֽת� ֔א ֙י׃ tַה ֶכ� �ָֽנ: ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ו ל  - ֵר 21֔א� אמ* ֵּ֧י=+ ו

ָ֔ך מ=אל*� ל־ְׂש� ֹו ֲע ָ֔ך� ֔א� ֙יָֽנ� � מ� ל־֙י� ָ֔ך� ֲע ַה ל� 1 ְט� ֵר ָֽנ� ָֽנ�� ב� ֹו ֔א ל�
ֹו ת- ִצ� ל� �ת־ֲח ָ֔ך� ֔א* ֲח־ל� ְק ֙ים ו� ֵר�� ֲע� ֵּנ� ַה � ד� מ� ֲח� ָ֔ך� ֔א* ַ֖ז ל� ֲח:� V֔א ו*

֙יו׃  � ֵר� �ֲח ֔א מ� ּוֵר  ס� ל� ל  ַה֔א�� ְׂש� �ֲע ַה  � ב� א־֔א� �ל= ף 22ו� ס* ֵּ֧י:+ ו
ָ֔ך� ל� ּוֵר  ס# ל  ַה֔א�� ְׂש� �ל־ֲע ֔א* ֵר�  אמ: ל� ֵר  ָֽנ�� ב� ֔א ֹוד  ֲע�
֙י �ָֽנ א ַ֤פ� � ְּׂש� ֙יְך� ֔א* ֔א� ַה ו� ִצ� ֵר� �ַה� ֔א ּ֖כ� N*ּ֖כ ַה ֔א ַּמ� 1 ֙י ל� - ֵר� �ֲח � ֔א מ�

֙יָ֔ך׃  � ֲח� ב ֔א� � ל־֙יֹו֔א� ֵר3 23֔א* ָֽנ� ב� ַהּו ֔א � ּ֖כ� ֵּ֧י ּוֵר ו ס� ן ל� � ֔א� מ� ֙י� ו
֙ית� ָֽנ� �ֲח � ַה א  1 ִצ� ָּֽת� ו ָׁ֔ש  מ* ֲח:� ל־ַה ֔א* ֙ית  Eָֽנ� �ֲח ַה ֙י  ֵר�2 �ֲח ֔א ְּב�

ת  �מ� ֵּ֧י� ו ם  � ל־ָׁ֔ש� ֹּ֥פ� ֵּ֧י� ו ֙יו  ֵר�� �ֲח ֔א ֙יו תֲחתו מ� - ָּֽת� ֲח� ֙יָּֽת bַה� ֙י� ו
ם + ָׁ֔ש� ל  ַ֤פ ֵר־ָֽנ�2 ָׁ֔ש* �֔א ְקֹום3  ַּמ� ל־ַה � ֔א* א  � ְּב� ל־ַה ּ֖כ�

ַה ְׂש� �דּו׃ tֲע �מ: �ֲע ֵּ֧י � ו ת  מ:� ֵּ֧י� ו ל  ( ב 24֔א� # ֙יֹו֔א� ּו  ַ֤פ) ָּד� ֵר� ֵּ֧י� � ו
ַה מ� ַה�� ו� ַה  ֔א� ְּב�� ָׁ֔ש  מ* � ְּׁש* ַה ו� ֵר  - ָֽנ� ב� ֔א ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א ֙י  � ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ו
ְך ֵר* � ֙יֲחM ָּד* ֙י־ג�� ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ֵר� ֲע ָׁ֔ש* �ַה ֔א ַּמ�� ת ֔א � ֲע ב� ד־ֶּג� ֔אּו ֲע Zְּב�

ֹון׃  �ֲע ב� ֶּג� ֵר  # ְּב ד� ֙י 25מ� � ֵר� �ֲח ֔א ן�  מ� ֙י� ָֽנ� ֙י־ב� � ָֽנ� ב� ּו  ִצ1 ְּב� ְק ת� � ֵּ֧י� ו
ל # ֲע ּו  ד� מ� �ֲע ֵּ֧י ו ת  - ֲח� ֔א* ַה  � ָּד� ג7 �֔א ל ּו  ֙י� ַה� ֵּ֧י� ו ֵר  ָֽנ�� ב� ֔א

ת׃  � ֲח� ַה ֔א* � ֲע� ב� ב 26ֵר=אָׁ֔ש־ֶּג� ל־֙יֹו֔א�� ֵר ֔א* Eָֽנ� ב� א ֔א ֵר�2 ְק� ֵּ֧י� ו
ַה ָּֽת� ֲע� �ד ֙י� ֹוא  ל� �ַה ב  ֵר* ֲח*� ל  אֶכ ָּֽת=� ֲח�  ִצ N*ָֽנ ל� �ַה ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו
֙י� ת ד־מ� ֲע ו� ַה  - ֵרֹוָֽנ� �ֲח ֔א ְּב� �ַה  ֙י* ַה� ת� ַה  # ֵר� ֙י־מ� � ּ֖כ�
ם׃ � ֙יַה* ֲח� �֔א ֙י  # ֵר� �ֲח ֔א מ� ּוב  ָׁ֔ש� ל� ם  ֲע�� ל� ֵר  � א־ת=אמ �ל=

t Transcription uncertain. Examine the LC image for 
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ָּֽת� 27 ֵר� - ְּב א ָּד� � ֙י לּול� # ֙ים ּ֖כ� ל:ַה�� V֔א � ֙י ַה� Zב ֲח ֵר ֙יֹו֔א�� אמ* ֵּ֧י=� ו
֙י # ֵר� �ֲח ֔א מ� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ם  ֲע�� ַה� ַה  � ל� �ֲע ָֽנ ֵר�  ְק* N:ְּב ַה � מ� ַ֖ז  1 ֔א� ֙י  � ּ֖כ�

֙יו׃  � ֲח� דּו� 28֔א� מ� ֲע � ֵּ֧י ו ֵר  ְּׁשֹוַ֤פ�� ְּב ב�  ֙יֹו֔א� ֲע  1 ְק ת� ֵּ֧י� ו
ל - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א ֹוד  ֲע� ּו  ַ֤פ# ָּד� ֵר� א־֙י� �ל= ו� ם  ֲע�� ל־ַה� ּ֖כ�

ם׃  � ֲח� ּל� ַה� ל� ֹוד  ֲע� ּו  ַ֤פ# ס� א־֙י� �ל= ֙יו 29ו� ָׁ֔ש�� ָֽנ� �֔א � ו �ֵר  ָֽנ� ב� ֔א ו�
ּו ֵר� ב� ֲע ֵּ֧י ו ּוא  ַה- ַה ַה  ל� ֙י� � ּל ַה ל  ּ֖כ:� ַה  ב�� ֵר� �ֲע � ְּב� ֶכּו�  ל� � ַה�
ם׃ ֙י� � ָֽנ� �ֲח ֔אּו מ ב:� ֵּ֧י� ו ֹון  ֵר� ת� ְּב� ל־ַה ֶכּו� ּ֖כ� �ל� ֵּ֧י� ו ן  ָּד�� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֔א*

ץ 30 ְּב:� ְק� ֵּ֧י� ו ֵר  ָֽנ�� ב� ֔א ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א מ� ב  Zָׁ֔ש� ב  ֙יֹו֔א�� ו�
)ד ו� ד� ֙י  # ד� ב� ֲע מ� ּו  Eד ְק� ֹּ֥פ�2 ֵּ֧י� ו ם  - ֲע� ל־ַה� ת־ּ֖כ� ֔א*

ל׃  � ַה־֔א� ְׂש� �ֲע ו ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ֵר  # ְׂש� ַה־ֲע� � ֲע� ָׁ֔ש� ד 31ָּֽת� ו�� ד� ֙י  � ד� ב� ֲע ו�
ֹות ֔א+ ל:ָׁ֔ש־מ� ָׁ֔ש� -ֵר  ָֽנ� ב� ֔א ֙י  � ָׁ֔ש� ָֽנ� ֔א ּוב� ן  מ�� ֙י� ָֽנ� ְּב� מ� ּ֖כּו�  ַה�

תּו׃  � מ� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ֙ים  ( ְּׁש� ָׁ֔ש� ל 32ו� ַה֔א�� ְׂש� �ת־ֲע ֔א* ֔אּו�  ְׂש� ֵּ֧י� ו
ּו ֶכ� ל� ֵּ֧י� ם ו ֲח* - ֙ית ל� � ֵר ְּב� � ָׁ֔ש* �֙יו ֔א ב�� ֵר ֔א� ב* � ְק* ַהּו� ְּב� N7ֵר ְּב� ְק� ֵּ֧י� � ו
ֹון׃  �ֵר ב� ֲח* ם ְּב� � ַה* ֵר ל� ֔א:# ֵּ֧י� ֙יו ו ָׁ֔ש�� ָֽנ� �֔א � ב� ו ַה ֙יֹו֔א� ל� ֙י� �ּל ל־ַה ֶכ�

ּול 3 ֔א� ֙ית ָׁ֔ש� � ְּב� ֙ין  Zְּב� ַה  ּ֖כ�� ֵר7 �֔א ַה�  מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ֙י  1 ַה� ָּֽת� ו
ּול ֔א� ֙ית ָׁ֔ש� # ְק ּוב� ַ֖ז�� ֲח� ו� ְך  � ל� ד� ַה: ו� ד� ו� -ד  ו� ֙ית ָּד� � ֙ין ְּב� � ּוב�

֙ים׃  � ּל� ד ו� ֙ים  # ֶכ� ל� ּו ו֙ילדו  2      סַה: ד+ ל� ּו� ֵּ֧י� דו ( ו� ד� ל�
ם ֲע ֙יָֽנ:� ֲח� �֔א ל ֹון  ָֽנ� מ� ֔א ֶכֹוֵרֹו�  ב� ֙י  1 ַה� ֙י� ו ֹון  ֵר- ב� ֲח* ְּב� ֙ים  � ָֽנ� ְּב�

ת׃  � אל� ֲע� ֵר� ַ֖ז� ֵּ֧י� ב  3ַה ֔א�� ל� �ַהּו ֶכ� ָֽנ� ָׁ֔ש� ללאב֙יגל ּומ� ֙י� X֙יג ב� c֔א ל
ֹום ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙י�  ָׁ֔ש� ל� ְּׁש� ַה ו� ֙י  - ל� מ� ֵר� ּ֖כ � ַה ל  � ב� ָֽנ� ת  ָׁ֔ש* � ֔א�

ּוֵר׃  �ָׁ֔ש ֶּג� ְך  ל* # מ* ֙י  � מ ל� ת־ָּֽת ְּב ַה  ֶכ�� �ֲע ן־מ � ֙י 4ְּב* � ֙יֲע� ב� ֵר� ַה� ו�
#ַה ֙י� ְט� ַ֤פ ָׁ֔ש� ֙י  � ֙יָׁ֔ש� מ� �ֲח ַה ו� ֙ית  - ֶּג� ן־ֲח ב* �ַה  ֵּ֧י� ָֽנ� ד: �֔א

ל׃  � ֙יְט� ב� �ן־֔א ֙י 5ב* ְּׁש� ָׁ֔ש� ַה תcו� ָׁ֔ש* � ֔א� ַה  � ל� ג� ֲע* ל� ם  ֲע�� ֵר� ת� ֙י�  
ֹון׃  �ֵר ב� ֲח* ְּב� ד  � ו� ד� ל� ּו  ד# ּל� ֙י7 ַה  ּל* ( ֔א� -ד  ו� ַ֤פָּד�

֙ין 6 � ּול ּוב� ֔א� ֙ית ָׁ֔ש� � ֙ין ְּב� Zַה ְּב� מ�� ֲח� ל� ַּמ� ֙יֹות� ַה ַה� � ֙י ְּב� ַה�� ֙י� ו
ּול׃ �֔א ֙ית ָׁ֔ש� # ב� ְק ְּב� � ֶּ֖ז� ֲח ת� #ַה מ� ֙י� )ֵר ַה� ָֽנ� ב� ֔א -ד ו� ו� ֙ית ָּד� � ְּב�

-ַה 7 ֵּ֧י� ת־֔א ב ַה  � ֹּ֥פ� ִצ� ֵר� ּה  � מ� ּוָׁ֔ש� ָׁ֔ש  ג* ל*� ֹּ֥פ� ּול  ֔א� ָׁ֔ש� ּול�
ָׁ֔ש ג* # ֙יל* ל־ֹּ֥פ� ֔א* ַה  את� � ְּב�  Mּוֲע ָּד# מ ֵר  ָֽנ�� ב� ל־֔א ֔א* ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו

֙י׃  � ב� ֙י 8֔א� � ֵר� ב� ל־ָּד� ֲע ד  E:֔א מ� ֵר  ָֽנ�2 ב� ֔א ל� ֵר3  ֲח ֵּ֧י� ו

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

ֵר � ָׁ֔ש* �֔א  e֙י ֶכ� f:ָֽנ ֔א� ב  ל* # ּ֖כ* אָׁ֔ש  ֵר=2 �ַה ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו ת  ָׁ֔ש* ֙יָׁ֔ש־ְּב:� � ֔א�
ּול ֔א� ֙ית ׀ ָׁ֔ש� � ם־ְּב� ד ֲע� ס* E*ַה־ֲח ְׂש* Vֲע � ֹום ֔א* ֵּ֧י2 ַהg ַה ֙יַהּוד� � ל�
ָ֔ך � ֙ית� ִצ� מ� ַה� א  ל=# ו� ַהּו  ֲע�� ֵר� � ל־מ� ֔א* ו� ֙יו�  ֲח� ל־֔א* ֔א* ֙יָ֔ך  ב�� ֔א�
ֹום׃ �ֵּ֧י ַה ַה  � ְּׁש� ֔א� ַה� ן  #hו �ֲע ֙י  ( ל ֲע� ד  ְק:# ַ֤פ� ָּֽת� ו -ד  ו� ד־ָּד� ֙י ְּב�

֙י 9 ֹו ּ֖כ�� ֙יף ל- � ַה ֙י:ס� ֶכ:� ֵר ו� ָֽנ�� ב� ֔א ֙ים� ל� ל:ַה� Vַה ֔א 1 ְׂש* �ֲע ַה־֙י �ּ֖כ:
ֹו׃ �ַה־ּל ְׂש* ֲע* � ן ֔א* � ֙י־ֶכ� � ּ֖כ� ד  ו�� ד� ַה� ל� ַהו� ֙י� ֲע  1 ְּב ָׁ֔ש� ָֽנ� ֵר  ָׁ֔ש*2 �֔א ּ֖כ

֙ים 10 I ְק� ַה� ּול� ּול  ֔א- ָׁ֔ש� ֙ית  � ְּב� מ� ַה  � ֶכ� ל� מ� ַּמ ַה ֙יֵר  # ב� �ֲע � ַה ל�
ן � ָּד� מ� ַה  ַהּוד�� ל־֙י� ֲע ו� ל�  ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ד  ו�� ד� א  � ֵּ֣ס� ת־ּ֖כ� ֔א*

ֲע׃  ב � ָׁ֔ש� ֵר  # ֔א� ד־ְּב� ֲע ֙יב 11ו� # ָׁ֔ש� ַה� ל� ֹוד  ֲע� ל  ֶכ:� א־֙י� �ל= ו�
ֹו׃ �ת ֔א: ֹו  ת� ֔א� ֵר� ֵּ֧י� מ� ֵר  - ב� ָּד� ֵר  � ָֽנ� ב� ת־֔א ֔א*

)ד 12      ס ו� ל־ָּד� ֔א* ׀  ֙ים  + ֶכ� ֔א� ל� מ ֵר  ָֽנ�2 ב� ֔א ֲח3  ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
֙יו תֲחתו  # ָּֽת� ֲח� ַהָּֽת 1 ת� ֵר� ּ֖כ� ֵר  אמ:� ל� ץ  ֵר* - ֙י־֔א� מ� ל� ֵר  אמ:� ל�

֙יָ֔ך � ל* ֔א� ב  # ס� ַה� ל� ְך  ַּמ�� ֲע� ֙י  � ד� ֙י� ַה�  ֵּנ� ַה� ו� ֙י  ָּֽת�� ֔א� ָ֔ך�  ֙ית� � ֵר� ב�
ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ת־ּ֖כ� ת 13֔א* ֵר:# ֶכ� ֔א* ֙י  Xָֽנ� �֔א ֹוב  ְט� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו

ָ֔ך1 ָּֽת� ֔א� ל מ� ֔א�2 ֙י3 ָׁ֔ש: ֶכ� ָֽנ: ד ֔א� bֲח� ֵר ֔א* � ב� ְך ָּד� � ֙ית ֔א - ֵר� ָ֔ך� ְּב� ָּֽת� ֔א�
�֙י ָֽנ� ַ֤פ� ם־ל� ֔א� ׀  ֙י  � ּ֖כ� ֙י  �ָֽנ ת־ֹּ֥פ� ֔א* ַה  � ֔א* ֵר� ל=א־ת� ֵר�  אמ: ל�
ֹות ֔א# ֵר� ָ֔ך� ל� �֔א ב: ּול ְּב� ֔א� ת־ָׁ֔ש� ל ְּב � ֙יֶכ ת מ� Z֔א� �ָ֔ך �֙י֔א ב� Vַה

֙י׃  � ָֽנ� ת־ֹּ֥פ� ֙ים 14      ס֔א* ֶכ�� ֔א� ל� מ ד�  ו� ָּד� ֲח  1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
1ַה ָֽנ� ָּֽת� ֵר  אמ:- ל� ּול  ֔א� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ת  ָׁ֔ש* ֙יָׁ֔ש־ְּב:# � ל־֔א� ֔א*
ַה � ֔א� מ� ֙י ְּב� ֙י ל�� ָּֽת� ְׂש� � ֵר ֵר� ֔א� ָׁ֔ש* �ל ֔א �֙יֶכ ת־מ� ֙י� ֔א* ָּֽת� ָׁ֔ש� ת־֔א� ֔א*

֙ים׃  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ֹות  ל# ֵר� ת 15ֲע� ָׁ֔ש* ְּב:� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ֲח�  ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ן־ ל ְּב* # ֙י֔א� ְט� ל� ם ֹּ֥פ � ֲע� ֙יָׁ֔ש מ� - ם ֔א� � ֲע� � ַה� מ� � ֲח* ַּ֞ק� ֵּ֧י� ָׁ֔ש׃לוש ו ֙י� � ל�

֙יַה� 16 � ֵר* �ֲח ֔א ַה  ֶכ:) ּוב� ֹוְך  ל+ ַה� ּה  ֙יָׁ֔ש�� ֔א� ּה  Eָּֽת� ֔א� ְך  ל* ֵּ֧י�2 ו
ב׃ �ָׁ֔ש: ֵּ֧י� ּוב ו ְך ָׁ֔ש� # )ֵר ל� ָֽנ� ב� ֙יו ֔א # ל� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=2 ֙ים ו - ֵר� ֲח7 � ד־ְּב ֲע

ֵר 17 אמ:- ל� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  # ָֽנ� ְק� ם־ַ֖ז� ֲע� ַה  ֙י�� ַה� �ֵר  ָֽנ� ב� ֵר־֔א ב ּוד�
֙ים + ָׁ֔ש� ְק� ב מ� ם  I*֙ית ֙י� Vַה ם  ָׁ֔ש:� ל� ם־ָׁ֔ש� ֶּג מֹול�  ם־ָּֽת� ֶּג

ם׃  � ֙יֶכ* ל� �ֲע ְך  ל* � מ* ל� )ד  ו� ת־ָּד� ֙י 18֔א* � ּ֖כ� ּו  ְׂש- �ֲע ַה  � ָּֽת� ֲע ו�
֙י ָּד�� ב� ד ֲע � ו� �ד ׀ ָּד� ֙י ֵר ְּב� אמ:� ד� ל� ו� ל־ָּד� ֵר ֔א* 1 מ ַה ֔א� ַהו�� ֙י�
ד � ֵּ֧י ֙ים ּומ� ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� �ד ֹּ֥פ� ֵּ֧י ל� מ� ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י ֙י� 1 ַּמ� ת־ֲע ֙יֲעM ֔א* Eַהֹוָׁ֔ש�

ם׃  � ֙יַה* ב� ֙י� ל־֔א: ֙ין 19ּ֖כ� - מ� ֙י� ָֽנ� �֙י ב� ָֽנ� ַ֖ז� ֔א� ֵר ְּב� � ָֽנ� ב� ם־֔א ֵר ֶּג # ְּב� ד ֙י� ו
ת 1 ֹון ֔א� ֵר� ב� ֲח* ד� ְּב� ו� 1֙י ד� ָֽנ� ַ֖ז� ֔א� ֵר ְּב� Iְּב� ד ֵר ל� ָֽנ�� ב� ם־֔א ְך ֶּג �ל* ֵּ֧י� ו
֙ית # ל־ְּב� ֙י ּ֖כ� � ֙יָֽנ� ֲע� ל ּוב� ֔א�� ֵר� ְׂש� �֙י ֙י� ֙יָֽנ� ֲע� ֵר־ְטֹוב� ְּב� ָׁ֔ש* �ל־֔א ּ֖כ�

ן׃  � מ� ֙י� ָֽנ� ֹו 20ְּב� ָּֽת� ֔א� ו� ֹון  ֵר� ב� ֲח* ד�  ו� ל־ָּד� ֔א* 1ֵר  ָֽנ� ב� ֔א א  ב=2 ֵּ֧י� ו
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֙ים # ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ל ו� )ֵר  ָֽנ� ב� ֔א ד ל� + ו� ְׂש ָּד� ֲע 2ֵּ֧י ו ֙ים  - ָׁ֔ש� ָֽנ� �֙ים ֔א � ֵר� ְׂש� ֲע*
ַה׃  � ָּֽת* ָׁ֔ש� ֹו מ� ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �ד 21֔א bו� ל־ָּד� �ֵר ֔א* ָֽנ� ב� ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו

ְך ל* E*ַּמ ֙י ַה ָֽנ�2 ד: �ל־֔א ַה3 ֔א* ִצ� ְּב� ְק� ֔א* ַה ו� ֶכ� bל� ֔א� � ַה ׀ ו� ּומ� ְק� ֔א�
ָּֽת�� ֶכ� ל � ּומ� ֙ית  ֵר�� ְּב� ָ֔ך�  ָּֽת� ֔א� ּו  ת1 ֵר� ֶכ� ֙י� ו� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ת־ּ֖כ� ֔א*
)ד ו� ָּד� ֲח  # ּל ָׁ֔ש ֵּ֧י� ו ָ֔ך  - ָׁ֔ש* ַ֤פ� ָֽנ �ַה  ּו* ֔א ֵר־ָּֽת� ָׁ֔ש* �֔א ל  ֶכ:# ְּב�

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ְך ְּב� #ל* ֵּ֧י� ו ֵר  � ָֽנ� ב� ת־֔א 1ד 22֔א* ו� ד� ֙י  ד�2 ב� ַה3 ֲע ֵּנ� ַה� ו�
֙י֔אּו - ב� ַה� ם  � ַּמ� ֲע� ב  � ֵר� ל  # ל� ָׁ֔ש� ו� ּוד  ד� ֶּג� ַה � מ� א  � ְּב� ב�  ֙יֹו֔א� ו�
ְך #ל* ֵּ֧י� ֹו ו ֲח� ּל� ֙י ָׁ֔ש� # ֹון ּ֖כ� ֵר� ב� ֲח* ד� ְּב� ו� ם־ָּד� 1ֵּנּו ֲע� ֙יָֽנ* ֵר ֔א� ָֽנ�� ב� ֔א ו�

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ֔אּו 23ְּב� - ֹו ְּב� ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �א ֔א # ב� ְּצ� ל־ַה ֶכ� ב ו� ( ֙יֹו֔א� ו�
ֵר� ן־ָֽנ� ְּב* 1ֵר  ָֽנ� ב� א־֔א � ְּב� ֵר  אמ:� ל� ב�  ֙יֹו֔א� ל� דּו  1 ֶּג� ֵּ֧י ו

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ְּב� ְך  #ל* ֵּ֧י� ו ַהּו  � ֲח� ּל� ָׁ֔ש ֙י� � ו ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה א 24֔א* ב=1 ֵּ֧י� ו
א 1 ַה־ב� ֵּנ� ַה ַה� ֙ית� - ְׂש� ַה ֲע� � ֵר מ* אמ* ֵּ֧י=� ְך ו ל* ַּמ*� ל־ַה ב� ֔א* ֙יֹו֔א�
ֹוְך׃ �ל ַה� ְך  #ל* ֵּ֧י� ו ֹו  ָּֽת� ֲח� ּל ָׁ֔ש� #ַה  ַה־ֶּ֖ז* ַּמ� ל� ֙יָ֔ך  ל*� ֔א� ֵר�  ָֽנ� ב� ֔א

א 25 - ְּב� ָ֔ך�  ת� ָּֽת: ַ֤פ ל� ֙י  # ּ֖כ� ֵר  ן־ָֽנ�� ְּב* �ֵר  ָֽנ� ב� ת־֔א ֔א*  � ָּֽת� ֲע� Nד ֙י�
ת־ ֔א* ָ֔ך� ו� �֔א � ת־מֹוִצ� ת ֔א* ֲע Eד ל� ָ֔ך מבואך ו� ֔א*� ֹוב� תמ� ֲע Xד ל� ו�

ַה׃  � ְׂש* ַה ֲע: � ָּֽת� ֵר ֔א # ָׁ֔ש* �ל־֔א ת ּ֖כ� ( ם 26֔א� � ֲע� ב� מ� א ֙יֹו֔א� 1 ִצ� ֵּ֧י� ו
ֹו ת� בּו ֔א: # ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ֵר ו ָֽנ�� ב� ֙י ֔א � ֵר� �ֲח ֙ים� ֔א ֶכ� ֔א� ל� ֲח מ 1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ד ו ו�� ָּד�

ֲע׃  � ד� ֙י� א  ד ל=# � ו� ד� ו� ַה  - ֵר� ֵּ֣ס� ֹוֵר ַה ְּב� ֵר� 27מ� ָֽנ� ב� ב ֔א 1ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ֵר # ְּב� ד ל� ֵר  ֲע �ְּׁש ַה ֹוְך  ל־ָּֽת� ֔א* ב�  ֙יֹו֔א� ַהּו  1 ּט� ֵּ֧י ו ֹון  ֵר� ב� ֲח*
ם � ד ְּב� ת  מ� Xֵּ֧י� ו ָׁ֔ש  מ* ֲח:� ַה ם�  ָׁ֔ש� ַהּו  1 ּ֖כ� ֵּ֧י ו ֙י  ל� - ְּׁש* ְּב ֹו  ָּֽת� ֔א�

֙יו׃  � ֲח� ֔א� ל  # ַה־֔א� ְׂש� �ן 28ֲע ֶכ�� ֙י  ֵר� �ֲח � ֔א מ� ד�  ו� ָּד� ֲע  1 מ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ַה � ַהו� ֙י� ם  # ֲע� מ� ֙י  ( ָּֽת� ֶכ� ל מ� ּומ ֙י  + ֶכ� ָֽנ: ֔א� ֙י  2 ְק� ָֽנ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו

ֵר׃  � ן־ָֽנ� ְּב* #ֵר  ָֽנ� ב� ֔א ֙י  � מ� ָּד� מ� ם  - ד־ֲעֹול� לּו� 29ֲע N7ֲח ֙י�
ת � ֵר� ּ֖כ� ל־֙י� ֔א � ֙יו ו� - ב� ֙ית ֔א� � ל־ְּב� ל ּ֖כ� � ֔א* ב ו� אָׁ֔ש ֙יֹו֔א�� ל־ֵר=� ֲע
ל # ַ֤פ� ָֽנ: ְך ו� ל* ( ֹּ֥פ* ֙יְק ְּב # ַ֖ז� �ֲח ֲע ּומ Iֵר� ִצ: ב ּומ� Gב ַ֖ז� b֙ית ֙יֹו֔א� � ְּב� מ�

ם׃  ֲח* � ֵר־ל� ס �ֲח ו ב  ֵר* � ֲח* ֙יו 30ְּב ֲח�� ֔א� ֙י  � ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ו ב�  ֙יֹו֔א� ו�
ל + ַה־֔א� ְׂש� �ת־ֲע ֙ית ֔א* Eמ� ֵר ַה� ָׁ֔ש*2 �3 ֔א ל ֵר ֲע - ָֽנ� ב� ֔א ּו ל� ג� ֵר� ַה�
ַה׃  � מ� ֲח� ל� ַּמ� ְּב ֹון  ֲע� ב� ג� ְּב� ם  ( ֙יַה* ֲח� �ַ֤פ֔א

ם 31 � ֲע� ל־ַה� ל־ּ֖כ� ֔א* ו� ב  Eל־֙יֹו֔א� ֔א* ד  ו�2 ָּד� ֵר3  ֵּ֧י=אמ* ו
ּו ד� ַ֤פ� ס� ֙ים ו� � ַּ֞ק� ּו ְׂש ֵר� ג� ֲח� ם� ו� ֙יֶכ* ד� ג� ּו ב� ֲע1 ֵר� ֹו ְק� ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �֔א
ַה׃ � ּט� ַּמ� ֙י ַה # ֵר� �ֲח ְך ֔א � ל� ד ַה: ו�� ְך ָּד� ל* � ַּמ* ַה ֵר ו� - ָֽנ� ב� �֙י ֔א ָֽנ� ַ֤פ� ל�

ְך 32 ל* � ַּמ* ַה א  + ְּׂש� ֙י� ו ֹון  ֵר- ב� ֲח* ְּב� ֵר  � ָֽנ� ב� ת־֔א ֔א* ּו  ֵר# ְּב� ְק� ֵּ֧י� ו
ּו ּ֖כ� ב� ֵּ֧י� ו ֵר  ָֽנ�� ב� ֔א ֵר  ב* � ל־ְק* ֔א*  � ְּ֙ך� ב� ֵּ֧י� ו ֹו  ת־ְקֹול� ֔א*

ם׃  � ֲע� ל־ַה� ַ֤פּ֖כ�
ל 33 � ב� ֹות ָֽנ� מ# ּ֖כ� ֵר ַה - ֵּ֧י=אמ ֵר ו � ָֽנ� ב� ל־֔א ְך ֔א* ל* ( ַּמ* ן ַה # ָֽנ� ְק: ֙י� ו

ֵר׃  � ָֽנ� ב� ֔א ּות  מ# ֙יָ֔ך� 34֙י� N*ל ג� ֵר ו� ֹות  ֵר� ס7 �א־֔א �ל= ָ֔ך  � ד* ֙י�
ַה � ל� ו� ֙י־ֲע � ָֽנ� ב� ֙י  # ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֹול  ַ֤פ) ָֽנ� ּ֖כ� ָׁ֔שּו  �ֶּג ַה7 ם  ֙י� � ָּֽת ָׁ֔ש� ֲח7 ָֽנ� ל=א־ל�

֙יו׃  � ל� ֹות ֲע� ּ֖כ# ב� ם ל� � ֲע� ל־ַה� ַ֤פּו ֶכ� # ֵּ֧י:ס� ו ָּֽת�  ל� - ַ֤פ� א 35ָֽנ� ב=� ֵּ֧י� ו
ֹום ֵּ֧י- ֹוד ַה ֲע� ם ְּב� ֲח* � )ד ל* ו� ת־ָּד� ֹות ֔א* ֵר+ ב� ַה ם ל� ֲע�� ל־ַה� ֶכ�
ַה ֶכ:� ֙ים� ו� ל:ַה� V֙י ֔א 1 ַה־ּל� ְׂש* �ֲע ַה ֙י ֵר ּ֖כ:� אמ:� ד ל� Eו� ֲע ָּד� 2ב ְּׁש� ֵּ֧י� ו
ם ֲח* � ם־ל* ֲע ְט� ֔א* ָׁ֔ש  מ* ( ְּׁש* ֹוא־ַה �ב +֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ם־ל� ֔א� ֙י  � ּ֖כ� ֙יף  ֙י:ס��

ַה׃  ּומ� �֔א ל־מ� ֶכ� ֹו  ב 36֔א# � ֙יְט ֵּ֧י� ו ֙יֵרּו  ּ֖כ�� ַה� ם  � ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו�
֙י # ֙יָֽנ� ֲע� ְּב� ְך  ל* ַּמ*� ַה ַה  � ְׂש� ֲע� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ל�  ֶכ: ּ֖כ� ם  - ֙יַה* ֙יָֽנ� � ֲע� ְּב�

ֹוב׃  �ם ְט � ֲע� ל־ַה� ל 37ֶכ� � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֶכ� ם ו� ( ֲע� ל־ַה� ּו ֶכ� ֲע+ ד� ֵּ֧י� ו
֙ית � מ� ַה� ל� ְך  ל* ַּמ*� ַה � מ� ַה�  ת� ֙י� ַה� א  ל=1 ֙י  � ּ֖כ� ּוא  ַה- ַה ֹום  ֵּ֧י� ְּב
ֵר׃  � ן־ָֽנ� ְּב* #ֵר  ָֽנ� ב� ת־֔א ַ֤פ֔א*

ּו 38 ֲע� ד� ת� ֹוא  ל� �ַה ֙יו  - ד� ב� �ל־ֲע ֔א* ְך  ל* � ַּמ* ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=# ו
ל׃ � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ְּב� ַה  � ֶּ֖ז* ַה ֹום  ֵּ֧י# ַה ל  ( ַ֤פ ָֽנ� ֹול  ד� ג� ו� ֵר  � ֙י־ְׂש ּ֖כ�

֙ים 39 # ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ַה� ו� ְך  ל* מ*�  Mּוֲח ָׁ֔ש� ּומ� ְך�  ֵר ֹום  ֵּ֧י# ַה ֙י  ֶכ�2 ָֽנ: ֔א� ו�
)ַה ַהו� ם ֙י� + ּל� ָׁ֔ש ֙י ֙י� ֵּנ� - ַּמ* ֙ים מ� � ָׁ֔ש� ַה ְק� � ֵרּו֙י� ֙י ִצ� # ָֽנ� ַה ְּב� ּל* ( ֔א� ַה�
ֹו׃  �ת ֲע� ֵר� ּ֖כ� ַה  � ֲע� ֵר� ַה� ַה  # ְׂש� ֲע: ַ֤פל�

ֹון 4 ֵר� ב� ֲח* ֵר� ְּב� ָֽנ� ב� ת ֔א 1 ֙י מ� � ּול ּ֖כ� ֔א� ן־ָׁ֔ש� ֲע ְּב* � מ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
לּו׃  � ַה� ב� ל ָֽנ� � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֶכ� ֙יו ו� - ד� ּו ֙י� ֹּ֥פ� ֵר� ֵּ֧י� ֙ים 2ו � ָׁ֔ש� ָֽנ� ��֙י ֔א ָֽנ� ּוָׁ֔ש�

ַה Eָֽנ� �ֲע � ד ְּב ֲח�2 ֔א* ם3 ַה� ּול ָׁ֔ש� k֔א ן־ָׁ֔ש� ּו ב* l֙י ֙ים ַה� � דּוד� ֙י־ג� � ֵר� ְׂש�
� ֔א� ְּב� ַה ֹון  ַּמ# ֵר� )֙י  ָֽנ� ְּב� ב  ֶכ�� ֵר� ֙י  � ָֽנ� ְּׁש� ַה ם  + ָׁ֔ש� �֙יtו� ָֽנ� ְּב� מ� ֙י  � ת� ֵר:

ן׃ � מ� ֙י� ָֽנ� ל־ְּב� ֲע ב  � ָׁ֔ש� ֲח� ָּֽת� ֹות  ֵר� ֔א� ם־ְּב� ֶּג ֙י  Zּ֖כ� ן  - מ� ֙י� ָֽנ� ב�
֙ים 3 ֵר�� ֶּג� ם  � ֙יּו־ָׁ֔ש� ַה� ֵּ֧י� � ו ַה  מ� ֙י� - ָּֽת� ֶּג� ֙ים  � ת� ֵר: ֔א� ְּב� ַה ּו  ֲח# ֵר� ב� ֵּ֧י� ו

ַה׃  � ֶּ֖ז* ַה ֹום  ֵּ֧י# ַה ד  � ּול 4      סֲע ֔א� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ן�  ת� ֹוָֽנ� �֙יַה ל� ו�
א ב=� ְּב� ַה  b֙י� ַה� ֙ים  � ָֽנ� ָׁ֔ש� ָׁ֔ש  � מ� ן־ֲח� ְּב* ם  ֙י� - ל� ג� ֵר ַה  � ֶכ� ָֽנ� ן  � ְּב�
ַהּו 1 ֔א� ְּׂש� ָּֽת� ו אל  ֲע*� ֵר� ַ֖ז� ֵּ֧י� � מ� ן  Eת� ֹוָֽנ� �֙יַה ו� ּול  ֔א2 ָׁ֔ש� ת3  ֲע מ7 ָׁ֔ש�
Mֲח � ס� ֹּ֥פ� ֵּ֧י� ל ו ֹּ֥פ:# ֵּ֧י� ּוס ו ָֽנ) ּה ל� # ַ֖ז� ַ֤פ� ֲח� ֙י ְּב� Iַה� ֙י� ס ו ָֽנ:� ָּֽת� ָּֽתֹו� ו ָֽנ� מ �֔א:

ת׃  ָׁ֔ש* �֙יב: ַ֤פ� מ� ֹו  מ# ֙י� 5ּוָׁ֔ש� ת� ֵר: � ֔א� ְּב� ַה ֹון  ַּמ1 ֙י־ֵר� � ָֽנ� ְּב� ּו  Eֶכ ל� ֵּ֧י�2 ו
֙יָׁ֔ש � ֙ית ֔א� � ל־ְּב� ֹום ֔א* ֵּ֧י� ם ַה ֲח:� ֔אּו� ּ֖כ� N:ב ֵּ֧י� ַה ו ָֽנ�� �ֲע ב ּוב � ֶכ� ֵר�
t Transcription uncertain. Examine the LC image for 

other possible readings.
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ם׃ ֙י� � ַ̀הֵר� ְּצ� � ַה ב  # ּ֖כ ָׁ֔ש� מ� ת  � ֔א� ב  ֶכ�� ָׁ֔ש: ּוא  ַה� ו� ת  ָׁ֔ש* ְּב:-
ַהּו 6 � ּ֖כ7 ֵּ֧י ֙ים ו ּט�� ֙י ֲח� � ֲח� ת� ל:ְק� ֙י� Nְּב ֹוְך ַה ד־ָּֽת1 ֔אּו ֲע Eַה ְּב� ֵּנ� ַה� Gו�

ְטּו׃ � ל� מ� ָֽנ� ֙יו  � ֲח� ֔א� #ַה  ָֽנ� �ֲע ּוב ב  ( ֶכ� ֵר� ו� ָׁ֔ש  מ* ֲח:- ל־ַה ֔א*
ֵר 7 � ד �ֲח ְּב תֹו�  ּט� ל־מ� ֲע ב  1 ֶכ� ּוא־ָׁ֔ש: �ַה ו� ת  ֙י� �ְּב ַה ֔אּו  ב:� ֵּ֧י� ו

ֹו ת־ֵר=אָׁ֔ש- ֔א* ֙יֵרּו  � ס� ֵּ֧י� ו ַהּו  ת�7 מ� ֙י� ו ַהּו�  N7ּ֖כ ֵּ֧י ו ֹו  ב� ּ֖כ� ָׁ֔ש� מ�
� ֵּ֧י� ו ֹו  ת־ֵר=אָׁ֔ש� ֔א* ֲחּו�  ְק� ֵּ֧י� ַהmו � ב� ֵר� �ֲע ַה� ְך  ֵר* # ָּד* ּו  ֶכ) ל�

ַה׃  ל� ֙י� � ּל� ל־ַה ת 8ּ֖כ� ָׁ֔ש* ֙יָׁ֔ש־ְּב:# � ֔א� אָׁ֔ש  ת־ֵר=2 ֔א* ֔אּו  ב� ֵּ֧י� Gו
אָׁ֔ש ַה־ֵר=� � ֵּנ� ְך ַה� ל* ַּמ*� ל־ַה ֵרּו� ֔א* אמ� �ֵּ֧י= ֵרֹוןg ו ב� דe ֲח* ו� ל־ָּד� ֔א*
ָׁ֔ש � ַּ֞ק� ְּב� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ָ֔ך�  ב� ֙י� �֔א: ֔אּול�  ן־ָׁ֔ש� ְּב* ת  ָׁ֔ש* ֙יָׁ֔ש־ְּב:� � ֔א�
מֹות� ְק� ָֽנ� ְך  ל* 1 ַּמ* ַה ֙י  ָֽנ�2 אד: � ל ַה  ַהו� G֙י� ן  � ָּֽת� ֵּ֧י� ו ָ֔ך  - ָׁ֔ש* ַ֤פ� ת־ָֽנ ֔א*

ֹו׃  �ֲע ֵר� ֶּ֖ז ּול ּומ� ֔א� ְּׁש� ַה מ� ֶּ֖ז*� ֹום ַה ֵּ֧י� ד 9      סַה Eו� ן ָּד� ֲע 2ֵּ֧י ו
ֹון ַּמ# ֵר� )֙י  ָֽנ� ְּב� ֙יו  ֲח�� ֔א� �ַה  ָֽנ� �ֲע ת־ְּב ֔א* ו� ׀  ב  � ֶכ� ת־ֵר� ֔א*
ַה # ד� ֵר־ֹּ֥פ� ָׁ֔ש* �֔א ַה  Xַהו� ֙י־֙י� ֲח ם  - ַה* ל� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ֙י  � ת� ֵר: � ֔א� ְּב� ַה

ַה׃  � ֵר� ל־ִצ� ּ֖כ� ֙י מ� � ָׁ֔ש� ַ֤פ� ת־ָֽנ ֵר 10֔א* E:אמ ֙י ל� ֙יד3 ל�2 ֶּג� ַּמ ֙י ַה � ּ֖כ�
֙יו ֙יָֽנ�� ֲע� ְּב� ֵר�  ְּׂש� ב מ� ֶכ� 1ַה  ֙י� ּוא־ַה� �ַה ו� ּול  ֔א� ָׁ֔ש� ת  � ַה־מ� ֵּנ� ַה�
ֹו ֙י־ל� ָּֽת� ת� ֵר ל� # ָׁ֔ש* �ג ֔א - ל� ְק� � ִצ� ַהּו ְּב� � ג� ֵר� ַה� ֔א* ֹו ו� �ַה ב� ַ֖ז� �ֲח ֔א: ו�

ַה׃  � ֵר� ְׂש: ּו 11ְּב� ג+ ֵר� ַה� ֙ים  ֲע�� ָׁ֔ש� ֵר� ֙ים  � ָׁ֔ש� ָֽנ� �֙י־֔א � ּ֖כ� ף  I֔א
ַה ָּֽת�� ֲע ו� בֹו  - ּ֖כ� ָׁ֔ש� ל־מ� ֲע ֹו  ֙ית� ב� ְּב� ֙יְק  ( ָּד� ֙יָׁ֔ש־ִצ ת־֔א� ֔א*
ם � ֶכ* ת� ֙י ֔א* # ָּֽת� ֵר� ֲע ם ּוב� ֶכ*� ד� ֵּ֧י* מֹו� מ� ת־ָּד� ָׁ֔ש ֔א* 1 ַּ֞ק� ב �ֹוא ֔א ל2 �ַה

ץ׃  ֵר* � ֔א� ן־ַה� ּום 12מ� ג� ֵר� ַה ֵּ֧י ו ֙ים  Eֵר� ֲע� ֵּנ� ת־ַה ד ֔א* ו�2 ו3 ָּד� ִצ ֙י� ו
ּו ל# ת� ֵּ֧י� ו ם  ֙יַה*� ל� ג� ת־ֵר ֔א* ו� ם�  ֙יַה* ד� ת־֙י� ֔א* ּו  ִצ1 ְּצ� ְק ֙י� � ו
ת� ָׁ֔ש* N:֙יָׁ֔ש־ְּב � ֔א� אָׁ֔ש  ֵר=1 ת  ֔א�2 ו� ֹון  ֵר- ב� ֲח* ְּב� ַה  � ֶכ� ֵר� ְּב� ל־ַה ֲע
ֹון׃  �ֵר ב� ֲח* ְּב� ֵר  � ָֽנ� ב� ֵר־֔א ב* � ְק* ב� ּו  ֵר# ְּב� ְק� ֵּ֧י� ו ֲחּו  � ְק� ַ֤פל�

ַה 5 ֹוָֽנ� ֵר- ב� ד ֲח* � ו� ל־ָּד� ל ֔א* ( ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י ֙י� + ְט� ב� ל־ָׁ֔ש� ֔אּו ּ֖כ� E:ב ֵּ֧י� ו
ָֽנּו׃ ֲח� � ָֽנ� �֔א ָ֔ך�  ֵר� ְׂש� ב� �ּו ָ֔ך#  מ� ִצ� ֲע ּו  ָֽנ) ָֽנ� ַה� ֵר  אמ:� ל� ּו  ֵר� ֵּ֧י=אמ� ו

ְך� 2 ל* N*ּול מ ֔א# ֹות ָׁ֔ש� ֙י2 ַה� ֹום ְּב� ָׁ֔ש� ל� ם־ָׁ֔ש� ֹול ֶּג מ� ת� ם־֔א* ֶּג
ַה  ָּֽת�� ֔א ֙יָֽנּו  ל�� )֙ית� ַה֙י֙יתַה ֲע� ֙י� ֙יא מוִצ֙יא ַה� # ַּמֹוִצ� וַהמב֙יַה

֙יא  � ב� ַּמ� ַה ַהו� ָּֽת�2 ָ֔ך� ֔א ַה ל� Eַהו� ֙י� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֔א*
#ַה ֙י* ַה� ָּֽת� ַה  ( ָּֽת� ֔א ו� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֔א* ֙י�  ַּמ� ת־ֲע ֔א* ַה  1 ֲע* ֵר� ת�

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ֙יד  � ג� ָֽנ� ל 3ל� 1 ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  ָֽנ�2 ְק� ל־ַ֖ז� ּ֖כ� ֔אּו  ב: ֵּ֧י� Gו

m This meteg is a merkha in other texts.

ד # ו� ָּד� ְך  ל* ַּמ*2 ם3 ַה ַה* ת ל� ֵר:� ֶכ� ֵּ֧י� ו ַה  ֹוָֽנ� ֵר� ב� ְך� ֲח* ל* N*ַּמ ל־ַה ֔א*
)ד ו� ת־ָּד� ֔א* ּו  ֲח+ ָׁ֔ש� מ� ֵּ֧י� ו -ַה  ַהו� ֙י� �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֹון  ֵר� ב� ֲח* ְּב� ֙ית  ( ֵר� ְּב�
ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ְך  ל* � מ* ַ֤פל�

ַה 4 � ָֽנ� ֙ים ָׁ֔ש� # ֲע� ְּב� ֵר� ֹו ֔א ֶכ- ל� מ� ד ְּב� � ו� )ַה ָּד� ָֽנ� ֙ים ָׁ֔ש� # ל:ָׁ֔ש� ן־ָׁ֔ש� ְּב*
ְך׃  � ל� ֙ים 5מ� � ָֽנ� ֲע ָׁ֔ש� ב # ַה ָׁ֔ש* ַהּוד�� ל־֙י� ְך ֲע � ל ֵרֹון� מ� ב� ֲח* ְּב�

֙ים 1 ל:ָׁ֔ש� ָׁ֔ש� ְך  �ל מ� mם  � ל ֙יֵרּוָׁ֔ש� ּוב� ֙ים  - ָׁ֔ש� ֲ̀חד� ַה  � ְּׁש� ָׁ֔ש� ו�
ַה׃  � ֙יַהּוד� ו� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ל ּ֖כ� # ַה ֲע ָֽנ�� ל:ָׁ֔ש� ָׁ֔ש� ָׁ֔ש� ְך 6ו� ל* ֵּ֧י�2 ו

ב � ֙יֹוָׁ֔ש� ֙י  � ס� ב7 ֙י� ל־ַה ֔א* ם  �m ל ּוָׁ֔ש� ֵר� ֙י� ֙יו�  ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א � ו ְך  ל* 1 ַּמ* ַה
֙י � ַה ּ֖כ� ֵּנ� ֹוא ַה�� ב� ֵר� ל=א־ת� אמ: 1ד ל� ו� ד� ֵר ל� אמ* ֵּ֧י=2 ץ ו ֵר* - ֔א� ַה�
ֵר אמ:� ל� ֙ים�  ֲח� ס� ֹּ֥פ� ַה ו� ֙ים  1 ֵר� ו� ֲע� ַה ָ֔ך�  ֙יֵר� � ס� Vם־ַה ֔א�

ַה׃  ֵּנ� � ד ַה� � ו� ֹוא ד� ב# א־֙י� �ת 7ל= � ד ִצ7 ת מ� � ד ֔א� ו�� ד ָּד� ּ֖כ:� ל� ֵּ֧י� ו
ד׃  � ו� ֙יֵר ָּד� # ֙יא ֲע� � ֹון ַה� ֵּ֧י- ּוא 8ִצ� ַה� ֹום ַה ֵּ֧י� ד ְּב Eו� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=2 ו

֙ים� ֲח� ס� ֹּ֥פ� ת־ַה ֔א* ו� ֹוֵר  ֵּנ� ְּצ� ְּב �ֲע  ֶּג ֙י� ו� ֙י�  ס� ב7 ֙י� ַה  1 ּ֖כ� ל־מ ּ֖כ�
֙ים  ֵר�� ו� ֲע� � ת־ַה ֔א* ֙י שָֽנאו ו� � ֔א� ָֽנ7 ן�ְׂש� ל־ּ֖כ� ֲע -ד  ו� ָּד� ָׁ֔ש  �ַ֤פ* ָֽנ*

ת׃ ֙י� � ְּב� ל־ַה ֔א* ֹוא  ב� ֙י� א  ל=#  Mֲח ֵּ֣ס�� ּוַ֤פ� �ֵר  ּו� ֲע� ּו  ֵר� אמ� �֙י=
ן 9 ב* 1 ֵּ֧י� -ד ו ו� ֙יֵר ָּד� � ּה ֲע� � א־ל� ֵר� ְק� ֵּ֧י� ַה ו ד�� ִצ7 ַּמ� ד� ְּב ו� ב ָּד� 1ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו

ַה׃  ת� ֙י� � ב� ו� ֹוא  ּל� ַּמ� ן־ַה מ� ֙יב  ב�� ס� ד�  ו� ד 10ָּד� � ו� ָּד� ְך  #ל* ֵּ֧י� ו
ֹו׃  �ַּמ ֲע� ֹות  ֔א� ב� ִצ� ֙י  # ל:ַה� V֔א )ַה  ֙יַהו� ו ֹול  ד- ג� ו� ֹוְך  ל� ַ֤פַה�

11 gד ו� ל־ָּד� ֔א*  e֙ים ֶכ� ֔א� ל� מ ֵר  ְך־ִצ:# ל* � מ* ם  ֙יֵר�2 ֲח� ֲח  ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� Gו
֙יֵר - ְק� ן  ב* � ֔א* ֙י  � ָׁ֔ש� ֵר� � ֲח� ו� ץ  ֲע�� ֙י  � ָׁ֔ש� ֵר� ֲח� ו� ֙ים  ַ֖ז�� ֵר� �֔א ֙י  � ִצ� �ֲע ו

ד׃  � ו� ד� ת ל� ֙י� � ּו־ב �ָֽנ ב� ֵּ֧י� )ַה 12ו ַהו� ֹו ֙י� ֙יָֽנ+ ֶכ� V֙י־ַה � ד ּ֖כ� ו�� ֲע ָּד� �ד ֵּ֧י� ו
ּוֵר ב� �ֲע ֹו ְּב ָּֽת� ֶכ� ל מ� א מ � ְּׂש� ֙י� ָֽנ� ֶכ� ל ו� - ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ְך ֲע ל* � מ* ל�

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֹו  ַּמ# ֹוד 13      סֲע Eֲע ד  ו�2 ָּד� ֲח3  ַּ֞ק ֵּ֧י� ו
ֹון ֵר- ב� ֲח* ֹו מ� ֔א� ֙י ְּב: � ֵר� �ֲח ם ֔א �m ל ּוָׁ֔ש� ֙יֵר� ֙ים� מ� ָׁ֔ש� ָֽנ� ֙ים ו� 1 ָׁ֔ש� ג� ל � ֹּ֥פ�

ֹות׃  �ָֽנ ֙ים ּוב� # ָֽנ� ד ְּב� � ו� ד� ֹוד ל� ּו ֲע) nד #ל� ּו� ֙י� ֹות 14ו מ) ַה ָׁ֔ש� ּל* ֔א�� ו�
ן � ת� ָֽנ� ו� ב  ָׁ֔שֹוב�� ו�  Mּוֲע ַּמ� ָׁ֔ש mם  - ל� ֙יֵרּוָׁ֔ש� ְּב� ֹו  ל� ֙ים  # ּל:ד� ֵּ֧י� ַה

ַה׃  �ל:מ: ׃ 15ּוָׁ֔ש� M֙יֲע � ַ֤פ� ֙י� ו� ג  #ַ֤פ* ָֽנ* ו�  Mּוֲע ֙יָׁ֔ש� ל� V֔א ו* ֵר  # ֲח� ב� ֙י� ו�
ְט׃  16 ל* � ֙יַ֤פ� ל� V֔א ו* ֲע  � ד� ֙י� ל� ֔א* ו� ֲע  # מ� ֙יָׁ֔ש� ל� V֔א ַ֤פו*
ְך� 17 ל* N*מ ד ל� 1 ו� ת־ָּד� ּו ֔א* ֲח2 ָׁ֔ש� ֙י־מ� ֙ים ּ֖כ� ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ּו ַ֤פ� ֲע� מ� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

ָׁ֔ש � ַּ֞ק� ב ל� ֙ים  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ל־ֹּ֥פ� ֶכ� ּו  ל# �ֲע ֵּ֧י ו ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע
ַה׃ � ִצּוד� ַּמ� ל־ַה ֔א* ד  ֵר* � ֵּ֧י� ו ד  ו�� ָּד� ֲע  � מ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו -ד  ו� ת־ָּד� ֔א*

֙ים׃ 18 � ֔א� ַ֤פ� ֵר� ְק  מ* # ֲע� ְּב� ּו  ָׁ֔ש� ְט� ֵּנ� ֵּ֧י� ו ֔אּו  - ְּב� ֙ים  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ּוַ֤פ�
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ַה� 19 ל* Vֲע � ֔א* ַה ֵר  אמ:� ל� ַה�  ֙יַהו� � ְּב 1ד  ו� ָּד� ל  2֔א ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
1ַה ַהו� ֙י� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו ֙י  - ד� ֙י� ְּב� ם  � ָֽנ� ָּֽת� ת� �ַה ֙ים  ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ל־ֹּ֥פ� ֔א*
֙ים � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ת־ַה ֔א* ן  ( ָּֽת� ֔א* ן  ת:# ֙י־ָֽנ� � ּ֖כ� ַה  ל�� �ֲע ד�  ו� ל־ָּד� ֔א*

ָ֔ך׃  � ד* ֙י� ם 20ְּב� � ם ָׁ֔ש� � ּ֖כ� ֵּ֧י ו  e֙ים ִצ� ֵר� ל־ֹּ֥פ� ֲע � ב ְּב� ד  # ו� ד� א  ב=2 ֵּ֧י� ו
ץ ֵר* � ַ֤פ* ֙י ּ֖כ� � ָֽנ ַ֤פ� ֙י ל� ( ב ֙י� ת־֔א: +ַה ֔א* ַהו� ץ ֙י� 2ֵר ֵר ֹּ֥פ� אמ* X=ֵּ֧י דg ו ו� ָּד�
ל ֲע # ְּב ּוא  ַה� ַה ֹום  ְק# ַּמ� ם־ַה � ָׁ֔ש� א  ( ֵר� ְק� ן  ל־ּ֖כ�� ֲע ם  ֙י� - מ�

֙ים׃  � ִצ� ֵר� ם 21ֹּ֥פ� # ֔א� ְּׂש� ֵּ֧י� ו ם  - ֙יַה* ְּב� ִצ �ת־ֲע ֔א* ם  � בּו־ָׁ֔ש� ַ֖ז� ֲע ֵּ֧י ו
֙יו׃  � ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ו ד  � ו� ַ֤פָּד�

ְק 22 מ* # ֲע� ּו ְּב� ָׁ֔ש� ְט� � ֵּנ� ֵּ֧י� ֹות ו ל- �ֲע � ֙ים ל � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹוד ֹּ֥פ� ַ֤פּו ֲע) # ֵּ֧י:ס� ו
֙ים׃  � ֔א� ַ֤פ� א 23ֵר� ל=� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ַה  ֙יַהו�� � ְּב ד�  ו� ָּד� ל  1 ֔א ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

ּול ַּמ# ם מ� � ַה* את� ל� # ם ּוב� ֙יַה*� ֵר� �ֲח � ל־֔א ב� ֔א* ס� ַה ַה� - ל* �ֲע ת
֙ים׃  � ֔א� ֶכ� ֙י  24ְּב� ֙יַה� Gבשמֲעך ו� Iָ֔ך �ֲע מ� ָׁ֔ש� � ֹולּ֖כ� ת־ְק+ ֔א*

ַ֖ז ֔א�� ֙י  � ּ֖כ� ץ  - ֵר� Vֲח ָּֽת* ַ֖ז  � ֔א� ֙ים  � ֔א� ֶכ� ְּב� ַה ֙י  # אָׁ֔ש� ֵר� ְּב� ַה  ( ד� ֲע� ִצ�
֙ים׃ � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� #ַה ַ֤פ� ָֽנ� �ֲח מ ֹות ְּב� ּ֖כ� ַה ֙יָ֔ך ל� ָֽנ*� ַ֤פ� ַה� ל� ַהו� א ֙י� 1 ִצ� ֙י�

ְך� 25 ֵּ֧י ו -ַה  ַהו� ֙י� ַהּו  � ּו� ִצ� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ן  ּ֖כ�� ד�  ו� ָּד� ְׂש  1ֲע ֵּ֧י ו
ֵר׃  ַ֖ז* � ג� ָ֔ך#  �֔א ד־ְּב: ֲע ֲע  ב � ֶּג* מ� ֙ים  ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ת־ֹּ֥פ� ַ֤פ֔א*

ל 6 � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ְּב� ּוֵר  ֲח# ל־ְּב� ת־ּ֖כ� ֔א* )ד  ו� ָּד� ֹוד  ֲע# ף  ס* ֵּ֧י:2 ו
ף׃  ל* � ֙ים ֔א� # ל:ָׁ֔ש� ם� 2ָׁ֔ש� ֲע� ל־ַה� ֶכ� ד ו� ו�� ְך ָּד� �ל* ֵּ֧י� ם ׀ ו �ְק� ֵּ֧י� ו

ת Zם ֔א� ְּׁש�� ֹות מ� ל� �ֲע ַה ַה ל� - ַהּוד� ֙י ֙י� � ל� �ֲע ְּב � ֹו מ� ָּֽת� ֵר ֔א� � ָׁ֔ש* �֔א
+ַה ַהו� ֙י� ם  � ָׁ֔ש� ם  ָׁ֔ש�� א  � ֵר� ְק� ֵר־ָֽנ� ָׁ֔ש* �֔א ֙ים  ל:ַה�� V֔א ַה� ֹון  ֵר� �֔א

֙יו׃  � ל� ֲע� ֙ים  � ב� ֵר7 ּ֖כ� ַה ב  # ֙י:ָׁ֔ש� ֹות  ֔א) ב� בּו 3ִצ� Eּ֖כ� ֵר� ֵּ֧י ו
ַהּו ֔א�7 ְּׂש� ֵּ֧י� ַה ו ָׁ֔ש�� ד� �ַה ֲח � ל� ג� �ל־ֲע ֙ים� ֔א* ל:ַה� V֔א � ֹון ַה� ֵר1 �ת־֔א ֔א*
֙י� ָֽנ� ֹו ְּב� ֙י� ֲח� ֔א �א ו� ֶּ֖ז� ֻע7 ַה ו� - ֲע� ב� ֶּג� ֵר ְּב � ָׁ֔ש* �ב ֔א � ד� ֙יָֽנ� ב� �֙ית ֔א # ְּב� מ�

ַה׃ � ָׁ֔ש� ד� �ֲח ַה  # ל� ג� �ֲע ת־ַה� ֔א* ֙ים  � ג� �ַה ָֽנ: ב  ד�� ֙יָֽנ� � ב� �  t 4֔א
tם � ֲע� ַה  ֲע�� ב� ֶּג� ְּב ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ב�  ד� ֙יָֽנ� � ב� �֔א ֙ית  1 ְּב� מ� ַהּו  ֔א7� ְּׂש� ֵּ֧י� ו

ֹון׃ �ֵר ֔א� ַה� ֙י  # ָֽנ� ַ֤פ� ל� ְך  � ל� ַה: ֹו  X֙י ֲח� ֔א ו� ֙ים  - ל:ַה� V֔א ַה� ֹון  ֵר� �֔א
�֙י 5 ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֙ים�  ְק� �ֲח � ְׂש מ� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙ית  � ל־ְּב� ֶכ� ו� ׀  ד  � ו� ד� ו�

֙ים� ל� ב� ָֽנ� ּוב� ֹות  ֵר1 ֵּנ: ֶכ� ּוב� ֙ים  - ֵרֹוָׁ֔ש� ב� ֙י  � ִצ� �ֲע ל  ֶכ:� ְּב� ַה  ַהו�� ֙י�

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

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

֙ים׃  � ל� ִצ* ל� ִצ* ב� �ּו ֙ים  � ֲע� ָֽנ� ֲע � ָֽנ מ� ּוב� ֙ים  ֹּ֥פ�� ת7 ֔אּו 6ּוב� ב:� ֵּ֧י� ו
֙ים� ל:ַה� V֔א � ֹון ַה� ֵר1 �ל־֔א א ֔א* Eֶּ֖ז� ֲח ֻע7 2ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ֹון ו ֶכ- ן ָֽנ� ֵר* ד־ֶּג:� ֲע

ֵר׃  � ְק� ְּב� ּו ַה ְט� מ� ֙י ָׁ֔ש� # ֹו ּ֖כ� ַ֖ז ְּב� אֲח* ֵּ֧י=� ֵר 7ו ֲח � ֵּ֧י� ַה�cו ַהו� ף ֙י� 1 ֔א
ת �מ� ֵּ֧י� ו ל  - ְּׁש ל־ַה ֲע ֙ים  � ל:ַה� V֔א ַה� ם  ( ָׁ֔ש� ַהּו  # ּ֖כ� ֵּ֧י ו ַה  ֶּ֖ז�� ֻע7 ְּב�

֙ים׃  � ל:ַה� V֔א ַה� ֹון  ֵר# �֔א ם  � ֲע� ם  3 8ָׁ֔ש�� ל ֲע ד  ו�� ד� ל� ֵר  �ֲח ֵּ֧י� ו
ֹום ְק1 ַּמ� א ל Iֵר� ְק� ֵּ֧י� ַה ו - ֶּ֖ז� ֻע7 ץ ְּב� ֵר* � )ַה ֹּ֥פ* ַהו� ץ ֙י� + ֵר ֵר ֹּ֥פ� ָׁ֔ש*2 �֔א

ַה׃  � ֶּ֖ז* ֹום ַה ֵּ֧י# ד ַה � ַה ֲע ֶּ֖ז�� ץ ֻע7 ֵר* � ַהּוא� ֹּ֥פ* )ד 9ַה ו� א ד� # ֵר� ֵּ֧י� ו
֙י � ל ֹוא ֔א� ב# ֙יְך ֙י� ( ֵר ֔א� אמ* X=ֵּ֧י ּוא ו ַה- ֹום ַה ֵּ֧י� ַה ְּב � ַהו� ת־֙י� ֔א*

�ַה׃  ַהו� ֙י� ֹון  ֵר# �֙יו 10֔א ( ל� ֔א� ֙יֵר  # ס� ַה� ל� ד  ו�� ד� ַה  � ב� א־֔א� �ל= ו�
֙ית # ד ְּב� ו�� ַהּו ד� � ּט� ֵּ֧י -ד ו ו� ֙יֵר ָּד� � ל־ֲע� ַה ֲע � ַהו� ֹון ֙י� ֵר# �ת־֔א ֔א*

֙י׃  � ָּֽת� ֶּג� ַה ֹום  ד� Vד־֔א � ב� ֙ית 11ֲע: � ְּב� ַה  Eַהו� ֙י� ֹון  ֵר2 �֔א ב3  ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו
)ַה ַהו� ְך ֙י� ֵר* + ב� ֙י� ֙ים ו - ָׁ֔ש� ַה ֲ̀חד� � ל:ָׁ֔ש� ֙י ָׁ֔ש� � ָּֽת� ֶּג� ם ַה ד:) Vד ֔א # ב� ֲע:

ֹו׃  �֙ית ל־ְּב� ת־ּ֖כ� ֔א* ו� ם  ד:� V֔א ד  # ב� ת־ֲע: ְך 12֔א* ל* � ַּמ* ל ד  �ֶּג ֵּ֧י7 ו
ם� ד: V֔א ד  1 ב� ֲע: ֙ית  ת־ְּב�2 ֔א* ַה  ַהו�� ֙י� ְך  � ֵר ְּב�  gֵר אמ: ל�  eד ו� ָּד�
ְך �ל* ֵּ֧י� ֙ים ו - ל:ַה� V֔א ֹון ַה� ֵר� �ּוֵר ֔א ב� �ֲע ֹו ְּב ֵר־ל� ָׁ֔ש* �ל־֔א ת־ּ֖כ� ֔א* ו�
ם ד:) Vד ֔א # ב� ֙ית ֲע: ְּב�2 ֙ים מ� Eל:ַה� V֔א ֹון ַה� ֵר2 �ת־֔א 3 ֔א* ל ֲע ֵּ֧י ד ו ו�� ָּד�

ַה׃  � ֲח� מ� ְׂש� ְּב� ד  � ו� ָּד� ֙יֵר  # ֙י 13ֲע� # ֔א� ְׂש� ָֽנ: ּו  ד) �ֲע ִצ� ֙י  + ּ֖כ� ֙י  ַה�� ֙י� ו
֙יא׃ � ֵר� ֹוֵר ּומ� ֲח ָׁ֔ש� # ְּב ַ֖ז� ֵּ֧י� ֙ים ו - ד� ֲע� ַה ִצ� � ְּׁש� ַה ָׁ֔ש� � ַהו� ֵרֹון־֙י� �֔א

ד 14 Xו� ד� ו� -ַה  ַהו� ֙י� �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ַ֖ז  ל־ֲע:� ֶכ� ְּב� ֵר  # ּ֖כ� ֵר� ֶכ מ� )ד  ו� ד� ו�
ד׃  � ְּב� ֹוד  ַ֤פ# ֔א� ּוֵר  ג� ל 15ֲח� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙ית  � ל־ְּב� ֶכ� ו� ד�  ו� ד� ו�

ֹול ְק# ּוב� ַה  � ֵרּוֲע� ת� ְּב� -ַה  ַהו� ֙י� ֹון  ֵר� �ת־֔א ֔א* ֙ים  � ל� �ֲע מ
ֵר׃  � -ד 16ָׁ֔שֹוַ֤פ� ו� ָּד� ֙יֵר  � ֲע� א  � ְּב� ַה  ַהו�� ֙י� ֹון  ֵר� �֔א ַה�  ֙י� ַה� ו�

ֹון ּל� ֲח ַה ד  � ֲע ְּב� ׀  ַה  � ַ֤פ� ְק� ָׁ֔ש� ָֽנ� ּול  E֔א ת־ָׁ֔ש� ְּב ל  2֙יֶכ ּומ�
�֙י ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֵר�  ּ֖כ� ֵר� ֶכ ּומ� 1ַ֖ז  ֶּ֖ז� ַ֤פ מ� ד�  ו� ָּד� ְך  ל* 1 ַּמ* ת־ַה ֔א* א  ֵר* ָּֽת�2 ו

ּה׃  � ְּב� ל� ְּב� ֹו  ל� ַ֖ז  ב* # ָּֽת� ו ַה  ַהו�� ֹון 17֙י� ֵר� �ת־֔א ֔א* ֔אּו  Eב� ֵּ֧י� ו
ֵר # ָׁ֔ש* �ל ֔א ַה* ֔א:� ֹוְך ַה� ת� ֹו ְּב� ְקֹומ� מ� תֹו� ְּב� גּו ֔א: 1 ְּצ� ֵּ֧י ַה ו ַהו�� ֙י�
ַה � ַהו� ֙י� ֙י  # ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֹות  ל) ֲע: ד  # ו� ָּד� ל  ֲע 2ֵּ֧י ו -ד  ו� ָּד� ֹו  ַה־ל� ְט� ָֽנ�

֙ים׃  � מ� ל� ַה 18ּוָׁ֔ש� � ֲעֹול� ַה� ֹות  ל# �ֲע ַה מ� ד  ו�� ָּד� ל  � ֶכ ֙י� ו
#ַה ַהו� ֙י� ם  � ָׁ֔ש� ְּב� ם  ֲע�� ת־ַה� ֔א* ְך  ֵר* � ב� ֙י� ו ֙ים  - מ� ל� ְּׁש� ַה ו�

ֹות׃  �֔א ב� ֹון 19ִצ� מ� �ל־ַה ֶכ� ל� ם  Eֲע� ל־ַה� ֶכ� ל� ְק  ּל�2 ֲח ֙י� ו

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� ֲח* N*ת ל # ּל ֙יָׁ֔ש ֲח ֔א�� ַהg ל� ְּׁש� ד־֔א� ֲע ֙יָׁ֔ש ו� � ֔א� מ� e ל� ל ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�
ְך #ל* ֵּ֧י� ו ת  - ֲח� ֔א* ַה  � ֙יָׁ֔ש� ָׁ֔ש� �֔א ו ד  ֲח�� ֔א* ֵר  � ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ֔א* ו� ת  �ֲח ֔א

ֹו׃  �֙ית ב� ל� ֙יָׁ֔ש  # ֔א� ם  � ֲע� ל־ַה� ְך 20ּ֖כ� � ֵר� ב� ל� ד  � ו� ָּד� ב  #ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ד ו�� את ָּד� � ֵר ְק� ֔אּול� ל� ת־ָׁ֔ש� ל ְּב 1 ֙יֶכ א מ� Iִצ� ָּֽת� ֹו ו ֙ית- ת־ְּב� ֔א*
ֵר ָׁ֔ש*2 �ל ֔א ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ְך  ל* � ֹום מ* Eֵּ֧י ד ַה 2ְּב ֶכ� ַה־ֵּנ� ֵר מ אמ* ָּֽת=� ו
ֹות ל# ֶּג� ַה� ּ֖כ� ֙יו  ד�� ב� �ֲע ֹות  ַה� מ� ֔א ֙י�  ֙יָֽנ� ֲע� ל� ֵּ֧יֹום�  ַה ַה  1 ל� ג� ָֽנ�

֙ים׃  � ְק� ֵר� ד ַה� # ֲח ֹות ֔א ל� ג� g 21ָֽנ� ל ֙יֶכ ל־מ� דe ֔א* ו� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=� ו
ֹו ֙ית� ל־ְּב� ּ֖כ� ֙יְך� ּומ� ב� ֔א� � ֙י מ� 1 ֵר־ְּב� ֲח � ֵר ְּב� ָׁ֔ש*2 �ַה ֔א ַהו�� �֙י ֙י� ָֽנ� ַ֤פ� ל�
ל - ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ַה  � ַהו� ֙י� ם  # ל־ֲע ֲע ֙יד  ( ג� ָֽנ� ֙י  # ת� ֔א: ת  2hּו ִצ ל�

�ַה׃  ַהו� ֙י� ֙י  # ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֙י  � ָּֽת� ְק� ֲח ְׂש� את 22ו� ֶּ֖ז=� מ� ֲעֹוד�  ֙י  ת� ּל:1 ְק ּוָֽנ�
ֵר � ָׁ֔ש* �֔א ַהֹות�  מ� �֔א � ם־ַה� ֲע� ו� ֙י  - ֙יָֽנ� ֲע� ְּב� ל  � ַ֤פ� ָׁ֔ש� ֙י  ֙ית� # ֙י� ַה� ו�

ַה׃  ד� � ב� ּ֖כ� ֔א� ם  � ַּמ� ֲע� ָּֽת�  ֵר� �מ ּול 23֔א� ֔א� ת־ָׁ֔ש� ְּב ל�  ֙יֶכ מ� ּול�
ּה׃  � מֹות� ֹום  ֙י# ד  � ֲע ד  -ל* ֙י� ּה  � ל� ַה  ֙י� # א־ַה� �ַ֤פל=

)ַה 7 ֙יַהו� ו ֹו  ֙ית- ב� ְּב� ְך  ל* � ַּמ* ַה ב  # ָׁ֔ש ֙י־֙י� ּ֖כ� ֙י  Xַה� ֙י� ו
֙יו׃  � ב� ֙י� ל־֔א: ּ֖כ� ֙יב מ� � ב� ֵּ֣ס� ֹו מ� ־ל# M֙יֲח � ָֽנ� ְך� 2ַה� ל* N*ַּמ ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=1 ו

֙ית � ב� ְּב� ב  � ֙יֹוָׁ֔ש� ֙י  # ֶכ� ָֽנ: ֔א� א  ָֽנ�� ַה  � ֔א� ֵר� ֙יא  ב�� ֵּנ� ַה ן  � ת� ל־ָֽנ� ֔א*
ַה׃ � ֙יֲע� ֵר� ֙י� ַה ֹוְך  ת# ב ְּב� � ֙י:ָׁ֔ש� ֙ים  ל:ַה�� V֔א � ַה� ֵרֹון�  �֔א � ו ֙ים  - ַ֖ז� ֵר� �֔א

ְך 3 � ָ֔ך� ל� ב� ב� ל� � ֵר ְּב� # ָׁ֔ש* �ל ֔א ְך ּ֖כ:) ל* ַּמ*� ל־ַה ן� ֔א* ת� ֵר ָֽנ� אמ* ֵּ֧י=1 ו
ְך׃  � ַּמ� ֲע� ַה  � ַהו� ֙י� ֙י  # ּ֖כ� ַה  - ְׂש� �ַה 4      סֲע ל� ֙י� � ּל ְּב ֙י  � ַה� ֙י� ו

ֵר׃  �אמ: ן ל� � ת� ל־ָֽנ� ַה ֔א* ַהו�� ֵר־֙י� ב ֙י� ָּד� ַה� ֙י� � ו ּוא  ַה- ְך 5ַה 1 ל�
-ַה ַהו� ֙י� ֵר  � מ ֔א� ַה  ּ֖כ:� ד  ו�� ל־ָּד� ֔א* ֙י  � ָּד� ב� ל־ֲע ֔א*  � ָּֽת� ֵר� מ � ֔א� ו�

֙י׃  � ָּֽת� ב� ָׁ֔ש� ל� ת  ֙י� � ב ֙י  # ַה־ּל� ָֽנ* ב� ָּֽת� ַה  ( ָּֽת� ֔א א 6ַה ל=1 ֙י  � ּ֖כ�
ל� ֔א� ֵר� ְׂש� 1֙י ֙י� ָֽנ� ת־ְּב� ֙י ֔א* Iל:ת� �ֲע ֵּ֧יֹום ַה מ� Gת ל� ֙י� �ב ֙י� ְּב� ָּֽת� ב� Nָׁ֔ש ֙י�
ְך ּל�� ַה ת� מ� ַה�  ֙י* ַה� � ֔א* ו� ַה  - ֶּ֖ז* ַה ֹום  ֵּ֧י� ַה ד  � ֲע ו� ם  ֙י� �ֵר ִצ� ַּמ� מ�

ן׃  � ּ֖כ� ָׁ֔ש� מ� ּוב� ל  ַה* ֔א:� ֙יe 7ְּב� ָּֽת� ֶכ� ּל ַה ת� ֵר־ַה� � ָׁ֔ש* �֔א ל  ֶכ:# ְּב�
ד� ֲח ת־֔א ֔א* ֙י  ָּֽת� ֵר� �ְּב ָּד� ֵר  � ב� ד� �ַה  g ל ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� �֙י  ָֽנ� ל־ְּב� ֶכ� ְּב�
֙י # ַּמ� ת־ֲע ֹות ֔א* ֲע) ֵר� ל� ֙י  ֙ית� ּו�� ִצ� ֵר  � ָׁ֔ש* �ל ֔א ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  � ְט� ב� ָׁ֔ש�
֙ית # ֙י ְּב� � ם ל� # ֙ית* ָֽנ� א־ב� �ַה ל= ַּמ� ( ֵר ל� אמ:- ל ל� � ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֔א*

֙ים׃  � ַ֖ז� ֵר� �ַה 8֔א ד ּ֖כ:1 ו�� ד� ֙י ל� � ָּד� ב� ֲע ֵר ל� Iַה־ת=אמ �ַה ּ֖כ: ָּֽת� ֲע Gו�
ַה ו*� ֵּנ� ן־ַה מ� ֙יָ֔ך�  Nָּֽת� ֲח� ְק ל� ֙י  1 ָֽנ� �֔א ֹות  ֔א� ב� ִצ� �ַה  ַהו� ֙י� ֵר�  מ ֔א�
֙י � ַּמ� ל־ֲע ֲע ֙יד  ג�� ָֽנ� ֹות  ֙י� ַה� � ל� אן  ְּצ=- ַה ֵר  � ֲח ֔א מ�

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ָּֽת� 9ֲע ֶכ� �ל ֵר ַה� � ָׁ֔ש* �ל� ֔א ֶכ: ָ֔ך� ְּב� ַּמ� �ַה ֲע� ֙י* ַה� ֔א* ו�
ָ֔ך� ל� ֙י  � ת� 1 ְׂש� ֲע� ו� ֙יָ֔ך  - ָֽנ* ֹּ֥פ� מ� ֙יָ֔ך  � ב* ֙י� ל־֔א: ת־ּ֖כ� ֔א* ַה  ת� # ֵר� ֶכ� ֔א ו�
ץ׃ ֵר* � ֔א� ְּב� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֙ים  � ל� ד: ֶּג� ַה ם  # ָׁ֔ש� ּ֖כ� ֹול  ד� ֶּג� ם  � ָׁ֔ש�

֙יו� 10 ָּֽת� ֲע� ְט ּוָֽנ� ל  1 ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ל� ֙י  ַּמ�2 ֲע ל� ְקֹום  Gמ� ֙י  � ָּֽת� מ� ְׂש ו�
֙יַ֤פּו 1 א־֙י:ס� �ל= ו� ֹוד  ֲע- ַ֖ז  � ֶּג ֵר� ֙י� א  ל=# ו� ֙יו  ָּֽת�� ֲח� ָּֽת ן  � ֶכ ָׁ֔ש� ו�
ַה׃ � אָׁ֔שֹוָֽנ� ֵר� ְּב� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ֹו  ֵּנֹות� ֲע ל� ַה�  ל� ו� ֙י־ֲע � ָֽנ� ב�

֙י 11 � ַּמ� ל־ֲע ֲע ֙ים�  ְט� ַ֤פ� �ָׁ֔ש: ֙י  ֙ית� 1 ּו� ִצ� ֵר  ָׁ֔ש*2 �֔א ֹום  ֵּ֧י� ן־ַה מ� ּול�
ָ֔ך� ל� ֙יד  1 ֶּג� ַה� ו� ֙יָ֔ך  - ב* ֙י� ל־֔א: ּ֖כ� ָ֔ך� מ� ל� ֙י  ת� ֙יֲח:# ָֽנ� �ַה ו ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י�

�ַה׃  ַהו� ָ֔ך# ֙י� ַה־ּל� ְׂש* �ֲע ת ֙י ֙י� � ֙י־ב ַה ּ֖כ� ַהו�� ּו 12֙י� ֔א� ל� מ� ֙י ׀ ֙י� � ּ֖כ�
ָ֔ך� �ֲע ֵר� ת־ַ֖ז � ֙י ֔א* 1 ת� ֙ימ: ְק� �ַה ֙יָ֔ך ו ת*� ב: �ת־֔א � ֔א* ָּֽת� ב� ֶכ � ָׁ֔ש� ֙יָ֔ך ו� מ*� ֙י�
֙י � ת� ֙יָֽנ: ֶכ� �ַה ו ֙יָ֔ך  - ֲע* ַּמ� מ� א  � ִצ� ֙י� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֙יָ֔ך  ֵר*� �ֲח ֔א

ֹו׃  �ָּֽת ֶכ� ל מ� ת־מ ֙י 13֔א* - מ� ָׁ֔ש� ל� ת  ֙י� � ַה־ְּב ָֽנ* ב� ֙י� ּוא  ַה#
ם׃  � ד־ֲעֹול� ֲע ֹו  ָּֽת� ֶכ� ל מ� א מ # ֵּ֣ס� ת־ּ֖כ� ֙י ֔א* ( ָּֽת� ָֽנ� ָֽנ ֶכ: ֙י� 14ו� ָֽנ� �֔א

ֵר� ָׁ֔ש* �֔א ן  - ב� ל� ֙י  � ַה־ּל� ֙י* ַה� ֙י� ּוא  ַה� ו� ב  ֔א�� ל� ֹו  ַה־ּל� ֙י* ַה� ֔א*
֙י # ָֽנ� ֙י ְּב� � ֲע� ג� ָֽנ� ֙ים ּוב� ָׁ֔ש�� ָֽנ� �ְט ֔א ב* � ָׁ֔ש� ֙יו� ְּב� ָּֽת� ֲח� ֶכ �ַה: ֹו ו� וhת� �ֲע � ַה ְּב�

ם׃  � ד� ֵר 15֔א� 1 ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ֵּנּו  - ַּמ* מ� ּוֵר  ס� ל=א־֙י� ֙י  � ָּד� ס� ֲח ו�
֙יָ֔ך׃ � ָֽנ* ַ֤פ� ּל� ֙י מ� ת� ֵר:� ס� �ַה ֵר  # ָׁ֔ש* �ּול ֔א ֔א� ם ָׁ֔ש� � ֲע� מ� ֙י�  ת� N:ֵר ס� �ַה

֙יָ֔ך 16 - ָֽנ* ַ֤פ� ל� ם  � ד־ֲעֹול� ֲע ָ֔ך)  ָּֽת� ֶכ� ל מ� � ּומ ָ֔ך+  ֙ית� ְּב� ן  2מ ֔א� ָֽנ* ו�
ם׃  � ד־ֲעֹול� ֹון ֲע ֶכ� #ַה ָֽנ� ֙י* ַה� ָ֔ך� ֙י� �֔א ס� � ֙ים 17ּ֖כ� � ֵר� ב� ָּד� ל� ַה ֶכ: ּ֖כ�

ן � ת� ָֽנ� ֵר  # ְּב* ָּד� ן  ( ּ֖כ� ַה  - ֶּ֖ז* ַה ֹון  ֙י� ֶּ֖ז� ֲח� ַה ל  ֶכ:� ּוֶכ� ַה  ּל* ֔א�� ַה�
ד׃  � ו� ל־ָּד� ב 18      ס֔א* �ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו ד  ו�� ָּד� ְך  ל* � ַּמ* ַה ב=א�  ֵּ֧י� ו

֙י � ַה� ּומ� ַהו� 1֙י ֙י� ָֽנ� ד: �֙י ֔א Iֶכ� ָֽנ: ֙י ֔א� � ֵר מ� אמ* ֵּ֧י=� ו -ַה  ַהו� �֙י ֙י� ָֽנ� ַ֤פ� ל�
ם׃  �ל: �ד־ַה ֲע ֙י  ָֽנ� � ת ֙י֔א: ב� �ַה ֙י  # ּ֖כ� ֙י  ֙ית�� ֹוד 19ב� ֲע2 ן3  ְט ְק� ָּֽת� ו

ם # ֶּג ֵר  ( ְּב� ד ָּֽת� ו ַה  ַהו�� ֙י� ֙י  � ָֽנ� ד: �֔א ֙יָ֔ך�  N*֙יָֽנ ֲע� ְּב� את  ַ֖ז=1
ם � ד� ֔א� ַה� ת  # את ָּֽתֹוֵר ַ֖ז=) ו� ֹוְק  ֲח- ֵר� � מ� ל� ָ֔ך�  ָּד� ב� ֙ית־ֲע � ל־ְּב� ֔א*

ַה׃  � ַהו� ֙י� ֙י  # ָֽנ� ד: �ֵר 20֔א � ְּב� ד ל� ֹוד  ֲע� )ד  ו� ָּד� ֙יף  # ַה־ֵּ֧יֹוס� ּומ
ַה׃ � ַהו� ֙י� ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א ָ֔ך�  ָּד� ב� ת־ֲע � ֔א* ָּֽת�  ֲע� # ד ֙י� ַה  ( ָּֽת� ֔א ו� ֙יָ֔ך  - ל* ֔א�

ת 21 # ֔א� ֙ית�  Xְׂש� ֲע� ָ֔ך�  ְּב� ל� ֶכ� �ּו ָ֔ך�  ֵר� � ב� ָּד� ּוֵר  ב1 �ֲע ְּב
ָ֔ך׃ � ָּד* ב� ת־ֲע ֔א*  M֙יֲע � ַהֹוד� ל� את  ֶּ֖ז=- ַה ַה  � דּוּל� ֶּג� ל־ַה ּ֖כ�

֙ין 22 1 ֔א� ֹוָ֔ך ו� מ� ֙ין ּ֖כ� � ֙י־֔א� � -ַה ּ֖כ� ַהו� ֙י ֙י� � ָֽנ� ד: �ָּֽת� ֔א ל� � ד ן ֶּג� # ל־ּ֖כ� ֲע
֙יָֽנּו׃ � ָֽנ� ַ֖ז� ֔א� ְּב� ָֽנּו  ֲע� � מ ֵר־ָׁ֔ש� ָׁ֔ש* �֔א ל  ֶכ:# ְּב� ָ֔ך  ת*� ּול� �ַ֖ז ֙ים�  ל:ַה� V֔א

ֵר 23 � ָׁ֔ש* �ץ ֔א ֵר* - ֔א� ד ְּב� � ֲח� ֹו֙י ֔א* ל ֶּג# ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ָ֔ך� ּ֖כ� ַּמ� ֲע ֙י ֶכ� 1 ּומ�
ם ֹו ָׁ֔ש�� ּום ל� ְׂש+ ל� ם ו� Eֲע� ֹו ל� ֹות־ל2 �ָּד ַ֤פ� ֙ים ל� ל:ַה� GVּו־֔א �ֶכ ל� ַה�
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�֙י ָֽנ� ֹּ֥פ� ָ֔ך מ� ִצ*� ֵר� ֔א ֔אֹות� ל� ֵר� �ָֽנ: ַה ו� 1 דּוּל� ֶּג� ם ַה E*ֶכ ֹות ל� ְׂש2 �ֲע ל ו�
֙יו׃ � אל:ַה� ם ו� � ם ֶּגֹו֙י� ֙י� �ֵר ִצ� ַּמ� ָ֔ך� מ� ֙ית� ּל� 1 ד� ֵר ֹּ֥פ� ָׁ֔ש*2 �ָ֔ך� ֔א ַּמ� ֲע

ם 24 � ֲע� ל� ָ֔ך)  ל� ׀  ל  + ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ָ֔ך2  ַּמ� ת־ֲע ֔א* ָ֔ך  Gל� ן  � ֹוָֽנ� ֶכ� ָּֽת� ו
֙ים׃ � אל:ַה� ם ל� � ַה* ל� ֙ית�  # ֙י� ַה� ַה  ַהו�� ֙י� ַה  � ָּֽת� ֔א ו� ם  - ד־ֲעֹול� ֲע

ֵר 25      ס ָׁ֔ש*2 �֔א ֵר  ב�� ָּד� ַה ֙ים  ל:ַה�� V֔א �ַה  ַהו� ֙י� ַה�  ָּֽת� ֲע ו�
ם - ד־ֲעֹול� ֲע ם  � ְק� ַה� ֹו  ֙ית� ל־ְּב� ֲע ו� ָ֔ך�  ָּד� ב� ל־ֲע � ֲע ָּֽת�  ֵר� 1 ְּב ָּד�

׃  ָּֽת� ֵר� � ְּב ֵר ָּד� # ָׁ֔ש* �֔א ַה ּ֖כ � ְׂש� �ֲע ם� 26ו ד־ֲעֹול� ָ֔ך1 ֲע מ� ל ָׁ֔ש� 2ָּד ג� ֙י� ו�
֙ית� ל ּוב� - ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֙ים ֲע � ל:ַה� Vֹות ֔א ֔א� ב� �ַה ִצ� ַהו� ֵר ֙י� אמ:� ל�

֙יָ֔ך׃  � ָֽנ* ַ֤פ� ֹון ל� ֶכ� #ַה ָֽנ� ֙י* ַה� ד ֙י� ו�� ָ֔ך� ד� ָּד� ב� ַה 27ֲע ַהו�2 ַה3 ֙י� ָּֽת� ֙י־֔א � ּ֖כ�
ָ֔ך� ָּד� ב� ן ֲע ַ֖ז* ת־֔א:1 ַה ֔א* ֙ית� Eל� ל ֶּג� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י ֙י� � ל:ַה� Vֹות ֔א E֔א ב� ִצ�
ָ֔ך� ָּד� ב� ֲע א  1 ִצ� מ� ן  ל־ּ֖כ�� ֲע ְך  - ַה־ּל� ָֽנ* ב� ֔א* ת  ֙י� � ְּב ֵר  אמ:� ל�
את׃ �ֶּ֖ז= ַה ַה � ּל� ַ֤פ� ָּֽת� ת־ַה ֙יָ֔ך ֔א* ל*� ל ֔א� � ּל� ֹּ֥פ ת� ַה� ֹו ל� ְּב� ת־ל� ֔א*

֙ים 28 ל:ַה�� V֔א � ַה� ַה־ַהּוא�  ָּֽת� ֔א ַה  ַהו�� ֙י� ֙י  � ָֽנ� ד: �֔א ׀  ַה  � ָּֽת� ֲע ו�
ָ֔ך� ָּד� ב� ל־ֲע � ֔א* ֵר�  ְּב� ד ָּֽת� ו ת  - מ* V֔א ּו  ֙י� ַה� ֙י� ֙יָ֔ך  � ֵר* ב� ּוד�

את׃  �ֶּ֖ז= ַה ַה  � ּטֹוב� ת־ַה ְך� 29֔א* ֵר� ּוב� ל�  ַהֹו֔א� ַה  ָּֽת�� ֲע ו�
ַה Iָּֽת� ֙י־֔א � ֙יָ֔ך ּ֖כ� - ָֽנ* ַ֤פ� ם ל� � ֲעֹול� ֹות ל� ֙י# ַה� ָ֔ך� ל� ָּד� ב� ֙ית ֲע � ת־ְּב� ֔א*
ָ֔ך� ָּד� ב� ֙ית־ֲע � ְך ְּב� # ֵר ב: ָ֔ך� ֙י� ת� � ֶכ� ֵר� ְּב� ָּֽת� ּומ� ֵר� �ְּב ַה� ָּד� ַהו� 1֙י ֙י� ָֽנ� ד: �֔א
ם׃  � ֲעֹול� ַ֤פל�

ֵר� 8 �ֲח � ֔א ֙י�  ַה� ֙י� � ֙יםcו � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ת־ֹּ֥פ� ֔א* )ד  ו� ָּד� ְך  # ֵּ֧י ו ן  ֙יֶכ��
#ד ֵּ֧י מ� ַה  � ַּמ� ֔א ַה� ג  ת* # ת־מ* ֔א* )ד  ו� ָּד� ֲח  # ַּ֞ק ֵּ֧י� ו ם  - ֙יֲע� ָֽנ� ֶכ� ֵּ֧י ו

֙ים׃  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ל� 2ֹּ֥פ� ב* N*ֲח ְּב ם  1 ד� ָּד� מ ֙י� � ו ב  ת־מֹו֔א�� ֔א* ְך  � ֵּ֧י ו
֙ים� ל� ב� �֙י־ֲח � ָֽנ� ָׁ֔ש� ד  1 ָּד� מ ֙י� ו ַה  ִצ� ֵר� �֔א ם  � ֔אֹות� ב  � ּ֖כ� ָׁ֔ש� ַה
ב� מֹו֔א� ֙י  1 ַה� ָּֽת� ו ֹות  ֙י- �ֲח ַה ל� ל  ב* � ֲח* ַה א  ל=# ּומ� ֙ית  מ�� ַה� ל�

ַה׃  � ֲח� ָֽנ� מ� ֙י  # ֔א� ְׂש� ָֽנ: ֙ים  � ד� ב� �ֲע ל ד  ו�� ד� ד 3ל� ו�� ָּד� ְך  � ֵּ֧י ו
ֹו Xָּֽת ֶכ� ל* ְּב� ַה  - ִצֹוב� ְך  ל* � מ* ב  ֲח:� ן־ֵר� ְּב* ֵר  ַ֖ז* # ֲע* ד� ד �ת־ַה ֔א*

ֵר־ ַה ָֽנ� � ְּב� ֹו  ד� ֙י� ֙יב  # ָׁ֔ש� ַה� ת׃ ל� � ֵר� ֵּנּו 4ֹּ֥פ� ַּמ*� ד מ� Eו� ָּד� ד  ּ֖כ:2 ל� ֵּ֧י� ו
֙יָׁ֔ש � ף ֔א� ל* � ֙ים ֔א* # ֵר� ְׂש� ֲע* ֙ים ו� ָׁ֔ש�� ֵר� ֔אֹות� ֹּ֥פ� ֲע־מ� ב ף ּוָׁ֔ש� ל* 1 ֔א*
ֵּנּו � ַּמ* ֵר מ� # ֵּ֧יֹות� ו ב  ֶכ* ֵר*� ל־ַה� ת־ּ֖כ� ד� ֔א* ו� ֵר ָּד� 1 ַּ֞ק� ֲע ֙י� ו ֙י  - ל� ג� ֵר

ב׃  ֶכ* � ֵר� ַה  ֔א� # ֵר 5מ� X:ַ֖ז ֲע� ל ְק  ְׂש* ַּמ*� ָּד ם  � ֵר �֔א ב=א�  ָּֽת� ו

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

ם ֵר�� �֔א � ְּב ד�  ו� ָּד� 1ְך  ֵּ֧י ו ַה  - ִצֹוב� ְך  ל* � מ* ֵר  ַ֖ז* � ֲע* ד� ד �ַה ל
֙יָׁ֔ש׃  � ף ֔א� ל* � ם ֔א* ֙י� # ָֽנ ֙ים־ּוָׁ֔ש� � ֵר� ְׂש� ֙ים� 6ֲע* ב� ִצ� 1ד ָֽנ� ו� ם ָּד� ְׂש* ֵּ֧י�2 ו

֙ים � ד� ב� �ֲע ל ד  ו�� ד� ל� ם�  ֵר� �֔א ֙י  1 ַה� ָּֽת� ו ְק  ְׂש* ַּמ*� ָּד ם  � ֵר �֔א ְּב
ֵר # ָׁ֔ש* �ל ֔א ֶכ:� ד ְּב� ו�� ת־ָּד� ַה� ֔א* ַהו� ֲע ֙י� ָׁ֔ש ֵּ֧י:1 ַה ו - ֲח� ָֽנ� ֙י מ� � ֔א� ָֽנֹוְׂש�

ְך׃  � ל� ּו 7ַה� ֙י� ֵר ַה� � ָׁ֔ש* �ב ֔א ַה�� ֶּ֖ז� ֙י ַה � ְט� ל� ת ָׁ֔ש� Zד ֔א� ו�� ֲח ָּד� � ַּ֞ק ֵּ֧י� ו
mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ם ֙י� � ֙י֔א� ב� ֙י� ֵר ו ַ֖ז* - ֲע� ד� ד �֙י ַה � ד� ב� ל ֲע � ֲח 8֔א* ְט # ְּב* ּומ�

)ד ו� ָּד� ְך  ל* + ַּמ* ַה ֲח  I ְק ל� ֵר  ַ֖ז* - ֲע� ד� ד �ַה ֙י  � ֵר� ֲע� ֙י  � ת ֵר: � ְּב� ּומ�
ד׃  �֔א: מ� ַה  # ְּב� ֵר� ַה ת  ָׁ֔ש* ֲח:� ֙י 9      סָֽנ� ֲע� ָּֽת:� ֲע  Xמ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

֙יל # ל־ֲח� ּ֖כ� ת  � ֔א� ד  ו�� ד� ַה  � ּ֖כ� ַה� ֙י  Zּ֖כ� ת  - מ� �ֲח ְך  ל* � מ*
ֵר׃  ַ֖ז* � ֲע� ד� ד �ֹו 10ַה ָֽנ� ם־ְּב� ֹוֵר� �ת־֙י ֔א* ֙י  ֲע� ָּֽת:� ֲח  � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

3 ל ֹו ֲע ֶכ� �ֵר ב� ל� �ֹום ּו Eל ָׁ֔ש� ֹו ל� ל־ל2 ֔א� ָׁ֔ש� ד ל� ו� Gְך־ָּד� ל* � ַּמ* ל־ַה ֔א*
֙יָׁ֔ש ( ֙י־֔א� ּ֖כ� ַהּו  ּ֖כ�� ֵּ֧י ו ֵר�  ַ֖ז* N*ֲע ד� ד �ַה ְּב ם  1 ֲח ל� ָֽנ� ֵר  ָׁ֔ש*2 �֔א
ּו ֙י) ַה� ֹו  ד� ֙י� ּוב� ֵר  ַ֖ז* - ֲע� ד� ד �ַה �ַה  ֙י� ַה� ֙י  ֲע� ָּֽת:� ֹות  מ# �ֲח ל� מ�

ת׃  ָׁ֔ש* �ֲח: ֙י ָֽנ� # ל� ב ּוֶכ� � ַה� ֙י־ַ֖ז� � ל� ף ּוֶכ� ס* # ֙י־ֶכ* � ל� ם 11ּ֖כ� Xת� ם־֔א: ֶּג
ב� ַה� ֶּ֖ז� ַה ף ו� ס* 1 ּ֖כ* ם־ַה -ַה ֲע� ֙יַהו� � ד ל � ו� ְך ָּד� ל* # ַּמ* ֙יָׁ֔ש ַה ( ָּד� ְק� ַה�
ָׁ֔ש׃ � ְּב� ּ֖כ� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ם  � ֶּגֹו֙י� ל־ַה ּ֖כ� מ� ֙יָׁ֔ש  ָּד�� ְק� ַה� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א

֙ים 12 � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ּומ� ֹון  ַּמ� ֲע �֙י  ָֽנ� ְּב� ּומ� ב�  ַּמֹו֔א� ּומ� ם  1 ֵר� �֔א מ�
ְך ל* # מ* ב  ֲח:� ן־ֵר� ְּב* ֵר  ַ֖ז* # ֲע* ד� ד �ַה ל  ( ל ְּׁש� ּומ� ְק  - ל� מ� �ֲע � ּומ�

ַה׃  � ֹו 13ִצֹוב� ּ֖כֹות# ַה מ� ֹו  Xב ָׁ֔ש7 ְּב� ם  ָׁ֔ש�� ד�  ו� ָּד� ְׂש  1ֲע ֵּ֧י ו
ף׃ ל* � ֔א� ֵר  � ְׂש� ֲע� #ַה  מֹוָֽנ� ָׁ֔ש� ֲח  ל - ֙יא־מ* ג� ְּב� ם  � ֵר� �ת־֔א ֔א*

ם 14 � ְׂש� דֹום�  Vל־֔א ֶכ� ְּב� ֙ים  ב�� ִצ� ָֽנ� ֹום  Eד V֔א ְּב* ם  ְׂש* ֵּ֧י�2 ו
ֲע ֹוָׁ֔ש ֵּ֧י1 ו -ד  ו� ד� ל� ֙ים  � ד� ב� �ֲע ֹום  ד� Vל־֔א ֶכ� ֙י  # ַה� ֙י� ו ֙ים  ב�� ִצ� ָֽנ�

ְך׃  � ל� ֵר ַה� # ָׁ֔ש* �ל ֔א ֶכ:� ד ְּב� ו�� ת־ָּד� ַה� ֔א* ַהו� ד 15֙י� � ו� ְך ָּד� ל:# מ� ֵּ֧י� ו
ְט # ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� מ� ַה  ( ְׂש* ֲע: ד  ו�� ד� ֙י  � ַה� ֙י� ו ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ל־ּ֖כ� ֲע

ֹו׃  �ַּמ ל־ֲע ֶכ� ל� ַה  � ְק� ד� �ַה 16ּוִצ� ֵרּו֙י� ן־ִצ� ְּב* ב  # ֙יֹו֔א� ו�
֙יֵר׃ � ּ֖כ� ַ֖ז� מ ּוד  ֙יל� ֲח� �ן־֔א ְּב* ְט  # ַ֤פ� ֙יַהֹוָׁ֔ש� ו� א  - ב� ְּצ� ל־ַה ֲע

ֵר 17 � ת� ֙י� ב� ן־֔א* ְּב* ְך  ל* # ֙ימ* ֲח� �֔א ו ּוב  ֙יְט) ֲח� �ן־֔א ְּב* ֹוְק  ד+ ִצ� ו�
ֵר׃  � סֹוַ֤פ� ַה  � ֙י� ֵר� ּוְׂש� ֙ים  - ָֽנ� �ַה ֲע 18ּ֖כ: ד�� ֹו֙י� ַה� ן־֙י� ְּב* ַהּו�  N֙י� ָֽנ� ּוב�

ּו׃  �֙י ַה� ֙ים  # ָֽנ� �ַה ּ֖כ: ד  � ו� ד� ֙י  # ָֽנ� ּוב� ֙י  - ת� ל� ֹּ֥פ� ַה ו� ֙י  � ת� ֵר� ּ֖כ� ַה ַ֤פו�

֙ית 9 � ב� ֵר ל� � ֵר ָֽנֹות # ָׁ֔ש* �ֹוד ֔א ָׁ֔ש־ֲע� ֙י ֙י* � ֶכ� �ד ַה ו�� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=� ו
ן׃ � ת� ַהֹוָֽנ� ֙י� ּוֵר  ב� �ֲע ְּב ד  ס* ֲח*� ַּמֹו�  ֲע� ַה  1 ְׂש* Vֲע ֔א* ו� ּול  ֔א- ָׁ֔ש�

2 Samuel 9 8 
 



2 Samuel 9 Unicode/XML Leningrad Codex

ֹו 2 ֔אּו־ל� ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו א  ֙יב�� ֹו ִצ� מ� ד� ּוָׁ֔ש� ב* N*ּול ֲע ֔א# ֙ית ָׁ֔ש� ב�2 ּול�
א � ֙יב� ִצ� ַה  # ָּֽת� ֔א ַה ֙יו  ( ל� ֔א� ְך  ל* + ַּמ* ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו -ד  ו� ל־ָּד� ֔א*

ָ֔ך׃  � ָּד* ב� ֲע ֵר  אמ* ֵּ֧י=# ֹוד 3ו ֲע# ס  ַ֤פ* ֔א*2 ַה ְך  ל* ַּמ*� ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
֙ים - ל:ַה� Vד ֔א ס* � ֹו ֲח* ַּמ� ַה ֲע� # ְׂש* Vֲע ֔א* ּול ו� ֔א� ֙ית ָׁ֔ש� � ב� ֙יָׁ֔ש� ל� ֔א�
ַה # ֶכ� ן ָֽנ� � ת� ֙יַהֹוָֽנ� ן ל� # ֹוד ְּב� ְך ֲע) ל* ַּמ*� ל־ַה א� ֔א* ֙יב� ֵר ִצ� אמ* ֵּ֧י=1 ו

ם׃  ֙י� � ל� ג� ֵר 4ֵר אמ* ֵּ֧י=1 ּוא ו ַה ַה- ֙יַ֤פ:� ְך ֔א� ל* � ַּמ* ֹו ַה ֵר־ל# אמ* �ֵּ֧י= ו
֙יֵר # ֶכ� מ� ֙ית  ( ְּב� ּוא  ַה־ַה� ֵּנ� ַה� ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א* א�  ֙יב� ִצ�

ֵר׃  � ב� ד� ֹו  ל# ְּב� ל  � ֙י֔א� ַּמ� ן־ֲע -ד 5ְּב* ו� ָּד� ְך  ל* � ַּמ* ַה ֲח  � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ֵר׃ � ב� ד� ֹו  ּל# מ� ל  � ֙י֔א� ַּמ� ן־ֲע ְּב* ֙יֵר  # ֶכ� מ� ֙ית  ( ְּב� מ� ַהּו  ֲח�� ַּ֞ק� ֵּ֧י� ו

ד 6 ו�� ל־ָּד� ֔אּול� ֔א* ן־ָׁ֔ש� ן ְּב* 1 ת� ַהֹוָֽנ� ן־֙י� ת ְּב* ָׁ֔ש* ֙יב:2 ַ֤פ� ב=א מ� ֵּ֧י� Gו
ת ָׁ֔ש* ֙יב:� ַ֤פ� ד� מ� ו� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=1 ו ֲחּו  - ָּֽת� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙יו  � ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ל ֲע ֹּ֥פ:# ֵּ֧י� ו

ָ֔ך׃  � ָּד* ב� #ַה ֲע ֵּנ� ֵר ַה� אמ* ֵּ֧י=� א 7ו ֙יֵר�� ל־ָּֽת� ד ֔א Eו� ֹו ד� ֵר3 ל2 ֵּ֧י=אמ* ו
ן � ת� ַהֹוָֽנ� ֙י� בּוֵר�  �ֲע � ְּב ד�  ס* N*ֲח ָ֔ך#  ַּמ� ֲע� ַה  ְׂש*2 Vֲע ֔א* ַה3  ְׂש: ֙י ֲע� � ּ֖כ�
֙יָ֔ך - ב� ּול ֔א� ֔א� ַה ָׁ֔ש� � ד� ל־ְׂש� ת־ּ֖כ� � ָ֔ך� ֔א* ֙י ל� � ת� ב: ָׁ֔ש� �ַה ֙יָ֔ך ו ב�� ֔א�
֙יד׃ � מ� ָּֽת� ֙י  � ָֽנ� ֲח� ל� ל־ָׁ֔ש7 ֲע ם  ֲח* ( ל* ל  אֶכ ָּֽת=# ַה  ָּֽת�� ֔א ו�

֙ית� 8 ָֽנ�� ַ֤פ� ֙י  � ּ֖כ� ָ֔ך  - ָּד* ב� ֲע ַה  � מ* ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ֲחּו  Xָּֽת ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
֙י׃  ֹוָֽנ� �מ ֵר ּ֖כ� # ָׁ֔ש* �ת ֔א � ַּמ� ב ַה ל* # ּ֖כ* ל־ַה ְך 9֔א* ל* ַּמ*� א ַה � ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו

ֵר ָׁ֔ש*2 �3 ֔א ל ֙יו ּ֖כ: - ל� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ּול ו ֔א� ֵר ָׁ֔ש� ֲע # א ָֽנ ( ֙יב� ל־ִצ� ֔א*
֙יָ֔ך׃ � ָֽנ* ד: �ן־֔א ב* ל� ֙י  ָּֽת� � ת ָֽנ� ֹו  ֙ית� ל־ְּב� ֶכ� ּול� ֔אּול�  ָׁ֔ש� ל� 1ַה  ֙י� ַה�

֙יָ֔ך 10 E*ד ב� �ֲע ֙יָ֔ך ו ָֽנ*2 ַה3 ּוב� ָּֽת� ַה ֔א bמ� ד� �֔א ת־ַה� � ֹו ֔א* ָּֽת� ּל� ד� � ב ֲע� ו�
ֹו ל� ֶכ� �֔א ו ם�  ֲח* N*ּל 1֙יָ֔ך  ָֽנ* ד: �ן־֔א ב* ל� ַה  ֙י�2 ַה� ו� את�  ב�� ַה� ו�
ם ֲח* � ל* ֙יד  ( מ� ָּֽת� ל  # ֙י=אֶכ ֙יָ֔ך  ָֽנ*� ד: �ן־֔א ְּב* ת�  ָׁ֔ש* N:֙יב ַ֤פ� ּומ�
֙ים � ָֽנ� ְּב� ֵר  ( ְׂש� ֲע� ַה  # ְּׁש� מ� �ֲח א  ֙יב�� ִצ� ּול� ֙י  - ָֽנ� ֲח� ל� ל־ָׁ֔ש7 ֲע

֙ים׃  � ד� ב� �ֲע ֙ים  # ֵר� ְׂש� ֲע* ְך 11ו� ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א* א�  ֙יב� ִצ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ן � ּ֖כ� ֹו  ָּד� ב� ת־ֲע ְך� ֔א* ל* N*ַּמ ֙י ַה 1 ָֽנ� ד: �֔א ַה  E*ּו ִצ ֙י� ֵר  ָׁ֔ש*2 �3 ֔א ל ֶכ: ּ֖כ�
֙י ָֽנ�� ֲח� ל� ל־ָׁ֔ש7 ֲע ל�  ֶכ� ֔א: ת  ָׁ֔ש* ֙יב:� ַ֤פ� ּומ� ָ֔ך  - ָּד* ב� ֲע ַה  � ְׂש* �ֲע ֙י

ְך׃  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ְּב� מ� ד  � ֲח ֔א ן 12ּ֖כ� � ְט� ן־ְק� ְּב� ת  ָׁ֔ש* ֙יב:# ַ֤פ� מ� ל� ו�
֙ים � ד� ב� �ֲע א  ֙יב�� ֙ית־ִצ� ְּב� ב  � מֹוָׁ֔ש ל�  ֶכ: ו� א  - ֙יֶכ� מ� ֹו  מ� ּוָׁ֔ש�

ת׃  ָׁ֔ש* �֙יב: ַ֤פ� מ� ֙י 13ל� � ּ֖כ� ם  �m ל ּוָׁ֔ש� ֙יֵר� ְּב� ב�  ֙י:ָׁ֔ש� ת  ָׁ֔ש* ֙יב:� ַ֤פ� ּומ�
Mֲח � ֵּ֣ס� ּוא ַ֤פ� ַה# ל ו� - ֶכ� ּוא ֔א: ֙יד ַה� � מ� ְך ָּֽת� ל* ( ַּמ* ן ַה # ֲח ל� ל־ָׁ֔ש7 ֲע
֙יו׃  � ל� ג� ֵר ֙י  # ָּֽת� ַ֤פָׁ֔ש�

ֹון 10 ַּמ- ֲע �֙י  ָֽנ� ְּב� ְך  ל* � מ* ת  מ� Xֵּ֧י� ו ן  ֙י־ֶכ�� ֵר� �ֲח � ֔א ֙י�  ַה� ֙י� � ו
֙יו׃  � ָּֽת� ֲח� ָּֽת ֹו  ָֽנ� ְּב� ּון  ָֽנ# ֲח� ְך  ל:) מ� ֵּ֧י� ד 2ו Eו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו

ַה ְׂש�2 ֵר3 ֲע� ָׁ֔ש* �֔א ָׁ֔ש ּ֖כ ֲח�� ן־ָֽנ� ּון ְּב* ָֽנ� ם־ֲח� ד ׀ ֲע� ס* � ַה־ֲח* ְׂש* Vֲע ֔א*
ֹו מ) �ֲח ָֽנ ל� ד  + ו� ָּד� ֲח  2ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ד  ס* ֲח*� ֙י�  ד� ַּמ� ֲע� ֙יו  1 ב� ֔א�
ץ ֵר* � ֔א* ד  ו�� ד� ֙י  � ד� ב� ֲע ֔אּו�  N:ב ֵּ֧י� ו ֙יו  - ב� ל־֔א� ֔א* ֙יו  � ד� ב� �ד־ֲע ֙י ְּב�

ֹון׃  �ַּמ ֙י ֲע # ָֽנ� ּון 3ְּב� ָֽנ� ל־ֲח� ֹון ֔א* Eַּמ ֙י־ֲע � ָֽנ� ב� ֙י  ֵר�2 ֵרּו3 ְׂש� ֵּ֧י=אמ� ו
֙יָ֔ך ֙יָֽנ*� ֲע� ְּב� ֙יָ֔ך�  Nב� ת־֔א� ֔א* 1ד  ו� ָּד� ד  ְּב�2 ֶכ מ� � ַה ם  ֙יַה*� ָֽנ� �ד: �֔א
ֹוֵר ְק1 �ֲח ּוֵר  Iב �ֲע ְּב לֹוא  G�ַה ֙ים  - מ� �ֲח � ָֽנ מ� ָ֔ך�  ל� ֲח  # ל ֙י־ָׁ֔ש� � ּ֖כ�
)ד ו� ָּד� ֲח  # ל ָׁ֔ש� ּה  ֶכ�� ַ֤פ� ַה� ּול� ּה  � ל� ֶּג� ֵר ּול� ֙יֵר�  ֲע� ת־ַה� ֔א*

֙יָ֔ך׃  � ל* ֙יו ֔א� � ד� ב� �ת־ֲע ד 4֔א* ו�� ֙י ד� � ד� ב� ת־ֲע ּון ֔א* Eָֽנ ֲח ֲח� 2 ַּ֞ק ֵּ֧י� ו
ם ( ֙יַה* ו� ד� ת־מ ֔א* ת  ֵר:+ ֶכ� ֵּ֧י� ו ם  ָֽנ�� ְק� ַ֖ז� ֙י  � ִצ� �ת־ֲח ֔א* ֲח�  ּל ג ֙י� ו

ם׃  � ֲח� ּל� ָׁ֔ש ֙י� � ו ם  - ֙יַה* ֹות� �ת ד ָׁ֔ש� � ֙י ֲע ִצ� � ֲח� ד� 5ְּב ו� ד� דּו ל� 1 ֶּג� ֵּ֧י ו
֙ים � מ� ל� ֶכ� ָֽנ� ֙ים  � ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ַה� ּו  ֙י# ֙י־ַה� � ּ֖כ� ם  את�� ֵר� ְק� ל� ֲח  � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ֲח # ַּמ ִצ ד־֙י� ֲע ֹו  ֲח� ֙יֵר� � ב� ּו  ב� ָׁ֔ש� ְך�  ל* N*ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו ד  ֔א:- מ�

ם׃  � ָּֽת* ב� ָׁ֔ש ם ו� � ֶכ* ָֽנ� ְק ּו 6ַ֖ז� ָׁ֔ש� �֔א ב� ֙י ָֽנ� # ֹון ּ֖כ� ַּמ� �֙י ֲע ָֽנ� ֔אּו� ְּב� ֵר� ֵּ֧י� ו
ם 2ֵר �ת־֔א ֔א* ֵרּו3  ּ֖כ� ְׂש� ֵּ֧י� ו ֹון  bַּמ ֙י־ֲע � ָֽנ� ב� ּו  ֲח� ל� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו -ד  ו� ד� ְּב�
ף� ל* N*֔א ֙ים  # ֵר� ְׂש� ֲע* א  ִצֹוב�� ם  � ֵר �ת־֔א ֔א* ו� ֹוב  Eֲח ֙ית־ֵר� ְּב�
ֹוב ֙יָׁ֔ש ְט� � ֔א� ֙יָׁ֔ש ו� ף ֔א�� ל* � ַה� ֔א* ֶכ� �ֲע � ְך מ ל* 1 ת־מ* ֔א* ֙י ו� ל�� ג� ֵר

֙יָׁ֔ש׃  � ף ֔א� ל* � ֵר ֔א* # ְׂש� ֙ים־ֲע� ָֽנ� ֲח� 7ָׁ֔ש� ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� -ד ו ו� ֲע ָּד� � מ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
֙ים׃  � ֵר� ְּב: ֶּג� ַה א  � ב� ְּצ� ל־ַה ּ֖כ� ת  # ֔א� ו� ב  ת־֙יֹו֔א�� ֔אּו� 8֔א* �ִצ� ֵּ֧י� ו

ם 2ֵר �֔א ֵר ו ֲע - ְּׁש� ֲח ַה ת � ַה ֹּ֥פ* � מ� ֲח� ל� ּו מ� ֶכ# ֵר� ֲע ֵּ֧י ֹון ו ַּמ� �֙י ֲע ָֽנ� ְּב�
ם � ָּד� ב ל� ַה  ֶכ�� �ֲע � ּומ ֹוב  ֙יָׁ֔ש־ְט� � ֔א� ו� ֲחֹוב�  ּוֵר� א  1 ִצֹוב�

ַה׃  � ד* ְּׂש� �֙י 9ְּב ָֽנ� ֹּ֥פ� ֙יו�  ל� ֔א� ַה  1 ת� ֙י� ֙י־ַה� � ּ֖כ� ב  ֙יֹו֔א�� א  �ֵר� ֵּ֧י ו
֙י � ֲחּוֵר� ל� ְּב� ּ֖כ: ֵר מ� �ֲח ב� ֵּ֧י� ֹוֵר ו ֲח- ֔א� � ֙ים ּומ� � ָֽנ� ֹּ֥פ� ַה מ� מ�� ֲח� ל� ַּמ� ַה

ל ב֙ישֵראל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ם׃ ֙י� � ֵר� �֔א את  # ֵר ְק� ל� ְך  ֵר:� �ֲע ֵּ֧י � ת� 10ו ֔א� ו�
ְך X:ֵר �ֲע ֵּ֧י � ו ֙יו  - ֲח� ֔א� ֙י  � ָׁ֔ש ב� ֔א ד  � ֙י ְּב� ן  Xת ָֽנ� ם  ֲע�� ַה� ֵר  �ת* ֙י*

ֹון׃  �ַּמ ֙י ֲע # ָֽנ� את ְּב� � ֵר ְק� ם� 11ל� ֵר� �1ְק ֔א ַ֖ז Vֲח ם־ָּֽת* ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ו
ַּמֹון� ֲע 1֙י  ָֽנ� ם־ְּב� ֔א� ו� ַה  - ֙יָׁ֔שּוֲע� � ל� ֙י  � ּל� ַה  ת� # ֙י� ַה� ו� ֙י  ֵּנ� ַּמ*� מ�

ְך׃  � ל�  � M֙יֲע # ַהֹוָׁ֔ש� ל� ֙י  � ָּֽת� ֶכ� ל ַה� ו� ָ֔ך�  ַּמ� מ� ּו  ְק� ַ֖ז� Vֲח 1ְק 12֙י* ַ֖ז �ֲח
ַה ֙יַהו�� � ֙יָֽנּו ו - ל:ַה� V֙י ֔א � ֵר� ד ֲע� � ֲע ָֽנּו ּוב� ַּמ�� ד־ֲע ֲע ְק� ְּב� ֶּ֖ז ֲח ת� ָֽנ� ו�

֙יו׃  � ֙יָֽנ� ֲע� ְּב� ֹוב  ּט� ַה ַה  # ְׂש* �ֲע ם� 13֙י ֲע� ַה� ו� ב  ֙יֹו֔א�� �ָׁ֔ש  ֶּג ֵּ֧י� ו
֙יו׃ � ָֽנ� ֹּ֥פ� מ� סּו  � ָֽנ7 ֵּ֧י� ו ם  - ֵר� �֔א  �ְּב ַה  � מ� ֲח� ל� ַּמ� ל ֹו  ַּמ� ֲע� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א
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�֙י 14 ָֽנ� ֹּ֥פ� מ� סּו�  N7ָֽנ ֵּ֧י� ו ם  ֵר�� �֔א �ס  ֙י־ָֽנ� ּ֖כ� ֔אּו�  ֵר� ֹון  ַּמ1 ֲע ֙י  ָֽנ�2 ּוב�
�֙י ָֽנ� ְּב� ל�  ֲע מ� ב  ֙יֹו֔א�� ב  �ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙יֵר  - ֲע� ַה� ֔אּו  ב:� ֵּ֧י� ו ֙י  �֙יָׁ֔ש ב� �֔א

mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ֙י� א  ב=� ֵּ֧י� ו ֹון  ַּמ� ף 15ֲע � ֶּג ָֽנ� ֙י  # ּ֖כ� ם  ֵר�� �֔א א  �ֵר� ֵּ֧י ו
ד׃  �ֲח ּו ֙י� ַ֤פ� ס� ֔א� ֵּ֧י� ל ו - ֔א� ֵר� ְׂש� �֙י ֙י� ָֽנ� ַ֤פ� ֵר 16ל� ַ֖ז* ֲע*� ד� ד �ֲח ַה � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

֔אּו ב:� ֵּ֧י� ו ֵר  ַה�� ֵּנ� ַה ֵר  ב* � ֲע� מ� ֵר�  ָׁ֔ש* �֔א ם�  ֵר� �ת־֔א ֔א* א  1 ֵּ֧י:ִצ� ו
ם׃ � ֙יַה* ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֵר  ַ֖ז* � ֲע* ד� ד �ַה א  # ב� ֵר־ִצ� ְׂש ְך  ( ָׁ֔שֹוב ו� ם  - ֙יל� ֲח�

ד  17 ו�� ד� ל� ד  � ֶּג ֵּ֧י7 ל�      סו ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ת־ּ֖כ� ֔א* ף  ס:1 V֔א ֵּ֧י* ו
ם� ֵר� �ּו ֔א ֶכ1 ֵר� ֲע ֵּ֧י ַה ו אמ� - ל� א ֲח� ב=� ֵּ֧י� ן ו ָּד�� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֵר ֔א* ב:� �ֲע ֵּ֧י ו

ֹו׃  �ַּמ ּו ֲע� מ� �ֲח ּל� ֵּ֧י� ד ו ו�� את ָּד� � ֵר ְק� �֙י 18ל� ָֽנ� ֹּ֥פ� םe מ� ֵר� �ס ֔א ָֽנ� � ֵּ֧י� ו
ב ֶכ* ֔אֹות� ֵר*� ֲע מ� 1 ב ם ָׁ֔ש� ֵר�� �֔א ד מ� Eו� ג ָּד� ֵר:2 �ַה ֵּ֧י g ו ל ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�
ֹו ֔א) ב� ֵר־ִצ� ְך ְׂש + ת ָׁ֔שֹוב ֔א�2 ֙ים ו� - ָׁ֔ש� ֵר� ף ֹּ֥פ� ל* � ֙ים ֔א* # ֲע� ְּב� ֵר� ֔א ו�

ם׃  � ת ָׁ֔ש� #מ� ֵּ֧י� ַה ו � ּ֖כ� ֙י 19ַה� � ד� ב� ֙ים ֲע Eֶכ� ל� ַּמ� ל־ַה � ּו ֶכ� ֔א2 ֵר� ֵּ֧י� ו
מּו # ל� ָׁ֔ש� ֵּ֧י ו ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ַ֤פּו�  ֶּג� ָֽנ� ֙י  1 ּ֖כ� ֵר  ַ֖ז* ֲע*� ד� ד �ַה
M֙יֲע # ַהֹוָׁ֔ש� ל� ם  ֵר�� �֔א ּו  ֔א� ֵר� � ֵּ֧י� ו ּום  ד- ב� ֲע � ֵּ֧י ו ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֔א*
ֹון׃  �ַּמ ֲע ֙י  # ָֽנ� ת־ְּב� ֔א* ֹוד  ַ֤פֲע�

את 11 � ִצ� ׀  ת  � ֲע� ל� ַה  Eָֽנ� ְּׁש� ַה ת  2ָׁ֔שּוב ת� ל� ֙י3  ַה� ֙י� ו
֙יו ד�2 ב� �ת־ֲע ֔א* ו� ב3  ת־֙יֹו֔א� ד ֔א* bו� ֲח ָּד� � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙ים  ֶכ�� nא ל� ַּמ ַה
ֹון ַּמ� ֲע �֙י  ָֽנ� ת־ְּב� תּו� ֔א* Nֲח� ָׁ֔ש� ֵּ֧י ו ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ת־ּ֖כ� ֔א* ו� ֹו  Eַּמ ֲע�
mם׃ � ל� ֙יֵרּוָׁ֔ש� ְּב� ב  # ֙יֹוָׁ֔ש� ד  � ו� ד� ו� ַה  - ְּב� ל־ֵר ֲע ֵרּו  � ִצ7 ֵּ֧י� ו

ל 2      ס 1 ֲע ד מ� Eו� ם ָּד� ְק� ֵּ֧י�2 ו ב  ֵר* ֲע*� ת ַה� � ֲע� ֙י ׀ ל� � ַה� ֙י� ו
א #ֵר� ֵּ֧י ו ְך  ל* ַּמ*� ֙ית־ַה ְּב� ג  � ל־ֶּג ֲע ְך�  ּל� ַה ת� ֵּ֧י� ו בֹו�  ּ֖כ� ָׁ֔ש� מ�
ַה � ֔א* ֵר� ת מ # ַה ְטֹוב ְּׁש�� ֔א� � ַה� ג ו� - ֶּג� ל ַה � ֲע ת מ� ִצ* � ֲח* ַה ֵר: ( ְּׁש� ֔א�

ד׃  �֔א: ֵר 3מ� אמ* ֵּ֧י=� ו ַה  - ְּׁש� ֔א� � ל� ָׁ֔ש  ֵר:� ד� ֵּ֧י� ו ד  ו�� ָּד� ֲח  � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ת ָׁ֔ש* � ֔א� ם  ֙יֲע�� ל� Vת־֔א ְּב ֲע  ב � ת־ָׁ֔ש* ְּב לֹוא־ַ֖ז=את�  �ַה

֙י׃  � ָּֽת� ֲח� #ַה ַה ֵּ֧י� ַה� 4֔אּוֵר� ֲח*� ַּ֞ק� ֵּ֧י� ֙ים ו Eֶכ� ֔א� ל� ד מ ו�2 ֲח3 ָּד� ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ַּמ�� ֲע� ב  � ּ֖כ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙יו�  ל� ֔א� ֹוא  ב1 ָּֽת� תtו ָׁ֔ש* � ָּד* ְק ת� מ� ֙יא  # ַה� ו� ּה 

ּה׃  � ֙ית� ל־ְּב� ב ֔א* ָׁ֔ש� � ָּֽת� ו ּה  - ת� ֔א� מ� ּט7 ַה 5מ� - ְּׁש� ֔א� � ֵר ַה� ַה � ָּֽת ו
֙י׃ ֶכ� �ָֽנ: ֔א� ַה  # ֵר� ַה� ֵר  אמ* ָּֽת=� ו ד  ו�� ד� ל� �ד  ֶּג� ָּֽת ו ֲח�  ל ָׁ֔ש� ָּֽת� ו

�ַה 6 ֵּ֧י� ּוֵר� �ת־֔א ֙י ֔א* �ל ֲח ֔א� � ל ב ָׁ֔ש� ל־֙יֹו֔א�� ד� ֔א* ו� ֲח ָּד� 1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
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ד׃ � ו� ל־ָּד� ֔א* ַה  � ֵּ֧י� ּוֵר� �ת־֔א ֔א* ב  ( ֙יֹו֔א� ֲח  # ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙י  - ָּֽת� ֲח� ַה
ב� 7 ֹום ֙יֹו֔א� ל1 ָׁ֔ש� ד ל� ו�� ל ָּד� � ֔א ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ֙יו ו - ל� ַה ֔א� � ֵּ֧י� א ֔אּוֵר� ב=# ֵּ֧י� ו

ַה׃  � מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ֹום  ל� ָׁ֔ש� ל� ו� ם  ֲע�� ַה� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ל� ֵר 8ו� אמ* ֵּ֧י=1 ו
ֵּ֧י�� ּוֵר� ֔א� ד� ל� ו� אtָּד� 1 ִצ� ֵּ֧י� ו ֙יָ֔ך  - ל* ג� ץ ֵר � ֲח ָ֔ך� ּוֵר� ֙ית� ב� ד ל� # ַה ֵר�

ת # ֔א ְׂש� מ ֙יו  � ֵר� �ֲח ֔א א  # ִצ� ָּֽת� ו ְך  ל* ַּמ*� ַה ֙ית  � ְּב� מ� ַה�  ֵּ֧י� ּוֵר� �֔א
ְך׃  ל* � ַּמ* ת 9ַה � ְך ֔א� ל* ַּמ*� ֙ית ַה � ֲח ְּב� ת Z*ַה ֹּ֥פ ֵּ֧י�� ב ֔אּוֵר� � ּ֖כ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

ֹו׃  �֙ית ל־ְּב� ד ֔א* � ֵר ֙י� א  ל=# ו� ֙יו  - ָֽנ� ד: �֙י ֔א � ד� ב� ל־ֲע דּו 10ּ֖כ� 1 ֶּג� ֵּ֧י ו
ֵר אמ* ֵּ֧י=2 ֹו ו ֙ית- ל־ְּב� ַה ֔א* � ֵּ֧י� ד ֔אּוֵר� # ֵר א־֙י� �ֵר ל= אמ:� ד� ל� ו� ד� ל�
Mּוֲע ָּד� א מ ַה ב�� � ָּֽת� ְך� ֔א ֵר* N*ָּד ֹוא מ� ל1 �ַה ַה ֵּ֧י�� ל־֔אּוֵר� ד ֔א* Eו� ָּד�

ָ֔ך׃  � ֙ית* ל־ְּב� ָּֽת� ֔א* ד� # ֵר א־֙י� �ד 11ל= ו�� ל־ָּד� ַה ֔א* Eֵּ֧י� ֵר ֔אּוֵר� אמ* ֵּ֧י=2 ו
֙י ָֽנ�2 אד: ֹות ו ּ֖כ� ֵּ֣ס7 ֙ים ְּב � ב� ַה ֙י:ָׁ֔ש� E֙יַהּוד� � ל ו� ֔א�2 ֵר� ְׂש� ֙י� ֵרֹון ו� ֔א� Gַה�
֙י Iָֽנ� �֔א ֙ים ו ָֽנ�� ַה� ֲח: ד* ְּׂש� 1֙י ַה ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ֙י ֲע ָֽנ�2 ד: �֙י ֔א 1 ד� ב� ֲע ב ו� E֙יֹו֔א�
ב � ּ֖כ ָׁ֔ש� ל� ו� ֹות  ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ו� ל  ֶכ:# V֔א ל* ֙י  ( ֙ית� ל־ְּב� ֔א* ֹוא  ב+ ֔א�
ַה � ְׂש* Vֲע ם־֔א* � ֔א� ָ֔ך  ָׁ֔ש*� ַ֤פ� ָֽנ ֙י  � ֲח� ו� ָ֔ך�  N*ֵּ֧י ֲח ֙י  - ָּֽת� ָׁ֔ש� ם־֔א� ֲע�

ַה׃  � ֶּ֖ז* ַה ֵר  # ב� ָּד� ת־ַה ַה 12֔א* ֵּ֧י�� ל־֔אּוֵר� ֔א* ד  Eו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו
ב ָׁ֔ש* ֵּ֧י�2 ו ְּ֙ך�  - ֲח* ּל� ָׁ֔ש �֔א ֵר  � ֲח� ּומ� ֹום  ֵּ֧י� ם־ַה ֶּג )ַה  ֶּ֖ז* ְּב� ב  # ָׁ֔ש�
ת׃ � ֲ̀חֵר� ַּמ� � ּומ� ּוא  ַה� ַה ֹום  ֵּ֧י# ְּב mם  ( ל ֙יֵרּוָׁ֔ש� ב� +ַה  ֵּ֧י� ֔אּוֵר�

ַהּו 13 - ֵר� ּ֖כ� ָׁ֔ש ֙י� � ָּֽת� ו �ָׁ֔ש� ֵּ֧י� )֙יו ו ָֽנ� ַ֤פ� ל ל� אֶכ ֵּ֧י=+ ד ו ו�� ֹו ד� א־ל� ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו
֙יו ָֽנ�� ד: �֙י ֔א � ד� ב� ם־ֲע בֹו� ֲע� ּ֖כ� ָׁ֔ש� מ� ב ְּב� 1 ּ֖כ ָׁ֔ש� ב ל� ֵר* ֲע*� א ב� � ִצ� ֵּ֧י� ו

ד׃  � ֵר� א ֙י� ֹו ל=# ֙ית� ל־ְּב� ֔א* )ד 14ו� ו� ב ָּד� ָּֽת:# ֶכ� ֵּ֧י� ֵר ו ְק* ְּב:� ֙י ב � ַה� ֙י� ו
�ַה׃  ֵּ֧י� #ד ֔אּוֵר� ֙י ֲח ְּב� � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ב ו - ל־֙יֹו֔א� ֵר ֔א* ַ֤פ* � ב 15ס� ָּֽת:# ֶכ� ֵּ֧י� ו

1֙י ָֽנ� ֹּ֥פ� ל־מּול�  ֔א* ַה  ֵּ֧י�� ּוֵר� �ת־֔א ֔א* ּו  ב� ַה� ֵר  אמ:- ל� ֵר  ַ֤פ* � ֵּ֣ס� ְּב
ַה # ּ֖כ� ָֽנ� ו� ֙יו  � ֵר� �ֲח ֔א מ� ם  # ָּֽת* ב� ָׁ֔ש ו� ַה  � ְק� ַ֖ז� �ֲח � ַה ַה�  מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה

ת׃  � מ� ֙יֵר 16      סו� - ֲע� ל־ַה� ב ֔א* � ֹוֵר ֙יֹו֔א� מ# ָׁ֔ש� ֙י ְּב� Xַה� ֙י� ו
֙י # ּ֖כ� ֲע  �ד ֙י� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ְקֹום�  ַּמ� ל־ַה ֔א* ַה  ֵּ֧י�� ּוֵר� ת־֔א� ֔א* ן�  ָּֽת� ֵּ֧י� ו

ם׃  � ל ָׁ֔ש� ֙י� � ֙י־ֲח ָׁ֔ש� ָֽנ� ּו 17֔א מ� �ֲח ּל� ֵּ֧י� ֙יֵר� ו ֲע� ֙י ַה� 1 ָׁ֔ש� ָֽנ� ּו ֔א E֔א ִצ� ֵּ֧י�2 ו
ם � ת ֶּג מ� Xֵּ֧י� -ד ו ו� ֙י ד� � ד� ב� ֲע ם מ� � ֲע� ן־ַה� ל מ� ֹּ֥פ:# ֵּ֧י� ב ו ת־֙יֹו֔א�� ֔א*

֙י׃  � ָּֽת� ֲח� ַה #ַה  ֵּ֧י� ד 18֔אּוֵר� ו�� ד� ל� �ד  ֶּג� ֵּ֧י ו ב  - ֙יֹו֔א� ֲח  � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ַה׃  � מ� ֲח� ל� ַּמ� ֙י ַה � ֵר� ב� ל־ָּד� ת־ּ֖כ� ְך 19֔א* � ֔א� ל� ַּמ ת־ַה ו ֔א* # ִצ ֙י� ו

ַה � מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ֙י  # ֵר� ב� ל־ָּד� ּ֖כ� ת  ( ֔א� ָ֔ך�  ּלֹות� ֶכ ּ֖כ� ֵר  אמ:- ל�
ְך׃  ל* � ַּמ* ל־ַה ֔א* ֵר  # ְּב� ד ת 20ל� � מ �ֲח ַה�  ל* �ֲע ם־ָּֽת � ֔א� ַה  ֙י�� ַה� ו�
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֙יֵר � ֲע� ל־ַה� ֔א* ם  # ָּֽת* ָׁ֔ש� ֶּג ָֽנ�  Mּוֲע ָּד) מ ָ֔ך�  ל� ֵר  � מ ֔א� ו� ְך  ל* ַּמ*� ַה
ל # ֲע מ� ּו  ֵר־֙י:ֵר� ָׁ֔ש* �֔א ת  # ֔א� ם  ָּֽת*� ֲע� ד ֙י� ֹוא  ל� �ַה ם  - ֲח� ּל� ַה� ל�

ַה׃  � ֲחֹומ� ת 21ַה ָׁ֔ש* ְּב*� ֵר7 ן־֙י� ְך ְּב* ל* � ֙ימ* ב� �ת־֔א ַה ֔א* Iּ֖כ� ֙י־ַה� � מ�
ל 1 ֲע ב מ� ֶכ* E*ֲח ֵר ל ֙יו3 ֹּ֥פ*2 ל� ַה ֲע� ֙יֶכ� � ל� ָׁ֔ש� ַה ַה� bְּׁש� ֹוא־֔א� �ל �ַה
ם � ָּֽת* ָׁ֔ש� ֶּג ָֽנ� ַה  ַּמ� # ל� ץ  ב�� ת� ְּב� ת  �מ� ֵּ֧י� ו ַה�  ֲחֹומ� � ַה
֙י � ָּֽת� ֲח� #ַה ַה ֵּ֧י� ָ֔ך) ֔אּוֵר� ָּד� ב� ם ֲע �ָּֽת�� ֶּג ֵר� מ � ֔א� ַה ו� - ֲחֹומ� � ל־ַה ֔א*

ת׃  � ת 22מ� ( ֔א� ד  ו�� ד� ל� �ד  ֶּג� ֵּ֧י ו ב=א�  ֵּ֧י� ו ְך  - ֔א� ל� ַּמ ַה ְך  ל* � ֵּ֧י� ו
ב׃  � ֙יֹו֔א� ֹו  ֲח� ל� ָׁ֔ש� ֵר  # ָׁ֔ש* �ל־֔א ְך� 23ּ֖כ� ֔א� ל� ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו

֙יָֽנּו � ל� ּו ֔א� ֔א# ִצ� ֵּ֧י� ֙ים ו ָׁ֔ש�� ָֽנ� �֔א � ֙יָֽנּו� ַה� Nל� ּו ֲע� ֵר1 ב� ֙י־ג� � ד ּ֖כ� ו�� ל־ָּד� ֔א*
ֵר׃ ֲע � ְּׁש� ַה ֲח  ת # ד־ֹּ֥פ* ֲע ם  � ֙יַה* ל� �ֲע #ַה  ֙י* ַה� ֵּנ� ו ַה  - ד* ְּׂש� ַה

ּו ו֙יֵראו  24 ֵּ֧י:ֵר2 ֙ים ַהמוֵרא֙ים ו 1 ַּמֹוֵר� לַה � ֲע ָ֔ך� מ� N*ד ב� �ל־ֲע ֔א*
ָ֔ך) ָּד� ב� ֲע ם  �ג ו� ְך  ל* - ַּמ* ַה ֙י  � ד� ב� ֲע מ� ּותּו  מ� ֵּ֧י� ו ַה  ֲחֹומ�� ַה

ת׃  � מ� ֙י  � ָּֽת� ֲח� ַה #ַה  ֵּ֧י� ד 25      ס֔אּוֵר� Eו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו
ֲע 1 ֵר ל־֙י� ֔א ב�  ל־֙יֹו֔א� ֔א* ֵר  1 ַה־ת=אמ �ּ֖כ: ְך  ֔א�� ל� ַּמ ל־ַה ֔א*
ל � ַה ָּֽת=אֶכ � ַ֖ז* ֶכ� ַה ו� ַ֖ז:# ֙י־ֶכ� � ַה ּ֖כ� ֶּ֖ז*� ֵר ַה � ב� ָּד� ת־ַה ֙יָ֔ך� ֔א* N*֙יָֽנ ֲע� ְּב�
ּה � ס� ֵר� ַה� ו� ֙יֵר  ( ֲע� ל־ַה� ֔א* ָ֔ך+  ָּֽת� מ� ֲח ל� מ� ְק  ַ֖ז�2 �ֲח ַה ב  ֵר* - ֲח� ַה*

ַהּו׃  � ְק� ֶּ֖ז� ֲח ת 26ו� � ֙י־מ� ּ֖כ� ַה  ֵּ֧י�� ּוֵר� �֔א ת  ָׁ֔ש* � ֔א� ֲע�  מ ָׁ֔ש� ָּֽת� ו
ּה׃  � ל� ֲע� ל־ְּב ֲע ד  ֹּ֥פ:� ס� ָּֽת� ו ּה  - ֙יָׁ֔ש� ֔א� �ַה  ֵּ֧י� ֵר 27֔אּוֵר� ב:� �ֲע ֵּ֧י ו

ֹו ֙י־ל� ַה� ָּֽת� ֙יתֹו� ו ל־ְּב� ּה ֔א* 1 ַ֤פ� ס� ֔א ֵּ֧י ד ו Eו� ֲח ָּד� 2ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ל ו ב* ֔א�� ַה�
ַה # ְׂש� ֵר־ֲע� ָׁ֔ש* �ֵר ֔א ( ב� ָּד� ֲע ַה +ֵר ֵּ֧י� ן ו - ֹו ְּב� ד ל� ל* # ָּֽת� ַה ו ְּׁש�� ֔א� ל�
�ַה׃  ַהו� ֙י� ֙י  # ֙יָֽנ� ֲע� ְּב� ד  � ו� ַ֤פד�

א 12 ב=� ֵּ֧י� ו -ד  ו� ל־ָּד� ֔א* ן  � ת� ת־ָֽנ� ֔א* )ַה  ַהו� ֙י� ֲח  + ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ת ֲח�� ֙יֵר ֔א* � ֲע� ֙יּו� ְּב� ֙ים ַה� ָׁ֔ש�� ָֽנ� ��֙י ֔א ָֽנ� ֵר לֹו� ָׁ֔ש� אמ* ֵּ֧י=1 ֙יו ו ל�� ֔א�

אָׁ֔ש׃  � ד ֵר� # ֲח� ֔א* ֙יֵר ו� � ָׁ֔ש� ד ֲע� # ֲח� אן 2֔א* )ַה ִצ=# ֙י� ֙יֵר ַה� ָׁ֔ש�� ֲע� ל�
ד׃  �֔א: מ� ַה  # ְּב� ֵר� ַה ֵר  � ְק� ֙י3 3ּוב� ּ֖כ� ל  ֙ין־ּ֖כ:� � ֔א� ָׁ֔ש  � ֵר� ל� ו�

ַה� X*ֵּ֧י ֲח ֙י� ו ַה  ָֽנ�� ְק� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ַה�  ֵּנ� ְט ְק� ת  1 ֲח ֔א ַה  ְׂש�2 ב� ם־ּ֖כ� ֔א�
ל Eת=אֶכ ֹו  ָּֽת2 ֹּ֥פ� מ� ו  - ָּד� ֲח� ֙י ֙יו  � ָֽנ� ם־ְּב� ֲע� ו� ֹו  ַּמ) ֲע� ל  # ָּד ג� ָּֽת� ו
ת׃ � ב ֹו ּ֖כ� ֙י־ל� ַה� ָּֽת� ב ו ּ֖כ�� ָׁ֔ש� ֹו ת� ֙יְק� ֲח� ַה� ּוב� ָּֽת* ָׁ֔ש� ֹו ת� ס1 ּ֖כ: ּומ�

ת 4 ֲח 1 ְק ל� ל  מ:� ֲח� ֵּ֧י ו  g֙יֵר ָׁ֔ש� ֲע� * �ַה ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ל�  eְך ל* ַה� �ב=א  ֵּ֧י� ו
ֲח � ַּ֞ק ֵּ֧י� ֹו ו א־ל- ְּב� ֲחM ַה � ֵר� ֔א: ֹות ל� Xְׂש �ֲע ֹו ל ֵר� ְק� ְּב� ְּצ=אָֽנֹו� ּומ� מ�
א # ְּב� ֙יָׁ֔ש ַה � ֔א� ַה� ל� ְׂש*� �ֲע ֵּ֧י � אָׁ֔ש ו ֵר�� ֙יָׁ֔ש ַה� � ֔א� ת� ַה� ְׂש ב� ת־ּ֖כ� ֔א*

֙יו׃  � ל� ֵר� 5֔א� אמ* N=ֵּ֧י ו ד  ֔א:- מ� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ְּב� )ד  ו� ָּד� ף  # ֵר־֔א ֲח � ֵּ֧י� ו
ַה # ְׂש* ֲע: ַה� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ַה� ת  ו* ן־מ�� ב* ֙י  � ּ֖כ� ַה  Xַהו� ֙י־֙י� ֲח ן  ת�� ל־ָֽנ� ֔א*

את׃  �ב 6ַ֖ז= ְק* ם ֲע�� ֙י� - ָּֽת� ֲע� ְּב ֵר� ם ֔א � ּל� ָׁ֔ש ֙י� ַה  � ְׂש� ב� ּ֖כ� ת־ַה ֔א* ו�
ֵר # ָׁ֔ש* �֔א ל  � ֲע ו� ַה  ֶּ֖ז*� ַה ֵר  � ב� ָּד� ת־ַה ֔א* ַה�  ְׂש� ֲע� ֵר  1 ָׁ֔ש* �֔א

ל׃  � מ� א־ֲח� �֙יָׁ֔ש 7ל= - ֔א� ַה ַה� � ָּֽת� ד ֔א � ו� ל־ָּד� ן ֔א* ( ת� ֵר ָֽנ� אמ* ֵּ֧י=+ ו
�֙יָ֔ך 1 ָּֽת� ֲח� ָׁ֔ש ֙י מ� Iֶכ� ָֽנ: ל ֔א� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י ֙י� � ל:ַה� Vַה ֔א Eַהו� ֵר ֙י� 2מ ַה־֔א� ּ֖כ:
#ד ֵּ֧י מ� ֙יָ֔ך  � ָּֽת� ל� ְּצ ַה� ֙י  # ֶכ� ָֽנ: ֔א� ו� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ְך�  ל* N*מ ל�

ּול׃  �֔א ֙י 8ָׁ֔ש� 1 ָׁ֔ש� ת־ָֽנ� ֔א* ֙יָ֔ך ו� ָֽנ*� ד: �֙ית ֔א � ת־ְּב� ָ֔ךE ֔א* ַה ל� ָֽנ�2 ָּֽת� ֔א* ו�
ל � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙ית  # ת־ְּב� ֔א* ָ֔ך�  ל� �ַה  ָֽנ� ָּֽת� ֔א* ו� ָ֔ך  � ֙יְק* ֲח� ְּב� ֙יָ֔ך�  N*ָֽנ ד: �֔א
ַה׃ ֵּנ� � ַה� ֶכ� ַה ו� ֵּנ� # ַה� ָ֔ך� ּ֖כ� ַה ּל� ַ֤פ� # ס� ֔א: ְט ו� ֲע�� ם־מ� ֔א�2 ַה ו� - ֙יַהּוד� � ו�

9 eֲע ֵר ֹות ַה� ְׂש� �ֲע ַה ל ַהו�� ֵר ֙י� � ב ת־ָּד� ֙ית� ׀ ֔א* � ַ֖ז� ּוֲעM ְּב� Eָּד מ
֙יg בֲע֙יָֽנו  ֙יָֽנ ֲע� בְּב� ֵר* ֲח*� ב ֙ית�  � ּ֖כ� ַה� ֙י�  ָּֽת� ֲח� � ַה 1ַה  ֵּ֧י� ֔אּוֵר� ת  � ֔א�

ָּֽת� ג� �ֵר ַה� ֹו  ת� ֔א: ו� ַה  - ְּׁש� ֔א� ל� ָ֔ך�  ּל� ָּֽת�  ֲח� # ְק ל� ֹו  ָּֽת� ָׁ֔ש� ת־֔א� ֔א*2 ו�
ֹון׃  �ַּמ ֲע ֙י  # ָֽנ� ְּב� ב  ֵר* � ֲח* ב 10ְּב� ֵר* ( ֲח* ּוֵר  ס# ל=א־ת� ַה  ָּֽת�� ֲע ו�

ֲח � ַּ֞ק ָּֽת� ו ֙י  ָֽנ� ת�� ַ֖ז� ב� ֙י  � ּ֖כ� ב  ְק* Zֲע� ם  - ד־ֲעֹול� ֲע ָ֔ך�  ֙ית� ְּב� מ�
ַה׃ � ְּׁש� ֔א� ל� ָ֔ך�  ל� ֹות  ֙י# ַה� ל� ֙י  ָּֽת�� ֲח� ַה �ַה  ֵּ֧י� ת� ֔אּוֵר� ָׁ֔ש* Nת־֔א� ֔א*

֙יָ֔ך 11      ס 1 ל* ֙ים ֲע� 2 ְק� ֙י3 מ� ָֽנ� ָֽנ� ַה ַה� ַהו�� ֵר ֙י� � מ ַה ׀ ֔א� ּ֖כ:�
֙י � ָּֽת� ת ָֽנ� ֙יָ֔ך ו� ֙יָֽנ*� ֲע� ֙יָ֔ך� ל� N*ָׁ֔ש ת־ָֽנ� ֙י ֔א* 1 ָּֽת� ֲח� ְק ל� ָ֔ך ו� ֙ית*� ְּב� ַה� מ� ֲע� ֵר�
את׃ �ֶּ֖ז= ָׁ֔ש ַה מ* # ְּׁש* ֙י ַה � ֙יָֽנ� ֲע� ֙יָ֔ך ל� ָׁ֔ש*� ם־ָֽנ� ב� ֲע� ֶכ ָׁ֔ש� ֙יָ֔ך ו� - ֲע* ֵר� ל�

ַה� 12 ְׂש* Vֲע ֔א* ֙י  ָֽנ�� �֔א ו ֵר  ת* - ֵּ֣ס� ב ֙ית�  � ְׂש� ֲע� ַה  � ָּֽת� ֔א ֙י  # ּ֖כ�
ד ג* # ָֽנ* ו� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ּ֖כ� ד  ג* # ָֽנ* ַה  ֶּ֖ז*� ַה ֵר  � ב� ָּד� ת־ַה ֔א*

ָׁ֔ש׃  מ* � ְּׁש� ן 13      סַה ת�� ל־ָֽנ� ֔א* ד�  ו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
-ַה  ֙יַהו� � ל ֙י  את� � ְט� ד      סֲח� ו�� ל־ָּד� ֔א* ן  Eת� ָֽנ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו

ּות׃  �מ א ת� ָ֔ך� ל=# את� ּט� ֙יֵר ֲח # ב� Vֲע )ַה ַה* ַהו� ם־֙י� ס 14ֶּג ַ֤פ* ֔א*�
ם �ַה ֶּג - ֶּ֖ז* ֵר ַה � ב� ָּד� ַה ְּב ַהו�� ֙י ֙י� � ב� ֙י� ת־֔א: � ֔א* ָּֽת� ִצ� N֔א ץ ָֽנ� 1 ֔א� ֙י־ָֽנ� � ּ֖כ�

ּות׃  �מ ֙י� ֹות  מ# ָ֔ך�  ל� ֹוד  ּל# ֵּ֧י� ַה ן  ( ְּב� ן 15ַה � ת� ָֽנ� ְך  #ל* ֵּ֧י� ו
ַה + ד� ל� ֙י� ֵר  ָׁ֔ש*2 �֔א ד  ל* E*ֵּ֧י ת־ַה ֔א* ַה  ַהו�� ֙י� ף  ֶּג:� ֵּ֧י� ו ֹו  ֙ית- ל־ְּב� ֔א*

ָׁ֔ש׃  � ָֽנ ֔א� ֵּ֧י� ו ד  � ו� ד� ל� )ַה  ֵּ֧י� ת־֔אּוֵר� ָׁ֔ש* � )ד 16֔א� ו� ָּד� ָׁ֔ש  # ַּ֞ק� ב ֙י� ו
א # ֹום ּוב� ד� ִצ� ו� ם ָּד� 1ִצ� ֵּ֧י� ֵר ו ֲע - ֵּנ� ד ַה � ֲע ֙ים ְּב� � ל:ַה� V֔א ת־ַה� ֔א*

ַה׃  ִצ� ֵר� � ב ֔א� # ֶכ ָׁ֔ש� ן ו� � ל� ֙יו 17ו� ל�� ֙יתֹו� ֲע� 1֙י ב� ָֽנ� ְק� מּו ַ֖ז� E ְק7 ֵּ֧י� ו
ם � ָּֽת� א ֔א� # ֵר� א־ב� �ל= ַה ו� ב�� א ֔א� ל=� ץ ו� ֵר* - ֔א� ן־ַה� ֹו מ� ֙ימ� ְק� �ַה ל

ם׃  ֲח* � ֔אּו3 18ל� ֵר� � ֵּ֧י� ד ו -ל* ֵּ֧י� ת ַה �מ� ֵּ֧י� ֙י ו � ֙יֲע� ב� ְּׁש� ֹום ַה ֵּ֧י# ֙י ְּב ( ַה� ֙י� ו
ֵרּו� מ� � ֙י ֔א� 1 ד ּ֖כ� ל* ֵּ֧י*� ת ַה � ֙י־מ� ֹו ׀ ּ֖כ� ֙יד ל� # ֶּג� ַה ד ל� Eו� ֙י ד� ד�2 ב� ֲע
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ֲע � מ ל=א־ָׁ֔ש� ֙יו� ו� ל� ָֽנּו ֔א� ֵר� 1 ְּב ֙י ָּד� �ד ֲח ל* E*ֵּ֧י ֹות ַה ֙י2 ַה� ַה3 ב� ֵּנ� ַה�
ַה # ְׂש� ֲע� ו� ד  ל* � ֵּ֧י* ַה ת  # מ� ֙יו  ( ל� ֔א� ֵר  # ָֽנ=אמ ֙יְך  ֔א�2 ו� ָֽנּו  ְקֹול�� ְּב�

ַה׃  � ֲע� ן 19ֵר� #ב* ֵּ֧י� ֙ים ו ָׁ֔ש�� �ֲח ל ת� � ֙יו� מ� ד� ב� �֙י ֲע 1 ד ּ֖כ� ו�� א ָּד� �ֵר� ֵּ֧י ו
ת # מ� �֙יו ַה ( ד� ב� �ל־ֲע ד ֔א* + ו� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=2 ד ו -ל* ֵּ֧י� ת ַה � ֙י מ� � ד ּ֖כ� � ו� ָּד�

ת׃  � מ� ֵרּו  אמ� ֵּ֧י=# ו ד  ל* � ֵּ֧י* ץ 20ַה ֵר* E֔א� ַה� מ� ד  ו�2 ָּד� ם3  ְק� ֵּ֧י� ו
ף�  ּל� ֲח ֙י� ו ְך  ס* ֵּ֧י�� ו ץ  � ֲח ֵר� ֵּ֧י� ֙יו שמלתו ו ל:ת�� מ� אְׂש� ב=# ֵּ֧י� ו

ל X֔א ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֹו  ֙ית� ל־ְּב� ֔א* ב=א�  ֵּ֧י� ו ֲחּו  - ָּֽת� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ַה  � ַהו� ֙ית־֙י� ב�
ל׃  � ֵּ֧י=אֶכ ו ם  ֲח* � ל* ֹו  ל) ֙ימּו  # ְׂש� ֵּ֧י� ֙יו� 21ו ד� ב� �ֲע ּו  ֵר1 ֵּ֧י=אמ� ו

ּוֵר Iב �ֲע ַה ְּב ֙ית� - ְׂש� ֵר ֲע� � ָׁ֔ש* �ַה ֔א � ֶּ֖ז* ֵר ַה # ב� ָּד� ַה־ַה � ֙יו מ� ל�� ֔א�
ָּֽת� מ� � ד ְק ל* ֵּ֧י*� ת ַה � ֵר� מ� ָׁ֔ש* �֔א � ֶכ ְּ֙ך� ו� ב� ָּֽת�� ָּֽת� ו מ� � ֙י� ִצ ד ֲח 1ל* ֵּ֧י* ַה

ם׃  ֲח* � ל ל� אֶכ ָּֽת=# ֙י 22ו ָּֽת� מ� � ֙י ִצ �ד ֲח �ל* ֵּ֧י* ֲעֹוד� ַה ֵר ְּב� אמ* X=ֵּ֧י ו
 Mֲע ֙י ֙יֹוד�� � ֙י� מ� ָּֽת� ֵר� Nמ ֙י ֔א� 1 ַה ּ֖כ� - ּ֖כ* ב� ֔א* � ֙י ֙יֲחָֽנָֽנ֙י ו� ָֽנ� # ֵּנ ֲח ַהו� � ַהו� ֙י�

ד׃  ל* � ֵּ֧י� ֙י ַה # ֲח ם 23ו� ֙י ִצ�� � ָֽנ� �ַה� ֔א ַה ֶּ֖ז* ַּמ� 1 ת ל� ַה ׀ מ�� � ָּֽת� ֲע ו�
ּוא ַה� ו� ֙יו  ל�� ֔א� ְך  � ל� ַה: ֙י�  ָֽנ� �֔א ֹוד  ֲע- ֹו  ֙יב� ָׁ֔ש� �ַה ל ל  # ֔אּוֶכ ַה

֙י׃  � ל� ֔א� ּוב  ָׁ֔ש# א־֙י� �ֲע 24ל= ב � ת־ָׁ֔ש* ְּב ת  Z֔א� ד  ו�� ָּד� ם  � ֲח� ָֽנ ֙י� ו
ן ְּב�� ד  ל* � ָּֽת� ו ּה  - ַּמ� ֲע� ב  � ּ֖כ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙יַה�  � ל* ֔א� א  ב=# ֵּ֧י� ו ֹו  ָּֽת� ָׁ֔ש� ֔א�

א ו֙יְקֵרא  1 ֵר� ְק� ָּֽת� ֹו׃ו �ב ַה� �ַה ֔א � ֙יַהו� ו ַה  ל:מ:� מֹו� ָׁ֔ש� ת־ָׁ֔ש� ֔א*
ֹו 25 מ� ת־ָׁ֔ש� ֔א* א  # ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו ֙יא  ב�� ֵּנ� ַה ן  � ת� ָֽנ� ד�  ֙י ְּב� ֲח  �ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

ַה׃  � ַהו� ֙י� ּוֵר  ב� �ֲע ְּב -ּה  ֙י� ֙יד� � ד� ַ֤פ֙י�
ד 26 ּ֖כ:� ל� ֵּ֧י� ו ֹון  ַּמ- ֲע �֙י  ָֽנ� ְּב� ת  � ְּב ֵר ְּב� ב  ֙יֹו֔א�� ם  ֲח* � ּל� ֵּ֧י� ו

ַה׃  � לּוֶכ� ַּמ� ַה ֙יֵר  # ת־ֲע� ֙ים 27֔א* � ֶכ� ֔א� ל� מ ב  ( ֙יֹו֔א� ֲח  # ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
֙י ָּֽת� ד� � ֶכ ם־ל� ֶּג ַה  ְּב�� ֵר ב� ֙י  ָּֽת� מ� � ֲח ל� ָֽנ� ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו -ד  ו� ל־ָּד� ֔א*

ם׃  ֙י� � ַּמ� ֙יֵר ַה # ת־ֲע� ם 28֔א* ֲע�� ֵר ַה� �ת* ת־֙י* ף� ֔א* ס: Vַה ֔א ָּֽת�� ֲע ו�
֙י� ָֽנ� �֔א ד  ּ֖כ:1 ל� ן־֔א* ֹּ֥פ* ּה  - ד� ֶכ� ל� ו� ֙יֵר  � ֲע� ל־ַה� ֲע #ַה  ָֽנ� �ֲח ו

׃  ֙יַה� � ל* ֙י ֲע� � מ� א ָׁ֔ש� # ֵר� ְק� ָֽנ� ו� ֙יֵר  ֲע�� ת־ַה� )ד 29֔א* ו� ָּד� ף  ס:# V֔א ֵּ֧י* ו
ּה׃ � ד� ּ֖כ� ל� ֵּ֧י� � ּה ו � ם ְּב� ֲח* # ּל� ֵּ֧י� ַה ו ת� - ְּב� ְך ֵר �ל* ֵּ֧י� ם ו � ֲע� ל־ַה� ת־ּ֖כ� ֔א*

ֹו 30 Eֵר=אָׁ֔ש ל  2ֲע מ� ם3  ּ֖כ� ל� ת־מ ֵר* � ְט* �ת־ֲע ֔א* ֲח  � ַּ֞ק ֵּ֧י� ו
֙י � ַה� ָּֽת� ו ַה  ֵר�� ְק� ֙י� ן  ב* � ֔א* ו� ב�  ַה� ַ֖ז� ֵר  1 ּ֖כ ּ֖כ� ּה  ל�2 ְק� ָׁ֔ש� ּומ�
ַה # ְּב� ֵר� ַה ֙יא  � ַהֹוִצ� ֙יֵר  ( ֲע� ַה� ל  # ל ּוָׁ֔ש� -ד  ו� ָּד� אָׁ֔ש  ל־ֵר=� ֲע

ד׃  �֔א: ם 31מ� �ְׂש* ֵּ֧י� ו ֙יא  ַהֹוִצ�� ּה  Eֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �֔א ם  ֲע�2 ת־ַה� ֔א* ו�
ל ַ֖ז*� ֵר� ְּב ַה ת  ֵר:� ַ֖ז� ג� מ ב� �ּו ל  E*ַ֖ז ֵר� ְּב ַה ֙י  ִצ�2 ֵר� �ֲח ּוב ַה  ֵר� ג� ַּמ� Gְּב

ם�  ֙יֵר ֔אֹות� 1 ב� Vֲע ַה* ן במלֶכן ו� ְּב�� ל� ַּמ לְּב ֶכ:� ַה ל� ְׂש*� �ֲע ן ֙י � ֶכ� ו�
mם׃ � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ם ֙י� � ֲע� ל־ַה� ֶכ� )ד ו� ו� ב ָּד� +ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ֹון ו ַּמ- ֙י־ֲע � ָֽנ� ֙י ב� � ֵר� ֲע�

ַ֤פ

)ד 13 ו� ן־ָּד� ְּב* ֹום  ל+ ָׁ֔ש� ב� ֔א ּול� ן  ֙י־ֶכ�� ֵר� �ֲח  �֔א ֙י  � ַה� ֙י� ו
ֹון ָֽנ# מ� ֔א ַה�  � ב* ַה� V֔א ֵּ֧י* ו ֵר  - מ� ָּֽת� ּה  � מ� ּוָׁ֔ש� ַה  � ַ֤פ� ֙י� ֹות  ֲח# ֔א�

ד׃  � ו� ן־ָּד� בּוֵר� 2ְּב* �ֲע � ְּב ֹות  ּל� ֲח ת� ַה� ל� ֹון  Eָֽנ מ� ֔א ל� ֵר  ִצ* ֵּ֧י�2 ו
֙י � ֙יָֽנ� ֲע� ְּב� א�  ל� ֹּ֥פ� ֵּ֧י� ו ֙יא  - ַה� ַה  � תּול� ב� ֙י  # ּ֖כ� ֹו  ת� ֲח: �֔א ֵר  � מ� ָּֽת�

ַה׃  ּומ� �֔א מ� ּה  � ל� ֹות  ְׂש# �ֲע ל ֹון  ָֽנ� מ� ֲעM 3֔א ֵר�� ֹון  ָֽנ� מ� ֔א ּול�
֙יָׁ֔ש # ב ֔א� ד�� ֹוָֽנ� ֙י� -ד ו� ו� ֙י ד� � ֲח� �ַה ֔א � ֲע� מ� ן־ָׁ֔ש� ב ְּב* ד�� ֹוָֽנ� �מֹו� ֙י ּוָׁ֔ש�

ד׃  �֔א: ם מ� � ֶכ� ל 4ֲח� 1 ַה ָּד ֶכ� � ַה ּ֖כ� ָּֽת� GּוֲעM ֔א ָּד� ֹו מ ֵר ל� אמ* ֵּ֧י=� ו
ֵר אמ* ֵּ֧י=1 ֙י ו - ֙יד ל� � ֶּג� ֹוא ָּֽת ל� �ֵר ַה ְק* ְּב:� ֵר ְּב ְק* ְּב:� ְך� ְּב ל* N*ַּמ ן־ַה ְּב*
֙י # ָֽנ� �֙י ֔א � ֲח� ם ֔א� ל:# ָׁ֔ש� ב� ֹות ֔א ֲח) �ֵר ֔א מ�� ת־ָּֽת� ֹון ֔א* ָֽנ� מ� לֹו� ֔א

ב׃  � ַה� ָ֔ך� 5֔א: ב� ּ֖כ� ָׁ֔ש� ל־מ� ב ֲע # ֶכ ב ָׁ֔ש� ד�� ֹוָֽנ� ַה� ֵר לֹו� ֙י� אמ* ֵּ֧י=1 ו
֙יו bל� ֔א�  � ָּֽת� ֵר� מ ֔א� ו� ָ֔ך  ֔אֹות*� ֵר� ל� ֙יָ֔ך  � ב� ֔א� א  + ּוב� ל  - ֲח� ת� ַה� ו�
ַה 1 ת� ְׂש� ֲע� ם ו� ֲח* ֙י ל*� ָֽנ� � ֵר� ב� ת ֙י ו� Eֲחֹות� �ֵר ֔א מ�2 א3 ת� ב=א ָֽנ� � ָּֽת�
֙י � ָּֽת� ל� ֶכ ֔א� ַה ו� ֔א*� ֵר� ֵר ֔א* � ָׁ֔ש* �ן� ֔א ֲע Nמ ַה ל� ֙י�� ֵר� ְּב� ת־ַה ֙י� ֔א* ֙יָֽנ ֲע� ל�

ּה׃  � ד� ֵּ֧י� ְך 6מ� ל* E*ַּמ ַה א  ב=2 ֵּ֧י� ו ל  - ֲח� ת� ֵּ֧י� ו ֹון  ָֽנ� מ� ֔א ב  # ּ֖כ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
א Iבֹוא־ָֽנ� � ָּֽת� ְך�  ל* N*ַּמ ל־ַה ֔א* ֹון  ָֽנ1 מ� ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו ֹו  ת� ֔א: ֵר� ל�
ֹות ב� ב� ל� ֙י  � ָּֽת� ָׁ֔ש� ֙י�  ֙יָֽנ ֲע� ל� ב  1 ְּב� ל ּות� ֙י  ת�� ֲח: �֔א ֵר  � מ� ָּֽת�

ּה׃  � ד� ֵּ֧י� ַה מ� � ֵר* ב� ֔א* ַה 7ו� ת� ֙י� � ְּב ֵר ַה � מ� ל־ָּֽת� )ד ֔א* ו� ֲח ָּד� # ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ֹו ֙י־ל� ְׂש� �ֲע ו ֙יְך  ֲח�� ֔א� ֹון  ָֽנ� מ� ֔א ֙ית  Zְּב� א  ָֽנ�� ֙י  � ֶכ� ל� ֵר  אמ:- ל�

�ַה׃  ֙י� ֵר� ְּב� ּוא 8ַה ַה� ֙יַה� ו� � ֲח� ֹון ֔א� ָֽנ# מ� ֙ית ֔א ( ֵר ְּב� מ�� ְך ָּֽת� ל* � ָּֽת� ו
ְק  1 ִצ� ְּב� ת־ַה ֲח ֔א* 2 ַּ֞ק ָּֽת� ו ב  - ֶכ� ָׁ֔ש� ותלוש ָׁ֔ש: ל� Nָּֽת� בו � ְּב� ל ָּֽת� ו

ֹות׃  �ב ב� ּל� ת־ַה ֔א* ל  � ְּׁש� ב ָּֽת� ו ֙יו  ֙יָֽנ�� ֲע� ֲח 9ל� 1 ַּ֞ק ָּֽת� ו
ֹול ֶכ- V֔א ל* ן  � ֔א� מ� ֙י� ו ֙יו  ָֽנ�� ַ֤פ� ל� ְק  ִצ:� ָּֽת� ו ת�  ֵר� ְׂש� ַּמ ת־ַה ֔א*
ּו ֔א# ִצ� ֵּ֧י� ו ֙י  �ל ֲע� � ֙יָׁ֔ש� מ� ל־֔א� ֙י֔אּו ֶכ� 1 ֹון ַהֹוִצ� ָֽנ� מ� ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=� ו

֙יו׃  � ל� ֲע� מ� ֙יָׁ֔ש  � ל־֔א� ֵר 10ֶכ� מ�� ל־ָּֽת� ֔א* ֹון  Eָֽנ מ� ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו
ד*� ֲח* ַה� ַה ֙י� ֵר� ְּב� ֙י ַה ֙י֔א� 1 ב� ֲחcַה� � ַּ֞ק ָּֽת� ו ְך  - ד� ֵּ֧י� ַה מ� � ֵר* ב� ֔א* ו� ֵר 

א ( ב� ָּֽת� ו ַה  ת� ְׂש�� ֲע� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א בֹות�  ב� ּל� ת־ַה ֔א* ֵר  מ�� ָּֽת�
ַה׃  ֵר� ד� � ֲח� ֙יַה� ַה* � ֲח� ֹון ֔א� ָֽנ# מ� ֔א ל 11ל� ֶכ:- V֔א * �֙יו ל � ל� #ָׁ֔ש ֔א� ֶּג� ָּֽת ו

֙י � ַּמ� ֲע� ֙י  # ב� ֶכ� ָׁ֔ש� ֙י  ֹו֔א� ְּב) ּה  ל�� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ּה�  ְק־ְּב� ַ֖ז* �ֲח � ֵּ֧י ו

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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֙י׃  � ֲחֹות� �֙י 12֔א ( ֙י ּ֖כ� ָֽנ� ֵּנ�� ֲע ל־ָּֽת� ֙י� ֔א ֲח� ל־֔א� ֹו ֔א ֵר ל� אמ* ָּֽת=� ו
ַה � ְׂש� �ֲע ל־ָּֽת � ֔א ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ְּב� ן  � ֶכ� ַה  # ְׂש* ֲע� � �ל=א־֙י

את׃  �ֶּ֖ז= ַה ַה  # ל� ב� ֵּנ� ת־ַה ֙יְך� 13֔א* ֔אֹול� ַה  ָֽנ� 1 ֔א� ֙י  ָֽנ�� �֔א ו
֙ים � ל� ב� ֵּנ� ַה ד  # ֲח ֔א ּ֖כ� )ַה  ֙י* ַה� ָּֽת� ַה  ָּֽת�� ֔א ו� ֙י  ת�� ֹּ֥פ� ֵר� ת־ֲח* ֔א*
א ל=# ֙י  ( ּ֖כ� ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א* �א  ֵר־ָֽנ� ְּב* ָּד ַה�  ָּֽת� ֲע ו� ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ְּב�

׃  ְּ֙ך� � ַּמ* מ� ֙י  ָֽנ� � ֲע� ָֽנ� מ� ּה 14֙י� - ְקֹול� ְּב�  Mֲע מ:� ָׁ֔ש� ל� ַה  � ב� ֔א� א  ל=# ו�
ּה׃  � ת� ב ֔א: � ּ֖כ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ַה� ו ֵּנ*� ֲע ֙י� ַה� ו ֵּנ� N*ַּמ 1ְק מ� ַ֖ז Vֲח ֵּ֧י* ַה� 15ו � ֔א* ָֽנ� ְׂש� ֵּ֧י� ו

ַה� ֔א� ָֽנ� ְּׂש� ַה ַה דֹול�� ֙י ג� � ד ּ֖כ� ֔א:� ַה מ� � דֹול� ַה� ֶּג� ֔א� ָֽנ� ֹון ְׂש� ָֽנ� מ� ֔א
ּה - ב� ַה� �֔א ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ַה  � ב� �ַה ֔א מ� ּה  ֔א�� ָֽנ� ְׂש� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א

֙י׃  ֶכ� � ל� ֙י  ּומ� ְק# ֹון  ָֽנ� מ� ֔א ּה  # ֵר־ל� ֵּ֧י=אמ* � ֹו 16ו ל� ֵר  אמ* ָּֽת=� ו
ת ֵר* ( ֲח* ֔א מ� את  ֶּ֖ז=� ַה ַה�  דֹול� ֶּג� ַה ַה  1 ֲע� ֵר� ַה� ת  I:ל־֔אֹוד ֔א
� Mֲע מ:# ָׁ֔ש� ַה ל� � ב� א ֔א� ל=# ֙י ו� ָֽנ� - ֲח� ּל� ָׁ֔ש ֙י ל� � ַּמ� ֙ית� ֲע� # ְׂש� ֵר־ֲע� ָׁ֔ש* �֔א

ּה׃  � ֵר 17ל� אמ* X=ֵּ֧י ו ֹו  ת� ֵר� � ָׁ֔ש� מ� ֵרֹו�  �ֲע ת־ָֽנ � ֔א* א  ֵר�� ְק� ֵּ֧י� ו
ל ֲע:# ּוָֽנ� ַה  ּוִצ� ֲח- ַה ֙י  � ל ֲע� מ� את  ת־ַ֖ז=) ֔א* #א  ֲחּו־ָֽנ� ל� ָׁ֔ש�

׃  ֙יַה� � ֵר* �ֲח ת ֔א ל* � ָּד* ן 18ַה ֙י3 ֶכ�2 ֙ים ּ֖כ� ֵּ֣ס�� ת ֹּ֥פ ָֽנ* ת:� � ּ֖כ� ֙יַה� N*ל ֲע� ו�
א ֵּ֧י:ִצ�2 ו ֙ים  - ֙יל� ֲע� ת מ� תּול:� ְּב� ְך ַה ל* ( ַּמ* ָֽנֹות־ַה ן� ב� ָׁ֔ש� + ְּב ל� ָּֽת�
׃ ֙יַה� � ֵר* �ֲח ֔א ת  ל* � ָּד* ַה ל  # ֲע ָֽנ� ו� ּוץ  ֲח� ַה תֹו�  ֵר� � ָׁ֔ש� מ� ּה  1 ֔אֹות�

ת 19 ָֽנ* ת:+ ּוֶכ� ּה  ל־ֵר=אָׁ֔ש�� ֲע ֵר�  ַ֤פ* N֔א� ֵר  # מ� ָּֽת� ֲח  2 ַּ֞ק ָּֽת� ו
ּה� ד� ֙י� ם  ְׂש* 1 ָּֽת� ו ַה  ֲע� - ֵר� ְק� ֙יַה�  � ל* ֲע� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֙ים  ( ֵּ֣ס� ֹּ֥פ ַה

ַה׃  ְק� � ֲע� ַ֖ז� ו� ֹוְך  ל� ַה� ְך  ל* # ָּֽת� ו ּה  ל־ֵר=אָׁ֔ש�� ֵר 20ֲע אמ* ֵּ֧י=2 ו
�ַה ֙י� ַה�  e֙יְך ֲח� ֔א� ֹון  ֙יָֽנ� מ� �֔א ַה ֙יַה�  ֲח�� ֔א� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙יַה�  E*ל ֔א�
ּוא ַה� ֙יְך  � ֲח� ֔א� ֙י�  ֙יָׁ֔ש� Nֵר� �ֲח ַה ֙י  1 ֲחֹות� �֔א ַה  Iָּֽת� ֲע ו�  gְך ַּמ� ֲע�
ֵר� מ� ב ָּֽת� ָׁ֔ש* 1 ָּֽת� ַה ו - ֶּ֖ז* ֵר ַה � ב� ָּד� ְך ל � ְּב� ת־ל� ֙י ֔א* ֙ית� # ָׁ֔ש� ל־ָּֽת� ֔א

׃  ֙יַה� � ֲח� ֹום ֔א� ל# ָׁ֔ש� ב� ֙ית ֔א � ַה ְּב� מ�� מ� ָׁ֔ש:� ד 21ו� ו�� ְך ָּד� ל* � ַּמ* ַה ו�
ד׃ �֔א: ֹו מ� ֵר ל� ֲח # ֵּ֧י� ַה ו ּל* - ֔א� ֙ים ַה� � ֵר� ב� ָּד� ל־ַה ת ּ֖כ� # ֲע ֔א� Xמ ָׁ֔ש�

ֲע 22 � ֵר� מ� ל� ֹון  ָֽנ� מ� ם־֔א ֲע� ֹום  ל) ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר  + ְּב* א־ד� �ל= ו�
ֹון ָֽנ� מ� ת־֔א ֔א* לֹום�  ָׁ֔ש� ב� ֔א 1א  ָֽנ� ֙י־ְׂש� � ּ֖כ� ֹוב  ד־ְט- ֲע ו�
ֹו׃  �ת ֲח: �֔א ֵר  # מ� ָּֽת� ת  � ֔א� ַה  ֵּנ�� ֲע� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ֵר�  ב ל־ָּד� ַ֤פֲע

ֹום 23 ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙ים� ל� ַ֖ז� ַ֖ז� �ּו ג: ֙י1 ַה� ֵּ֧י� ֙ים ו מ�� ם ֙י� ֙י� � ת ָֽנ� ָׁ֔ש� ֙י� ל� ַה� ֙י� � ו
א # ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו ם  ֙י� - ֵר� ַ֤פ� ם־֔א* ֲע� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ֹוֵר  ִצ� ֲח� ל  ֲע # ב ְּב�

ְך׃  ל* � ַּמ* ֙י ַה # ָֽנ� ל־ְּב� ֶכ� ֹום ל� ל� ָׁ֔ש� ב� לֹום� 24֔א ָׁ֔ש� ב� א ֔א ב=1 ֵּ֧י� ו
ָ֔ך - ָּד* ב� ֲע ל� ֙ים  � ַ֖ז� ַ֖ז� ג: #א  ַה־ָֽנ� ֵּנ� ַה� ֵר  אמ* X=ֵּ֧י ו ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א*

ָ֔ך׃  � ָּד* ב� ם־ֲע ֲע� ֙יו  � ד� ב� �ֲע ו ְך  ל* ( ַּמ* ַה #א  ְך־ָֽנ� �ל* ֵר 25֙י� אמ* ֵּ֧י=2 ו

ְך� ל� ָֽנ� 1א  ל־ָֽנ� ֔א ֙י�  ָֽנ� ל־ְּב� ֔א ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א* ְך  ל* E*ַּמ ַה
ַה # ב� א־֔א� �ל= ו� ֹו  ץ־ְּב) ֵר� ַ֤פ� ֵּ֧י� ו ֙יָ֔ך  - ל* ֲע� ד  � ְּב ֶכ� ָֽנ� א  ל=# ו� ָֽנּו  ּל�� ּ֖כ7

ַהּו׃  � ֶכ� �ֵר ב� ֙י� � ו ת  ֶכ* � ל* א 26ל� X=ל ו� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו
ְך ל* ַּמ*� ֵר לֹו� ַה אמ* ֵּ֧י=1 ו ֙י  - ֲח� ֹון ֔א� ָֽנ� מ� ָֽנּו ֔א � ָּֽת� #א ֔א� ְך־ָֽנ� �ל* ֙י�

ְך׃  � ַּמ� ְך ֲע� � ל� ַה ֙י� ַּמ� # ֲח 27ל� 1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ֹום ו ל- ָׁ֔ש� ב� ֹו ֔א ץ־ְּב� ֵר� ַ֤פ� ֵּ֧י� ו
ְך׃ ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ל־ְּב� ּ֖כ� ת  � ֔א� ו� ֹון  ָֽנ� מ� ת־֔א ֔א* ָּֽתֹו�  ֔א�

ֵר 28      ס אמ:� ל� ֙יו  Eֵר� ֲע� ת־ָֽנ� ֔א* ֹום  ל2 ָׁ֔ש� ב� ֔א ו3  ִצ ֙י� ו
ם ֙יֶכ*� ל� �֙י ֔א � ָּֽת� ֵר� מ ֔א� ן� ו� ֙י� Nֵּ֧י ֹון ְּב ָֽנ1 מ� ב־֔א ֹוב ל� ְט2 א ּ֖כ� Gּו ָֽנ� ֔א� ֵר�
ֹוא ל� �֔אּו ַה - ֙יֵר� ל־ָּֽת� ֹו ֔א ת� ם ֔א: # ָּֽת* מ� �ַה ֹון ו ָֽנ) מ� ת־֔א ּו ֔א* ּ֖כ+ ַה
ל׃ ֙י� � ֙י־ֲח� ָֽנ� ב� ּו ל� ֙י# ַה� ּו ו� ְק� ַ֖ז� ם ֲח� ֶכ*� ת� ֙י ֔א* ֙ית� � ּו� ֙י� ִצ� ֶכ� ָֽנ: � ֙י ֔א� 1 ּ֖כ�

�ַה 29 ּו� ֵר ִצ� # ָׁ֔ש* �֔א ֹון ּ֖כ ָֽנ� מ� ֔א לֹום� ל� ָׁ֔ש� ב� ֙י ֔א 1 ֵר� �ֲע ּו ָֽנ Iְׂש �ֲע ֵּ֧י � ו
֙יָׁ֔ש # ּו ֔א� ב) ּ֖כ� ֵר� ֵּ֧י� � ְך ו ל* ַּמ*� �֙י ַה ָֽנ� ל־ְּב� מּו ׀ ּ֖כ� � ְק7 ֵּ֧י� ֹום ו ל- ָׁ֔ש� ב� ֔א

�סּו׃  ָֽנ7 ֵּ֧י� ֹו ו ָּד� ֵר� ל־ֹּ֥פ� ַה 30ֲע � ֲע� מ7 ְּׁש� ַה ְך ו� ֵר* ָּד*� ַה ב ַּמ� � ֙י� ַה� ַה� ֙י� � ו
לֹום� ָׁ֔ש� ב� ֔א ַה  1 ּ֖כ� ַה� ֵר  אמ:- ל� ד  � ו� ל־ָּד� ֔א* ַה  ֔א� ב��
ד׃ � ֲח� ֔א* ם  � ַה* מ� ֵר  # א־ָֽנֹות �ל= ו� ך  ל* ַּמ*� ַה �֙י  ָֽנ� ל־ְּב� ת־ּ֖כ� ֔א*

֙יו 31      ס � ד� ג� ת־ְּב� ֔א* ֲע  # ֵר ְק� ֵּ֧י� ו ְך  ל* ( ַּמ* ַה ם  +ְק� ֵּ֧י� ו
֙י # ֲע� ֵר7 ְק� ֙ים  � ב� ְּצ� ָֽנ� ֙יו  # ד� ב� �ל־ֲע ֶכ� ו� ַה  ִצ� ֵר� - ֔א� ב  � ּ֖כ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

֙ים׃  � ד� ג� ַה 32      סב� ֲע�2 מ� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ׀  ב  � ד� ֙יֹוָֽנ� ן  ֲע bֵּ֧י ו
ת � ֔א� ֙י�  ָֽנ� ד: �֔א ֵר  1 ל־֙י=אמ ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ד  Eו� ֙י־ד� � ֲח� �֔א
ֹון ָֽנ# מ� ֙י־֔א � ּ֖כ� ֙יתּו  מ�� ַה� ְך�  ל* N*ַּמ ֙י־ַה � ָֽנ� ְּב� ֙ים  1 ֵר� ֲע� ֵּנ� ל־ַה ּ֖כ�
ַה ַה ְׂשּומ�� � ת� ֙י� לֹום� ַה� ָׁ֔ש� ב� ֙י ֔א 1 ל־ֹּ֥פ� ֙י־ֲע � ת ּ֖כ� - ֹו מ� ָּד� ב ל�

ֹו׃  �ת ֲח: �֔א ֵר  # מ� ָּֽת� ת  � ֔א� ֹו  ת� ֵּנ: ֲע ֵּ֧יֹום�  ַה 33מ� bָּֽת� ֲע ו�
ֵר אמ:� ל� ֵר  � ב� ָּד� ְּבֹו�  ל־ל� ֔א* ְך  ל* 1 ַּמ* ַה ֙י  ָֽנ�2 ד: �֔א ם3  ְׂש� ל־֙י� ֔א

֙י־ � תּו ּ֖כ� - ְך מ� ל* � ַּמ* ֙י ַה # ָֽנ� ל־ְּב� ם־ּ֖כ� ת׃ ֔א� � ֹו מ� ָּד� ב ֹון ל� ָֽנ# מ� ַ֤פ֔א
ַה� 34 ַ֤פ* ְּצ: ַה ֵר  1ֲע ֵּנ ַה א  Iְּׂש� ֵּ֧י� ו ֹום  ל- ָׁ֔ש� ב� ֔א ֲח  � ֵר ב� ֵּ֧י� ו

ת־ ֙יו ֲע֙יָֽנו ֔א* ֙יָֽנ�� ֙יםֲע� # ֶכ� ל� ַה: ב  Eם־ֵר ֲע ַה  ֵּנ�2 ַה� ו� א  ֵר� �ֵּ֧י ו
ֵר׃  � ַה� ַה� ד  # ְּצ מ� ֙יו  � ֵר� �ֲח ֔א ְך  ֵר* ( ָּד* ב� 35מ� ד� ֹוָֽנ� �֙י ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו

ָ֔ך� ָּד� ב� ֵר ֲע # ב ד� ֔אּו ּ֖כ� - ְך ְּב� ל* � ַּמ* ֙י־ַה � ָֽנ� #ַה ב� ֵּנ� ְך ַה� ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א*
�ַה׃  ֙י� ַה� ן  # 1ַה 36ּ֖כ� ֵּנ� ַה� ו� ֵר  ְּב�� ד ל� ֹו  ּל:ת� ֶכ ּ֖כ� ׀  ֙י  � ַה� ֙י� ו

ּו ּ֖כ- ב� ֵּ֧י� ו ם  � ְקֹול� ּו  ֔א# ְׂש� ֵּ֧י� ו ֔אּו  ְּב�� ְך�  ל* N*ַּמ ֙י־ַה � ָֽנ� ב�
ד׃ �֔א: ֹול מ� ד# ֙י ֶּג� � ֶכ� ּו ְּב� Xֶכ ֙יו ְּב� ד�� ב� �ל־ֲע ֶכ� ו� ְך�  ל* N*ַּמ ם־ַה ג ו�

ן־ 37 ֙י ְּב* # מ ל� ל־ָּֽת ְך ֔א* )ל* ֵּ֧י� ו ֲח  �ֵר ְּב� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א דtֲעמ֙יֲחוו�
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ּוד  ֙יַה� ַּמ� ֹוֲע ָֽנ� ל־ְּב� ֲע ל  # ְּב� ֔א ת� ֵּ֧י� ו ּוֵר  ָׁ֔ש- ֶּג� ְך  ל* � מ*
֙ים׃  � מ� ֵּ֧י� ל־ַה ּוֵר 38ּ֖כ� ָׁ֔ש- ֶּג� ְך  �ל* ֵּ֧י� ו ֲח  � ֵר ְּב� ֹום  ל# ָׁ֔ש� ב� ֔א ו�

֙ים׃  � ָֽנ� ָׁ֔ש� ָׁ֔ש  ל:# ָׁ֔ש� ם  � ֙י־ָׁ֔ש� ַה� ֙י� ְך 39ו ל* ַּמ*� ַה ד  � ו� ָּד� ל�  ֶכ ָּֽת� ו
ֹון ָֽנ� מ� ל־֔א ֲע ם  # ֲח ֙י־ָֽנ� � ּ֖כ� ֹום  ל- ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א* את  � ִצ� ל�

ת׃  � ֙י־מ� �       סּ֖כ�

ְך 14 ל* � ַּמ* ַה ב  # ֙י־ל� � ּ֖כ� -ַה  ֙י� ֵר7 ן־ִצ� ְּב* ב  � ֙יֹו֔א� ֲע  ד � ֵּ֧י� ו
ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֲח 2ֲע # ַּ֞ק ֵּ֧י� ו ַה  ֹוֲע� ְק� ָּֽת� ב�  ֙יֹו֔א� ֲח  1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

א I֙י־ָֽנ� ל� ְּב� ֔א ת� � ֙יַה� ַה� ל* Gֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ַה ו - מ� ֶכ� �ַה ֲח � ְּׁש� ם ֔א� � ְּׁש� מ�
֙ית X֙י� ַה� ן ו� מ* ֙י� ָׁ֔ש*� ּוֶכ� Nס ל־ָּֽת� ֔א ל ו� ב* ֙י־֔א�� ד� ג� �א ב� ֙י־ָֽנ� ָׁ֔ש� ב� ל� ו�
ת׃ � ל־מ� ֲע ת  ל* � ְּב* ֔א ת� מ� ֙ים  ְּב�� ֵר ֙ים  � מ� ֙י� ַה  Z*ַ֖ז ַה  ְּׁש�� ֔א� ּ֖כ�

-ַה 3 ֶּ֖ז* ֵר ַה � ב� ָּד� ֙יו ּ֖כ � ל� ָּֽת� ֔א� ֵר� # ְּב ד� ְך ו� ל* ַּמ*� ל־ַה את� ֔א* ּוב�
׃  ֙יַה� � ַ֤פ� ְּב� ֙ים  � ֵר� ב� ָּד� ת־ַה ֔א* ב  ( ֙יֹו֔א� ם  +ְׂש* ֵּ֧י� ֵר 4ו ָּֽת=אמ* Gו

֙יַה� ( ֹּ֥פ* ל־֔א ל ֲע ֹּ֥פ:+ ָּֽת� ְך ו ל* ַּמ*� ל־ַה ֙ית� ֔א* ֲע� ְק: ָּֽת� ַה ַה 1 ְּׁש� ֔א� ַה�
ְך׃ ל* � ַּמ* ַה ַה  ֲע� # ַהֹוָׁ֔ש� ֵר  אמ* ָּֽת=� ו ֲחּו  - ָּֽת� ָׁ֔ש� ָּֽת� ו ַה  ִצ� ֵר� � ֔א

ֵר 5      ס אמ* ָּֽת=� ו ְך  - ַה־ּל� מ ְך  ל* � ַּמ* ַה ּה  # ֵר־ל� אמ* �ֵּ֧י= ו
֙י׃ � ֙יָׁ֔ש� ֔א� ת  #מ� ֵּ֧י� ו ֙י  ָֽנ� � ֔א� #ַה  ָֽנ� מ� ל� ַה־֔א � ְּׁש� ֔א� ל  ( ב� �֔א

ַה 6 ד*� ְּׂש� ם� ְּב ֙יַה* ָֽנ� ּו ָׁ֔ש� ִצ1 ֵּנ� ֵּ֧י� ו ֙ים  ָֽנ�� �֙י ב� ָֽנ� ָ֔ך� ָׁ֔ש� ת� � ֲח� ַ֤פ� ָׁ֔ש� ּול�
ד � ֲח� ֔א* ת־ַה� ֔א* ד  ( ֲח� ֔א* ַה� ֹו  ּ֖כ+ ֵּ֧י ו ם  - ֙יַה* ֙יָֽנ� � ְּב� ֙יל  � ְּצ� מ ֙ין  # ֔א� ו�

ֹו׃  �ת ֔א: ת  #מ* ֵּ֧י� ַה 7ו Eֲח� ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ַּמ� ל־ַה � ֶכ� ַה  מ� 2 ְק� ַה3  ֵּנ� ַה� ו�
֙יו ֲח�� ֔א� ַה  � ּ֖כ� ת־מ ֔א* ׀  ֙י  � ָֽנ� ָּֽת� ֵרּו�  אמ� �ֵּ֧י= ו ָ֔ך  ת*� ֲח� ַ֤פ� ל־ָׁ֔ש� ֲע
�ם ַה ֶּג ֙יד� � מ� ָׁ֔ש� ָֽנ ג ו� ֵר�� ֵר ַה� � ָׁ֔ש* �֙יו� ֔א ֲח� ָׁ֔ש ֔א� 1ַ֤פ* ָֽנ* ַהּו� ְּב� N֙ית� מ� ּוָֽנ�
ַה ֵר� ֔א�� ָׁ֔ש� ָֽנ� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ֙י�  ָּֽת� ל� ֲח � ת־ֶּג ֔א* ּו  ְּב� ֶכ� ו� ָׁ֔ש  - ֵּ֧יֹוֵר� ת־ַה ֔א*

֙י  + ָּֽת� ל� ב� ֙ים־שום־ל� #֙יְׂש� ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ֙ית ֲע � ֵר� ֔א� ם ּוָׁ֔ש� # ֙י ָׁ֔ש� ( ֙יָׁ֔ש� ֔א� ל�
ַה׃  � מ� ד� �֔א ַ֤פַה�

֙י 8 � ָֽנ� �֔א ְך ו - ֙ית� ב� ֙י ל� � ֶכ� ַה ל� � ְּׁש� ֔א� ל־ַה� ְך ֔א* ל* ( ַּמ* ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=+ ו
ְך׃  ֙י� � ל� ֲע� #ַה  ּו* ִצ �֙ית� 9֔א ְקֹוֲע� ָּֽת� ַה ַה  1 ְּׁש� ֔א� ַה� ֵר  אמ* E=ָּֽת ו

֙ית � ל־ְּב� ֲע ו� ן  �hו ֲע� ַה* ְך  ל* ( ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א ֙י  Iל ֲע� ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א*
֙י׃  � ְק� ָֽנ� ֹו  ֔א� ס� ֶכ� ו� ְך  ל* # ַּמ* ַה ו� ֙י  - ב� ֵר 10      ס֔א� אמ* ֵּ֧י=� ו

֙יף # א־֙י:ס� �ל= ֙י ו� �ל ֹו ֔א� את� ב� �ַה � ְך� ו ֙י� Nל ֵר ֔א� 1 ְּב� ד מ� � ְך ַה ל* - ַּמ* ַה
ְך׃  � ְּב� ת  ֲע # ג ל� ֹוד  ְך 11ֲע� ל* E*ַּמ ַה א  ֵר־ָֽנ�2 ּ֖כ� ַ֖ז� ֙י� ֵר3  ָּֽת=אמ* ו
֙יָ֔ך  ל:ַה*� Vַה ֔א� ַהו� ת־֙י� ת מַהֵרב֙ית ֔א* Iְּב ֵר� ַה ם�מ� ָּד� ל ַה 1 ֔א� ֶּג:

ַה ַהו�� ֙י־֙י� ֵר� ֲח אמ* N=ֵּ֧י ֙י ו - ָֽנ� ת־ְּב� ֙ידּו ֔א* � מ� ָׁ֔ש� א ֙י ל=# ת ו� ֲח�� ָׁ֔ש ל�

ַה׃  ִצ� ֵר� � ֔א� ְך  � ָֽנ� ְּב� ת  # ֵר �ֲע ְּׂש מ� ל  ֹּ֥פ:) ם־֙י� ֵר� 12֔א� אמ* N=ָּֽת ו
ְך ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �ל־֔א ֔א* ָ֔ך)  ת� ֲח� ַ֤פ� ָׁ֔ש� +א  ֵר־ָֽנ� ְּב* ד ָּֽת� ַה  ְּׁש�� ֔א� � ַה�

֙י׃  ֵר� � ְּב� ֵר ָּד אמ* ֵּ֧י=� ֵר ו - ב� ַה 13      סָּד� ְּׁש�� ֔א� � ֵר� ַה� אמ* N=ָּֽת ו
ֵר ְּב�2 ָּד ֙ים ּומ� - ל:ַה� Vם ֔א � ל־ֲע את ֲע ַ֖ז=� ַה ּ֖כ� ָּֽת� ב� ( ָׁ֔ש ַה ֲח� ַּמ� + ל� ו�
֙יב # ָׁ֔ש� ַה� ֙י  ( ָּֽת� ל� ב� ל� ם  ָׁ֔ש�� ֔א� ּ֖כ� ַה�  ֶּ֖ז* ַה ֵר  1 ב� ָּד� ַה ְך  ל* E*ַּמ ַה

ֹו׃  �ֲח ָּד� ת־ָֽנ� � ֔א* ְך  ל* � ַּמ* ם� 14ַה ֙י� Nַּמ ֶכ ו� ּות  מ� ָֽנ� ֹות  ֙י־מ� ּ֖כ�
א 1 ְּׂש� א־֙י� �ל= ו� ַ֤פּו  - ס� ֔א� ֙י� א  ל=� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ַה  ִצ� ֵר� �֔א ֙ים  � ֵר� ֶּג� ֵּנ� ַה
ֲח # ָּד ֙י� ֙י  ( ָּֽת� ל� ב� ל� ֹות  ב� ָׁ֔ש� �ֲח � מ ב�  ָׁ֔ש ֲח� ו� ָׁ֔ש  ַ֤פ* ָֽנ*� ֙ים�  ל:ַה� V֔א

ֲח׃  � ָּד� ָֽנ� ֵּנּו  � ַּמ* ֵר 15מ� ְּב�2 ד ל� ֙י  את� Eֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �֔א ַה  ָּֽת� ֲע Gו�
֙י ָֽנ� � ֔א7 �ֵר� ֙י� ֙י  # ּ֖כ� ַה  ֶּ֖ז*� ַה ֵר  � ב� ָּד� ת־ַה ֔א* ֙י�  ָֽנ� ד: �֔א ְך  ל* 1 ַּמ* ל־ַה ֔א*
ְך ל* ַּמ*� ל־ַה �א ֔א* ַה־ֵּנ� ֵר� ְּב� ד �ָ֔ך� ֔א ת� � ֲח� ַ֤פ� ֵר ָׁ֔ש� אמ* ָּֽת=1 ם ו - ֲע� ַה�

ֹו׃  �ת מ� �֔א ֵר  # ב ת־ָּד� ֔א* ְך  ל* � ַּמ* ַה ַה  # ְׂש* �ֲע ֙י ֙י  ( ֙י 16֔אּול Zּ֖כ�
֙יָׁ֔ש - ֔א� ף ַה� � ּ֖כ ֹו מ� ת� מ� �ת־֔א ֙יל ֔א* # ְּצ� ַה ְך ל� ל* ַּמ*� ֲע ַה � מ ָׁ֔ש� ֙י�
֙ים׃ � ל:ַה� Vת ֔א � ל �ֲח ֵּנ � ד מ� ֲח �֙י� ֙י ָֽנ� ת־ְּב� ֔א* ֙י ו� 1 ת� ֙יד ֔א: מ�2 ָׁ֔ש� ַה ל�

ְך 17 ל* � ַּמ* ֙י ַה # ָֽנ� ד: �ֵר־֔א ב )א ָּד� ַה־ֵּנ� ֙י* ַה� � ָ֔ך� ֙י� ת� � ֲח� ַ֤פ� ֵר� ָׁ֔ש� אמ* N=ָּֽת ו
֙י 1 ָֽנ� ד: �֔א ן  � ּ֖כ� ֙ים  ל:ַה�� V֔א ַה� ְך  � ֔א ל� מ ּ֖כ� ׀  ֙י  � ּ֖כ� ַה  - ָֽנּוֲח� מ� ל�
֙י # ַה� ֙יָ֔ך ֙י� � ל:ַה* Vַה ֔א# ֙יַהו� � ֲע ו ֵר�� ַה� ֹוב ו� ּט� � ַה Mֲע N:מ ָׁ֔ש� ְך� ל� ל* N*ַּמ ַה
ְך׃  � ַּמ� ַ֤פֲע�

א 18 ל־ָֽנ�2 ֔א ַה  ְּׁש�� ֔א� � ל־ַה� ֔א* ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו ְך  ל* ַּמ*� ַה ן  �ֲע ֵּ֧י ו
ְך - ת� ֔א: ל  � ֔א� ָׁ֔ש: ֙י  � ֶכ� ָֽנ: ֔א� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֵר  ב�� ָּד� ֙י�  ֵּנ� N*ַּמ מ� ֙י  1 ד� �ֲח ֶכ ת�
ְך׃ ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א א  � ֵר־ָֽנ� ְּב* ד ֙י� ַה  ְּׁש�� ֔א� � ַה� ֵר�  אמ* N=ָּֽת ו

את 19 ל־ַ֖ז=- ֶכ� ְּב� ְך  � ָּֽת� ֔א� ב  ( ֙יֹו֔א� #ד  ֙י �ַה ְך  ל* ַּמ*� ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ְך ל* E*ַּמ ֙י ַה ָֽנ�2 ד: �ָ֔ך3 ֔א ָׁ֔ש� ַ֤פ� ֙י־ָֽנ � ֵר ֲח� אמ* b=ָּֽת ו ַה  � ְּׁש� ֔א� ן ַה� ֲע � ָּֽת ו
ֵר� ְּב* ֵר־ָּד� ָׁ֔ש* �ל ֔א ּ֖כ:1 ֙יל מ� מ�� ְׂש� ַה ֙ין ּול� � מ� ַה� ָׁ֔ש ׀ ל� � ם־֔א� ֔א�
ּוא ַה� ֙י ו� ָֽנ� ּו�� ּוא ִצ� ב� ַה� ָ֔ך1 ֙יֹו֔א� ָּד� ב� ֙י־ֲע � ְך ּ֖כ� ל* ַּמ*� ֙י ַה � ָֽנ� ד: �֔א
ַה׃ ּל* � ֔א� ַה� ֙ים  � ֵר� ב� ָּד� ל־ַה ּ֖כ� ת  # ֔א� ָ֔ך�  ת� � ֲח� ַ֤פ� ֙י ָׁ֔ש� � ַ֤פ� ְּב� ם  Zְׂש�

ָ֔ך# 20 ָּד� ב� ַה ֲע ( ְׂש� ֵר ֲע� ב�� ָּד� �֙י ַה ָֽנ� ת־ֹּ֥פ� ב� ֔א* ְּב� ּוֵר ס ב1 �ֲע ב ל�
ת� מ ֶכ� ֲח� ּ֖כ� ם  ֶכ�� ֲח� ֙י  � ָֽנ� אד: ו ַה  - ֶּ֖ז* ַה ֵר  � ב� ָּד� ת־ַה ֔א* ב  � ֙יֹו֔א�
ץ׃ ֵר* � ֔א� ֵר ְּב� # ָׁ֔ש* �ל־֔א ת־ּ֖כ� � ת ֔א* ֲע � ד ֙ים ל� ל:ַה�� V֔א ְך ַה� � ֔א ל� מ

#א 21      ס ַה־ָֽנ� ֵּנ� ַה� ב  ל־֙יֹו֔א�� ֔א* ְך�  ל* N*ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ֵר ֲע � ֵּנ ת־ַה ב ֔א* # ָׁ֔ש� ְך ַה� ( ל� ַה ו� - ֶּ֖ז* ֵר ַה � ב� ָּד� ת־ַה ֙י ֔א* ֙ית� � ְׂש� ֲע�

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ַה 22֔א* ִצ� ֵר� ( ֔א ֙יו  # ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ֔א* ב  ֙יֹו֔א�2  3 ל ֹּ֥פ: ֵּ֧י� ו
ֵּ֧יֹום3 ב ַה bֵר ֙יֹו֔א� אמ* ֵּ֧י=� ְך ו ל* - ַּמ* ת־ַה ְך ֔א* ֵר* � ב� ֙י� ֲחּו ו � ָּֽת ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
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ְך ל* ַּמ*� ֙י ַה � ָֽנ� ד: �֙יָ֔ך� ֔א N*֙יָֽנ ֲע� ן ְּב� 1 ֙י ֲח� את� ִצ�2 ֙י־מ� ָ֔ךE ּ֖כ� ָּד� ב� ֲע ֲע 2ד ֙י�
ֵר  # ב ת־ָּד� ֔א* ְך  ל* � ַּמ* ַה ַה  # ְׂש� ֵר־ֲע� ָׁ֔ש* �ָ֔ך׃ֲעבדו ֔א � ָּד* ב� ֲע

ֹום 23 ל� ָׁ֔ש� ב� ת־֔א א ֔א* # ב� ֵּ֧י� ַה ו ּוֵר� ָׁ֔ש- ְך ֶּג� �ל* ֵּ֧י� ב ו � ם ֙יֹו֔א� #ְק� ֵּ֧י� ו
mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ַ֤פ֙י�

ַה 24 - ֔א* ֵר� א ֙י� ֙י ל=� � ָֽנ ֹו ּוַ֤פ� ֙ית� ל־ְּב� ב ֔א* ֵּ֣ס:� ְך� ֙י� ל* N*ַּמ ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=1 ו
א ל=# ְך  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ּוַ֤פ� ֹו  ֙ית� ל־ְּב� ֔א* לֹום�  ָׁ֔ש� ב� ֔א ב  ֵּ֣ס:1 ֵּ֧י� ו

ַה׃  � ֔א� +ַה 25      סֵר� ֙י� ל=א־ַה� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ּוֶכ�
ף 1 ּ֖כ מ� ד  ֔א:- מ� ל  � ּל� ַה ל� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֶכ� ְּב� ַה  ( ַ֤פ* ֙יָׁ֔ש־֙י� ֔א�

ּום׃  �ֹו מ ַה ב� ֙י� # ֹו ל=א־ַה� ְ̀קד� ד� ד ְק� � ֲע לֹו� ו� ג� ֲחֹוe 26ֵר ּל� ג ב� �ּו
ֵר � ָׁ֔ש* �֙ים� ֔א מ� ֵּ֧י� ֙ים ׀ ל 1 מ� ֙י� ץ  2 ַּ֞ק� ַה מ� ֙י� ַה� G� ו�  gת־ֵר=אָׁ֔שֹו ֔א*
ֵר � ֲע ת־ְׂש� ֔א* ל�  ְק ָׁ֔ש� ו� ֹו  ֲח- ּל� ג� ו� ֙יו  � ל� ֲע� ד  # ב� ֙י־ֶכ� � ּ֖כ�  Mֲח ּל�� ג ֙י�

ְך׃  ל* � ַּמ* ן ַה ב* # ֔א* ֙ים ְּב� � ל� ְק� ם ָׁ֔ש� ֙י� # את ֹו מ� ּו 27ֵר=אָׁ֔ש� ד1 ל� ּו� � ֵּ֧י� ו
ּה � מ� ת ּוָׁ֔ש� � ֲח ת ֔א # ּוב ֙ים  ָֽנ�� ב� ַה  � לֹוָׁ֔ש� לֹום� ָׁ֔ש� ָׁ֔ש� ב� ֔א ל�
ַה׃  � ֔א* ֵר� מ ת  # ַ֤פ ֙י� ַה  � ְּׁש� ֔א� ַה  ת�� ֙י� ַה� ֙יא  � ַה� ֵר  - מ� ַ֤פָּֽת�

֙ים 28 - מ� ֙י� ם  ֙י� � ת ָֽנ� ָׁ֔ש� mם  � ל ֙יֵרּוָׁ֔ש� ְּב� ֹום  ל) ָׁ֔ש� ב� ֔א ב  +ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו
ַה׃  � ֔א� ֵר� א  ל=# ְך  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ֹום 29ּוַ֤פ� Eל ָׁ֔ש� ב� ֔א ֲח  2ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

ַה � ב� ֔א� א  ל=# ו� ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה תֹו� ֔א* ֲחM ֔א: ל:1 ָׁ֔ש� ל� ב  ל־֙יֹו֔א�� ֔א*
ַה � ב� ֔א� א  ל=# ו� ֙ית  ָֽנ�� ָׁ֔ש� ֲעֹוד�  ֲח  # ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֙יו  - ל� ֔א� ֹוא  ב� ל�

ֹוא׃  �ב ב 30ל� 1 ת ֙יֹו֔א� 2 ְק ל� ֔אּו3 ֲח* ֙יו ֵר� Eד� ב� �ל־ֲע ֵר ֔א* אמ* ֵּ֧י=2 ו
ּו  ֶכ� ֙ים ל� ֵר�� ֲע: ם ְׂש� � לֹו־ָׁ֔ש� ֙י� ו� ד� ל־֙י� ּוַה�וַהוִצת֙יַה ֔א* ֙ית� ְּצ� ַה ו�

ַה � ְק� ל� ֲח* ת־ַה ֔א* ֹום  ל) ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙י  + ד� ב� ֲע תּו  Eְּצ� ֵּ֧י ו ָׁ֔ש  - ֔א� ב�
ָׁ֔ש׃  � ֔א� ַ֤פְּב�

ַה 31 ת� ֙י� - ְּב� ַה ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א* א  ב=# ֵּ֧י� ו ב  ֙יֹו֔א�� ם  �ְק� ֵּ֧י� ו
ַה # ְק� ל� ֲח* ת־ַה ָ֔ך ֔א* ( ד* ב� �֙יתּו ֲע + ְּצ� ַה ַה� ַּמ� � ֙יו ל� ל�� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ו

ָׁ֔ש׃  � ֔א� ֙י ְּב� � ֵר־ל� ָׁ֔ש* �ב 32֔א bל־֙יֹו֔א� ֹום ֔א* ל� ָׁ֔ש� ב� ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=� ו
ַה ֵּנ� Gַה� א  ְּב=� ֵר  b:אמ ל� ׀  ֙יָ֔ך  � ל* ֔א� ֙י  ָּֽת� ֲח� � ל ָׁ֔ש� �ַה  ֵּנ� ַה�
֙י� את� Nַה ְּב� ַּמ� 1 ֵר ל� אמ:� ְך ל� ל* E*ַּמ ל־ַה ָ֔ך2 ֔א* ת� ַה3 ֔א: ֲח� ל� ָׁ֔ש� ֔א* ו�
�֙י ָֽנ� ַה� ֹּ֥פ� ֔א* ֵר� ַה ֔א* ָּֽת�� ֲע ם ו� - ֙י־ָׁ֔ש� ָֽנ� �ד ֔א ֙י ֲע:� � ֹוב ל� ּוֵר ְט# ָׁ֔ש� ֶּג� מ�

֙י׃  ָֽנ� � ת� מ� Vַה ן ו* �hו ֙י ֲע� # ָׁ֔ש־ְּב� ם־֙י* ֔א� ְך ו� ל* ַּמ*� ב 33ַה � א ֙יֹו֔א� ב=2 ֵּ֧י� ו
א ב=� ֵּ֧י� לֹום� ו ָׁ֔ש� ב� ל־֔א א ֔א* 1 ֵר� ְק� ֵּ֧י� ד־לֹוg ו ֶּג* ֵּ֧י ְךe ו ל* ַּמ* ל־ַה ֔א*
�֙י ָֽנ� ַ֤פ� ַה ל� ִצ� ֵר� � ֙יו ֔א ( ֹּ֥פ� ל־֔א ֹו ֲע ֲחּו ל+ 2ָּֽת ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ְך ו ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א*
ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� ֔א ל� ְך  ל* � ַּמ* ַה ְק  # ְּׁש ֵּ֧י� ו ְך  ל* - ַּמ* ַ֤פַה

ֹום 15 ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א לֹו�  ְׂש  1ֲע ֵּ֧י ו ן  ֶכ�� ֙י  ֵר� �ֲח � ֔א מ� ֙י�  ַה� ֙י� � ו
֙יו׃ � ָֽנ� ַ֤פ� ֙ים ל� # ִצ� ֵר� ֙יָׁ֔ש  � ֙ים ֔א� # ְּׁש� מ� �ֲח ו ֙ים  - ס� ס7 ו� ַה  � ב� ּ֖כ� ֵר� מ*

ֵר 2 ֲע - ְּׁש� ְך ַה ֵר* � ד ָּד* � ל־֙י ד ֲע Xמ ֲע� ֹום ו� ל� ָׁ֔ש� ב� ֙ים� ֔א ּ֖כ� ָׁ֔ש� ַה� ו�
ֹוא ב2 ל� ֙יב3  ַה־ּלֹו־ֵר� ֙י* ַה� ֵר־֙י� � ָׁ֔ש* �֔א ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ל־ַה� ּ֖כ� ֙י  bַה� ֙י� ו
֙יו� ל� ֔א� ֹום  ל1 ָׁ֔ש� ב� ֔א א  ֵר�2 ְק� ֵּ֧י� ו ְט  ֹּ֥פ�� ָׁ֔ש� ַּמ� ל ְך  ל* E*ַּמ ל־ַה ֔א*
ד # ֲח ֔א מ� ֵר  אמ* X=ֵּ֧י ו ַה  ָּֽת� �֔א ֙יֵר�  ֲע� #ַה  ֶּ֖ז* ֙י־מ� � ֔א� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו

ָ֔ך׃  � ָּד* ב� ל ֲע � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י־֙י� � ְט� ב� ֹום 3ָׁ֔ש� ל� ָׁ֔ש� ב� ֙יו� ֔א ל� ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=1 ו
ָ֔ך� ֙ין־ל� ֔א�  Mֲע # מ� ָׁ֔ש: ו� ֙ים  - ֲח� ֶכ: ּוָֽנ� ֙ים  � ְטֹוב� ָ֔ך  � ֵר* ב� ד� ַה  # ֔א� ֵר�

ְך׃  ל* � ַּמ* ַה ת  # ֔א� ֙י 4מ� ָֽנ� # מ� ְׂש� ֙י־֙י� מ� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו
֙יָׁ֔ש ( ל־֔א� ּ֖כ� ֹוא  ב) ֙י� ֙י  �ל ֲע� ו� ץ  ֵר* - ֔א� ְּב� ְט  � ַ֤פ� ָׁ֔ש:
֙יו׃ � ָּֽת� ְק� ָּד ִצ� ַה� ו� ְט  � ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ּומ� ֙יב  # ַה־ּלֹו־ֵר� ֙י* ַה� ֵר־֙י� � ָׁ֔ש* �֔א

ֲח 5 + ל ָׁ֔ש� ו� ֹו  ל- ת  �hו �ֲח ָּֽת ָׁ֔ש� ַה� ל� ֙יָׁ֔ש  ב־֔א�� ֵר� ְק� ְּב� ַה�  ֙י� ַה� ו�
ֹו׃  �ל ְק  #ָׁ֔ש ָֽנ� ו� ֹו  ל� ֙יְק  # ַ֖ז� Vֲח ַה* ו� ֹו  ד) ת־֙י� ְׂש 6֔א* ֲע 2ֵּ֧י ו

ל ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֶכ� ל� ַה�  ֶּ֖ז* ַה ֵר  1 ב� ָּד� ּ֖כ ֹום  Eל ָׁ֔ש� ב� ֔א
ב� ֵּנ� ג ֙י� ו ְך  ל* - ַּמ* ל־ַה ֔א* ְט  � ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ַּמ� ל ֔אּו  ב:# ֵר־֙י� ָׁ֔ש* �֔א
ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  # ָׁ֔ש� ָֽנ� ֔א ב  � ת־ל� ֔א* ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ַ֤פ֔א

לֹום� 7 ָׁ֔ש� ב� ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=1 ו ַה  - ָֽנ� ֙ים ָׁ֔ש� � ֲע� ְּב� ֵר� ץ ֔א � ַּ֞ק� ֙י מ� Xַה� ֙י� ו
֙י ( ֵר� ד� ת־ָֽנ� ֔א* ם  ( ּל� ָׁ֔ש �֔א ו א  ֵּנ�� ַה  ֶכ� �ל � ֔א� ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א*

ֹון׃  �ֵר ב� ֲח* ְּב� ַה  � ֙יַהו� � ל ֙י  ָּֽת� ֵר� # ד ֵר־ָֽנ� ָׁ֔ש* �ֵר 8֔א � ד ָֽנ� ֵר�  ד* N֙י־ָֽנ� ּ֖כ�
ם־ ֵר ֔א� אמ:- ם ל� � ֵר� �֔א ּוֵר ְּב ָׁ֔ש) ג� ֙י ב� # ָּֽת� ב� ָׁ֔ש� ָ֔ך� ְּב� ָּד� ב� ֙יש֙יבֲע

ֹוב  ָׁ֔ש2 ֙י֙י� � ָּֽת� ד� ב ֲע� ו� ם  �m ל ּוָׁ֔ש� ֵר� ֙י� ַה�  ַהו� ֙י� ֙י  ָֽנ� 1 ֙יב� ָׁ֔ש� ֙י�
�ַה׃  ַהו� ת־֙י� ֹום 9֔א* ל- ָׁ֔ש� ְּב� ְך  � ל� ְך  ל* � ַּמ* ַה ֹו  ֵר־ל# אמ* �ֵּ֧י= ו

ַה׃  ֹוָֽנ� �ֵר ב� ֲח* ְך  #ל* ֵּ֧י� ו ם  ְק� � ֵּ֧י� ַ֤פו
֙י 10 # ְט� ב� ל־ָׁ֔ש� ֶכ� ְּב� ֙ים  ל�� ֶּג� ֵר מ� לֹום�  ָׁ֔ש� ב� ֔א ֲח  1 ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו

ֵר ַ֤פ�� ְּׁש: ַה ֹול  ת־ְק� ֔א* ם�  ֶכ* �ֲע מ� ָׁ֔ש� ּ֖כ� ֵר  אמ:- ל� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�
ֹון׃ �ֵר ב� ֲח* ְּב� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ְך  # ל מ� ם  X*ָּֽת ֵר� מ �֔א ו

֙יָׁ֔ש� 11 ֔א� ם  ֙י� 1 את מ� ּו  Iֶכ ל� ַה� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ֔א* ו�
ּו ֲע� ד� ֙י� א  ל=# ו� ם  - ַּמ� ת7 ֙ים ל� � ֶכ� ל� ַה: ֙ים ו� � ֔א� ֵר7 ם ְק� �m ל ּוָׁ֔ש� ֙יֵר� מ�

ֵר׃  � ב� ל־ָּד� ל 12ּ֖כ� ַ֤פ* ֙ית:2 ֲח� �ת־֔א ֔א* לֹום  ָׁ֔ש� ב� G֔א ֲח  � ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ֹו ֲח� ב� ַ֖ז� ְּב� ַה  ל:� ֶּג� מ� ֙יֵרֹו�  ֲע� � מ� ד  ו�� ָּד� ץ  � ֙יֹוֲע� ֙י  E֙יל:ָֽנ� � ֶּג� ַה
ְך # ם ַהֹול� ( ֲע� ַה� ו� ץ  ַּמ�� ֵר� ֔א ָׁ֔ש* N ַּ֞ק* ֙י ַה 1 ַה� ֙י� ו ֙ים  - ֲח� ב� ֶּ֖ז� ת־ַה ֔א*

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ֔א* ב  � ֵר� ד 13ו� � ו� ל־ָּד� ֔א* ֙יד  ֶּג�� ַּמ ַה ב=א�  ֵּ֧י� ו
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אל� )ַה� ֵרמ=- ־בל* ַה֙י� # ֙י� ָׁ֔ש֙י֔א� ְׂש� ֵר� � ֔א ל֔א� �ֲח # ֔א ֙יֵר� ב� ָׁ֔ש� �׃םֹול
14 ו אֵּ֧י:� ֵרמ* ָּד�ָּ֠ד  דו� ל�  ־לֶכ� �ֲע ב� ו֙יד�2  �֔א ־ֵרָׁ֔ש* ֔א� ֹוָּֽת1
ּוֵר֙יב� ָׁ֔ש� N� ל Nם ּומּוְק�  ו�  ָֽנ� ב� ֵר�� ַהֲח�  ( ֙יּ֖כ� ־אל:  � ת� ַה� ־ַה֙י* # ּוָֽנּל�
ַ֤פ� ֙יל� � מ� ַהְט� �ֹּ֥פ� ֔א ֙יָֽנ� ב� ָׁ֔ש� מ םֹול- �ַה ל� ּוֵר� ל*� ־ןֹּ֥פ* תֶכ* ֙י� מ 1 ֵרַה�
ו� ַה� ְּׂש� Nָֽנג� Nו� ּו ַה� 1 ֙יָּד� ֲע� ֲח Nָֽנ֙יל� N־ת֔א* ּו � ַה� ֵר� ו� ַהֲע�� ַה� # ַה� ַהּ֖כ� � ֵר֙יֲע�
ל� ־֙יַ֤פ� � ֲח� ׃בֵר*  15 ו אֵּ֧י: מ� ֲעM ּוֵר# ב� � ־֙יד� Mַה � ַּמ* ־ל֔א* ְךל* Mַה - ַּמ* ְךל*
ּ֖כ� ֔א� לֶכ:+ ־ֵרָׁ֔ש* ֙י� ב� ( ֔א� ֵרֲח ד: # ֙יָֽנ�  Mַה � ַּמ* #ַה� ְךל* ֲע� ַהֵּנ� ב� � ׃ָ֔ך֙יד*

16 ו ֵּ֧י� # ַהM אִצ� ( ַּמ* ו� ְךל* ־לֶכ� ֙יְּב� ְּב� ֹות� ֵר ג� - ו ו֙יל� ֵּ֧י �ֲע ַהM בַ֖ז:� ַּמ*� ְךל*
� ת֔א�  + ֲע* ֵרְׂש* ָֽנ�  ( ם֙יָׁ֔ש�  � ֹּ֥פ� ל ג� � ם֙יָׁ֔ש� ל�  ָׁ֔ש� ֵרמ:#  Mַה � ְּב� ׃ת֙י�
17 ו ֵּ֧י� # ַהM אִצ� ( ַּמ* ו� ְךל* ־לֶכ� ַה� � ְּב� םֲע� ֵר ג� - ו ו֙יל� ֵּ֧י ֲע מ� # ּוד� ת֙יְּב�
Mַה ַּמ* ֵר� � ׃ְקֲח� ו� 18  ־לֶכ� �ֲע ב� ֙יד� Nו ֲע:  ב� � ם֙יֵר�  M־לֲע ֙י� ֹוד�
ו� ־לֶכ� Mַה ּ֖כ� ֵר� � ֙ית� ו�  ־לֶכ� Mַה ֹּ֥פ� ל� - ֙ית� ו�  � ־לֶכ� Mַה ֶּג� Iם֙יָּֽת�
־ָׁ֔שָׁ֔ש� מ� תֹוא� ָׁ֔ש֙י֔א��   �֔א ־ֵרָׁ֔ש* 1 ּואְּב� ב�  ֵר לג� Nֹו מ�  �תֶּג
ֲע: ב� � ם֙יֵר�  M־לֲע #ֹּ֥פ� ֙יָֽנ�  Mַה � ַּמ* ׃ְךל*  19 ו אֵּ֧י:1 ֵרמ*  Mַה N*ַּמ ל* Nְך
־ל֔א* ֔א� � ַהM ֙יָּֽת ֶּג� + ֙יָּֽת�� ל� ת� ַהַּמ� ( ־םֶּג ְךל� ֔א � ֔א� ַהָּֽת� - בּוָׁ֔ש� ּוָֽנָּֽת�
ו� 1 ־םֲע� בָׁ֔ש� Mַה N*ַּמ ל* Nְך � ־֙יּ֖כ� ָֽנ� ֶכ� � ֔א� ֙יֵר� ו� ַהָּֽת� ־םג ֶּג: # ֔א ַהל* � ַהָּֽת�
ל� ֹוְקמ� � ָּֽת� 20 ׃ָ֔ךמ* ֹוְּב ׀ לֹומ� ו� ָ֔ך֔א*� ַה Iךֲעוָֽנא םֹוֵּ֧י �֔א � ֙יָֽנ� �ֲע ָ֔ך1
ֲע� Nָֽנַּמ� Nל� ּו ל*� ו תֶכ* �֔א � ֹוַה ֙יָֽנ� # ְךל�� Mלֲע �֔א ־ֵרָׁ֔ש* �֔א � ֹוַה ֙יָֽנ� - ְךל�
בּוָׁ֔ש� ו�  ַה� + בָׁ֔ש� ־ת֔א*  ֔א ( ָ֔ך֙יֲח* ֲע�  � ְךַּמ�  # ֲח* דס* ו*  V֔א � ׃תמ*

21 ו + ֵּ֧י ֔א� ןֲע ( ֙יָּֽת ־ת֔א*  Mַה � ַּמ* אֵּ֧י:ו ְךל* - ־֙יֲחM ֵרמ ַה֙י� ו� ַהו�� ֲח� N֙י
�֔א ד: � ַהM ֙יָֽנ� ַּמ*� ־ם֔א� ֙יּ֖כ�ָּ֠ד ְךל* ְּב� מ� Iםֹוְק �֔א # � ֵרָׁ֔ש* ֙י� ַה� ־ַה֙י* � ׀ םְּׁש�
�֔א ד: � ֙יָֽנ�  Mַה ַּמ*� ְךל* ־ם֔א�  ל� Nמ� ו* Nת ־ם֔א�  ל� ֲח ם֙יֵּ֧י�� ־֙יּ֖כ�  � םָׁ֔ש�
֙י� #ַה� ֲעM ַה֙י* ב� � ו 22 ׃ָ֔ךָּד* אֵּ֧י:+ )ָּד� ֵרמ* ־ל֔א* דו� ֔א� � � ֙יָּֽת ו ְךל� �ֲע ֵרב:-
� ו ֵּ֧י �ֲע I:֔א� ֵרב 1 ַהM ֙יָּֽת ֶּג� ָּֽת� Nו� ֙י ־לֶכ� �֔א ָֽנ� ו� ו֙יָׁ֔ש�� ־לֶכ� Mַה � ֔א� ףּט # ֵרָׁ֔ש*
֔א� �׃ֹוָּֽת ו� 23  ־לֶכ� ַה� ֔א�� ץֵר* ֹוְּב  ֙יֶכ� Nם לֹוְק�  ֶּג�  לֹוד�
ו� ־לֶכ� ַה� � ֲע:� םֲע� ב� - ו� ם֙יֵר� ַה ַּמ*� ֲע: ְךל* ב� Nְּב� ֵר� ָֽנ ְק� לֲח ד� ןֹוֵר�
ו� ־לֶכ� ַה� ֲע� Nם ֲע:  ב� ם֙יֵר��  M־לֲע ֹּ֥פ� ־֙יָֽנ� � ד* ְךֵר* ־ת֔א*  Mַה ַּמ� ד� � ׃ֵרְּב�
ו� 24 ַה� ַהֵּנ�2  ־םג ִצ� Eְקֹוד ו�  � ־לֶכ� Mַה ל� ו� � םֵּ֧י� ֔א�  ֹוָּֽת�  �ָֽנ: ְׂש� ֙י֔א� Nם
־ת֔א* �ֹוֵר֔א Nן ְּב�  � ת֙יֵר� ַה�  Vל:֔א ם֙יַה��  ו ֵּ֧י Nְקְּצ� Nּו ־ת֔א*  �֔א ןֹוֵר�
ַה� Vל:֔א ם֙יַה��  ו � ֵּ֧י לֲע ֔א*  ב� ֙י� - ֵרת�  M־דֲע םָּֽת:# ־לּ֖כ�  ַה� � םֲע�
ל �ֲע ֵרֹוב# ־ןמ�  ַה� � ׃ֵר֙יֲע�  25 ו אֵּ֧י:1 ֵרמ*  Mַה N*ַּמ ל* Nְך ל�  ִצ� ְקֹוד�
ַה� ( ־ת֔א* בָׁ֔ש� �֔א ַה� ןֹוֵר# Vל:֔א � ַה� ם֙יַה� - ־ם֔א� ֵר֙יֲע� ֔א* מ� # ֲח� אִצ� Nן
ְּב� �֙יֲע� ַה֙י� ֙יָֽנ� ו* ַהו�� Vַה ָׁ֔ש� Xב ו� ֙יָֽנ� ַה� ֵר� # ֔א ֔א: ֙יָֽנ� ו� ֹות� ־ת֔א* ָֽנ� � ׃ּוַהו�

֙י 26 Xָֽנ� ָֽנ� ַה� ְך  - ְּב� ֙י  ָּֽת� ִצ� � ַ֤פ ֲח� א  ל=# ֵר  �֙י=אמ ַה  ּ֖כ:� ם�  ֔א� ו�
�ְט ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ֙י  Xַה־ּל� ְׂש* �ֲע � ֙יו׃ m֙י � ֙יָֽנ� ֲע� ְּב� 2      סֹוב 

ַה 7 ָּֽת�� ַה ֔א � ֵרֹו֔א* �ן ַה ַה�� ּ֖כ: ֹוְק ַה ד� ל־ִצ� ְך� ֔א* ל* N*ַּמ ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=1 ו
ן + ת� ֙יַהֹוָֽנ� ו�  Eָ֔ך ָֽנ� ְּב� ץ  ֲע 2֙ימ ֲח� �֔א ו ֹום  ל- ָׁ֔ש� ֙יֵר ְּב� � ֲע� ַה ַה� ב� # ָׁ֔ש7

ם׃  � ֶכ* ָּֽת� ם ֔א� � ֙יֶכ* ָֽנ� ב� ֙י  # ָֽנ� ֵר ָׁ֔ש� ( ת� ֙י� ב� ן־֔א* ֙י 28ְּב* � ֶכ� ָֽנ: ֔אּו� ֔א� ֵר�
 Mּה מ�� ַה� מ ת� ֹות בֲעבֵרות מ� ב� ֵר� � ֲע ֹואְּב� ד ְּב# � ֲע ֵר  - ְּב� ד� ַּמ� ַה

֙י׃  � ל� ֙יד  # ֶּג� ַה ל� ם  � ֶכ* ַּמ� ֲע� מ� ֵר  ( ב� ֹוְק 29ד� ד+ ִצ� ב  ָׁ֔ש* ֵּ֧י�2 ו
ּו ב� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו mם  - ל� ֵרּוָׁ֔ש� ֙י� ֙ים  � ל:ַה� V֔א ַה� ֹון  ֵר# �ת־֔א ֔א* ֵר  ( ת� ֙י� ב� ֔א* ו�

ם׃  � ׀ 30ָׁ֔ש� ַה  � ל* ֲע: ֙ים  E֙ית� ֶּ֖ז� ַה ַה  ל�2 �ֲע מ ב� ַה3  ל* ֲע: ד  bו� ד� ו�
ף - ֲח� ֙י� ְך  � ל� ַה: ּוא  ַה� ו� ּו֙י  ַ֤פ� ֲח� לֹו�  אָׁ֔ש  ֵר=# ו� ַה  ּובֹוֶכ*�
ּו ל# ֲע� ו� ֹו  ֵר=אָׁ֔ש� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ַ֤פּו�  ֹו ֲח� ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �֔א ם  � ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו�

ַה׃  �ֶכ: ּוב� ַה  ל:� ל 31ֲע� ַ֤פ* ֙ית:# ֲח� �֔א ֵר  אמ:� ל� ֙יד  � ֶּג� ַה� ד�  ו� ד� ו�
)א ל־ָֽנ� ּ֖כ* ס ד  ו�� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ֹום  ל- ָׁ֔ש� ב� ם־֔א ֲע� ֙ים  � ֵר� ָׁ֔ש� ַּ֞ק: ְּב

�ַה׃  ַהו� ֙י� ל  ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �֔א ת  # ִצ �ת־ֲע א 32֔א* � ְּב� ד�  ו� ד� ֙י  1 ַה� ֙י� ו
֙ים - אל:ַה� ל� ם  � ָׁ֔ש� #ַה  ו* �ֲח ָּֽת ָׁ֔ש� ֵר־֙י� � ָׁ֔ש* �֔א אָׁ֔ש  ֵר=� ד־ַה� ֲע
ֹו ָּֽת� ָֽנ� ָּֽת� ּ֖כ7  � Mּוֲע Nֵר ְק� ֙י  ּ֖כ�� ֵר� ֔א ַה� ֙י  � ֲחּוָׁ֔ש אתֹו�  ֵר� ְק� ל� 1ַה  ֵּנ� ַה� ו�

ֹו׃  �ל־ֵר=אָׁ֔ש ֲע ַה  � מ� ד� �֔א ם 33ו Z֔א� -ד  ו� ָּד� ֹו  ל� ֵר  אמ* ֵּ֧י=# ו
א׃  � ְּׂש� מ ֙י ל� � ל ת� ֲע� # ֙י� ַה� ו� ֙י  ָּֽת�� ָּֽת� ֔א� ֵר� � ב ֙יֵר 34ֲע� � ֲע� ם־ַה� ֔א� ו�

ְך� ל* N*ַּמ ֙י ַה 1 ָֽנ� �ָ֔ך2 ֔א ָּד� ב� לֹום� ֲע ָׁ֔ש� ב� ֔א 1 ל� ָּֽת� ֵר� מ ֔א� ו� ּוב  ָׁ֔ש� ָּֽת�
֙י � ָֽנ� �֔א ו ַה  � ָּֽת� ֲע ו� ַ֖ז  ֔א�� מ� ֙י�  ָֽנ� �֔א � ו ֙יָ֔ך  1 ב� ֔א� ד  ב* � ֲע* ַה  ֙י*� ַה� � ֔א*
ל׃ ַ֤פ* �֙ית: ֲח� �֔א ת  # ִצ �ֲע ת  � ֔א� ֙י  ל�� ַה  � ָּֽת� ֵר� ַ֤פ ַה� ו� ָ֔ך  - ָּד* ב� ֲע

֙ים 35 - ָֽנ� �ַה ּ֖כ: ַה ֵר  � ת� ֙י� ב� ֔א* ו� ֹוְק  ד# ִצ� ם  ָׁ֔ש�� ָ֔ך�  ַּמ� ֲע� ֹוא  ל1 �ַה ו
ְך ל* ַּמ*� ֙ית ַה � ְּב� ֲע� מ� מ ָׁ֔ש� ֵר ָּֽת� 1 ָׁ֔ש* �ֵר� ֔א ב� ָּד� ל־ַה ַה ּ֖כ� ֙י�� ַה� ו�

֙ים׃  � ָֽנ� �ַה ּ֖כ: ֵר ַה � ת� ֙י� ב� ֔א* ֹוְק ּול� ד# ִצ� ֙יד ל� Xֶּג� ם 36ָּֽת 1 ַה־ָׁ֔ש� ֵּנ� ַה�
ן � ת� ֙יַהֹוָֽנ� ו� ֹוְק  ד� ִצ� ל� ץ  ֲע � ֙ימ ֲח� �֔א ם  ֙יַה*� ָֽנ� ב� �֙י  ָֽנ� ָׁ֔ש� ם�  ַּמ� ֲע�
ֵר # ָׁ֔ש* �ֵר ֔א � ב� ל־ָּד� ֙י ּ֖כ� �ל ם� ֔א� ד� ֙י� ם ְּב� 1 ָּֽת* ֲח� ל ֵר ּוָׁ֔ש� - ת� ֙י� ב� ֔א* ל�

ֲעּו׃  � מ� ָׁ֔ש� ֙יֵר 37ָּֽת� - ֲע� ַה� ד  � ו� ד� ַה  # ֲע* ֵר� ֙י  ( ֲחּוָׁ֔ש א  ב=# ֵּ֧י� ו
mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� א ֙י� ב=� ם ֙י� ל:� ָׁ֔ש� ב� ֔א ו�

א 16 ( ֙יב� #ַה ִצ� ֵּנ� ַה� אָׁ֔ש ו� ֵר=� ַה� � ְט� מ� ֲע ֵר מ� 1 ב ד ֲע� ו�� ד� ו�
֙ים Eֵר� מ: �ֲח ד  מ* ִצ*2 ו� ֹו  את- ֵר� ְק� ל� ת  ָׁ֔ש* ֙י־ב:� ַ֤פ� מ� ֵר  ֲע # ָֽנ
֙ים ( ַּמּוְק� ַה ִצ� + ֔א� ם ּומ� ֲח* E*ם ל ֙י� 2את ם3 מ� ֙יַה* ל� �ֲע ֙ים ו ָׁ֔ש�� ב7 �ֲח
m This meteg is a merkha in other texts.
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ן׃  ֙י� � ֙י� ל  #ב* ָֽנ� ו� ץ  ֙י� � ְק ַה  ֔א� # ְך 2ּומ� ל* ( ַּמ* ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=+ ו
א ֙יב� Gִצ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ְך  - ּל� ַה  ּל* � ַה־֔א� מ� א  � ֙יב� ל־ִצ� ֔א*

ב  ּ֖כ:� ֵר� ְך ל� ל* E*ַּמ ֙ית־ַה ב� ֙ים ל� מֹוֵר�2 �ֲח םולַהלֲחם ַה ֲח* 1 ּל* ַה ו�
ף � ֲע� ֵּ֧י� ַה ֹות  ָּֽת# ָׁ֔ש� ן ל� ֙י� Xֵּ֧י ַה ו� ֙ים  ֵר�� ֲע� ֵּנ� ַה ֹול  ֶכ� V֔א ל* ץ�  ֙י� N ַּ֞ק ַה ו�

ֵר׃  � ְּב� ד� ַּמ� ֙יָ֔ך 3ְּב - ָֽנ* ד: �ן־֔א ְּב* �ַה  ֵּ֧י� ֔א ו� ְך  ל* ַּמ*� ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ם �m ל ֙יֵרּוָׁ֔ש� ב ְּב� � ַה� ֙יֹוָׁ֔ש� ֵּנ� ְך ַה� ל* ַּמ*� ל־ַה א ֔א* E֙יב� ֵר ִצ� אמ* ֵּ֧י=2 ו
ת � ֔א� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙ית  � ְּב� ֙י�  ל� ֙יבּו  1 ָׁ֔ש� ֙י� ֹום  ֵּ֧י� ַה ֵר  �מ ֔א� ֙י  � ּ֖כ�

֙י׃  � ב� ֔א� ּות  ֶכ# ל� מ� �ַה 4מ ֵּנ� ַה� א  ב�� ִצ� ל� ְך�  ל* N*ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
א� ֙יב� ִצ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו ת  ָׁ֔ש* ֙י־ב:- ַ֤פ� מ� ל� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ל  ּ֖כ:� ָ֔ך�  ל�
ְך׃ ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א ֙יָ֔ך  � ֙יָֽנ* ֲע� ְּב� ן  # א־ֲח� ִצ� מ� ֔א* ֙י  ֙ית� ו�� �ֲח ָּֽת ָׁ֔ש� � ַה�

ם3 5 ְּׁש� מ� �ַה  ֵּנ� ַה� ו� ֙ים  - ֲחּוֵר� � ד־ְּב ֲע ד  � ו� ָּד� ְך  ל* # ַּמ* ַה א  ( ּוב�
֙י � ֲע� מ� מֹו� ָׁ֔ש� ּול ּוָׁ֔ש� ֔א� ֙ית־ָׁ֔ש� ת ְּב� ֲח � ֹּ֥פ ָׁ֔ש� ַּמ� א מ� E֙יָׁ֔ש ֙יֹוִצ� ֔א�2

ל׃  � ּל� ְק ֹוא ּומ� ִצ� א ֙י� # א ֙י:ִצ� ֵר�� ן־ֶּג� ֙ים� 6ב* ָֽנ� ב� �֔א � ל ְּב� 1 ַּ֞ק� ס ֙י� ו
ם� ֲע� ל־ַה� ֶכ� -ד ו� ו� ְך ָּד� ל* � ַּמ* ֙י ַה � ד� ב� ל־ֲע ת־ּ֖כ� ֔א* ד ו� ו�� ת־ָּד� ֔א*

ֹו׃  �מ=אל ְּׂש� ּומ� ֹו  ֙יָֽנ� ֙ימ� מ� ֙ים  ֵר�� ְּב: ֶּג� ל־ַה ֶכ� ֵר 7ו� # מ ַה־֔א� �ֶכ: ו�
֙יָׁ֔ש # ֔א� ו� ֙ים  � מ� ָּד� ַה ֙יָׁ֔ש  # ֔א� א  ( ִצ� א  # ִצ� ֹו  ל- ל� � ְק ְּב� ֙י  � ֲע� מ� ָׁ֔ש�

ל׃  ֲע � ֵּ֧י� ל� ְּב� ֙י 8ַה � מ� ָּד� ׀  ל  ּ֖כ:� ַה  Eַהו� ֙י� ֙יָ֔ך  ל*2 ֲע� ֙יב3  ָׁ֔ש� ַה�
 � ָּֽת� ֶכ� Nל מ� ֵר  1 ָׁ֔ש* �֔א ּול  ֔א� ֙ית־ָׁ֔ש� ֙יו תֲחתו ב� ָּֽת�� ֲח� ןָּֽת 1 ָּֽת� ֵּ֧י� ו

ָ֔ך� ֵּנ� ַה� ָ֔ך ו� - ָֽנ* ֹום ְּב� ל� ָׁ֔ש� ב� ד ֔א � ֙י ַה ְּב� לּוֶכ�� ַּמ� ת־ַה ַה� ֔א* ַהו� ֙י�
ַה׃  ָּֽת� � ֙ים ֔א� � מ� ֙יָׁ֔ש ָּד� # ֙י ֔א� ( ָ֔ך ּ֖כ� ת*� ֲע� � ֵר� ֙י 9ְּב� 1 ֙יָׁ֔ש ב� �ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=2 ו

ת� ַּמ� ב ַה ל* 1 ּ֖כ* ל ַה Iּל� ְק ַה ֙י� ַּמ� � ְך ל� ל* ַּמ*� ל־ַה ַה� ֔א* ֵרּו֙י� ן־ִצ� ְּב*
ַה ֙יֵר� # ס� ֔א� ו� א  � ַה־ֵּנ� ֵר� ְּב� ֲע� ֔א* ְך  ל* - ַּמ* ַה ֙י  � ָֽנ� ד: �ת־֔א ֔א* ַה  ֶּ֖ז*� ַה

ֹו׃  �ת־ֵר=אָׁ֔ש ֙י 10      ס֔א* # ַה־ּל� מ ְך  ל* ַּמ*� ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
-ַה  ֙י� ֵר7 �֙י ִצ� ָֽנ� ם ְּב� � ֶכ* ל� ַה ֶכ֙י ו� ל ּ֖כ:� ּל�� ְק ֙י וֶכ֙י ֙י� 1 ֵרּ֖כ� מ 1 ַה� ֔א� ַהו� ֙י�

ן׃ � ַה ּ֖כ� ֙ית� # ְׂש� ּוֲעM ֲע� ָּד� ֵר מ �֙י ֙י=אמ � ד ּומ� ו�� ת־ָּד� ל ֔א* � ּל� לֹו� ְק
֙י� 11      ס ֙יָׁ֔ש ב� �ל־֔א ֔א* 1ד  ו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו

֙י � ֲע ַּמ� מ� א  # ִצ� ֵר־֙י� ָׁ֔ש* �֔א ֙י  ( ָֽנ� ב� #ַה  ֵּנ� ַה� ֙יו  ד�� ב� �ל־ֲע ל־ּ֖כ� ֔א* ו�
֙י ֙יָֽנ�� מ� ֙י� ן־ַה ְּב* ַה  Eָּֽת� ֙י־ֲע � ּ֖כ� ף  2֔א ו� ֙י  - ָׁ֔ש� ַ֤פ� ת־ָֽנ ֔א* ָׁ֔ש  � ַּ֞ק� ב מ�

�ַה׃  ַהו� ֙י� ֹו  ֵר־ל� מ � ֔א� ֙י  # ּ֖כ� ל  ּל�� ֙יְק � ו� לֹו�  ֲחּו  1 ֵּנ� ֙י 12ַה ( ֔אּול
ַה  � ַהו� ַה ֙י� # ֔א* ֵר� ֙י בֲעוָֽנ֙י ֙י� - ֙יָֽנ� ֲע� ַהְּב� ֙י� ְטֹוב�� #ַה ל� ַהו� ֙יב ֙י� ָׁ֔ש�2 ַה� ו�

ַה׃  � ֶּ֖ז* ֹום ַה ֵּ֧י# ֹו ַה ת� ל� ל� ת ְק� ֲח # ֙יו 13ָּֽת � ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א )ד ו ו� ְך ָּד� +ל* ֵּ֧י� ו
ְך  ֵר* - ָּד� ֵר      סְּב Eַה� ַה� ֲע  ל ִצ�2 ְּב� ְך3  ל� ַה: ֙י  bֲע� מ� ָׁ֔ש� ו�

ֹו ת� ַּמ� ֲע7 ֙ים� ל� ָֽנ� ב� �֔א � ל ְּב� 1 ַּ֞ק� ס ֙י� ל ו ּל�� ְק ֙י� לֹוְך� ו ֹו ַה� ת� ַּמ� ֲע7 ל�

ֵר׃  � ַ֤פ� ֲע� ְּב* ֵר  � ֹּ֥פ ֲע� ַ֤פו�
֙ים 14 - ַ֤פ� ֙י� �ֲע ֹו  ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �֔א ם  # ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו� ְך  ל* ( ַּמ* ַה א  ב=# ֵּ֧י� ו

ם׃  � ָׁ֔ש� ָׁ֔ש  � ַ֤פ� ֵּנ� ֵּ֧י� ֙יָׁ֔ש 15ו � ֔א� ם�  ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ו�
ֹו׃  �ָּֽת ל ֔א� ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �֔א mם ו - ל� ֵרּוָׁ֔ש� ֔אּו ֙י� � ל ְּב� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י 16֙י� ַה�� ֙י� ו

ד � ו� ד� ַה  # ֲע* ֵר� ֙י  ( ּ֖כ� ֵר� ֔א ַה� ֙י  + ֲחּוָׁ֔ש א  Iֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �֔א � ּ֖כ
֙י # ֲח� ֙י� ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֙י� ֔א* ֵר ֲחּוָׁ֔ש אמ* ֵּ֧י=1 ו ֹום  ל- ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א*

ְך׃  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ֲח� ֙י� ְך  ל* � ַּמ* לֹום� 17ַה ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ַה ַּמ� # ל� ָ֔ך  - ֲע* ת־ֵר� ֔א* ָ֔ך�  ָּד� ס� ֲח #ַה  ַ֖ז* ֙י  �ל־ֲחּוָׁ֔ש ֔א*

ָ֔ך׃  � ֲע* ת־ֵר� ֔א* ָּֽת�  ֶכ� � ל א־ַה� �֙יe 18ל= ֲחּוָׁ֔ש ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ם # ֲע� ַה� )ַה ו� ַהו� ֵר ֙י� + ֲח ֵר ְּב� ָׁ֔ש*2 �֙י3 ֔א א ּ֖כ� X=ל gל:ם ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א*

ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙יָׁ֔ש  � ל־֔א� ֶכ� ו� ַה  � ֶּ֖ז* ֹו לא ַה ֹול# ָּֽת# ֔א� ו� �ַה  ֙י* ַה� ֔א*
ב׃  � ָׁ֔ש� �֙י 19֔א� ָֽנ� ַ֤פ� ֹוא ל� ל� �ד ַה ב:� Vֲע � ֙י ֔א* � ָֽנ� �֙י� ֔א מ� ֙ית ל� ָֽנ�� ְּׁש� ַה ו�

#ַה ֙י* ַה� ֔א* ן  � ּ֖כ� ֙יָ֔ך  ב�� ֔א� �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֙י�  ָּֽת� ד� Nב ֲע� ֵר  1 ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ֹו  ָֽנ- ב�
֙יָ֔ך׃  � ָֽנ* ַ֤פ� ַ֤פל�

ם 20 ( ֶכ* ל� ּו  ב# ַה� ל  ַ֤פ* ֙ית:- ֲח� �ל־֔א ֔א* ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=# ו
ַה׃  � ְׂש* �ֲע ַה־ֵּנ � מ ַה  � ִצ� ל� 21ֲע� ַ֤פ* N:֙ית ֲח� �֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו

ֵר # ָׁ֔ש* �֔א ֙יָ֔ך  ב�� ֔א� ֙י  � ָׁ֔ש� ג� ל ל־ֹּ֥פ� ֔א* ֹוא  Zְּב ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א*
ל� ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ּ֖כ� ֲע  1 מ ָׁ֔ש� ו� ת  ֙י� - ְּב� ַה ֹוֵר  מ� ָׁ֔ש� ל�  M֙יֲח � ֵּנ� ַה�
ֵר # ָׁ֔ש* �ל־֔א ּ֖כ� ֙י  � ד� ֙י� ּו  ְק� ַ֖ז� � ֲח� ו� ֙יָ֔ך  ב�� ת־֔א� ֔א* ָּֽת�  ָׁ֔ש� � ֔א ב� ֙י־ָֽנ� � ּ֖כ�

ְך׃  � ָּֽת� א 22֔א� ב=1 ֵּ֧י� ג ו - ֶּג� ל־ַה ל ֲע ַה* ֔א:� ֹום ַה� ל) ָׁ֔ש� ב� ֔א ּו ל� ּט+ ֵּ֧י ו
ל׃ � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֙י ּ֖כ� � ֙יָֽנ� ֲע� ֙יו ל� ב�� ֙י ֔א� � ָׁ֔ש� ג� ל � ל־ֹּ֥פ� לֹום� ֔א* ָׁ֔ש� ב� ֔א

ם 23 ַה�� ַה� ֙ים  � מ� ֵּ֧י� ְּב ץ�  ֲע ֙י� ֵר  1 ָׁ֔ש* �֔א ל  ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �֔א ת  � ִצ �ֲע ו
ל־ ֔א ָׁ֔ש� ֙י� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ֙יָׁ֔ש ּ֖כ � ן֔א� Zּ֖כ� ֙ים  - ל:ַה� V֔א ַה� ֵר  � ב ד� ְּב�

ם׃ �ל: ָׁ֔ש� ב� ֔א ל� ם  # ֶּג ד  � ו� ד� ם־ל� ֶּג ל  ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �֔א ת  � ִצ �ל־ֲע ּ֖כ�
      ס

ַה 17 � ֵר� �ֲח ב� ם ֔א* ל:- ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ל ֔א* ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=# ו
ַה # ַ֤פ� ָּד� ֵר� ֔א* ַה ו� ּומ� ְק) ֔א� ֙יָׁ֔ש ו� ף� ֔א�� ל* N*ֵר ֔א # ְׂש� ֙ים־ֲע� ָֽנ� א ָׁ֔ש� ֵּנ��

ַה׃  ל� ֙י� � ּל� ַה ד  � ו� ֙י־ד� ֵר� �ֲח � 2֔א Mֲע Nג� ֙י� ּוא  ַה1 ו� ֙יו  ל�� ֲע� ֹוא  ב� ֔א� ו�
ם � ֲע� ל־ַה� ּ֖כ� ס  � ָֽנ� ו� ֹו  ת� ֔א: ֙י  � ָּֽת� ד� ֵר �ֲח � ַה ו� ם  ֙י� �ד ֙י� ַה  � ַ֤פ� ּוֵר�
ֹו׃ �ָּד ב ל� ְך  ל* � ַּמ* ת־ַה ֔א* ֙י  # ֙ית� ּ֖כ� ַה� ו� ֹו  ָּֽת- ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �֔א

֙יָׁ֔ש� 3 ֔א� ל ַה� ּ֖כ:� ּוב ַה ָׁ֔ש� ֙יָ֔ך ּ֖כ� - ל* ם ֔א� � ֲע� ל־ַה� ַה ֶכ� ֙יב� # ָׁ֔ש� ֔א� ו�
ֹום׃ �ל ָׁ֔ש� #ַה  ֙י* ַה� ֙י� ם  � ֲע� ל־ַה� ּ֖כ� ָׁ֔ש  � ַּ֞ק� ב מ� ַה  � ָּֽת� ֔א ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א
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֙י 4 # ָֽנ� ְק� ל־ַ֖ז� ֙י ּ֖כ� � ֙יָֽנ� ֲע� ם ּוב� ל:- ָׁ֔ש� ב� �֙י ֔א ֙יָֽנ� ֲע� ֵר ְּב� � ב� ָּד� ֵר ַה # ֙יָׁ֔ש ֵּ֧י� ו
ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� א 5      ס֙י� ָֽנ�� א  � ֵר� ְק� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר�  אמ* N=ֵּ֧י ו

֙יו � ַ֤פ� ַה־ְּב� מ ַה  # ֲע� מ� ָׁ֔ש� ָֽנ� ו� ֙י  - ּ֖כ� ֵר� ֔א ַה� ֙י  � ֲחּוָׁ֔ש ל� ם  � ֶּג
ּוא׃  �ם־ַה ֵר3 6ֶּג ֵּ֧י=אמ* ו  gלֹום ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א*  e֙י ֲחּוָׁ֔ש א  ב=� ֵּ֧י� ו

ֵר � ְּב* ָּד� ַה�  ֶּ֖ז* ַה ֵר  1 ב� ָּד� ּ֖כ ֵר  אמ:� ל� ֙יו  Eל� ֔א� ֹום  ל2 ָׁ֔ש� ב� ֔א
ַה # ָּֽת� ֔א ן  ֙י� � ם־֔א ֔א� ֹו  ֵר- ב� ת־ָּד� ֔א* ַה  � ְׂש* �ֲע ָֽנ �ַה ל  ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �֔א

ֵר׃  � ְּב� ֹום 7      סד ל- ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א* ֙י  � ֲחּוָׁ֔ש ֵר  אמ* ֵּ֧י=# ו
ם ֲע # ֹּ֥פ ל ְּב ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �ץ ֔א # ֲע ֵר־֙י� ָׁ֔ש* �ַה ֔א ( ִצ� ֲע� ַה ַה� + א־ְטֹוב� �ל=

את׃  �ֶּ֖ז= ֙יָ֔ך 8ַה ב�2 ת־֔א� ָּֽת� ֔א* ֲע� ד Gַה ֙י� � ָּֽת� ֙י ֔א �ֵר ֲחּוָׁ֔ש אמ* ֵּ֧י=� ו
ַה ַּמ� ָׁ֔ש� ַה�� ַ֤פ* N*֙י ָֽנ # ֵר� ַה ּומ� ַּמ� ֙ים ַה�� � ֵר� ְּב: ֙י ג� + ֙יו ּ֖כ� Eָׁ֔ש� ָֽנ� �ת־֔א ֔א* ו�
א ל=# ַה ו� מ�� ֲח� ל� ֙יָׁ֔ש מ� � ֙יָ֔ך� ֔א� Nב� ֔א� ַה ו� - ד* ְּׂש� ּול ְּב ּ֖כ� ב ָׁ֔ש ד:# ּ֖כ�

ם׃  � ֲע� ת־ַה� ֙ין ֔א* � ל� ת 9֙י� � ֲח ֔א א� ְּב� ְּב� ֲח� ּוא־ָֽנ* �ַה ַה 1 ָּֽת� ַה ֲע ֵּנ�2 ַה�
ל ַ֤פ:1 ָֽנ� ּ֖כ� ַה  ֙י�� ַה� ו� ת  ְקֹומ:- ַּמ� ַה ד  � ֲח ֔א ְּב� ֹו  ֔א� ֙ים  ת�� ֲח� ֹּ֥פ� ַה
ַה� ת� ֙י� � ַה� ֵר  �מ ֔א� ו�  � Mֲע Nמ� ְּׁש: ַה ֲע  1 מ ָׁ֔ש� ו� ַה  ּל�� ֲח� ָּֽת� ְּב ם�  ַה* ְּב�

ם׃  �ל: ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙י  # ֵר� �ֲח ֔א ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ם  Xֲע� ְּב� ַה  ַ֤פ�� ֶּג� ּוא 10מ ַה� ו�
ס - ַּמ� ס ֙י� � ַּמ� �ַה ַה� ֙י� ֵר� ֔א ב ַה� # ל� ֹו ּ֖כ� ְּב) ֵר ל� # ָׁ֔ש* �ל ֔א ֙י� �ן־ֲח ם־ְּב* ג
ל ֙י� � ֙י־ֲח ָֽנ� ּוב� ֙יָ֔ך  ב�� ֔א� ֹוֵר  ְּב� ֙י־ג� ּ֖כ� ל�  ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ּ֖כ�  Mֲע 1 ד� ֙י־֙י: � ּ֖כ�

ֹו׃  �ָּֽת ֵר ֔א� # ָׁ֔ש* �֙יָ֔ך 11֔א 1 ל* ף ֲע� ס�2 ֔א� ף ֙י� ס: ֔א� G֙י ַה� ָּֽת� ִצ� �ֲע ֙י� ֙י  � ּ֖כ�
ֹול ֲח# ּ֖כ ֲע  ב ָׁ֔ש*� ֵר  � ֔א� ד־ְּב� ֲע ו� ן�  ָּד� מ� ל�  ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֶכ�
ב׃ � ֵר� ְק� ְּב ֙ים  � ֶכ� ל� ַה: #֙יָ֔ך  ָֽנ* ּוַ֤פ� ב  ֵר:- ל� ם  � ֵּ֧י� ל־ַה ֵר־ֲע ָׁ֔ש* �֔א

֙יו  12 ל�� ֔א� אָֽנּו  � ד באֲחת ּוב� 1 ֲח ֔א ֵרְּב� � ָׁ֔ש* �֔א ת�  ְקֹומ: ַּמ� ַה
ל � ּט ַה ל  ֹּ֥פ:# ֙י� ֵר  ( ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ֙יו  ל�� ֲע� ָֽנּו  �ֲח� ָֽנ ו� ם  ָׁ֔ש�� א  � ִצ� מ� ָֽנ�
֙ים # ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א ל־ַה� ֶכ� ּוב� ֹו  ְּב) ֵר  ֹות א־ָֽנ# �ל= ו� ַה  - מ� ד� �֔א ל־ַה� ֲע

ד׃  � ֲח� ם־֔א* ֶּג ֹו  ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �ף 13֔א ס�� �֔א� ֙י� ֙יֵר�  ל־ֲע� ם־֔א* ֔א� ו�
֙ים - ל� ב� �֙יא ֲח � ַה� ֙יֵר ַה # ֲע� ל־ַה� ל ֔א* ( ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� � ֙י֔אּו ֶכ� + ְּׂש� ַה� ו�
א # ִצ� מ� ֵר־ל=א־ָֽנ� � ָׁ֔ש* �֔א ד  ( ֲע ל  ֲח �ֵּנ ד־ַה ֲע תֹו�  ֔א: ָֽנּו  ב� 1 ֲח ס� ו�
ֹוֵר׃  �ֵר ם־ִצ� ֶּג ם  � ַ֤פָׁ֔ש�

ַה 14 ל ְטֹוב�� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙יָׁ֔ש  � ל־֔א� ֶכ� ו� לֹום�  ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
�ַה ֙יַהו� ו ל  ַ֤פ* ֙ית:- ֲח� �֔א ת  � ִצ �ֲע מ� ֙י  ּ֖כ�� ֵר� ֔א ַה� ֙י  � ֲחּוָׁ֔ש ת�  ִצ �ֲע
ַה ּטֹוב�� ַה ל�  ַ֤פ* N:֙ית ֲח� �֔א ת  1 ִצ �ת־ֲע ֔א* ֵר  Iַ֤פ� ַה� ל� ַה  ּו�� ִצ�
ֹום ל� ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ֔א* )ַה  ַהו� ֙י� ֙יא  + ב� ַה� ּוֵר  ב� �ֲע ב ל�

ַה׃  � ֲע� ֵר� ת־ַה� ֹוְק 15      ס֔א* ד1 ל־ִצ� ֙י ֔א* �ֵר ֲחּוָׁ֔ש אמ* ֵּ֧י=� ו
ץ 1 ֲע ֙י� את  ַ֖ז=� ֶכ� ו� את  ַ֖ז=� ּ֖כ� ֙ים  ָֽנ�� �ַה ּ֖כ:� ַה ֵר�  ת� ֙י� ב� ל־֔א* ֔א* ו�

ל - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� �֙י  ָֽנ� ְק� ַ֖ז� ת  � ֔א� ו� ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ֔א* ל�  ַ֤פ* N:֙ית ֲח� �֔א
֙י׃  ָֽנ� � ֔א� ֙י  ָּֽת� ִצ� # ֲע ֙י� את  ַ֖ז=� ֶכ� ו� את  ַ֖ז=# ֶכ� ּו 16ו� ֲח� ל� ָׁ֔ש� ַה  bָּֽת� ֲע ו�

ַה� ל� ֙י� Nּל ן ַה ל* 1 ל־ָּֽת� ֵר ֔א אמ:� ד ל� Eו� ד� ֙ידּו ל� ֶּג�2 ַה ו� ַה3  ֵר� ַה� מ�
ֲע � ּל ב7 ן ֙י� Z*ֹוֵר ֹּ֥פ ב- �ֲע ֹוֵר ָּֽת ב� ם ֲע� � ג ֵר ו� ְּב�� ד� ַּמ� ֹות ַה ב� ֵר� � ֲע ְּב�

ֹו׃  �ָּֽת ֔א� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ם  � ֲע� ל־ַה� ֶכ� ּול� ְך  ל* ַּמ*� ן 17ל ת�2 ֙יַהֹוָֽנ� ו�
ַה� ֲח� ַ֤פ� ְּׁש� ַה ַה 1 ֶכ� ל� ַה� ל ו� ג�� ֙ין־ֵר: ֲע� ֙ים ְּב� � ד� מ� ץ ֲע: ֲע E֙ימ ֲח� �֔א ו
֙י � -ד ּ֖כ� ו� ְך ָּד� ל* � ַּמ* ֙ידּו ל � ֶּג� ַה� ּו ו� ֶכ� �ל� ם� ֙י� ַה� ם ו� ַה*� ַה ל� ֙יד� � ֶּג� ַה� ו�

ַה׃  ֙יֵר� � ֲע� ַה� ֹוא  ב# ל� ֹות  ֔א� ֵר� ַה� ל� ּו  ל) ֙יּוֶכ� א  א 18ל=# 1ֵר� ֵּ֧י ו
ם ֙יַה*2 ָֽנ� ָׁ֔ש� ֶכּו3  ל� ֵּ֧י� ו ם  ל:- ָׁ֔ש� ב� ֔א ל� ד  � ֶּג� ֵּ֧י ו ֵר  ֲע �ָֽנ ם�  ת� ֔א:
ֹו ל# ו� ֙ים  ֲחּוֵר�� ב ֙יָׁ֔ש ְּב� � ֙ית־֔א� � ל־ְּב� ֔אּו ׀ ֔א* ב:� ֵּ֧י� ו ַה  Eֵר� ַה� מ�

ם׃  � ָׁ֔ש� דּו  #ֵר� ֵּ֧י� ו ֹו  ֵר� ִצ� �ֲח ְּב ֵר  ( ֔א� ַה 19ב� ְּׁש�� ֔א� ַה� ֲח  � ַּ֞ק ָּֽת� ו
ֲח # ְט ָׁ֔ש� ָּֽת� ו ֵר  ֔א�� ְּב� ַה �֙י  ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ֲע ְך�  ס� ַּמ� ת־ַה ֔א* ְׂש  ֵר:1 ַ֤פ� ָּֽת� ו

ֵר׃  � ב� ֲע ָּד� � א ָֽנֹוד ל=# ֹות ו� ַ֤פ- ֵר� � ֙יו ַה� � ל� ֙י3 20ֲע� ד� ב� ֔אּו ֲע ב:� ֵּ֧י� ו
ַה ֵּ֧י�� ֔א ֵרּו�  אמ� �ֵּ֧י= ו ַה  ת� ֙י� �ְּב ַה ַה  Eְּׁש� ֔א� ל־ַה� � ֔א* ֹום  ל2 ָׁ֔ש� ב� ֔א
ּו ֵר� ב� ַה ֲע� ְּׁש�� ֔א� � ם� ַה� ַה* ֵר ל� אמ* ָּֽת=1 ן ו ת�� ֹוָֽנ� ֙יַה� ץ� ו� ֲע N֙ימ ֲח� �֔א
בּו � ָׁ֔ש7 ֵּ֧י� ו ֔אּו  ִצ�� מ� א  ל=� ו� ָׁ֔שּו�  ְק� ב ֙י� ו ם  ֙י� - ַּמ� ַה ל  � ֙יֶכ מ�

mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� לּו� 21      ס֙י� �ֲע ֵּ֧י  �ם ו ָּֽת�� ֶכ� ֙י ל* � ֵר� �ֲח ֙י ׀ ֔א � ַה� ֙י� ו
ּו ֵר� ֵּ֧י=אמ� ו -ד  ו� ָּד� ְך  ל* � ַּמ* ל דּו  � ֶּג� ֵּ֧י ו ּו  ֶכ� �ל� ֵּ֧י� ו ֵר  ֔א�� ְּב� ַה � מ�
ם ֙י� �ַּמ ת־ַה ֔א* ַה�  ֵר� ַה� מ� ּו  ֵר1 ב� ֲע� ו� ּומּו  ְק� ד  ו�� ל־ָּד� ֔א*

ל׃  ַ֤פ* �֙ית: ֲח� �ם ֔א � ֙יֶכ* ל� �ֲע ץ  # ֲע ֙י� ַה  ֶכ� ( ֙י־ֶכ� ד 22ּ֖כ� ו�� ָּד� ם  �ְק� ֵּ֧י� ו
ן - ָּד� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֔א* ּו  ֵר� ב� ֲע ֵּ֧י ו ֹו  ָּֽת� ֔א� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ם�  ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו�
ֵר # ָׁ֔ש* �֔א ֵר  ָּד�� ֲע� ָֽנ* א  ל=� ד�  ֲח ד־֔א ֲע ֵר  ְק* ְּב:� ַה ֹוֵר  ד־֔א� ֲע

ן׃  � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֵר ֔א* � ב א 23ל=א־ֲע� ֙י ל=� � ַה ּ֖כ� ֔א�� ל ֵר� ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �֔א ו
ְך 1ל* ֵּ֧י� ם ו ְק� Eֵּ֧י� ֹוֵר ו מ� �ֲח ת־ַה � ָׁ֔ש ֔א* ב:� �ֲח ֵּ֧י תֹוg ו ִצ� �ַהe ֲע ת� ְׂש� ֲע* ָֽנ*
ת מ� Xֵּ֧י� ְק ו - ָֽנ ֲח� ֵּ֧י� ֹו ו ֙ית� ל־ְּב� ו ֔א* # ִצ ֙י� ֹו ו ֙יֵר� ל־ֲע� ֙יתֹו� ֔א* ל־ְּב� ֔א*

֙יו׃  � ב� ֔א� ֵר  ב* # ְק* ְּב� ֵר  � ב� ַּ֞ק� ֵּ֧י� א 24      סו � ְּב� ד  � ו� ד� ו�
ּוא Xַה ן  ָּד�� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֔א* ֵר�  ב ֲע� ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ֔א ו� ַה  מ� ֙י� - ָֽנ� �ֲח מ

ֹו׃  �ַּמ ֲע� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙יָׁ֔ש  # ל־֔א� ֶכ� ם 25ו� + ְׂש� א  ְׂש�� מ� �ת־ֲע ֔א* ו�
א � ְׂש� מ� �ֲע ו א  - ב� ְּצ� ל־ַה ֲע ב  � ֙יֹו֔א� ת  ֲח # ָּֽת ם  ל:) ָׁ֔ש� ב� ֔א
א� ֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �֔א ֙י  ל�� ֔א� ֵר� ְׂש� ֵּ֧י� ַה א  � ֵר� ת� ֙י� מֹו�  ּוָׁ֔ש� ֙יָׁ֔ש  ן־֔א�� ב*
ב׃ � ם ֙יֹו֔א� # ַה ֔א� � ֵרּו֙י� ֹות ִצ� ֲח# �ָׁ֔ש ֔א ֲח�� ת־ָֽנ� �ל ְּב ֙יג ב� �ל־֔א ֔א*

ד׃ 26 � ֲע� ל� ֶּג� ַה ץ  ֵר* � ֔א* ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ֔א ו� ל�  ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ן  1ֲח ֵּ֧י� ו
֙י 27      ס ב�2 ָׁ֔ש: ו� ַה  מ� ֙י� - ָֽנ� �ֲח מ ד  � ו� ד� ֹוא  ב# ּ֖כ� ֙י  Xַה� ֙י� ו
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ל� ֙י֔א� ַּמ� ן־ֲע ְּב* ֙יֵר  1 ֶכ� ּומ� ֹון  ַּמ� ֙י־ֲע � ָֽנ� ְּב� ת  � ְּב ֵר מ� ָׁ֔ש  Eֲח� ן־ָֽנ� ב*
֙ים׃ � ל� ג� ֵר: מ� ֙י  � ד� ֲע� ל� ֶּג� ַה ֙י  # ּל ַ֖ז� ֵר� ּוב ֵר  ב�� ד� א  ּל=� מ�

֙ים 28 � ֵר� ֲע: ֙ים ּוְׂש� # ּט� ֲח� ו� ֵר  ֙י ֙יֹוִצ�� � ל� ֹּ֥פֹות� ּוֶכ� ס ו� ב  1 ּ֖כ� ָׁ֔ש� מ�
֙י׃  � ל� ְק� ו� ֙ים  � ָׁ֔ש� ד� �ֲע ו ֹול  ּוַ֤פ# ֙י  - ל� ְק� ו� ֲח  מ � ְק* ָׁ֔ש 29ו� � ב ּוד�

ם # ֲע� ל� )ד ו� ו� ד� ֙יָׁ֔שּו ל� + ֶּג� ֵר ַה� � ְק� ֹות ְּב� ַ֤פ� ִצ=אן� ּוָׁ֔ש� ַה ו� ֔א�� מ� ֲח* ו�
ף # ֙י� ֲע� ב ו� ( ֲע� ם ֵר� ֲע�� ּו ַה� ֵר� מ� ֙י ֔א� � ֹול ּ֖כ� ֶכ- V֔א ֹו ל* ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �֔א

ֵר׃  � ְּב� ד� ַּמ� א ְּב � מ� ִצ� ו�

ם 18 �ְׂש* ֵּ֧י� ֹו ו ָּֽת- ֵר ֔א� � ָׁ֔ש* �ם ֔א � ֲע� ת־ַה� ד ֔א* ו�� ד ָּד� ְק:� ַ֤פ� ֵּ֧י� ו
ֹות׃  �֔א מ� ֙י  # ֵר� ְׂש� ו� ֙ים  � ַ֤פ� ל� �֔א ֙י  # ֵר� ְׂש� ם  ֙יַה*� ל� �ֲח 2ֲע 2ּל ָׁ֔ש ֙י� ו

֙ית ָׁ֔ש� ל� ְּׁש� ַה Gב� ו� ד־֙יֹו֔א� ֙י ֙ית ְּב� 1 ָׁ֔ש� ל� ְּׁש� ם ַה ֲע�� ת־ַה� ד ֔א* Eו� ָּד�
ת ָׁ֔ש�� ל� ְּׁש� 2ַה ו� ב  ֙יֹו֔א�� ֙י  � ֲח� �֔א ַה�  ֵרּו֙י� ן־ִצ� ְּב* ֙י  1 ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ד  2֙י ְּב�

֙י  - ָּֽת� ֶּג� ַה ֙י  � ָּֽת ֔א� ד  � ֙י ְך�      סְּב� ל* N*ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ם׃  � ֶכ* ַּמ� ֙י ֲע� � ָֽנ� �ם־֔א א ֶּג ( ִצ� א ֔א� ִצ=# ם ֙י� ֲע�� ל־ַה� ֵר 3֔א* אמ* ֵּ֧י=2 ו

֙ימּו + ְׂש� ל=א־֙י� ּוס  Eָֽנ ָֽנ� ס  ם־ָֽנ:2 ֔א� ֙י3  ּ֖כ� א  ִצ�� ת� א  ל=� ם  Eֲע� ַה�
֙יָֽנּו� Nל� ֙ימּו ֔א� 1 ְׂש� א־֙י� �ָֽנּו� ל= N֙י� ִצ� תּו ֲח* 1 מ7 ם־֙י� ֔א� ב ו� ֙יָֽנּו ל�� � ל� ֔א�
ֹוב ַה ְט� � ָּֽת� ֲע ֙ים ו� - ַ֤פ� ל� �ַה ֔א � ֵר� ְׂש� �ָֽנּו ֲע מ:� ַה ֶכ� # ָּֽת� ֙י־ֲע � ב ּ֖כ� ל��

֙יֵר  � ֲע� מ� ָֽנּו  # ַה־ּל� ֙י* ַה� � ֙י־ת� ֹוֵר׃לֲעַ֖ז֙יֵר ּ֖כ� �ַ֖ז ֲע� ל
ב 4      ס # ֙יְט ֵר־֙י� ָׁ֔ש* �֔א ְך  ל* ַּמ*� ַה ם�  ֙יַה* ל� �֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו

ֵר ֲע �ְּׁש �ד ַה ל־֙י ְך� ֔א* ל* N*ַּמ ד ַה מ:1 �ֲע ֵּ֧י ַה ו - ְׂש* Vֲע ם ֔א* � ֙יֶכ* ֙יָֽנ� ֲע� ְּב�
֙ים׃  � ַ֤פ� ל� �֔א ל ו� ֹות  ֔א� מ� ל� ּו  ֔א� ִצ� � ֙י� ם�  ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו 5ו� � ִצ ֙י� ו

ֵר אמ:� ֙י� ל� ָּֽת ת־֔א� ֔א* ֙י ו� 1 ֙יָׁ֔ש ב� �ת־֔א ֔א* ב ו� ֹו֔א� Gת־֙י ְך ֔א* ל* b*ַּמ ַה
ּו ֲע� מ� ָׁ֔ש� ם  � ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו� ֹום  ל- ָׁ֔ש� ב� ֔א ל� ֵר  �ֲע ֵּנ ל ֙י  � ְט־ל� ֔א ל�
ֵר # ב ל־ָּד� ֲע ֙ים  � ֵר� ְּׂש� ל־ַה ת־ּ֖כ� ֔א* ְך  ל* ( ַּמ* ַה ת  #hּו ִצ ְּב�

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� את 6֔א � ֵר ְק� ל� ַה  � ד* ְּׂש� ַה ם  ( ֲע� ַה� א  # ִצ� ֵּ֧י� ו
ם׃ ֙י� � ֵר� ַ֤פ� ֔א* ֵר  #ֲע ֙י ְּב� ַה  � מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ֙י  # ַה� ָּֽת� ו ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�

-ד 7 ו� ד� ֙י  � ד� ב� ֲע ֙י  � ָֽנ� ַ֤פ� ל� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ם  � ֲע ם�  ָׁ֔ש� ַ֤פּו  ג� 1 ֵּנ� ֵּ֧י� ו
֙ים # ֵר� ְׂש� ּוא ֲע* ַה� ֹום ַה ֵּ֧י# ַה ְּב ( דֹול� ַה ג� + ַ֤פ� ֶּג� ַּמ ם ַה I֙י־ָׁ֔ש� ַה� ָּֽת� ו

ף׃  ל* � ַה  8֔א� ( מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ם  + ֙י־ָׁ֔ש� ַה� ָּֽת� תָֽנַ֤פִצ֙ית ו ִצ* ַ֤פ:� ָֽנ�
ם ֲע�� ְּב� ל  ֶכ:� V֔א ל* ֵר�  ֲע Nֵּ֧י ַה ב  1ֵר* ֵּ֧י* ו ץ  ֵר* - ֔א� ל־ַה� ֶכ� �֙י  ָֽנ� ל־ֹּ֥פ� ֲע

ּוא׃  �ַה ַה ֹום  ֵּ֧י# ְּב ב  ֵר* � ֲח* ַה ַה  ( ל� ֶכ� ֔א� ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א א� 9מ� ֵר� ַּ֞ק� ֵּ֧י� ו
ב � ֶכ� ֵר: ֹום  Iל ָׁ֔ש� ב� ֔א ו� -ד  ו� ד� ֙י  � ד� ב� ֲע ֙י  � ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א
ַה ל�2 ֔א� ַה� ְך3  ְׂשֹוב* ת  ֲח � ָּֽת ד  ֵר* b*ֹּ֥פ ַה א  ב=� ֵּ֧י� ו ד  ֵר* ֹּ֥פ*� ל־ַה ֲע

֙ין 1 ְּב� ן�  ָּֽת ֵּ֧י7 ו ַה  ל�� ֔א� ב� ֹו  ֵר=אָׁ֔ש� ְק  + ַ֖ז Vֲח ֵּ֧י* ו ַה  Eדֹול� ֶּג� ַה
֙יו � ָּֽת� ֲח� ֵר־ָּֽת ָׁ֔ש* �֔א ד  ֵר* # ֹּ֥פ* ַה ו� ץ  ֵר* ֔א�� ַה� ֙ין  � ּוב� ם�  ֙י� Nמ ְּׁש� ַה

ֵר׃  � ב� ֵר 10ֲע� אמ* ֵּ֧י=� ב ו - ֙יֹו֔א� ד ל� � ֶּג� ֵּ֧י ד ו ֲח�� ֙יָׁ֔ש ֔א* � א� ֔א� ֵר� ֵּ֧י ו
ַה׃ � ל� ֔א� ְּב� ּו֙י  ל� ָּֽת� ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ֔א* ֙י  ֙ית� � ֔א� ֵר� ַה�  ֵּנ� ַה�

֙ית� 11 ֔א�� �ַה ֵר� ֵּנ� ַה� ֹו ו� ֙יד ל� � ֶּג� ַּמ ֙יָׁ֔ש� ַה ֔א� ב ל� ֵר ֙יֹו֔א�� אמ* ֵּ֧י=� ו
ָ֔ך� ת ל� ת* 1 ֙י ל� �ל ֲע� ַה ו� ִצ� ֵר� - ם ֔א� � ֹו ָׁ֔ש� ֙ית# ּ֖כ� א־ַה� �ּוֲעM ל= ָּד) ּומ

ת׃  � ֲח� ֔א* ַה  � ֵר� ג: �ֲח ו ף  ס* ֶכ*� ַה  ֵר� � ְׂש� �֙יָׁ֔ש� 12ֲע ֔א� ַה� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ב  ל־֙יֹו֔א�� ּוא ולא ֔א* ל2 ףו� ל* � ֙י� ֔א* ֹּ֥פ ל־ּ֖כ ל ֲע 1 ְק� ֙י ָׁ֔ש: Eֶכ� ָֽנ: ֔א�

֙י � ּ֖כ� ְך  ל* - ַּמ* ן־ַה ל־ְּב* ֔א* ֙י  � ד� ֙י� ֲח  # ל ָׁ֔ש� א־֔א* �ל= ף  ס* ּ֖כ*�
֙י 1 ֙יָׁ֔ש ב� �ת־֔א ֔א* ו� ָ֔ך  ת� G:֔א ְך  ל* ַּמ*� ַה �ַה  ּו� ִצ� ֙יָֽנּו  Eָֽנ� ַ֖ז� ֔א� ב�
ֹום׃ �ל ָׁ֔ש� ב� ֔א ֵר ְּב� ֲע � ֵּנ ֙י ְּב Xֵרּו־מ� מ� ֵר ָׁ֔ש� אמ:� ֙י� ל� ָּֽת ת־֔א� ֔א* ו�

֙י  13 ֙ית� 1 ְׂש� ֹו־ֲע� �֙י� בָֽנַ֤פשו ֔א ָׁ֔ש� ַ֤פ� ָֽנ ֵרב� � ב� ל־ָּד� ֶכ� ו� ֵר  ְק* ָׁ֔ש*�
ד׃ ג* � ֵּנ* מ� ב  # ְּצ� ֙י ת� ָּֽת� ַה  � ָּֽת� ֔א ו� ְך  ל* - ַּמ* ן־ַה מ� ד  � ֲח� ּ֖כ� ל=א־֙י�

ֲח3 14 ַּ֞ק ֵּ֧י� ו ֙יָ֔ך  - ָֽנ* ַ֤פ� ל� ַה  ֙יל� � ֲח� ֔א: ן  � ל=א־ֶכ� ב  ֙יֹו֔א�� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ֹום ל� ָׁ֔ש� ב� ב ֔א � ל� ם� ְּב� ֲע� ְק� ת� ֵּ֧י� ֹו ו ֹּ֥פ� ֶכ ֙ים ְּב� Eְט� ב� ַה ָׁ֔ש� ל:ָׁ֔ש�2 ָׁ֔ש�

ַה׃  � ל� ֔א� ב ַה� # ל� ֙י ְּב� � ֵּנּו ֲח # ֙ים 15ֲעֹוד* ֵר�� ֲע� ַה ָֽנ� � ֵר� ְׂש� �ְּבּו� ֲע N:ס ֵּ֧י� ו
ַהּו׃ � ֙ית7 מ� ֙י� ֹום ו ל� ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ּו ֔א* ּ֖כ# ֵּ֧י ב ו - ֙י ֙יֹו֔א� � ל� ֙י ּ֖כ� � ֔א� ְׂש� ָֽנ:

ף 16 ד:� ֵר� מ� ם  ֲע�� ַה� ב  �ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ֵר  ַ֤פ�� ְּׁש: ְּב ב�  ֙יֹו֔א� ֲע  1 ְק ת� ֵּ֧י� ו
ם׃ � ֲע� ת־ַה� ֔א* ב  � ֙יֹו֔א� ְך  # ְׂש ֙י־ֲח� � ּ֖כ� ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א

ֵר� 17 ֲע Nֵּ֧י ב ֹו  ת1 ֔א: ֙יֶכּו  ל�2 ָׁ֔ש� ֵּ֧י ו ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ת־֔א ֔א* ּו  ֲח� ְק� ֵּ֧י� ו
ֹול ד� ֙ים ֶּג� � ָֽנ� ב� �ל־֔א ֙יו ֶּג ( ל� בּו ֲע� + ְּצ� ֵּ֧י ֹול ו ד� ֶּג� ת ַה ֲח � ֹּ֥פ ל־ַה ֔א*

֙יָׁ֔ש  # ֔א� סּו  � ָֽנ� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֶכ� ו� ד  ֔א:- ֙יו׃לאַהלו מ� � ל� ַה� ֔א: ל�
ֹו  18      ס ב־ל1 ְּצ* ֵּ֧י ו ֲח  � ְק ל� ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙יו�בֲח֙יו ו� ֵּ֧י� ֲח ב�

ֵר� מ ֔א� ֙י  1 ּ֖כ� ְך  ל* ַּמ*� ְק־ַה מ* � ֲע� ְּב� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ת�  ב* N*ְּצ ת־מ ֔א*
ת� ב* N*ְּצ ַּמ א ל 1 ֵר� ְק� ֵּ֧י� ֙י ו - מ� ֙יֵר ָׁ֔ש� � ּ֖כ� ַ֖ז� ּוֵר ַה ב� �ֲע ן ְּב ֙י ב�� � ֙ין־ל� � ֔א�
ֹום ֵּ֧י# ַה ד  � ֲע ם  ל:� ָׁ֔ש� ב� ֔א �ד  ֙י ּה�  ל� א  ֵר� 1 ַּ֞ק� ֵּ֧י� ו ֹו  מ� ל־ָׁ֔ש� ֲע

ַה׃  � ֶּ֖ז* ֵר 19      סַה �מ ֔א� דֹוְק�  ן־ִצ� ְּב* ץ  ֲע 1 ֙ימ ֲח� �֔א ו
ֹו ְט# ַ֤פ� ֙י־ָׁ֔ש� ּ֖כ� ְך  ל* - ַּמ* ת־ַה ֔א* ַה  � ֵר� ְּׂש� ב �֔א ו א  ֵּנ�� ַה  ּוִצ� ֵר� ֔א�

֙יו׃  � ב� ֙י� #ד ֔א: ֵּ֧י ַה מ� � ַהו� ֙יָׁ֔ש 20֙י� ב ל=א3 ֔א�2 ֹו ֙יֹו֔א�� ֵר ל� אמ* ֵּ֧י=+ ו
ֵר - ֲח� ֹום ֔א ֙י� � ְּב� ָּֽת� ֵר� ְּׂש ַה ּוב� ֶּ֖ז*� ֹום ַה ֵּ֧י� ַה� ַה ָּֽת� ַה ֔א 1 ֵר� ְׂש: ְּב�

֙י־ � ֵר ּ֖כ� ְּׂש�� ב א ת� ַה� ל=� ֶּ֖ז* ֹום ַה ֵּ֧י1 ַה ן ֲעל ו� # ל־ּ֖כ� ְךֲע ל* � ַּמ* ן־ַה ְּב*
ת׃  � ְך 21מ� ל* � ַּמ* ד ל # ֶּג� ְך ַה ( ל� ֙י  ּ֖כּוָׁ֔ש�� ב� ל ֙יֹו֔א� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו

ץ׃ �ֵר: ֵּ֧י� ו ב  � ֙יֹו֔א� ל� ֙י  ( ֶכּוָׁ֔ש� ֲחּו  + ָּֽת ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ַה  ֙ית� - ֔א� ֵר� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א
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ֵר 22 אמ* ֵּ֧י=� ו דֹוְק�  ן־ִצ� ְּב* ץ  ֲע 1 ֙ימ ֲח� �֔א ֹוד  Eֲע ף  ס* ֵּ֧י:2 ו
֙י � ֵר� �ֲח ֙י ֔א ָֽנ� � ם־֔א� ג א  # ַה־ֵּנ� ִצ� � ֵר7 ֔א� ַה  ֙י מ�� ֙יַה� � ו� ב  ל־֙יֹו֔א�� ֔א*
֙י ָֽנ�� ץ� ְּב� ַה ֵר� # ָּֽת� ַה ֔א I*ַה־ֶּ֖ז ַּמ� � ב ל� ֵר ֙יֹו֔א�� אמ* ֵּ֧י=� ו ֙י  - ּ֖כּוָׁ֔ש� ַה

את׃  � ִצ� ַה מ: # ְׂשֹוֵר� ֙ין־ְּב� ַה ֔א� � ֶכ� ּוץ 23ּול� ֵר� ַה ֔א� � ֙י־מ� ֙יַה� ו�
ֵר ּ֖כ�� ּ֖כ� ַה ְך  ֵר* � ָּד* ץ�  ֲע N֙ימ ֲח� �֔א ץ  1ֵר� ֵּ֧י� ו ּוץ  ֵר- ֹו  ל� ֵר  אמ* ֵּ֧י=# ו

֙י׃  � ּ֖כּוָׁ֔ש� ת־ַה ֔א* ֵר  ב:� �ֲע ֵּ֧י � �֙י 24ו ָֽנ� ֙ין־ָׁ֔ש� ְּב� ב  � ֙יֹוָׁ֔ש� ד  # ו� ד� ו�
ֵר� ֲע Nְּׁש ַה 1ג  ל־ֶּג ֔א* ַה  E*ַ֤פ ְּצ: ַה ְך  ל* ֵּ֧י�2 ו ֙ים  - ֵר� ֲע� ְּׁש� ַה
֙יָׁ֔ש � ַה־֔א� ֵּנ� ַה� א ו� ֵר� �ֵּ֧י ֙יו� ו ֙יָֽנ� ת־ֲע� א ֔א* 1 ְּׂש� ֵּ֧י� ַה ו ֲחֹומ�� � ל־ַה ֔א*

ֹו׃  �ָּד ב ץ ל� # ֵר 25ֵר� אמ* ֵּ֧י=� ְך ו ל* ַּמ*� �ד ל ֶּג� ֵּ֧י ַה� ו ַ֤פ* ְּצ: א ַה 1 ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו
ֹוְך ל� ַה� ְך  #ל* ֵּ֧י� ו ֙יו  - ַ֤פ� ְּב� ַה  � ְׂשֹוֵר� ְּב� ֹו  ָּד� ב ם־ל� ֔א� ְך  ל* ַּמ*� ַה

ב׃  � ֵר� ְק� א 26ו� 1 ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו  gץ ֵר ֵר� � ֲח� ֙יָׁ֔ש־֔א ַהe ֔א� ַ֤פ* ְּצ: א ַה �ֵר� ֵּ֧י ו
ְּׁש:� ל־ַה ֔א* ַה�  ַ֤פ* ְּצ: ץcַה � ֵר� ֙יָׁ֔ש  � ַה־֔א� ֵּנ� ַה� ֵר  אמ* X=ֵּ֧י ו ֵר  ֲע��

ֵר׃  � ְּׂש� ב #ַה מ� ם־ַ֖ז* ְך ֶּג ל* � ַּמ* ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=# ֹו ו ָּד- ב ֵר� 27ל� אמ* N=ֵּ֧י ו
ֹון אָׁ֔ש� ֵר� ַה� ת  � ֵרּוִצ ת־מ� ֔א* ַה�  ֔א* ֵר: ֙י  1 ָֽנ� �֔א ַה  ַ֤פ*� ְּצ: ַה
ְך� ל* N*ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו ֹוְק  ד- ן־ִצ� ְּב* ץ  ֲע � ֙ימ ֲח� �֔א ת  � ִצ ֵר7 מ� ּ֖כ�
ֹוא׃ �ב ֙י� ַה  � ְטֹוב� ַה  # ְׂשֹוֵר� ל־ְּב� ֔א* ו� ַה  ַ֖ז*� ֹוב  ֙יָׁ֔ש־ְט� � ֔א�

ֹום 28 ל� ָׁ֔ש� ְך�  ל* N*ַּמ ל־ַה ֔א* ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו ץ  ֲע �֙ימ ֲח� �֔א א  � ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו
ַה  ִצ� ֵר� - ֔א� ֙יו  � ֹּ֥פ� ֔א ל� ְך  ל* ( ַּמ* ל ֲחּו  + ָּֽת ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ֵר      סו אמ* ֵּ֧י=� ו

֙ים ָׁ֔ש�� ָֽנ� �֔א � ת־ַה� ֵר� ֔א* ֶּג ֵר ס� 1 ָׁ֔ש* �֙יָ֔ך ֔א ל:ַה*� Vַה ֔א� ַהו� ֙י� ֵרּוְך�  ְּב�
ְך׃  ל* � ַּמ* ֙י ַה # ָֽנ� אד: � ם ְּב � ד� ת־֙י� ּו ֔א* ֔א# ְׂש� ֵר־ָֽנ� ָׁ֔ש* �ֵר 29֔א אמ* ֵּ֧י=� ו

ֵר אמ* ֵּ֧י=� ו ֹום  ל- ָׁ֔ש� ב� ֔א ל� ֵר  ֲע � ֵּנ ל ֹום  ל# ָׁ֔ש� ְך  ל* ַּמ*� ַה
Mל:ֲח ָׁ֔ש� Gל� ֹול  Eד ֶּג� ַה ֹון  מ2 ַה� ַה* ֙י3  ֙ית� ֔א� ֵר� ץ  ֲע b֙ימ ֲח� �֔א

֙י ָּֽת� ֲע� � ד א ֙י� ל=# ָ֔ך ו� ָּד*� ב� ת־ֲע ֔א* ב� ו� ְך ֙יֹו֔א� ל* 1 ַּמ* ד ַה ב* ת־ֲע*2 ֔א*
ַה׃  � ב 30מ� ֵּ֣ס:� ֵּ֧י� ו ַה  ב ּ֖כ:- � ְּצ� ֙י ת� ב ַה� ְך ס:� ל* ַּמ*� ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=� ו

ד׃  �מ: �ֲע ֵּ֧י � ֙י 31ו ּ֖כּוָׁ֔ש�� ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו א  - ְּב� ֙י  � ּ֖כּוָׁ֔ש� ַה #ַה  ֵּנ� ַה� ו�
ֹום ֵּ֧י� ַה ַה�  ַהו� ֙י� ָ֔ך1  ְט� ַ֤פ� ֙י־ָׁ֔ש� � ּ֖כ� ְך  ל* ַּמ*� ַה ֙י  � ָֽנ� ד: �֔א ֵר�  ְּׂש� ְּב ת� ֙י�

֙יָ֔ך׃  � ל* ֲע� ֙ים  # מ� ַּ֞ק� ל־ַה ּ֖כ� ד  � ֵּ֧י ֵר 32      סמ� אמ* ֵּ֧י=1 ו
ֹום ל- ָׁ֔ש� ב� ֔א ל� ֵר  ֲע � ֵּנ ל ֹום  ל# ָׁ֔ש� �֙י ַה ּ֖כּוָׁ֔ש�� ל־ַה ְך� ֔א* ל* N*ַּמ ַה
ְך ל* ַּמ*� ֙י ַה � ָֽנ� ד: �֙י� ֔א ב� ֙י� �ֵר� ֔א: ֲע Nֵּנ ּו ֶכ ֙י1 ַה� ֙י ֙י� ּ֖כּוָׁ֔ש�� ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=� ו

ַה׃  � ֲע� ֵר� ֙יָ֔ך ל� � ל* מּו ֲע� # ֵר־ְק� ָׁ֔ש* �ל ֔א ֶכ:)       סו�

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

ֵר 19 ֲע � ְּׁש ַה #ת  ֵּ֧י ל� �ל־ֲע ֲע ל  )ֲע ֵּ֧י ו ְך  ל* ַּמ*� ַה ַ֖ז  � ֶּג ֵר� ֵּ֧י� ו
֙י � ָֽנ� לֹום� ְּב� ָׁ֔ש� ב� ֙י ֔א 1 ָֽנ� ֹו ְּב� ָּֽת� ֶכ� ל* ֵר ְּב� � מ ַה ׀ ֔א� ֶכ:� ְּ֙ך� ו� -ב� ֵּ֧י� ו
֙יָ֔ך ָּֽת*� ֲח� ת ֙י  � ָֽנ� �֔א ֙י�  מּות� ן  1 ָּֽת� ֙י־֙י� � מ� ֹום  ל� ָׁ֔ש� ב� ֔א ֙י  � ָֽנ� ב�

֙י׃  � ָֽנ� ֙י ב� # ָֽנ� ֹום ְּב� ל� ָׁ֔ש� ב� ְך 2֔א ל* + ַּמ* ַה ַה ֵּנ�2 ב ַה� - ֙יֹו֔א� ד ל� � ֶּג ֵּ֧י7 ו
ם׃  �ל: ָׁ֔ש� ב� ל־֔א ל ֲע � ְּב� ֔א ת� ֵּ֧י� ו ַה  ( ֶכ* ַה 3ְּב: Eֲע� ָׁ֔ש7 ָּֽת� ֙י ַה ַה�2 ָּֽת� ו

ם ֲע�� ֲע ַה� � מ ֙י־ָׁ֔ש� � ם ּ֖כ� - ֲע� ל־ַה� ֶכ� ל ל� ב* � ֔א� ּוא ל� ַה) ֹום ַה ֵּ֧י# ְּב
ֹו׃ �ָֽנ ל־ְּב� ֲע ְך  ל* � ַּמ* ַה ב  # ִצ Vֲע ָֽנ* ֵר  אמ:� ל� ַהּוא�  ַה ֹום  ֵּ֧י1 ְּב

֙יֵר 4 - ֲע� ַה� ֹוא  ב� ל� ּוא  ַה� ַה ֹום  ֵּ֧י# ְּב ם  ( ֲע� ַה� #ב  ֵּנ� ֶּג ת� ֵּ֧י� ו
ם � ָֽנּוס� ְּב� ֙ים  מ�� ל� ֶכ� ֵּנ� ַה ם�  ֲע� ַה� ב  ֵּנ�� ֶּג ת� ֙י� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ

ַה׃  � מ� ֲח� ל� ַּמ� ְק 5ְּב # ֲע ַ֖ז� ֵּ֧י� ו ֙יו  ָֽנ�� ת־ֹּ֥פ� ֔א* ְט  � ֔א ל� ְך�  ל* N*ַּמ ַה ו�
֙י # ָֽנ� ֹום ְּב� ל� ָׁ֔ש� ב� ֹום ֔א ל� ָׁ֔ש� ב� ֙י� ֔א ָֽנ� ֹול ְּב� ד- ֹול ֶּג� ְך ְק� ל* � ַּמ* ַה

֙י׃  � ָֽנ� ת 6      סב� ֙י� - ְּב� ַה ְך  ל* � ַּמ* ל־ַה ֔א* ב  ( ֙יֹו֔א� א  ב=# ֵּ֧י� ו
֙יָ֔ך ד*� ב� �ל־ֲע ֶכ� �֙י  ָֽנ� ת־ֹּ֥פ� ֔א* ֹום  Eֵּ֧י ַה ָּֽת�  ָׁ֔ש� 2ב ַה: ֵר3  ֵּ֧י=אמ* ו
֙יָ֔ך� N*ָֽנ ְּב� ָׁ֔ש  1ַ֤פ* ָֽנ* ת  ֔א�2 ו� ֹום  ֵּ֧י� ַה ָ֔ך�  ָׁ֔ש� ַ֤פ� ת־ָֽנ � ֔א* ֙ים  1 ְט� ּל� מ מ� � ַה

֙יָ֔ך׃  � ָׁ֔ש* ג� ל ָׁ֔ש ֹּ֥פ� ַ֤פ* � ָֽנ* ֙יָ֔ך ו� ָׁ֔ש*� ָׁ֔ש ָֽנ� �ַ֤פ* ָֽנ* ֙יָ֔ך ו� ת*� ָֽנ: ַה� 7ּוב� ב� �ַה � ֔א ל�
ָּֽת� ד� � ֶּג ַה� ׀  ֙י  � ּ֖כ� ֙יָ֔ך  - ב* �ַה ת־֔א: ֔א* א  ָֽנ=� ְׂש� ל� ו� ֙יָ֔ך  ֔א*� ָֽנ� ת־ְׂש:� ֔א*
֙י ָּֽת� ֲע� � ד ֙י ׀ ֙י� � ֙ים ּ֖כ� ד�� ב� �ֲע ֙ים ו � ֵר� ָ֔ך� ְׂש� ֙ין ל� 1 ֙י ֔א� � ֹום ּ֖כ� ֵּ֧י� ַה

֙י  Gּ֖כ� ֹום  ֵּ֧י� ּו לא ַה ֵּ֧יֹום�ל� ַה ָֽנּו  1 ּל� ֶכ7 ו� ֙י�  ֲח ֹום  ל# ָׁ֔ש� ב� ֔א
֙יָ֔ך׃  � ֙יָֽנ* ֲע� ֵר ְּב� # ָׁ֔ש� ַ֖ז ֙י� � ֙י־֔א� ֙ים ּ֖כ� ת�� א 8מ� ּום ִצ�� ַה� ְק� ָּֽת� ֲע ו�

֙י ָּֽת� ֲע� Eְּב ָׁ֔ש� ָֽנ� ַה  ֙יַהו�2 ב ֙י3  ּ֖כ� ֙יָ֔ך  - ד* ב� �ֲע ב  � ל־ל� ֲע ֵר  � ְּב� ד ו�
ַה ל� ֙י� �ּל ַה ָ֔ך�  ָּֽת� ֔א� ֙יָׁ֔ש  1 ֔א� ֙ין  ל�2 ם־֙י� ֔א� א  ֙יֹוִצ�� ָ֔ך�  ֙יָֽנ� ֙י־֔א� ּ֖כ�
֙יָ֔ך ל*� ַה ֲע� ֔א� � ֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �ַה� ֔א ֲע� ֵר� ל־ַה� ּ֖כ� את מ� ָ֔ך� ַ֖ז=� ַה ל� + ֲע� ֵר� ו�

ַה׃  ָּֽת� � ד־ֲע� ֙יָ֔ך ֲע � ֵר* ֲע7 ֵּנ� ב 9      סמ� �ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ְך ו ל* � ַּמ* ם ַה #ְק� ֵּ֧י� ו
ְך� ל* N*ַּמ 1ַה ַה ֵּנ� ֵר ַה� אמ:� ֙ידּו ל� � ֶּג� ם ַה� Iֲע� ל־ַה� ֶכ� ל� �ֵר ּו ֲע - ְּׁש� ְּב
ְך ל* ַּמ*� ַה �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ם�  ֲע� ל־ַה� ֶכ� א  ב=1 ֵּ֧י� ו ֵר  ֲע �ְּׁש ְּב ב  � ֙יֹוָׁ֔ש�

֙יו׃  � ל� ַה� ֔א: ל� ֙יָׁ֔ש  # ֔א� ס  � ָֽנ� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י 10      סו� 1 ַה� ֙י� ו
ֵר אמ:- ל� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  # ְט� ב� ל־ָׁ֔ש� ֶכ� ְּב� ֹון  ד� ָֽנ� ם�  ֲע� ל־ַה� ֶכ�
ָֽנּו� Nְט� ּל� ּוא מ� ַה1 ו� ֙יָֽנּו  ב�� ֙י� ֔א: ף  � ּ֖כ ָֽנּו ׀ מ� � ֙יל� ְּצ� ַה� ְך  ל* E*ַּמ ַה
ל # ֲע מ� ץ  ֵר* � ֔א� ן־ַה� מ� ֲח  # ֵר ְּב� ַה  ( ָּֽת� ֲע ו� ֙ים  ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ף  � ּ֖כ מ�

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� ֙יָֽנּו 11֔א ל�� ֲע� ָֽנּו  ֲח� � ָׁ֔ש מ� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א לֹום�  ָׁ֔ש� ב� ֔א ו�
֙ים � ָׁ֔ש� ֵר� �ֲח מ ם  ( ָּֽת* ֔א ַה  # מ� ל� ַה  ָּֽת�� ֲע ו� ַה  - מ� ֲח� ל� ַּמ� ְּב ת  � מ�

ְך׃  ל* � ַּמ* ת־ַה ֔א* ֙יב  # ָׁ֔ש� ַה� ד 12      סל� ו�� ָּד� ְך  ל* � ַּמ* ַה ו�
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gֵר אמ: ֙יםe ל� ָֽנ� �ַה ּ֖כ: ֵר ַה # ת� ֙י� ב� ל־֔א* ֔א* ֹוְק ו� ד2 ל־ִצ� ֲח ֔א* ל Gָׁ֔ש�
֙יּו� ַה� � ת� ַה  ַּמ� 1 ל� ֵר  אמ:� ל� ַה�  ַהּוד� ֙י� 1֙י  ָֽנ� ְק� ל־ַ֖ז� ֔א* ּו  Iֵר ְּב� ָּד
ֵר� ב ּוד� ֹו  ֙ית- ל־ְּב� ֔א* ְך  ל* � ַּמ* ת־ַה ֔א* ֙יב  # ָׁ֔ש� ַה� ל� ֙ים  ָֽנ�� ֵר: �ֲח � ֔א

ֹו׃  �֙ית ל־ְּב� ְך ֔א* ל* � ַּמ* ל־ַה א ֔א* # ל ְּב� ֔א�� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֙י 13ּ֖כ� � ֲח ֔א
֙ים � ָֽנ� ֵר: �ֲח ּו ֔א ֙י) ַה� ַה ת� ַּמ� + ל� ם ו� - ָּֽת* ֙י ֔א � ֵר� ְׂש� ֙י ּוב� # מ� ִצ� ם ֲע ָּֽת*� ֔א

ְך׃  ל* � ַּמ* ת־ַה ֙יב ֔א* # ָׁ֔ש� ַה� ֹוא 14ל� ל) �ּו ַה ֵר� מ� �א� ָּֽת: ְׂש� מ� �ֲע � ל ו�
ַה ֶכ:� ֙ים� ו� ל:ַה� V֙י ֔א 1 ַה־ּל� ְׂש* �ֲע � ַה ֙י ַה ּ֖כ:� ָּֽת� - ֙י ֔א� � ֵר� ְׂש� ֙י ּוב� # מ� ִצ� ֲע
)֙י ָֽנ ַ֤פ� ל� +ַה  ֙י* ַה� ָּֽת� א  Iב� ֵר־ִצ� ְׂש א  G=ם־ל ֔א� ֙יף  ֙יֹוס��

ב׃  � ֙יֹו֔א� ת  ֲח # ָּֽת ֙ים  � מ� ֵּ֧י� ל־ַה ב 15ּ֖כ� # ב ת־ל� ֔א* )ְט  ֵּ֧י ו
ֲחּו� ל� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� � ו ד  - ֲח� ֔א* ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ּ֖כ� ַה  � ַהּוד� ֙יָׁ֔ש־֙י� ל־֔א� ּ֖כ�

֙יָ֔ך׃  � ד* ב� �ל־ֲע ֶכ� ו� ַה  � ָּֽת� ֔א ּוב  ָׁ֔ש# ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ב 16֔א* �ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
ַה ל� ֶּג�� ל� ֶּג� א ַה � ַה ְּב� I֙יַהּוד� ן ו� - ָּד� ֵר� ֵּ֧י ד־ַה א ֲע ב=� ֵּ֧י� ְך ו ל* ַּמ*� ַה
ְך ל* � ַּמ* ת־ַה ֔א* ֙יֵר  # ב� �ֲע ַה ל� ְך  ל* ַּמ*� ַה את  � ֵר ְק� ל� ת�  ֶכ* N*ל ל�

ן׃  � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה א� 17֔א* ֵר� ן־ֶּג� ב* ֙י  1 ֲע� מ� ָׁ֔ש� ֵר  ַה�� מ ֙י� ו
֙יָׁ֔ש � ם־֔א� ֲע� ד�  ֵר* Nֵּ֧י� ו ֙ים  - ֲחּוֵר� � ְּב מ� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ֙י  ֙יָֽנ�� מ� ֙י� ן־ַה ְּב*

ד׃  � ו� ָּד� ְך  ל* # ַּמ* ַה את  � ֵר ְק� ל� ַה  ַהּוד�� ֙יָׁ֔ש 18֙י� � ֔א� ף  ל* ֔א*2 ו�
א� ֙ית ָׁ֔ש� � ֵר ְּב� ֲע Zא ָֽנ ֙יב�� ִצ� ןg ו� מ� ֙י� ָֽנ� ְּב� ַּמֹוe מ� תtֲע� ָׁ֔ש* מ�2 �ֲח ּול ו

ן � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ּו ַה ֲח# ל� ִצ� ֹו ו� ָּֽת- ֙יו ֔א� � ד� ב� �֙ים ֲע # ֵר� ְׂש� ֲע* )֙יו ו� ָֽנ� ֵר ְּב� # ְׂש� ֲע�
ְך׃  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ַ֤פ� ֙יֵר� 19ל� ב� �ֲע � ל ַה  ֵר�� ב� �ֲע ַה� ַה  � ֵר� ב� ֲע� ו�

ֹוב  ּט� ַה ֹות  ְׂש# �ֲע ל ו� ְך  ל* ַּמ*� ַה ֙ית  � ת־ְּב� ֙יובֲע֙יָֽנו ֔א* - ֙יָֽנ� ֲע� ְּב�
ֹו ֵר� ב� ֲע� ְּב� ְך  ל* ַּמ*� ַה �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ל�  ַ֤פ ָֽנ� א  ֵר�� ן־ֶּג� ב* ֙י  � ֲע� מ� ָׁ֔ש� ו�

ן׃  � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ֙י 20ְּב � ב־ל� ָׁ֔ש� �ֲח ל־֙י ֔א ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א* ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ָ֔ך� ָּד� ב� �ַה ֲע ו� Vֲע ֵר ַה* � ָׁ֔ש* �ת ֔א Zֵר ֔א� ּ֖כ:� ַ֖ז� ל־ָּֽת� ֔א ןg ו� hו ֙יe ֲע� ָֽנ� ד: �֔א

qא q# ִצ� qֵר־֙י� ָׁ֔ש* �֔א ֹום  Xֵּ֧י mם4ְּב - ל� ּוָׁ֔ש� �֙יֵר מ� ְך  ל* � ַּמ* ֙י־ַה � ָֽנ� ד: �֔א  
ֹו׃  �ְּב ל־ל� ְך ֔א* ל* � ַּמ* ּום ַה ְׂש# ֙י 21ל� � ּ֖כ� ָ֔ך�  ָּד� ב� ֲע ֲע � ד ֙י� ֙י  Zּ֖כ�

אָׁ֔שֹון� ֵר� ֹום  ֵּ֧י� ַה ֙י  את� � ַה־ב� � ֵּנ� ַה� ו� ֙י  את� - ְט� ֲח� ֙י  � ָֽנ� �֔א
ְך׃ ל* � ַּמ* ֙י ַה # ָֽנ� ד: �את ֔א � ֵר ְק� ת ל� ד* X*ֵר ף ל� ֙ית ֙יֹוס�� � ל־ְּב� ֶכ� ל�

ֵר 22      ס אמ* ֵּ֧י=� ו ַה�  ֵרּו֙י� ן־ִצ� ְּב* ֙י  1 ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ן  ֲע 2ֵּ֧י ו
ל � ּל� ְק� ֙י  # ּ֖כ� ֙י  - ֲע� מ� ָׁ֔ש� ת  � ֙יּומ א  ל=# את  ַ֖ז=� ת  ֲח � ת �ַה

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

4 Puncta extraordinaria -- an x05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and an 
x05c5 when they are below the line. 

�ַה׃  ַהו� ֙י�  M֙יֲח # ָׁ֔ש� ת־מ� ד 23      ס֔א* ו�� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ֹום ֵּ֧י� ַה ֙י  # ֙יּו־ל� ַה� � ֙י־ת� ּ֖כ� ַה  ֵרּו֙י�� ִצ� �֙י  ָֽנ� ְּב� ם�  ֶכ* ל� ו� ֙י  1 ַה־ּל� מ
ֹוא ל� �ַה ֙י  Zּ֖כ� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ְּב� ֙יָׁ֔ש�  ֔א� ת  ּומ ֙י1 ֹום  ֵּ֧י� ַה ן  - ְט� ְׂש� ל�
ל׃ � ֔א� ֵר� ְׂש� ל־֙י� ֲע ְך  ל* # ֙י־מ* ָֽנ� �֔א ֹום  ֵּ֧י� ַה ֙י  # ּ֖כ� ֙י  ָּֽת� ֲע� �ד ֙י�

ֲע 24 � ב # ְּׁש� ֵּ֧י� ּות ו מ- א ת� ֙י ל=� � ֲע� מ� ל־ָׁ֔ש� ְך ֔א* ל* ( ַּמ* ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=+ ו
ְך׃  ל* � ַּמ* ֹו ַה ד 25      סל� � ֵר ּול ֙י� ֔א� ן־ָׁ֔ש� ת� ְּב* ָׁ֔ש* N:ב ַ֤פ� ּומ�

ַה � ְׂש� ל=א־ֲע� ו� ֙יו  Eל� ג� ֵר ַה  ְׂש�2 ל=א־ֲע� ו� ְך  ל* - ַּמ* ַה את  � ֵר ְק� ל�
ת ֶכ* � ל* ֵּ֧יֹום�  ן־ַה מ� ל� ס  ְּב�� ֶכ� א  ל=� ֙יו�  ד� ג� ת־ְּב� ֔א* ו� ֹו  מ� ַ֤פ� ְׂש�

ֹום׃  �ל ָׁ֔ש� ב� א  # ֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �֔א ֹום  ֵּ֧י� ד־ַה ֲע ְך  ל* ַּמ*� ֙י 26ַה ( ַה� ֙י� ו
לֹו� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו ְך  ל* - ַּמ* ַה את  � ֵר ְק� ל� mם  � ל ֵרּוָׁ֔ש� ֙י� א  # ֙י־ב� ּ֖כ�
ת׃ ָׁ֔ש* �֙יב: ַ֤פ� מ� ֙י  � ַּמ� ֲע� ָּֽת�  ֶכ� # ל ל=א־ַה� ַה  ַּמ� ( ל� ְך  ל* ַּמ*� ַה

ֵר 27 2מ ֙י־֔א� � ּ֖כ� ֙י  ָֽנ� - ַּמ� ֵר� ֙י  � ָּד� ב� ֲע ְך  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א ֵר  Xֵּ֧י=אמ ו
� ֙יַה� N*ל ֲע� ב  1 ּ֖כ ֵר� ֔א* ו� ֹוֵר  מ2 �ֲח ַה ֙י3  ַה־ּל� ָׁ֔ש� ְּב� ֲח� ֔א*  Eָ֔ך ָּד� ב� ֲע

ָ֔ך׃  � ָּד* ב� ֲע  Mֲח � ֵּ֣ס� ַ֤פ� ֙י  # ּ֖כ� ְך  ל* ַּמ*� ת־ַה ֔א* ְך  � ל� ֔א� �ל 28ו� ֶּג� ֵר ֙י� ו
ְך� ל* N*ַּמ ַה ֙י  1 ָֽנ� אד: ו ְך  ל* - ַּמ* ַה ֙י  � ָֽנ� ד: �ל־֔א ֔א* ָ֔ך�  ָּד� ב� ֲע ְּב�

֙יָ֔ך׃  � ֙יָֽנ* ֲע� ֹוב ְּב� ּט� ַה ַה # ְׂש� �ֲע ֙ים ו ל:ַה�� V֔א ְך ַה� � ֔א ל� מ ֙י3 29ּ֖כ� ּ֖כ�
ת� ו* N֙י־מ� ָׁ֔ש� ָֽנ� ם־֔א ֔א� ֙י  1 ּ֖כ� ֙י  ב�� ֔א� ֙ית  � ל־ְּב� ּ֖כ� ַה  E֙י� ַה� א  ל=2
֙י � ל� ֶכ� ֔א: ְּב� ָ֔ך�  ָּד� ב� ת־ֲע � ֔א* ת�  ָׁ֔ש* Nָּֽת� ו ְך  ל* ַּמ*� ַה ֙י  � ָֽנ� אד: ל
ֹוד ְק ֲע� ֲע:# ַ֖ז� ל� ו� ַה  � ְק� ד� ִצ� ֙י ֲעֹוד�  # ָׁ֔ש־ל� ַה־ֵּ֧י* ָ֔ך ּומ - ָֽנ* ֲח� ל� ָׁ֔ש7
ְך׃  ל* � ַּמ* ל־ַה ַ֤פ֔א*

֙יָ֔ך 30 - ֵר* ב� ֹוד ָּד� ֵר ֲע� # ְּב� ד ַה ָּֽת� ַּמ� ( ְך ל� ל* ַּמ*� ֵר לֹו� ַה אמ* ֵּ֧י=1 ו
ַה׃ � ד* ְּׂש� ת־ַה ֔א* ּו  ְק� ל� ֲח� ָּֽת א  ֙יב�� ִצ� ו� ַה  � ָּֽת� ֔א ֙י  ָּֽת� ֵר� Xמ ֔א�

ל 31 ּ֖כ:� ת־ַה ֔א* ם  # ֶּג ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א* ת�  ָׁ֔ש* N:֙יב ַ֤פ� מ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ֹום ל� ָׁ֔ש� ְּב� ך  ל* ( ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א א  Iֵר־ְּב� ָׁ֔ש* �֔א ֙י  ֵר� �ֲח G֔א ֲח  - ַּ֞ק� ֙י�

ֹו׃  �֙ית ל־ְּב� ד 32      ס֔א* � ֵר ֙י� ֙י  ד�� ֲע� ל� ֶּג� ַה ֙י�  ּל ַ֖ז� ֵר� ּוב
ֹו ֲח� ּל� ָׁ֔ש ל� ן  ָּד�� ֵר� ֵּ֧י ַה ְך�  ל* N*ַּמ ת־ַה ֔א* ֵר  ב:1 �ֲע ֵּ֧י ו ֙ים  - ל� ג� ֵר: מ�

ת־ ן׃ ב֙יֵרדן ֔א* � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ד 33ַה ֔א:� מ� ן  � ְק� ַ֖ז� ֙י�  ּל ַ֖ז� ֵר� ּוב
ְך� ל* N*ַּמ ת־ַה ֔א* ל  1 ּ֖כ ל� ּוא־ֶכ� �ַה ו� ַה  - ָֽנ� ָׁ֔ש� ֙ים  � ָֽנ� מ: ן־ָׁ֔ש� ְּב*
ד׃ �֔א: ּוא מ� ַה� ֹול  ד# ֶּג� ֙יָׁ֔ש  ( ֙י־֔א� � ּ֖כ� ם  ֙י� �ָֽנ �ֲח מ ב� ֹו  ת� ֙יב� ָׁ֔ש� ְּב�

֙י 34 ָּֽת�� ֵר ֔א� ב:� �ֲע ַה�  ָּֽת� ֙י ֔א - ּל� ַ֖ז� ֵר� ל־ְּב ְך ֔א* ל* � ַּמ* ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=# ו
mם׃  � ל� ֙יֵרּוָׁ֔ש� ְּב� ֙י  � ד� ַּמ� ֲע� ָ֔ך)  ת� ֔א: ֙י  # ָּֽת� ל� ּ֖כ ל� ֶכ� ֵר 35ו� אמ* ֵּ֧י=# ו

֙י �ֵּ֧י ֲח �֙י  ָֽנ� ָׁ֔ש� ֙י�  מ� ֙י� ַה  ַּמ�� ּ֖כ ְך  ל* - ַּמ* ל־ַה ֔א* ֙י  � ּל ַ֖ז� ֵר� ְּב
mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ֙י� ְך  ל* � ַּמ* ת־ַה ֔א* ַה  # ל* Vֲע ֙י־֔א* ֙ים 36ּ֖כ� � ָֽנ� מ: ן־ָׁ֔ש� ְּב*
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ֲע ֵר�� ל� ֹוב  ֙ין־ְט� ְּב� ׀  ֲע  � ד ֔א� ַה ֹום  Eֵּ֧י ַה ֙י  ֶכ�2 ָֽנ: ֔א� ַה3  ָֽנ� ָׁ֔ש�
ֵר � ָׁ֔ש* �ת־֔א ֔א* ו� ל�  ֶכ ֔א: ֵר  1 ָׁ֔ש* �ת־֔א ֔א* ָ֔ך�  ָּד� ב� ֲע ם  1 ֲע ְט� ם־֙י� ֔א�
ֹות ֵר- ָׁ֔ש� ֙ים ו� � ֵר� ֹול ָׁ֔ש� ְק� ֹוד ְּב� ֲע ֲע� � מ ָׁ֔ש� ם־֔א* ַה ֔א� ָּֽת*� ָׁ֔ש� ֔א*
֙י � ָֽנ� ד: �ל־֔א ֔א* א  ְּׂש�� מ ל� ֲעֹוד�  ָ֔ך#  ָּד� ב� ֲע ַה  ֙י*2 ַה� � ֙י� ַה3  ַּמ� ל� ו�

ְך׃  ל* � ַּמ* ן 37ַה � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֔א* ָ֔ך)  ָּד� ב� ֲע ֵר  ב:+ �ֲע ֙י ְט  Iֲע מ� ּ֖כ�
ַה � מּול� ֶּג� ַה ְך  ל* ַּמ*� ַה ֙י  ָֽנ� � ל� מ� ג� ֙י� ַה�  ַּמ� Nל� ו� ְך  ל* - ַּמ* ת־ַה ֔א*

את׃  �ֶּ֖ז= ם 38ַה ( ֲע� ֙י  ֙יֵר�� ֲע� ְּב� ת  � מ7 ֔א� ו� ָ֔ך�  ָּד� ב� ֲע 1א  ב־ָֽנ� �ָׁ֔ש� ֙י�
ֵר� ב: �ֲע � ם ֙י ַה�� מ� ָ֔ך� ֶכ� ָּד� ב� �ַה ׀ ֲע ֵּנ� ַה� ֙י ו� - ַּמ� ֔א� ֙י ו� � ב� ֵר ֔א� ב* # ְק*
ֹוב ֵר־ְט� ָׁ֔ש* �֔א ת  # ֔א� ֹו  Xַה־ל ְׂש� �ֲע ו ְך  ל* ַּמ*� ַה ֙י  � ָֽנ� ד: �ם־֔א ֲע�

֙יָ֔ך׃  � ֙יָֽנ* ֲע� ֵר 39      סְּב� ב:� �ֲע ֙י ֙י�  ָּֽת� ֔א� ְך  ל* ַּמ*� ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ל ֶכ:) ֙יָ֔ך ו� - ֙יָֽנ* ֲע� ֹוב ְּב� ּט� ת־ַה ֹו ֔א* ַה־ּל� ְׂש* Vֲע ֙י� ֔א* ָֽנ� �֔א ם ו ַה�� מ� ּ֖כ�

ְך׃  � ַה־ּל� ְׂש* Vֲע � ֔א* ֙י  � ל ֲע� ֵר  # ֲח ב� ֵר־ָּֽת� ָׁ֔ש* �ֵר 40֔א ב:+ �ֲע ֵּ֧י ו
ְך ל* 1 ַּמ* ְק ַה 2ְּׁש ֵּ֧י� ֵר ו - ב� ְך ֲע� ל* � ַּמ* ַה ן ו� � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ם ֔א* ( ֲע� ל־ַה� ּ֖כ�
ֹו׃ �מ ְק: מ� ל� ב  ָׁ֔ש� � ֵּ֧י� ו ַהּו  ֶכ�� �ֵר � ב� ֙י� ו ֙י�  ּל ַ֖ז� ֵר� ב ל�

ֵר 41      ס � ב ן ֲע� � ַה� מ� ֶכ� ַה ו� ל� ֶּג�� ל� ֶּג� ְך� ַה ל* N*ַּמ ֵר ַה ב:1 �ֲע ֵּ֧י ו
ַה�  ַהּוד� ם ֙י� 1 ל־ֲע ֶכ� ֹו ו� ַּמ- ֙יֵרּו ו֙יֲעבֵרו ֲע� � ב� Vֲע ְךַה* ל* ַּמ*� ת־ַה ֔א*

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ם  # ֲע ֙י  � ִצ� �ֲח ם  Xג ֙יָׁ֔ש 42ו� # ל־֔א� ּ֖כ� )ַה  ֵּנ� ַה� ו�
ְך ל* b*ַּמ ל־ַה ּו ֔א* ֵר� ֵּ֧י=אמ� ו ך  ל* - ַּמ* ל־ַה ֙ים ֔א* � ֔א� ל ְּב� � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�
ֵרּו ב�2 �ֲע ֵּ֧י ו ַה  ַהּוד�� ֙י� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ֙יָֽנּו  Eֲח� ֔א ּוָ֔ך  ב2 ָֽנ� ֶּג�  3 Mָּדּוֲע מ
֙י # ָׁ֔ש� ָֽנ� ל־֔א ֶכ� ו� ן  ָּד�� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֔א* ֙יתֹו�  ת־ְּב� ֔א* ו� ְך  ל* 1 ַּמ* ת־ַה ֔א*

ֹו׃  �ַּמ ֲע� ד  � ו� ַה 43      סד� Eַהּוד� ֙י� ֙יָׁ֔ש  ל־֔א�2 ּ֖כ� ן3  ֲע ֵּ֧י ו
ַה ַּמ� 1 ל� ֙י ו� �ל ְך� ֔א� ל* N*ַּמ ֹוב ַה ֵר1 ֙י־ְק� � ל ּ֖כ� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙יָׁ֔ש ֙י� � ל־֔א� ֲע
ָֽנּו� ל� Nֶכ ֹול ֔א� ֶכ1 ֔א� ַה ַה* - ֶּ֖ז* ֵר ַה � ב� ָּד� ל־ַה ָ֔ך� ֲע ַה ל� � ֵר� ַה� ֲח� ֶּ֖ז*
ָֽנּו׃ � ל� א  � ְּׂש� ָֽנ� את  # ְּׂש� ם־ָֽנ� ֔א� ְך  ל* ַּמ*� ן־ַה מ�

ַה 44      ס Eַהּוד� ֙י� ֙יָׁ֔ש  ת־֔א�2 ֔א*  3 ל ֔א� ֵר� ְׂש� ֙יָׁ֔ש־֙י� � ֔א� ן  �ֲע ֵּ֧י ו
֙י � ָֽנ� �֔א  eד ו� ד� ם־ְּב� ג ו�  eְך ל* ַּמ* ב ֙י  � ל� ֹות  ד2 ֵר־֙י� ְׂש* � ֲע* ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
ֹון אָׁ֔ש) ֙י ֵר� # ֵר� ב� ַה ד� ֙י�2 ל=א־ַה� ֙י ו� ָֽנ� �ּל:ת ְק� Vַה � Mּוֲע Nָּד ָ֔ךg ּומ ַּמ� מ�
ַה ַהּוד�� ֙יָׁ֔ש ֙י� � ֵר־֔א� ב ָׁ֔ש� ָּד� ְק* Nֵּ֧י� ֙י ו - ּ֖כ� ל� ת־מ ֙יב ֔א* � ָׁ֔ש� ַה� ֙י ל� � ל�

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙יָׁ֔ש ֙י� # ֵר ֔א� � ב ָּד�       סמ�

ֲע 20 ב # ֹו ָׁ֔ש* מ) ּוָׁ֔ש� ל  ֲע �ֵּ֧י ל� ְּב� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� א  Eֵר� ְק� ָֽנ� ם  ָׁ֔ש�2 ו�
ֵר ֵּ֧י=אמ* Gו ֵר  ַ֤פ�� ְּׁש: ְּב ֲע  � ְק ת� ֵּ֧י� ו ֙י  - ֙יָֽנ� מ� ֙י� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ֙י  � ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב*
֙י �ָׁ֔ש ן־֙י� ב* ָֽנּו� ְּב� Nַה־ל� ל� �ֲח  �א ָֽנ ל=1 ד ו� ו�� ד� ְק ְּב� ל* Eָֽנּו ֲח� ֙ין־ל�2 � ֔א�

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙יו  � ל� ַה� ֔א: ל� ֙יָׁ֔ש  # ֙יָׁ֔ש 2֔א� 1 ל־֔א� ּ֖כ� ל  ֲע Eֵּ֧י ו
֙י - ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב* ֲע  ב � ָׁ֔ש* ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א ד  ו�� ד� ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א מ� ל�  ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�
ן � ָּד� ֵר� ֵּ֧י ן־ַה מ� ם  ּ֖כ�� ל� מ ב� ּו  ְק� ב� ָּד� ַה�  ַהּוד� ֙י� ֙יָׁ֔ש  1 ֔א� ו�

mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ד־֙י� ֲע mםg 3ו� ל ּוָׁ֔ש� �ֵר ֙י�  e֙יתֹו ל־ְּב� ֔א* ד  � ו� ד� א  ב=2 ֵּ֧י� ו
ֵר � ָׁ֔ש* �֙ים ֔א bָׁ֔ש� ג� ל ֙ים ׀ ֹּ֥פ� � ָׁ֔ש� ֵר־ָֽנ� ְׂש* � ת ֲע* � ְך ֔א� ל* b*ַּמ ֲח ַה � ַּ֞ק ֵּ֧י� ו
ת� ֵר* N*מ ָׁ֔ש� ֙ית־מ� ְּב� 1ם  ָֽנ� ָּֽת� ֵּ֧י� � ו ת  ֙י� Eְּב ַה ֵר  מ:2 ָׁ֔ש� ל�  3 M֙יֲח ֵּנ� ַה�
ֹות ֵר) ֵר7 ִצ� ַה  +֙יָֽנ� ֙י* ַה� ָּֽת� ו א  - ל=א־ב� ם  � ֙יַה* ל� �֔א ו ם  ל�� ּ֖כ� ל� ֶכ ֙י� � ו

ּות׃  �ֵּ֧י ּות ֲח ָֽנ# מ� ל� ן ֔א � ת� ֹום מ7 ד־֙י# ֵר 4      סֲע אמ* ֵּ֧י=1 ו
ַה � ַהּוד� ֙יָׁ֔ש־֙י� ת־֔א� ֙י ֔א* # ְק־ל� ֲע* ַ֖ז� א ַה ְׂש�� מ� �ל־ֲע ְך� ֔א* ל* N*ַּמ ַה

ד׃  �מ: �ַה ֲע ַה ֹּ֥פ:# � ָּֽת� ֔א ֙ים ו� - מ� ת ֙י� ָׁ֔ש* ל:� א 5ָׁ֔ש� � ְׂש� מ� �ְך ֲע #ל* ֵּ֧י� ו
ַה  - ַהּוד� ת־֙י� ֔א* ֙יְק  � ֲע� ַ֖ז� ַה ֵר ו֙י֙יֲחֵר ל� ֹוֲח* Xֵּ֧י דו � ַּמֹוֲע� ן־ַה מ�

ֹו׃  �ד ֲע� ֙י� ֵר  # ָׁ֔ש* �֙י 6      ס֔א �֙יָׁ֔ש ב� �ל־֔א ד� ֔א* ו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ֹום ל- ָׁ֔ש� ב� ן־֔א מ� ֙י  � ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב* ֲע  ב # ָׁ֔ש* ָֽנּו  ( ל� ֲע  � ֵר + ֙י� ַה  ָּֽת�� ֲע
֙יו ֵר�� �ֲח ֔א ף  ד:� ּוֵר� ֙יָ֔ך�  N*ָֽנ ד: �֔א ֙י  1 ד� ב� ת־ֲע ֔א* ֲח  I ְק ַה  ָּֽת� G֔א
ָֽנּו׃ � ֙יָֽנ� ֲע� ֙יל  # ְּצ� ַה� ו� ֹות  ֵר� ִצ7 ְּב� ֙ים  # ֵר� ֲע� ֹו  ל) א  ִצ� # ן־מ� ֹּ֥פ*

֙י 7 � ת� ל� ֹּ֥פ� ַה ו� ֙י  # ת� ֵר� ּ֖כ� ַה ו� ב  ֙י ֙יֹו֔א�� � ָׁ֔ש� ָֽנ� ֙יו� ֔א ֵר� �ֲח � ּו ֔א ֔א1 ִצ� ֵּ֧י� ו
֙י � ֵר� �ֲח ֔א ף  X:ָּד ֵר� ל� ם  �m ל ּוָׁ֔ש� ֙יֵר� מ� ֔אּו�  �ִצ� ֵּ֧י� ו ֙ים  - ֵר� ְּב: ֶּג� ל־ַה ֶכ� ו�

֙י׃  � ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב* ֲע  ב # ַה� 8ָׁ֔ש* דֹול� ֶּג� ַה ן  ב* 1 ֔א* ם־ַה� ֲע� ם  ַה��
ב I֙יֹו֔א� ו� ם  - ֙יַה* ָֽנ� ַ֤פ� ל� א  � ְּב� א  � ְׂש� מ� �ֲע ו ֹון  ֲע� ב� ג� ְּב� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א

ּו  ָׁ֔ש� ב7 ל� ֹו  ָּד� מ� ׀  ּוֵר  ג� ֙יו וֲעלו ֲח� Iל� ֲע� ב�ו� ֵר* N*ֲח ֹוֵר  ג# �ֲח
ל׃ �ֹּ֥פ: ָּֽת� א ו � ִצ� ּוא ֙י� ַה# ּה ו� ֵר�� ֲע� ת ֙יו� ְּב� ָֽנ� ת� ל־מ� ת ֲע ד* 1 ַּמ* ִצ7 מ�

ַה 9      ס � ָּֽת� ֹום ֔א ל# ָׁ֔ש� �א ַה ְׂש�� מ� �ֲע ב� ל ֵר ֙יֹו֔א� אמ* ֵּ֧י=1 ו
א � ְׂש� מ� �ֲע ן  # ְק ַ֖ז� ְּב� ב  ( ֙יֹו֔א� ֙ין  # מ� ד־֙י� ֙י ַ֖ז  ֲח* E:ָּֽת ו ֙י  - ֲח� ֔א�

ֹו׃  �ְק־ל ָׁ֔ש� ָֽנ� ׀ 10ל� ב  ֵר* � ֲח* ְּב ֵר  Eמ ָׁ֔ש� א־ָֽנ� �ל= א  ְׂש�2 מ� �ֲע ו
ְך ֹּ֥פ:2 ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ָׁ֔ש ו מ* E:ֲח ל־ַה ּה ֔א* ַהּו3 ב�2 ּ֖כ� ֵּ֧י ב ו ד־֙יֹו֔א�� ֙י ֵר ְּב� � ָׁ֔ש* �֔א

ת  מ:- ֵּ֧י� ֹו ו ַה ל� ָֽנ� # ל=א־ָׁ֔ש� ַה ו� ִצ� ֵר� ( ֙יו ֔א # ֲע� ב�      סמ� ֙יֹו֔א� ו�
֙י׃ � ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב* ֲע  ב # ָׁ֔ש* ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א ף  Xד ֵר� ֙יו  ֲח�� ֔א� ֙י  � ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ו

֙י3 11 מ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ב  - ֙יֹו֔א� ֙י  � ֵר� �ֲע ֵּנ � מ� ֙יו  ל�� ֲע� ד  � מ ֲע� ֙יָׁ֔ש�  ֔א� ו�
֙י # ֵר� �ֲח ֔א ד  � ו� ד� ֵר־ל� ָׁ֔ש* �֔א ֙י  # ּומ� ב  ( ֙יֹו֔א� ְּב� ץ  + ַ֤פ� ֲח� ֵר  ָׁ֔ש*2 �֔א

ב׃  � ַה 12֙יֹו֔א� - ּל� ֵּ֣ס� מ� � ֹוְך ַה ת� ם ְּב� � ָּד� ל ְּב # ל� ֶּג: ת� א מ� ( ְׂש� מ� �ֲע ו
ב3 ֵּ֣ס� ֵּ֧י ו ם  ֲע�� ל־ַה� ּ֖כ� ד  � מ ֙י־ֲע� � ּ֖כ� ֙יָׁ֔ש  E֔א� ַה� א  ֵר� 2ֵּ֧י ו
֙יו� ל� ְך ֲע� 1 ל� ָׁ֔ש� ֵּ֧י ו ַה�  ד* ְּׂש� ַה ַה 1 ּל� ס� מ� � ן־ַה א מ� ְׂש�2 מ� �ת־ֲע ֔א*
ד׃ � מ� ֲע� ו� ֙יו  � ל� ֲע� א  # ְּב� ל־ַה ּ֖כ� ַה  ֔א�� ֵר� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ד  ג* ְּב*�
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֙יָׁ֔ש� 13 ל־֔א� ּ֖כ� ֵר  1 ב ֲע� ַה  - ּל� ס� מ� � ן־ַה מ� ַה  � ג� ַה: ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ
֙י׃ � ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב* ֲע  ב # ָׁ֔ש* ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א ף  X:ָּד ֵר� ל� ב  ֙יֹו֔א�� ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א

֙ית 14 # ּוב� ַה  ל� ( ב� ֔א� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֙י  � ְט� ב� ל־ָׁ֔ש� ֶכ� ְּב� ֵר  I:ב �ֲע ֵּ֧י � ו
֙ים  - ֵר� ְּב� ל־ַה ֶכ� ו� ַה  � ֶכ� �ֲע ּוו֙יְקלַהו       סמ ל� �ַה � ַּ֞ק� ֵּ֧י� ו
֙יו׃  � ֵר� �ֲח ף־֔א ֔א ֔אּו  ב:� ֵּ֧י� ֙יו 15ו ל�� ֲע� ֵרּו  � ִצ7 ֵּ֧י� ו ֔אּו  E:ב ֵּ֧י� ו

ַה� ל� ל� �ס: ּו  ֶכ1 ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו ַה  ֶכ�� �ֲע ַּמ � ַה ֙ית  � ְּב� ַה�  ל� Nב� ֔א� ְּב�
ֵר � ָׁ֔ש* �֔א ם�  ֲע� ל־ַה� ֶכ� ו� ל  - ֲח� ְּב ד  מ:� �ֲע ָּֽת � ו ֙יֵר  ֲע�� ל־ַה� ֔א*
ַה׃ � ֲחֹומ� ַה ֙יל  # ֹּ֥פ� ַה ל� ם  � ֙ית� ֲח� ָׁ֔ש� מ ב  ת־֙יֹו֔א�� ֔א*

ּו 16 ֲע1 מ� ָׁ֔ש� ֙יֵר  - ֲע� ן־ַה� מ� ַה  � מ� ֶכ� �ֲח ַה  # ְּׁש� ֔א� א  ( ֵר� ְק� ָּֽת� ו
ַה ֵּנ� ד־ַה�� ֲע ב  � ֵר ְק� ב  ל־֙יֹו֔א�� ֔א* �א  ֵרּו־ָֽנ� מ� ֔א� ֲעּו�  מ� ָׁ֔ש�

֙יָ֔ך׃  � ל* ֔א� ַה  � ֵר� ְּב� ד �֔א ֵר 17ו אמ* ָּֽת=+ ו ֙יַה�  ל*� ֔א� ב  � ֵר ְק� ֵּ֧י� ו
ֹו ֵר ל� אמ* ָּֽת=� ֙י ו ָֽנ� - ֵר ֔א� אמ* ֵּ֧י=� ו ב  � ַה ֙יֹו֔א� # ָּֽת� ֔א ַה ַה ( ְּׁש� ֔א� ַה�
֙י׃ ֶכ� �ָֽנ: ֔א�  Mֲע # מ� ָׁ֔ש: ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ָ֔ך  ת*� מ� �֔א ֙י  � ֵר� ב� ָּד� ֲע�  מ ָׁ֔ש�

ֵר 18 אמ:� ַה� ל� ָֽנ� אָׁ֔ש: � ֵר� ּו ב� ֵר1 ְּב� ד ֵר ֙י� ְּב�2 ֵר ָּד אמ:- ֵר ל� אמ* ָּֽת=� ו
ַּמּו׃  � ת ַה� ן  # ֶכ� ו� ל  � ב� ֔א� ְּב� ּו  ל) �֔א ָׁ֔ש� ֙י� ל  ֔א:+ ֙י 19ָׁ֔ש� Xֶכ� ָֽנ: ֔א�

֙ית מ�2 ַה� ל� ָׁ֔ש  � ַּ֞ק� ב מ� ַה  � ָּֽת� ֔א ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� �֙י  מּוָֽנ� V֔א ֙י  � מ� ל7 ָׁ֔ש�
�ַה׃ ַהו� ת ֙י� # ל �ֲח ֲע ָֽנ � ּל ב ַה ת� ַּמ� # ל ל� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ם� ְּב� ֔א� ֙יֵר ו� 1 ֲע�

ַ֤פ
֙י 20 ל�� ַה�  ֙יל� Nל� ֲח� ַה  ֙יל� 1 ל� ֲח� ֵר  - ֵּ֧י=אמ ו ב  � ֙יֹו֔א� ן  #ֲע ֵּ֧י ו

֙ית׃  � ֲח� ָׁ֔ש� ם־֔א ֔א� ֲע ו� � ּל ב �ם־֔א ֙י 21֔א� bֵר ּ֖כ� ב�� ָּד� ן ַה � ל=א־ֶכ�
א 1 ְׂש� ֹו ָֽנ� מ� ֙י ָׁ֔ש� � ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ֲע ְּב* ב + ם ָׁ֔ש* ֙י� Eֵר ַ֤פ� ֵר ֔א* 2ַה ֙יָׁ֔ש3 מ� ֔א�
ל � ֲע ַה מ� � ֶכ� ל� ֔א� ֹו ו� ָּד� ב ֹו ל� ת� ּו־֔א: �ָֽנ ד ָּֽת� ו�� ד� ְך ְּב� ל* � ַּמ* דֹו� ְּב ֙י�
ֹו #ַה ֵר=אָׁ֔ש) ֵּנ� ב ַה� ל־֙יֹו֔א�� ַה� ֔א* ְּׁש� ֔א� � ַה� ֵר  אמ* ָּֽת=1 ו ֙יֵר  - ֲע� ַה�

ַה׃  � ֲחֹומ� ד ַה # ֲע ֙יָ֔ך ְּב� � ל* ְך ֔א� # ל� ָׁ֔ש� ַה 22מ7 ְּׁש�2 ֔א� בֹוא3 ַה� ָּֽת� ו
אָׁ֔ש ת־ֵר=2 ֔א* ּו  Iת ֵר� ֶכ� ֵּ֧י� � ו ּה  ת�� מ� ֶכ� ֲח� ְּב� ם  Eֲע� ל־ַה� ל־ּ֖כ� ֔א*
ֲע� ְק ת� ֵּ֧י� ו ב  ל־֙יֹו֔א�� ֔א* ֶכּו  � ל� ָׁ֔ש� ֵּ֧י ו ֙י�  ֵר� ֶכ� ן־ְּב� ְּב* ֲע  ב 1 ָׁ֔ש*
ב ( ֙יֹו֔א� ֙יו ו� - ל� ַה� ֔א: ֙יָׁ֔ש ל� � ֙יֵר ֔א� � ֲע� ל־ַה� ֲע � ִצּו מ� # ַ֤פ7 ֵּ֧י� ֵר ו ְּׁשֹוַ֤פ�� ְּב

ְך׃  ל* � ַּמ* ל־ַה mם ֔א* � ל ֵרּוָׁ֔ש� ב ֙י� # ל 23      סָׁ֔ש� # ב ֔א* X֙יֹו֔א� ו�
ל־ ֲע ֲע ד�� ֹו֙י� ַה� ן־֙י� ַה� ְּב* ֙י� ָֽנ� ל ּוב� - ֔א� ֵר� ְׂש� א ֙י� � ב� ְּצ� ל־ַה ַהֶכֵר֙יּ֖כ�

֙י  � ת� ֵר� ּ֖כ� ֙י׃ ַה � ת� ל� ֹּ֥פ� ל־ַה ֲע ס 24ו� - ַּמ ל־ַה ֲע ם  � ֵר� ד: �֔א ו
֙יֵר׃  � ּ֖כ� ַ֖ז� ַּמ ַה ּוד  ֙יל� ֲח� �ן־֔א ְּב* ְט  # ַ֤פ� ֙יַהֹוָׁ֔ש� �אוש֙יא  25ו� ו� ּוָׁ֔ש�
֙ים׃  � ָֽנ� �ַה ּ֖כ: ֵר  � ת� ֙י� ב� ֔א* ו� ֹוְק  ד# ִצ� ו� ֵר  - ַ֤פ� א� 26ס: ֙יֵר� ֲע� ם  �ג ו�

ד׃  � ו� ד� ן ל� � ַה� #ַה ֶכ: ֙י� ֙י ַה� ֵר�� �֔א� ֵּ֧י�       סַה

ַה� 21 ָֽנ� ֙ים ָׁ֔ש� ָֽנ�� ָׁ֔ש ָׁ֔ש� ל:� ד ָׁ֔ש� Eו� ֙י ד� ֙ימ�2 ב3 ְּב� ֲע� ֙י ֵר� � ַה� ֙י� ו
-ַה ַהו� ֙י� �֙י  ָֽנ� ת־ֹּ֥פ� ֔א* ד  � ו� ָּד� ָׁ֔ש  # ַּ֞ק� ב ֙י� ו ַה  ָֽנ�� ָׁ֔ש� ֙י  � ֵר� �ֲח ֔א

֙ית      ס � ל־ְּב� ֔א* ו� ֔אּול�  ל־ָׁ֔ש� ֔א* ַה  ַהו�� ֙י� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו
֙ים׃ � ָֽנ� ֲע: ב� ֶּג� ת־ַה ֔א* ֙ית  � מ� ֵר־ַה� ָׁ֔ש* �ל־֔א � ֲע ֙ים  מ�� ָּד� ַה

ם 2 - ֙יַה* ל� �֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ֙ים  � ָֽנ� ֲע: ב� ֶּג� ל ְך  ל* ( ַּמ* ַה א  # ֵר� ְק� ֵּ֧י� ו
֙י Zּ֖כ� ַה  ַּמ� ַה�� ל  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� +֙י  ָֽנ� ְּב� מ� א  ל=� ֙ים  Iָֽנ� ֲע: ב� ֶּג� ַה ו�
ם ַה*� ּו ל� ֲע� ְּב� ָׁ֔ש� ל� ָֽנ� ֔א� ֵר� ְׂש� 1֙י ֙י� ָֽנ� ֙י ּוב� ֵר�� מ: V֔א ֵר ַה� �ת* ֵּ֧י* ם־מ� ֔א�
ל � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י־֙י� � ָֽנ� ב� ֹו ל� ֵּנ=את# ְק ם ְּב� ת�� ּ֖כ: ַה ֔אּול� ל� ָׁ֔ש ָׁ֔ש� 1 ַּ֞ק� ב ֙י� ו

ַה׃  � ֙יַהּוד� ַה 3ו� # מ� ֙ים  ָֽנ�� ֲע: ב� ֶּג� ל־ַה ֔א* ד�  ו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=1 ו
ת # ל �ֲח ת־ָֽנ ּו ֔א* ֶכ� ֵר� ֵר ּוב� ֹּ֥פ�� ֶכ �ַה ֔א � ַּמ� ם ּוב - ֶכ* ַה ל� � ְׂש* Vֲע ֔א*

�ַה׃  ַהו� ֙ין־ 4֙י� � ֙ים ֔א� ָֽנ�� ֲע: ב� ֶּג� ֹו ַה ֵרּו ל� אמ� ֵּ֧י=+ ָֽנּו ל֙י ו Eףל� ס* 1 ּ֖כ*
֙יָׁ֔ש � ֔א� ָֽנּו  # ֙ין־ל� � ֔א� ו� ֹו  ֙ית� ם־ְּב� ֲע� ו� ּול  ֔א� ם־ָׁ֔ש� ֲע� ב�  ַה� ַ֖ז� ו�
֙ים � ֵר� מ� ֔א: ם  # ָּֽת* ַה־֔א � מ� ֵר  אמ* ֵּ֧י=) ו ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ְּב� ֙ית  � מ� ַה� ל�

ם׃  � ֶכ* ל� ַה  # ְׂש* Vֲע ֙יָׁ֔ש� 5֔א* ֔א� ַה� ְך  ל* ַּמ*� ל־ַה ֔א* ֵרּו�  אמ� �ֵּ֧י= ו
ב � ְּצ� ֙י ת� ַה� � ָֽנּו מ� ד� Xמ ָׁ֔ש� ָֽנּו ָֽנ� - ַה־ל� ַּמ� ֵר ָּד� � ָׁ֔ש* �֔א ָֽנּו ו ּל�� ֵר ּ֖כ� � ָׁ֔ש* �֔א

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ל  # ב7 ל־ֶּג� ֶכ� ן־֙יָֽנתן־ 6ְּב� ָּֽת ַה֙י7 1 ֲע� ב� ָׁ֔ש� ָֽנּו  Eל�
ת # ֲע ב� ג� ְּב� ַה  ֙יַהו�� � ל ָֽנּום�  �ֲע  �ַהֹוְק ו� ֙יו  ָֽנ�� ְּב� מ� ֙ים�  ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א

-ַה  ַהו� ֙יֵר ֙י� � ֲח� ּול ְּב� ֔א� ֙י      סָׁ֔ש� # ָֽנ� �ְך ֔א ל* � ַּמ* ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=# ו
ן׃  � ָּֽת� ת 7֔א* ָׁ֔ש* ֙י־ב:� ַ֤פ� ל־מ� ֲע ְך  ל* ַּמ*� ַה ל  מ:� ֲח� ֵּ֧י ו

ֵר � ָׁ֔ש* �֔א ַה�  ַהו� ֙י� ת  1 ֲע ב7 ל־ָׁ֔ש� ֲע ּול  ֔א- ן־ָׁ֔ש� ְּב* ן  � ת� ַהֹוָֽנ� ן־֙י� ְּב*
ּול׃  �֔א ן־ָׁ֔ש� ן ְּב* # ת� ַהֹוָֽנ� ֙ין ֙י� � ד ּוב� ו�� ֙ין ָּד� � ם ְּב� ת�� ֙יָֽנ: � ֲח 8ְּב� � ַּ֞ק ֵּ֧י� ו

ֵר � ָׁ֔ש* �֔א ַה�  ֵּ֧י� ת־֔א ב ַה  1 ֹּ֥פ� ִצ� ֵר� ֙י  ָֽנ�2 ְּב� ֙י  ָֽנ� Gת־ָׁ֔ש� ֔א* ְך  ל* b*ַּמ ַה
ת ָׁ֔ש* ב:- ַ֤פ� ת־מ� ֔א* ו� ֙י  � ָֽנ� מ: ֵר� ת־֔א ֔א* ּול  ֔א� ָׁ֔ש� ל� ַה  � ד� ל� ֙י�
ַה ( ד� ל� ֵר ֙י� # ָׁ֔ש* �ּול ֔א ֔א� ת־ָׁ֔ש� ל ְּב � ֙יֶכ ֙י� מ� ָֽנ� ת ְּב� ָׁ֔ש* מ�� �ת־ֲח ֔א* ו�

֙י׃  � ת� ל� ֲח: ַּמ� ַה ֙י  � ּל ַ֖ז� ֵר� ן־ְּב ְּב* ל  # ֙י֔א� ֵר� ד� ֲע �ד 9ל� ֙י ְּב� ם  Iָֽנ� ָּֽת� ֵּ֧י� � ו
ּו ל# ֹּ֥פ� ֵּ֧י� ו ַה  ַהו�� ֙י� �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ֵר�  ַה� ְּב� ם  1 ֙יֲע7 ֵּ֧י:ְק� ו ֙ים  ָֽנ�� ֲע: ב� ֶּג� ַה

ם שבֲעת֙ים  � ָּֽת� ֲע� ב ד ָׁ֔ש� -ֲח ַה וַהם ֙י� ַּמ� ַה�2 ֙יו� 1 ֙ימ� ְּב� ּו  Eת מ� ַה7
֙ים  ָֽנ�� אָׁ֔ש: � ֵר� ֙יֵר� ְּב� ִצ� ת תֲחלת ְק� � ּל ֲח� ת� ֙ים׃ְּב� � ֵר� ֲע: ֙יֵר ְׂש� # ִצ� ְק�

ַהּו 10 ּט�2 ָּֽת ו ְק  Eְּׂש ת־ַה ֔א* ַה  ֵּ֧י�2 ת־֔א ב ַה3  ֹּ֥פ� ִצ� ֵר� ֲח  � ַּ֞ק ָּֽת� ו
ם ֙י� # ְך־מ ָּֽת ָֽנ� ד  ( ֲע ֙יֵר  ִצ�� ְק� ת  � ּל ֲח� ָּֽת� מ� ְּצּוֵר�  ל־ַה ֔א* ּה  1 ל�
ם ֙י� Eמ ְּׁש� ַה ֹוף  ֲע2 ַה3  ָֽנ� ת� א־ָֽנ� �ל= ו� ם  ֙י� - מ� ְּׁש� ן־ַה מ� ם  � ֙יַה* ל� �ֲע
ַה׃ ל� ֙י� � ל� ַה  � ד* ְּׂש� #ת ַה ֵּ֧י ת־ֲח ֔א* ו� ם  ֙יֹומ�� ם�  ֙יַה* ל� �ֲע  Mּוֲח ָֽנ1 ל�

ַה 11 # ֹּ֥פ� ִצ� ֵר� ַה  ( ת� ְׂש� ֵר־ֲע� ָׁ֔ש* �֔א ת  + ֔א� -ד  ו� ד� ל� ד  � ֶּג ֵּ֧י7 ו
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ּול׃  �֔א ָׁ֔ש� ָׁ֔ש  ג* # ל* ֹּ֥פ� ַה  � ֵּ֧י� ת־֔א ֲח 12ב I ַּ֞ק ֵּ֧י� ו ד  ו�� ָּד� ְך  �ל* ֵּ֧י� ו
ֹו ָֽנ� ְּב� ן  � ת� ַהֹוָֽנ� ֙י� מֹות�  ִצ� ת־ֲע ֔א* ו� ֔אּול�  ָׁ֔ש� ֹות  מ1 ִצ� ת־ֲע ֔א*
ם Eת� ֔א: ּו  ב2 ָֽנ� ֶּג� ֵר3  ָׁ֔ש* �֔א ד  - ֲע� ל� ֶּג� ֙יָׁ֔ש  � ב� ֙י� ֙י  � ל� �ֲע ְּב ת  X֔א� מ�

ֵר  ָׁ֔ש*2 �ן ֔א �֙ית־ָׁ֔ש � ב ְּב� ֲח:� ֵר� ּום תלום מ� ֔א# ל� שם ַהַ֤פלשת֙יםָּֽת�

֙ים  ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ַה�  ַּמ� N֙יםָׁ֔ש� ( ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ֹות  ּ֖כ+ ַה ֹום  ֙י2 ְּב�
׃  Mֲע �ְּב: ל� ֶּג� ּול ְּב ֔א� ת־ָׁ֔ש� ֹות 13֔א* מ� ִצ� ת־ֲע ם� ֔א* ְּׁש� ל מ� 1ֲע ֵּ֧י ו

ּו ַ֤פ� ס� �֔א ֵּ֧י ו ֹו  ָֽנ- ְּב� ן  � ת� ַהֹוָֽנ� ֙י� ֹות  מ� ִצ� ת־ֲע ֔א* ו� ּול  ֔א� ָׁ֔ש�
֙ים׃  � ֲע� ַּמּוְק� ַה ֹות  מ� ִצ� ת־ֲע ּו 14֔א* ֵר� ְּב� ְק� ֵּ֧י� ו

ן Eמ� ֙י� ָֽנ� ְּב� ץ  ֵר* ֔א*2 ְּב� ָֽנֹו  Gן־ְּב� ת� � ֙יַהֹוָֽנ� ו� ּול  ֔א� מֹות־ָׁ֔ש� ִצ� ת־ֲע ֔א*
ַה � ּו� ֵר־ִצ� ָׁ֔ש* �ל ֔א ּו ּ֖כ:# ְׂש� �ֲע ֵּ֧י � ֙יו ו ב�� ֙יָׁ֔ש ֔א� � ֵר� ְק� ב* N ְק* ֲע ְּב� ל�� ִצ� ְּב�
ן׃  � ֙י־ֶכ� ֵר� �ֲח � ֔א ץ  ֵר* � ֔א� ל� ֙ים  ( ל:ַה� V֔א ֵר  + ת� ֲע� ֵּ֧י� ו ְך  ל* - ַּמ* ַ֤פַה

ל 15 - ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֙ים ֔א* � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ַה ל ( מ� ֲח� ל� ֹוד מ� ֙י־ֲע+ ַה� ָּֽת� ו
֙ים � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ת־ֹּ֥פ� ּו ֔א* מ# �ֲח ּל� ֙י� ו ֹו  ַּמ) ֙יו ֲע� # ד� ב� �ֲע ו ד  Eו� ד ָּד� ֵר* ֵּ֧י�2 ו

ד׃  � ו� ף ָּד� #ֲע ֵּ֧י� ֙י ו֙ישבו  16ו ְּב�2 ָׁ֔ש� ֙י� ֙יו� � ֙יד� ֙יל� ֵר ׀ ְּב� � ָׁ֔ש* �ב ֔א E:ָֽנ ְּב�
ל � ְק ָׁ֔ש� מ� ֔אֹות�  מ� ָׁ֔ש  ל:1 ָׁ֔ש� ֙יָֽנֹו�  ְק� ל  1 ְק ָׁ֔ש� ּומ� ַה  ַ֤פ�� ֵר� ַה�
ֹות ּ֖כ# ַה ל� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ַה  - ָׁ֔ש� ד� �ֲח ּוֵר  ג� ֲח� ּוא  ַה� ו� ת  ָׁ֔ש* ֲח:� ָֽנ�

ד׃  � ו� ת־ָּד� ְך 17֔א* # ֵּ֧י ו ַה  ֵרּו֙י�� ן־ִצ� ְּב* ֙י  � ֙יָׁ֔ש ב� �֔א ֵר־לֹו�  ַ֖ז� �ֻע � ֵּ֧י ו
ד ו�2 ֙י־ד� ָׁ֔ש� ָֽנ� ֲעּו3 ֔א ְּב� ָׁ֔ש� ַ֖ז ָֽנ� � ַהּו ֔א� - ֙ית� מ� ֙י� ֙י ו � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ת־ַה ֔א*
א ל=# ַה ו� מ�� ֲח� ל� ַּמ� ָֽנּו� ל Nָּֽת� ֹוד ֔א� א ֲע1 ִצ�2 ֵר ל=א־ת� אמ:� ֹו ל� Eל
ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� #ֵר  ת־ָֽנ� ֔א* ַה  � ְּב* ֶכ ַ֤פת�

ֹוב 18 ג� ְּב� ַה  ( מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה ֹוד  ֙י־ֲע+ ַה� ָּֽת� ו ן  ֙י־ֶכ�� ֵר� �ֲח � ֔א ֙י�  ַה� ֙י� � ו
ף Xת־ס ֙י ֔א* ת�� ָׁ֔ש� � ֲח7 ֙י� ַה ֶכ ְּב� ַה ס� ּ֖כ�� ַ֖ז ַה� � ֙ים ֔א� - ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ם־ֹּ֥פ� ֲע�
ַה׃  � ַ֤פ� ֵר� ַה� ֙י  # ד� ֙יל� ְּב� ֵר  � ָׁ֔ש* �ַ֤פ֔א

ְך 19 bֵּ֧י ֙ים ו - ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ם־ֹּ֥פ� ֹוב ֲע� ג� ַה ְּב� ( מ� ֲח� ל� ַּמ� ֹוד ַה ֙י־ֲע+ ַה� ָּֽת� ו
�ת ֙י� ל� ת ֶּג� Z֙י ֔א� מ�� ֲח� ּל ֙ית ַה � ֙ים ְּב� Eג� ֵר� ֙י ֔א: ֵר�2 ֲע� ן־֙י ן3 ְּב* ָֽנ� ֲח� ל� ֔א*
֙ים׃ � ג� ֵר� ֔א: ֹוֵר  ָֽנ� מ� ּ֖כ� ֹו  ֙ית� ָֽנ� �ֲח ץ  � ֲע� ו� ֙י  ָּֽת�� ֶּג� ַה

֙יָׁ֔ש 20      ס � ֙י ׀ ֔א� � ַה� ֙י� ת ו - ג ַה ְּב� � מ� ֲח� ל� ֹוד מ� ֙י־ֲע# ַה� ָּֽת� ו
ֹון מד֙ין  ד� ָׁ֔שמ� � ֙יו ָׁ֔ש� Eל� ג� ת ֵר ֲע:2 ְּב� ִצ� ֔א* ֙יו3 ו� ד� ת ֙י� ֲע:� ְּב� ִצ� ֔א* ו�

ד # ּל ֙י7 ּוא  ם־ַה� ג ו� ֵר  ֹּ֥פ�� ס� מ� ֲע�  ְּב ֵר� ֔א ו� ֙ים  1 ֵר� ְׂש� ֲע* ָׁ֔ש  ָׁ֔ש�� ו�
ַה׃  � ַ֤פ� ֵר� ַה� ן 21ל� ת�� ֹוָֽנ� ַה� ֙י� ַהּו�  Nּ֖כ� ֵּ֧י ו ל  - ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ף ֔א* � ֵר� ֲח� ֙י� ו

ן־ ַה שמֲע֙י ְּב* � ֲע� מ� ד׃ ָׁ֔ש� � ו� ד� ֙י  # ֲח� �ת 22֔א ֲע # ְּב ֵר� ת־֔א ֔א*
#ד ֙י ד ּוב� � ו� ד־ָּד� ֙י ּו ב� ל# ֹּ֥פ� ֵּ֧י� ת ו - ג ַה ְּב� � ַ֤פ� ֵר� ַה� ּו ל� ד# ּל� ַה ֙י7 ּל* ( ֔א�

֙יו׃  � ד� ב� �ַ֤פֲע

ַה 22 � ֙יֵר� ְּׁש� ַה ֙י  � ֵר� ב� ת־ָּד� ֔א* ַה  ֙יַהו�� � ל ד�  ו� ָּד� ֵר  1 ְּב� ד ֙י� ו
֙יו � ב� ֙י� ל־֔א: ף ּ֖כ� # ּ֖כ ֹו מ� ת) #ַה ֔א: ַהו� ֙יל ֙י� ְּצ�2 ֙יֹום3 ַה� את ְּב� ֶּ֖ז=- ַה

ּול׃  �֔א ָׁ֔ש� ף  # ּ֖כ ֙י 2ּומ� � ת� ד� ִצ7 ּומ� ֙י  # ֲע� ל� � ס )ַה  ַהו� ֙י� ֵר  - ֵּ֧י=אמ ו
֙י׃  � ֙י־ל� ְט� ל� ַ֤פ ֙י 3ּומ� Iֵּנ� ג� מ� ֹו  ַה־ְּב- ס* Vֲח ֔א* ֙י  � ִצּוֵר� ֙י  # ל:ַה� V֔א

ס � מ� ֲח� מ� ֙י  Xֲע� ָׁ֔ש� מ: ֙י  ָֽנּוס�� ּומ� ֙י�  ְּב� ֶּג ְׂש� מ� ֙י  ֲע�� ָׁ֔ש� ֙י� ן  ֵר* � ְק* ו�
֙י׃  ָֽנ� � ֲע� ָׁ֔ש� ׃ 4ָּֽת: Mֲע � ָׁ֔ש� ּו� ֙י ֔א� � ב ֙י� ֔א: -ַה ּומ� ַהו� א ֙י� � ֵר� ְק� ל ֔א* � ּל� ַה7 מ�

ל 5 ֲע � ֵּ֧י ל� ב� ֙י  # ל� �ֲח ָֽנ ת  ו* - ֙י־מ� ֵר� ְּב� ָׁ֔ש� מ� ֙י  ָֽנ� � ַ֤פ7 ַ֤פ� �֔א ֙י  # ּ֖כ�
֙י׃  ָֽנ� � ת7 �ֲע ב ֙י מ:� 6֙י� ָֽנ� � מ7 ָּד� ֙י ְק� ָֽנ� - ְּב7 ֹול ס ֔א� ֙י ָׁ֔ש� # ל� ב� ֙יmֲח* ָׁ֔ש� ְק�
ת׃  ו* � ֙י 7מ� � ל:ַה Vל־֔א ֔א* ו� ַה  ַהו�� ֙י� א  � ֵר� ְק� ֔א* ֙י�  ֵר־ל� ְּצ ְּב

֙יו׃ � ָֽנ� ַ֖ז� ֔א� ֙י ְּב� � ת� ֲע� ו� ָׁ֔ש ֙י ו� לֹו� ְקֹול�� ֙יֶכ� � ַה� ֲע מ� 1 מ ָׁ֔ש� ֵּ֧י� א ו - ֵר� ְק� ֔א*
ָׁ֔ש ותגֲעש  8 1 ֲע ֶּג� ת� ֵּ֧י� ֹותו ד# מֹוס� ץ  ֵר* ֔א�� ַה� ָׁ֔ש�  ֲע ֵר� ָּֽת� ו

ֹו׃  �ל ַה  ֵר� # ֙י־ֲח� � ּ֖כ� ּו  ָׁ֔ש� �ֲע ֶּג� ת� � ֵּ֧י� ו ַ֖זּו  - ֶּג� ֵר� ֙י� ם  ֙י� � מ ְּׁש� ַה 9ַה 1 ל� ֲע�
ּו ֵר# �ֲע ְּב� ֙ים  � ל� ֲח� ֶּג* ל  - ֙יו ָּֽת=אֶכ� � ֹּ֥פ� ָׁ֔ש מ� # ֔א� ו� ֹו  ֹּ֥פ� ֔א ְּב� ן�  ָׁ֔ש� ֲע�

ֵּנּו׃  � ַּמ* ֙יו׃ 10מ� � ל� ג� ת ֵר ֲח # ל ָּֽת � ַ֤פ* ֵר� �ֲע ד ו - ֵר ֵּ֧י� ם ו ֙י� � מ #ְט ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ו
׃ 11 Mּוֲח �֙י־ֵר ַ֤פ� ָֽנ� ל־ּ֖כ א ֲע � ֵר� ֵּ֧י� ו ף  ֲע:- ֵּ֧י� ו ּוב  ֵר� ל־ּ֖כ� ב ֲע # ּ֖כ ֵר� ֵּ֧י� ו
ם 12 ֙י� � ת־מ ֵר ָׁ֔ש� � ֲח ֹות  ּ֖כ- ס7 ֙יו  � ת� ֙יב: ב� ס� ְך  ָׁ֔ש* ֲח:) ת  #ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו

֙ים׃  � ְק� ֲח� ֙י ָׁ֔ש� # ב� ָׁ֔ש׃ 13ֲע� � ֙י־֔א� ל� �ֲח ּו ֶּג ֵר� �ֲע ֹו ְּב� ָּד- ג� ּה ָֽנ* ג ֵּנ:� מ�
ֹו׃ 14 �ְקֹול ן  # ָּֽת� ֙י� ֹון  ֙י� ל� ֲע* ו� -ַה  ַהו� ֙י� ם  ֙י� � מ ן־ָׁ֔ש� מ� ם  # ֲע� ֵר� ֙י
ְק  15 � ֵר� ְּב� ם  - ֙יִצ� ַ֤פ� ֙י� ו ֙ים  � ְּצ� ֲח� ֲח  # ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ם׃ו֙יַהמם ו �ַה: ֵּ֧י� ו
ת 16 � ֵר �ֲע ג ל ְּב� - ב� ֹות ָּֽת� ד� ס� ּו מ: ל� ֶּג� ם ֙י� ֙י ֙י�� ְק� � ַ֤פ� �֔אּו� ֔א �ֵר� ֵּ֧י� ו

ֹו׃  �ֹּ֥פ ֔א  Mּוֲח ֵר# ת  � מ ָׁ֔ש� ֵּנ� מ� ַה  ַהו�� ֹום 17֙י� ֵר� ַּמ� מ� ֲח  # ל ָׁ֔ש� ֙י�
֙ים׃  � ְּב� ם ֵר ֙י� # ַּמ ֙י מ� ָֽנ� � ָׁ֔ש� �מ� ֙י ֙י  ָֽנ� - ֲח� ַּ֞ק� ֙י 18֙י� � ב� ֙י� ֔א: ֙י מ� ָֽנ� X֙יל� ְּצ� ֙י
֙י׃  ֵּנ� � ַּמ* ּו מ� ִצ� מ� ֙י ֔א� # ֙י ּ֖כ� �֔א ָֽנ� ְּׂש:� ַ֖ז מ� - ֹום 19ֲע� ֙י� ֙י ְּב� ָֽנ� � מ7 ָּד� ְק ֙י�
֙י׃  � ן ל� � ֲע� ָׁ֔ש� )ַה מ� ַהו� ֙י� ֙י  + ַה� ֙י� ו ֙י  - ֙יד� ב 20֔א� � ֲח� ֵר� ַּמ* א ל # ֵּ֧י:ִצ� ו
֙י׃  � ְּב� ץ  � ַ֤פ� # ֙י־ֲח� ּ֖כ� ֙י  ָֽנ� � ִצ� ּל� ֲח ֙י� ֙י  - ת� �ַה 21֔א: ַהו� ֙י� ֙י  ָֽנ� # ל� מ� ג� ֙י�

֙י׃  � ל� ֙יב  # ָׁ֔ש� ֙י� ֙י  � ד ֙י� ֵר  ב:# ּ֖כ� ֙י  - ת� ְק� ד� ִצ� ֙י 22ּ֖כ� ָּֽת� ֵר� � מ ָׁ֔ש� ֙י  # ּ֖כ�
֙י׃  � ל:ַה� V֔א מ� ֙י  ָּֽת� ֲע� � ָׁ֔ש ֵר� א  ל=# ו� -ַה  ַהו� ֙י� ֙י  � ֶכ� ֵר� ֙י 23ָּד # ּ֖כ�

ל־ ֙יו משַ֤פְטו ֶכ� � ְט� ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ּוֵרמ� ס# ל=א־֔א� ֙יו  � ת� ַּ֞ק: ֲח7 ו� ֙י  - ָּד� ג� ָֽנ* ל�

m This meteg is a merkha in other texts.
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ַה׃  ֵּנ� � ַּמ* ֙י׃ 24מ� � ָֽנ� hו �ֲע ַה מ� � ֵר� ַּמ� ָּֽת ָׁ֔ש� ֔א* ֹו ו� ֙ים ל- � מ� #ַה ת� ֙י* ַה� ֔א* ו�
֙יו׃ 25 � ֙יָֽנ� ד ֲע� ג* # ָֽנ* ֙י ל� � ֵר� ב: ֙י ּ֖כ� - ת� ְק� ד� ִצ� ֙י ּ֖כ� � )ַה ל� ַהו� ב ֙י� +ָׁ֔ש* ֵּ֧י� ו
ם׃ 26 � ַּמ� ָּֽת ֙ים ָּֽת� � מ� ֹוֵר ָּֽת� ְּב# ם־ֶּג� ד ֲע� - ֵּ֣ס� ֲח ת� ֙יד ָּֽת� � ס� ם־ֲח� ֲע�
ל׃ 27 � ֹּ֥פ� ָּֽת ָּֽת� ָׁ֔ש  � ַּ֞ק� ם־ֲע� ֲע� ו� ֵר  - ב� ָּֽת� ָּֽת� ֵר  � ב� ם־ָֽנ� ֲע�
֙ים 28 � מ� ל־ֵר� ֲע #֙יָ֔ך  ֙יָֽנ* ֲע� ו�  M֙יֲע - ָּֽתֹוָׁ֔ש� ֙י  � ָֽנ� ֲע� ם  # ת־ֲע ֔א* ו�

֙יל׃  � ֹּ֥פ� ָׁ֔ש� ֙יּהM 29ָּֽת # ֶּג� ֙י ַה  � ֙יַהו� ו -ַה  ַהו� ֙י� ֙י  � ֙יֵר� ָֽנ� ַה  # ָּֽת� ֙י־֔א � ּ֖כ�
֙י׃  � ּ֖כ� ָׁ֔ש� ֙י 30ֲח� � אל:ַה ְּב� ּוד  ד- ֶּג� ּוץ  ֵר� ֔א� ַה  � ֶכ� ב� ֙י  # ּ֖כ�

ּוֵר׃  �ג־ָׁ֔ש ּל* ד �ַה� 31֔א ַהו� ת ֙י� 1 ֵר מ� ֹו ֔א� ּ֖כ- ֵר� ֙ים ָּד � מ� ל ָּֽת� � ֔א� ַה�
ֹו׃  �ְּב ֙ים  # ס� ֲח: ַה ל  ֶכ:� ל� ּוא  ַה� ן  � ג� מ� ַה  ֵרּוַ֤פ�� ֙י 32ִצ� # ּ֖כ�

֙י # ד� �ֲע ל� ְּב � מ� ּוֵר  ִצ� ֙י  # ּומ� -ַה  ַהו� ֙י� ֙י  � ד� �ֲע ל� ְּב מ� ל  � ֙י־֔א� מ�
֙יָֽנּו׃  � ל:ַה� V֙ים  33֔א � מ� ֵר ָּֽת� # ָּֽת� ֵּ֧י ל ו ֙י� - ֙י ֲח� � ֲעּוֶּ֖ז� ל מ� # ֔א� דֵרֶכוַה�

֙י׃  � ּ֖כ� ֵר� #ַה  34ָּד ּו* ָׁ֔ש ֙י ֵרגל֙יו מ� � ל ג� ֙יֵר � מֹות ל ְּב� # ֲע ֹות ו� ל- ֵּ֧י� ֔א ּ֖כ�
֙י׃  ָֽנ� � ד� מ� �ֲע ת 35֙י # ֲח ָֽנ� ו� ַה  - מ� ֲח� ל� ַּמ� ל ֙י  � ד ֙י� ד  # ַּמ� ל מ�

֙י׃  � ת� ֲע: ֵר: ַ֖ז� ַה  � ֲחּוָׁ֔ש� ת־ָֽנ� ָׁ֔ש* � ָ֔ך 36ְק* - ֲע* ָׁ֔ש� ֙י� ן  � ג� מ� ֙י  � ן־ל� ָּֽת* ָּֽת� ו
֙י׃  ָֽנ� � ְּב� ֵר� ָּֽת ָ֔ך�  ת� ָֽנ: �ֲע א 37ו ל=# ו� ֙י  ָֽנ� - ָּֽת� ֲח� ָּֽת ֙י  � ד� �ֲע ִצ ֙יב  # ֲח� ֵר� ָּֽת
֙י׃  � ּל� ס7 ֵר� ּו ְק ד� �ֲע א 38מ� ל=# ם ו� - ֙יד� מ� ָׁ֔ש� ֔א ֙י ו� � ב ֙י� ַה ֔א: # ַ֤פ� ָּד� ֵר� ֔א*

ם׃  � ּלֹות� ד־ּ֖כ ֲע ּוב  ָׁ֔ש� א 39֔א� ל=� ו� ם  � ִצ� ֲח� מ� ֔א* ו� ם  # ּל� ֶכ �֔א ו�
֙י׃  � ל� ג� ֵר ת  ֲח # ָּֽת ּו  ל� ֹּ֥פ� ֵּ֧י� � ו ּון  ְקּומ- ל 40֙י� ֙י� � ֲח ֙י  ָֽנ� # ֵר� ַ֖ז� ָּֽת ו

֙י׃  ָֽנ� � ָּֽת� ֲח� ֙י ָּֽת � מ ֙יֲעM ְק� # ֵר� ֶכ� ַה ָּֽת - מ� ֲח� ל� ַּמ� ַה 41ל ָּֽת� # ֙י ָּֽת �ב ֙י� ֔א:� ו�
ם׃  � ֙ית� מ� ִצ� ֔א ו� ֙י  � ֔א ָֽנ� ְׂש מ� ף  ֵר* ֲע:- ֙י  � ֙ין 42ּל� � ֔א� ו� ּו  ֲע� ָׁ֔ש� ֙י�

ם׃  � ָֽנ� ֲע� א  ל=# ו� ַה  � ַהו� ל־֙י� ֔א*  M֙יֲע - ָׁ֔ש� ם 43מ: � ְק� ֲח� ָׁ֔ש� ֔א* ו�
ם׃ � ֲע� ְק� ֵר� ֔א* ם  � ַּ֞ק� ד� �֔א ֹות  ֙יְט־ֲחּוִצ# ְט� ּ֖כ� ץ  ֵר* - ֵר־֔א� ַ֤פ �ֲע ּ֖כ

ם 44 אָׁ֔ש ֶּגֹו֙י�� ֵר=� ֙י� ל� ָֽנ� Nֵר� מ� ָׁ֔ש� ֙י ָּֽת� - ַּמ� ֙י ֲע � ֙יב� ֵר� ֙י מ� ָֽנ� ְט�� ּל� ַ֤פ ָּֽת� � ו
֙י׃  ָֽנ� � ד7 ב� ֲע ֙י ֙י  ָּֽת� ֲע� � ד ל=א־֙י� ם  # ֵר 45ֲע � ֶכ� ָֽנ� ֙י  # ָֽנ� ְּב�

֙י׃  � ל� ֲעּו  מ� # ְּׁש� ֙י� ן  ַ֖ז* ֔א:�  Mֹוֲע מ# ָׁ֔ש� ל� ֙י  - ָׁ֔שּו־ל� �ֲח � ּ֖כ ת� ֙י 46֙י� # ָֽנ� ְּב�
ם׃  � ֵרֹות� ֶּג� ס� ַּמ� מ� ּו  ֵר� ֶּג� ֲח� ֙י ו� לּו  ְּב:- ֙י� ֵר  � ֶכ� �ַה 47ָֽנ� ַהו� ֙י־֙י� ֲח

֙י׃  � ֲע� ָׁ֔ש� ֙י� ּוֵר  ֙י ִצ# � ל:ַה� Vם ֔א X7ֵר ֙י� ו� ֙י  - ּוְך ִצּוֵר� ֵר� ל 48ּוב� X֔א� ַה�
֙י׃ ָֽנ� � ָּֽת� ֲח� ָּֽת ֙ים  � ַּמ� ֲע ֙יד  # ּומֹוֵר� ֙י  - ל� ת  מ:� ְק� ָֽנ� ן  # ת� ֵּנ: ַה

֙יָׁ֔ש 49 # ֔א� מ� ֙י  ָֽנ� מ�� ֹומ� ֵר� ָּֽת� ֙י�  מ ַּ֞ק� ּומ� ֙י  - ב� ֙י� �֔א: מ� ֙י  � ֙י֔א� ּומֹוִצ�
֙י׃  ָֽנ� � ֙יל� ְּצ� ֙ים ָּֽת � ס� מ� �-ם 50ֲח ֶּגֹו֙י� ַה ְּב � ַהו� ָ֔ך# ֙י� ן ֔אֹוד� ( ל־ּ֖כ� ֲע
ֵר׃  � ַּמ� ַ֖ז �ָ֔ך� ֔א מ� ָׁ֔ש� ֹול מגד֙יל  51ּול� ָּד� ג� ֹומ� ּ֖כ- ל� ֹות מ ָׁ֔שּוֲע� ֙י�

ם׃ � ד־ֲעֹול� ֹו ֲע ֲע� ֵר� ַ֖ז ד ּול� # ו� ד� ֹו ל� ֙יֲח) ָׁ֔ש� מ� ד ל� ס* + ַה־ֲח* ְׂש* �ֲע: ו�
ַ֤פ

�ד 23 ו� ָּד� ם  + ֔א7 ָֽנ� ֙ים  - ָֽנ� ֵר: �ֲח � ֔א ד ַה� � ו� ד� ֙י  # ֵר� ב� ָּד� ַה  ּל* ( ֔א� ו�
֙י � ל:ַה� V֔א � M֙יֲח Nָׁ֔ש� ל מ� ֲע�� ם  ְק � ַה7 ֵר�  ב* N*ֶּג ַה ם  1 ֔א7 ּוָֽנ� ֙י  �ָׁ֔ש ן־֙י� ְּב*

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֹות  ֵר# מ� ַ֖ז� ֙ים  � ֲע� ּוָֽנ� ב  ְק:� �ֲע � �ַה 2֙י ַהו� ֙י�  Mּוֲח ֵר#
֙י׃  � ָׁ֔שֹוָֽנ� ל־ל� ֲע ֹו  ת� ּל� ּומ� ֙י  - ֵר־ְּב� ְּב* ֙י 3ָּד� � ל:ַה� V֔א ֵר�  מ ֔א�

ם ד�� ֔א� ל� ְּב� ל מֹוָׁ֔ש� - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ּוֵר  ִצ� ֵר  � ְּב* ד� ֙י  # ל� ל  ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י�
֙ים׃  � ל:ַה� V֔א ת  # ֔א ֵר� ֙י� ל  � מֹוָׁ֔ש� ֙יְק  Xָּד� ֵר 4ִצ ְק* ְּב:� ֹוֵר  ֔א# ּוֶכ�

ֵר � ְט� ַּמ� מ� ּה  ג ֵּנ:# מ� ֹות  ב� ֲע� א  ל=� ֵר  ְק* Z:ְּב ָׁ֔ש  מ* - ֲח־ָׁ֔ש� ֵר ַ֖ז� ֙י�
ץ׃  ֵר* � ֔א� א מ� ָׁ֔ש* # ל ּ֖כ 5ָּד* - ם־֔א� ֲע� ֙י  � ֙ית� ְּב� ן  # ֙י־ל=א־ֶכ� � ֙יc3ּ֖כ�

ַה ֵר�� מ7 ּוָׁ֔ש� ל�  ּ֖כ: ב ַה  1 ֵרּוֶכ� �ֲע ֙י  ל�� ם  � ְׂש� ם  Eֲעֹול� ֙ית  ֵר�2 ב�
׃ M֙יֲח � מ� ִצ� ֙י א  ֙י־ל=# � ּ֖כ� ץ  ַ֤פ* � ל־ֲח� ֶכ� ו� ֙י  # ֲע� ָׁ֔ש� ל־֙י� ֙י־ֶכ� � ּ֖כ�

ֲחּו׃ 6 � ַּ֞ק� ד ֙י� � ֙י� א ב� ֙י־ל=# � ם ּ֖כ� ַה - ּל� ד ּ֖כ7 � ָֽנ� ֹוץ מ7 ְק# ל ּ֖כ� ֲע Xֵּ֧י ל� ּוב�
֙ית 7 - ָֽנ� �ֲח ץ  � ֲע� ו� ל  � ַ֖ז* ֵר� ב א  # ל� ַּמ� ֙י� ם  ַה*� ְּב� �ֲע  ֶּג ֙י� ֙יָׁ֔ש�  ֔א� ו�

ת׃  ב* � ְּׁש� ְּב ּו  ַ֤פ� ֵר� ְּׂש� ֙י� ֹוף  ֵר# ְׂש� ָׁ֔ש  X֔א� ַ֤פּוב�
ב 8 ֙י:ָׁ֔ש�2 -ד  ו� ד� ל� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ֙ים  � ֵר� ְּב: ֶּג� ַה ֹות  מ# ָׁ֔ש� ַה  ּל* ( ֔א�

ֹו ֙יָֽנ� ד� �ּוא ֲע Z֙י ַה ָׁ֔ש�� ל� ְּׁש� אָׁ֔ש ַה ֙י ׀ ֵר=� � ָֽנ� מ: ּ֖כ� ֲח� ת ָּֽת ב* E*ְּׁש ְּב
֙י ַהֲעִצָֽנו  ָֽנ�� ִצ� ֲע* � םַה� ֲע # ַ֤פ ְּב� ל  � ל� ֲח� ֹות  ֔א) מ� #ַה  ָֽנ* מ: ל־ָׁ֔ש� ֲע
ת׃ אֲחד  � ֲח� ֙יו ואֲחֵרו  9      ס֔א* ( ֵר� �ֲח ֔א ֵרו� # ַ֖ז� ֻע� ל� ֔א*

ן־ ֹו דד֙י ְּב* ד� ַה ָּד: ל:ָׁ֔ש�2 ָׁ֔ש� ֙י ְּב� - ֲח� ֲח: �ן־֔א ֙יםגבֵר֙ים ְּב* Eֵר� ְּב: ֶּג� ַה
ם � ַ֤פּו־ָׁ֔ש� ס� ֔א* ָֽנ* ֙ים�  ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ְּב ם  1 ַ֤פ� ֵר� � ֲח� ְּב� ד  ו�� ם־ָּד� ֲע�

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙יָׁ֔ש ֙י� # ּו ֔א� ל� �ֲע ֵּ֧י � ַה ו מ�� ֲח� ל� ַּמ� ְך 10ל 2ֵּ֧י ם3 ו ּוא ְק� ַה�
דֹו� ֙י� ְק  1 ְּב ד� ָּֽת� ו ֹו  ד� ֙י� ַה  � ֲע� ג� ֙י־֙י� � ּ֖כ� ׀  ד  � ֲע ֙ים  Eָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� ְּב
ֹום ֵּ֧י� ַה ְּב � דֹול� ַה ג� # ָׁ֔שּוֲע� )ַה ָּֽת� ַהו� ְׂש ֙י� +ֲע ֵּ֧י ו ב  ֵר* ֲח*� ל־ַה ֔א*
ְט׃ � ְּׁש� ַ֤פ ְך־ל� ֔א ֙יו  � ֵר� �ֲח ֔א בּו  # ָׁ֔ש7 ֙י� ם  ( ֲע� ַה� ו� ּוא  ַה- ַה

ּו 11      ס ַ֤פ2 ס� ֔א� ֵּ֧י� ֙י ו - ֵר� ֵר� א ַה� � ג� ן־֔א� א ב* # ַּמ� ֙יו ָׁ֔ש ( ֵר� �ֲח ֔א ו�
ַה� ד* ְּׂש� ַה ת  1 ְק ל� ֲח* ם  I֙י־ָׁ֔ש� ַה� ָּֽת� ו ַה  ֵּ֧י�� ֲח ל ֙ים  Eָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ַ֤פ�
֙ים׃ � ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ַ֤פ� ֙י  # ָֽנ� ֹּ֥פ� מ� ס  � ָֽנ� ם  # ֲע� ַה� ו� ֙ים  ָׁ֔ש�� ד� �ֲע ַה  � ֔א� ל� מ�

ְך 12 � ֵּ֧י ו ַה�  ֙יל*� ְּצ� ֵּ֧י ו ַה�  ְק� ל� ֲח* � תֹוְך־ַה ְּב� ב  1 ְּצ� ֙י ת� ֵּ֧י� ו

c Text is correct relative to LC. Usually this marks a 
peculiarity of the LC relative to the other Masoretic 
texts.
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ַה׃ � דֹול� ג� ַה  # ָׁ֔שּוֲע� ָּֽת� ַה  � ַהו� ֙י� ְׂש  #ֲע ֵּ֧י ו ֙ים  - ָּֽת� ָׁ֔ש� ל� ת־ֹּ֥פ� ֔א*
ּו  13      ס ד2 ֵר� ֵּ֧י� ַה שלש֙ים ו Eל:ָׁ֔ש� ֙יםָׁ֔ש� � ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ַה מ�

ת � ֵר ֲע� ל־מ� ֔א* ד  ו�� ל־ָּד� ֔א* ֙יֵר�  ִצ� ל־ְק� ֔א* ֔אּו  ב:1 ֵּ֧י� ו אָׁ֔ש  ֵר=�
֙ים׃ � ֔א� ַ֤פ� ֵר� ְק  מ* # ֲע� ְּב� ַה  � ָֽנ� ֲח: ֙ים  ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ֹּ֥פ� �ת  ֵּ֧י ֲח ו� ם  - ּל� ד7 �ֲע

֙ית 14 # ַ֖ז ְּב� � ֙ים ֔א� ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ב ֹּ֥פ� � ְּצ ַה ּומ - ִצּוד� ַּמ� ַ֖ז ְּב � ד ֔א� � ו� ד� ו�
ם׃  ֲח* � ם 15ל� ֙י� �֙י מ ָֽנ� � ְק� ָׁ֔ש� ֙י ֙י Zֵר מ� - ֵּ֧י=אמ ד ו � ו� #ַה ד� ּו* ֔א ת� ֵּ֧י� ו

ֵר׃  ֲע � ְּׁש� ְּב ֵר  # ָׁ֔ש* �֔א ם  ֲח* � ֙ית־ל* � ְּב� אֵר  ְּב=# ֲעּו3 16מ� ְק� ב� ֵּ֧י� ו
֙ים ָּֽת�� ָׁ֔ש� ל� ַ֤פ� �ַה  ָֽנ� �ֲח מ ְּב� ֙ים  Eֵר� ְּב: ֶּג� ַה ת  ָׁ֔ש* ל:2 ָׁ֔ש�
ֵר ֲע �ְּׁש ְּב ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ם�  ֲח* N*֙ית־ל � ְּב� אֵר  ְּב=1 ם� מ� ֙י� Nבּו־מ �֔א ָׁ֔ש� � ֵּ֧י� ו
ם ָּֽתֹות�� ָׁ֔ש� ל� ַה�  ב� ֔א� א  ל=1 ו� -ד  ו� ל־ָּד� ֔א* ֔אּו  � ב� ֵּ֧י� ו ּו  ֔א� ְׂש� ֵּ֧י� ו

ַה׃  � ֙יַהו� � ם ל � ת� ְך ֔א: # ֵּ֣ס� ֵּ֧י ַה 17ו Eַהו� ֙י ֙י� ַה3 ּל�2 ֙יל� ל� ֵר ֲח� אמ* b=ֵּ֧י ו
֙ים � ֶכ� ל� ַה: ַה ֙ים�  ָׁ֔ש� ָֽנ� �֔א � ַה� ם  1 ד �ַה את  ַ֖ז=� ֙י  ת� ְׂש:� �ֲע מ�
ּו ְׂש� ֲע� ַה  ּל* � ֔א� ם  - ָּֽתֹות� ָׁ֔ש� ל� ַה  � ב� ֔א� א  ל=# ו� ם  ָׁ֔שֹות�� ַ֤פ� ָֽנ ְּב�

֙ים׃  � ֵר� ְּב: ֶּג� ַה ת  ָׁ֔ש* ל:� ׀ 18      סָׁ֔ש� ֙י  � ֲח� �֔א ֙י  I֙יָׁ֔ש ב� �֔א ו
אָׁ֔ש  ֵר=� ּוא  Zַה ַה  ֵרּו֙י�� ן־ִצ� ְּב* ב  � ַהַהשלש֙י ֙יֹו֔א� ל:ָׁ֔ש�� ְּׁש� ַה

ל - ל� ֹות ֲח� ֔א� ָׁ֔ש מ� ל:# ל־ָׁ֔ש� ֹו ֲע ֙ית� ָֽנ� �ת־ֲח ֵר ֔א* � ַהּוא� ֲעֹוֵר� ו�
ַה׃  � ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ם ְּב � לֹו־ָׁ֔ש� ד 19ו� ְּב�� ֶכ� ֙י ָֽנ� � ֶכ� �ַה� ַה ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ן־ַה מ�

א׃ � ל=א־ב� ַה  � ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ד־ַה ֲע ו� ֵר  - ְׂש� ל� ם  � ַה* ל� ֙י  # ַה� ֙י� ו
֙יָׁ֔ש־ 20      ס � ן־֔א� ְּב* ֲע  + ד� ַהֹו֙י� ן־֙י� ב* ַהּו  ֙י�2 ָֽנ� לֲח֙י ּוב� ֙י� ( ֲח

1֙י ָֽנ� ָׁ֔ש� ת  � ֔א� ַה  ּ֖כ�� ַה� ּוא  ַה� ל  - ֔א� ִצ� ב� ַּ֞ק � מ� ֙ים  � ל� ֲע� ב־ֹּ֥פ� ֵר
ת־ � ַה ֔א* + ּ֖כ� ַה� ד ו� Iֵר ַהּוא ֙י� Gב ו� ל� מֹו֔א�� ֔א� ֵר� �֙יַהאֵר֙יַה ֔א ( ֵר� �֔א ַה�
ג׃  ל* � ְּׁש� ַה ֹום  ֙י# ְּב� אֵר  ְּב=� ַה ֹוְך  ת# ַה3 21ְּב� ּ֖כ� ַהּוא־ַה� ו�

֙י  Eֵר� ִצ� ֙יָׁ֔ש מ� ת־֔א�2 ֙יָׁ֔ש אשֵר ֔א* � ֙י�֔א� ֵר� ִצ� ַּמ� 1ד ַה ֙י ַה ּוב� ֔א*� ֵר� מ
֙ית� ָֽנ� �ֲח ת־ַה � ֔א* ל  ַ֖ז:1 ג� ֵּ֧י� ו ְט  ב* - ְּׁש� ְּב ֙יו  � ל� ֔א� ד  #ֵר* ֵּ֧י� ו ֙ית  ָֽנ�� �ֲח

ֹו׃  �֙ית ָֽנ� �ֲח ַהּו ְּב � ג� ֵר� ַה ֵּ֧י ֙י ו ֵר�� ִצ� ַּמ� �ד ַה ֵּ֧י ַה 22מ� ְׂש�� ַה ֲע� ּל* � ֔א�
֙ים׃ � ֵר� ְּב: ֶּג� ַה ַה # ל:ָׁ֔ש� ָׁ֔ש� ם ְּב� � לֹו־ָׁ֔ש� ֲע ו� - ד� ַהֹו֙י� ן־֙י� ַהּו ְּב* � ֙י� ָֽנ� ְּב�

א 23 - ל=א־ב� ַה  � ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ל־ַה ֔א* ו� ד  ְּב�� ֶכ� ָֽנ� ֙ים  � ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ן־ַה מ�
ֹו׃ �ָּֽת ֲע� מ ָׁ֔ש� ל־מ� ֔א* ד  � ו� ד� ַהּו  # מ� ְׂש� ֙י� ו

֙ים 24      ס - ל:ָׁ֔ש� ְּׁש� ְּב ב  � ֙י־֙יֹו֔א� � ֲח� �֔א ל  # ַה־֔א� ְׂש� �ֲע
ם׃  ֲח* � ל� ֙ית  # ְּב� ֹו  ד� ן־ָּד: ְּב* ן  # ָֽנ� ֲח� ל� ֙י 25֔א* ד�� ֵר: �ֲח � ַה ַה�  ַּמ� ָׁ֔ש

֙י׃  � ד� ֵר: �ֲח א ַה � ֙יְק� ל� Vא 26      ס֔א # ֙יֵר� ֙י ֲע� ְט�� ל� ֹּ֥פ ץ ַה ל* Z*ֲח

֙י׃  � ְקֹוֲע� ָּֽת� ַה ָׁ֔ש  � ַּ֞ק� ן־ֲע� ֵר� 27      סב* ַ֖ז* N*֙יֲע ב� �֔א
�ֲע � ֙י׃ cַה� � ת� ָׁ֔ש� ֲח7 ַה ֙י  � ֵּנ ב7 מ� ֙י  ת�� ת: מֹון� 28      סֵּנ� ל� ִצ

֙י׃  � ת� ַ֤פ� ְט: ֵּנ� ַה ֙י  � ֵר ַה� מ ֙י  ֲח�� ֲח: �֔א � ב 29      סַה� ל* # ֲח�
֙י  - ת� ַ֤פ� ְט: ֵּנ� ַה ַה  � ָֽנ� �ֲע ן־ְּב � ֙י      סְּב* �֙יב ן־ֵר� ְּב* ֙י�  ָּֽת ֔א�

ן׃  � מ� ֙י� ָֽנ� ֙י ב� # ָֽנ� ת ְּב� � ֲע ב� ֶּג� ֙י 30      סמ� ָֽנ�� ת: � ֲע� ֵר� ַהּו� ֹּ֥פ� N֙י� ָֽנ� ְּב�
ָׁ֔ש׃  ֲע � ג� ֙י  ל� �ֲח # ֵּנ מ� ֙י  � ָּד בֹון� 31      סַה� ל� ֙י־ֲע � ב� �֔א

֙י׃  � מ� ֲח7 ֵר� ְּב ת ַה ו* � מ� ַ֖ז� ֙י ֲע ת�� ב� ֵר� ֲע � א� 32      סַה� ְּב� ֲח� ֙י ל� ֔א*
ן׃  � ת� ַהֹוָֽנ� ֙י� ן  � ָׁ֔ש� ֙י� ֙י  # ָֽנ� ְּב� ֙י  ָֽנ�� ב: ל� ֲע � ְּׁש ַה� 33      סַה ַּמ� ָׁ֔ש

֙י׃ � ֵר� אֵר� ַה� ֵר  � ֵר� ן־ָׁ֔ש� ְּב* ם  # ֙י֔א� ֲח� �֔א ֙י  ֵר�� ֵר� �ַה � ַה
֙י 34      ס - ת� ֶכ� �ֲע � ַּמ ן־ַה ְּב* ֙י  � ְּב ס� ֲח �ן־֔א ְּב* ְט  ל* # ֙יַ֤פ* ל� V֔א
֙י׃      ס � ל:ָֽנ� ֶּג� ַה ל  ַ֤פ* ֙ית:� ֲח� �ן־֔א ְּב* ם  # ֙יֲע� ל� V֔א
֙י� ֲחִצֵרו  35      ס ֵר ִצ� ֙י׃ֲח* � ְּב� ֵר� ֔א ֙י ַה� � ֵר �ֲע ֙י ֹּ֥פ ל�� מ� ֵר� ּ֖כ � ַה
ַה  36      ס ב�� ְּצ: מ� ן�  ת� ן־ָֽנ� ְּב* ל  1 ֔א� ג� ֙י      ס֙י� � ָֽנ� ְּב�

֙י׃  � ד� ֶּג� ֙י  37      סַה - ָֽנ� ַּמ: ֲע ַה� ְק  ל* � ֙י�      סִצ* ֵר ֲח� ָֽנ
֙י  ת�� ֵר: � ֔א� ְּב� א ָֽנשא֙י ַה Xְׂש� �ַה׃ָֽנ: ֙י� ֵר7 ן־ִצ� ְּב* ב  # ֙יֹו֔א� ֙י  � ל� ּ֖כ�

֙י׃ 38      ס � ֵר� ת� ֵּ֧י� ַה ב  � ֵר� ֶּג� ֙י  ֵר�� ת� ֵּ֧י� ַה א�  ֙יֵר� ֲע�
ַה׃ 39      ס � ֲע� ב� ָׁ֔ש� ֙ים ו� # ל:ָׁ֔ש� ל ָׁ֔ש� ֙י ּ֖כ:� ָּֽת�� ֲח� � ַה� ַה ֵּ֧י� ּוֵר� �֔א
ַ֤פ

ת 24 ס* ֵּ֧י�2 ל ו - ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י� ֹות ְּב� ֵר� �ֲח ַה ל ַהו�� ף־֙י� ף� ֔א ס* N:ֵּ֧י ו
ל � ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֔א* #ַה  ָֽנ� מ� ְך  ( ל� ֵר  אמ:� ל� ם�  ַה* ְּב� 1ד  ו� ת־ָּד� ֔א*

ַה׃  � ַהּוד� ת־֙י� ֔א* ׀ 2ו� ב  � ל־֙יֹו֔א� ֔א* ְך  ל* E*ַּמ ַה ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו
֙י 1 ְט� ב� ל־ָׁ֔ש� ֶכ� ְּב� א  Iּוְט־ָֽנ� �ָׁ֔ש ֹו  ָּֽת� ֵר־֔א� ָׁ֔ש* �֔א ל  ֙י� � ֲח ֵר־ַה ְׂש
ם - ֲע� ת־ַה� ּו ֔א* ד� ְק� ֲע ּוַ֤פ� ב ֵר ָׁ֔ש*� � ֔א� ד־ְּב� ֲע ן� ו� ָּד� ל� מ� ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�

ם׃  � ֲע� ַה� ֵר  # ֹּ֥פ ס� מ� ת  � ֔א� ֙י  ָּֽת�� ֲע� �ד ֙י� ֵר 3      סו� אמ* ֵּ֧י=2 ו
ם Eֲע� ל־ַה� ֙יָ֔ך ֔א* ל:ַה*2 Vַה3 ֔א ַהו� ף ֙י� � ֙יֹוס� ְך ו� ל* ַּמ*� ל־ַה ב ֔א* E֙יֹו֔א�
ְך ל* � ַּמ* ֙י־ַה � ָֽנ� ד: �֙י ֔א # ֙יָֽנ� ֲע� ֙ים ו� מ�� ֲע� ַה ַ֤פ� � ֔א� ם� מ� ַה� ֶכ� ם ׀ ו� 1 ַה� ּ֖כ�
ַה׃ � ֶּ֖ז* ֵר ַה # ב� ָּד� ץ ְּב � ַ֤פ� ַה ֲח� ַּמ� # ְך ל� ל* ַּמ*� ֙י ַה � ָֽנ� אד: ֹות ו ֔א- ֵר:

ל 4 ֙י� - ֲח� ֙י ַה* � ֵר� ל ְׂש� � ֲע ב ו� ל־֙יֹו֔א�� ְך� ֔א* ל* N*ַּמ ֵר־ַה ב 1ְק ָּד� ַ֖ז Vֲח ֵּ֧י* ו

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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ד ְק:# ַ֤פ� ל� ְך  ל* ַּמ*� ַה �֙י  ָֽנ� ַ֤פ� ל� ל�  ֙י� Nֲח ַה ֙י  1 ֵר� ְׂש� ו� ב  E֙יֹו֔א� א  ִצ�2 ֵּ֧י� ו
ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ת־֙י� ֔א* ם  � ֲע� ת־ַה� ן 5֔א* - ָּד� ֵר� ֵּ֧י ת־ַה ֔א* ּו  ֵר� ב� ֲע ֵּ֧י ו

ל ֲח # ֵּנ תֹוְך־ַה ֵר ְּב� ( ָׁ֔ש* �֙יֵר ֔א ( ֲע� ֙ין ַה� # מ� ֵר ֙י� ֵרֹוֲע�� �ֲע ּו ב ָֽנ� �ֲח ֵּ֧י ו
ֵר׃  � ַ֖ז� ֲע� ל־֙י ֔א* ו� ד  � ֶּג� ץ 6ַה ֵר* # ל־֔א* ֔א* ו� ַה  ד� ֲע�� ל� ֶּג� ַה ֔אּו�  N:ב ֵּ֧י� ו

֙יב � ב� ס� ו� ן  ֲע �ֵּ֧י ַה  ָֽנ� � ָּד� ֔אּו�  N:ב ֵּ֧י� ו ֙י  - ָׁ֔ש� ד� ֲח� ֙ים  � ָּֽת� ֲח� ָּֽת
ֹון׃  �֙יד ל־ִצ� ֙י 7֔א* � ּו� ֲח� ֙י ַה # ֵר� ל־ֲע� ֶכ� ו� ֵר  ֵר־ִצ:� ִצ ב� ֔אּו� מ� N:ב ֵּ֧י� ו
ֵּ֧י ֙י ו - ָֽנ� �ֲע ָֽנ ּ֖כ� � ַה �tו� �mֲע׃ ב � ֵר ָׁ֔ש� # ֔א� ַה ְּב� � ַהּוד� ב ֙י� ג* # ל־ָֽנ* ּו ֔א* ֔א) ִצ�

ַה 8 + ֲע� ָׁ֔ש� ת� ַה  ִצ�2 ְק� מ� ֔אּו  E:ב ֵּ֧י� ו ץ  ֵר* - ֔א� ל־ַה� ֶכ� ְּב� ְטּו  � ָׁ֔ש7 ֵּ֧י� ו
mם׃  � ל� ֵרּוָׁ֔ש� ֙י� ֹום  ֙י� ֙ים  # ֵר� ְׂש� ֲע* ו� ֙ים  ( ָׁ֔ש� ב 9ֲ̀חד� ( ֙יֹו֔א� ן  # ָּֽת� ֵּ֧י� ו

֙י � ַה� ָּֽת� ו ְך  ל* - ַּמ* ל־ַה ֔א* ם  � ֲע� ד־ַה� ְק ַ֤פ� מ� ֵר  # ֹּ֥פ ס� ת־מ� ֔א*
ף � ל� ָׁ֔ש:� ל�  ֙י� N֙יָׁ֔ש־ֲח � ֔א� ף  ל* 1 ֔א* ֹות  ֔א2 מ� ַה3  ָֽנ* מ: ל ָׁ֔ש� b֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�
֙יָׁ֔ש׃ � ֔א� ף  ל* � ֔א* ֹות  ֔א# ָׁ֔ש־מ� מ� �ֲח ַה  ַהּוד�� ֙י� ֙יָׁ֔ש  � ֔א� ו� ב  ֵר* ֲח*�

ם 10 - ֲע� ת־ַה� ֵר ֔א* � ַ֤פ ן ס� � ֙י־ֶכ� ֵר� �ֲח ֹו ֔א ת� ד� ֔א: ו� ב־ָּד� 1ְך ל� ֵּ֧י ו
ד�      ס ֔א: מ� ֙י  את� 1 ְט� ֲח� ַה  ַהו�� ל־֙י� ֔א* ד  Eו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=2 ו

ן �hו �ת־ֲע א� ֔א* ֵר־ָֽנ� ב* �ֲע � ַה ַה ַהו�� ַה ֙י� � ָּֽת� ֲע ֙י ו� ֙ית� ְׂש�� ֵר ֲע� � ָׁ֔ש* �֔א
ד׃  �֔א: ֙י מ� ָּֽת� ל� � ּ֖כ ס� ֙י ָֽנ� # ָ֔ך� ּ֖כ� ָּד� ב� ֵר  11ֲע ְק* ְּב:- ד ְּב � ו� ם ָּד� #ְק� ֵּ֧י� ַ֤פו

ד � ו� ד� #ַה  ַ֖ז� ֲח: ֙יא  ב�� ֵּנ� ַה ד  � ל־ֶּג� ֔א* ַה�  ֙י� ַה� ַה  ַהו�� ֵר־֙י� ב ּוד�
ֵר׃  �אמ: ֵר 12ל� � מ ֔א� ַה  Z:ּ֖כ ד  ו�� ל־ָּד� ֔א*  � ָּֽת� ֵר� ְּב ד� ו� ֹוְך  Iל ַה�

ָ֔ך# ֵר־ל� ֲח ְּב� ֙יָ֔ך  - ל* ֲע� ל  � ָֽנֹוְט� ֙י  � ֶכ� ָֽנ: ֔א� ָׁ֔ש  X:ל ָׁ֔ש� ַה  ַהו�� ֙י�
ְך׃  � ַה־ּל� ְׂש* Vֲע � ֔א* ו� ם  � ַה* ת־מ� ֲח � ד 13֔א � ו� ל־ָּד� ֔א* ד  # ב=א־ג� ֵּ֧י� ו

֙ים ׀ � ָֽנ� ֲע־ָׁ֔ש� ב � ָ֔ך� ָׁ֔ש* ֹוא ל� ב� ת� �ֹו ַה bֵר ל אמ* ֵּ֧י=� ֹו ו ד־ל- ֶּג* ֵּ֧י ו
ָ֔ך2 ס� ָֽנ7 ֙ים  ָׁ֔ש� ד� Gֲ̀ח ַה  � ל:ָׁ֔ש� ם־ָׁ֔ש� ֔א� ָ֔ך  b*ִצ ֵר� ֔א ְּב� ׀  ב  � ֲע� ֵר�
ת ָׁ֔ש* ל:2 ָׁ֔ש� ֙יֹות  GVם־ַה ֔א� ו� ָ֔ך  ַ֤פ*� ד� ֵר: ּוא  ַה� ו� ֙יָ֔ך  E*ֵר ֙י־ִצ� � ָֽנ� ַ֤פ� ל�
֙יב # ָׁ֔ש� ַה־֔א� ַה מ� ֔א�� ֲע ּוֵר� � ַה� ָּד ָּֽת� ָ֔ך ֲע ִצ*� ֵר� ֔א ֵר� ְּב� ב* N*֙ים ָּד # מ� ֙י�

ֵר׃  � ב� ָּד� ֙י  � ֲח� ל� ד 14      סָׁ֔ש: � ל־ֶּג� ֔א* )ד  ו� ָּד� ֵר  אמ* ֵּ֧י=+ ו
֙ים � ְּב� ֙י־ֵר � ּ֖כ� ַה�  ַהו� ד־֙י� ֙י ב� 1א  ַה־ֵּנ� ל� ֹּ֥פ� ָֽנ� ד  ֔א:- מ� ֙י  � ֵר־ל� ִצ

֙יו ֵרֲחמו  מ�� �ֲח � ַה׃ ֵר ל� �ֹּ֥פ: ל־֔א* ֔א ם  � ד� ד־֔א� ֙י ן 15ּוב� ָּֽת�2 ֵּ֧י� ו
ד - ת מֹוֲע� � ד־ֲע� ֲע ו� ֵר  ְק* ְּב:� ַה ל מ� ֔א�� ֵר� ְׂש� ֙י� ֵר� ְּב� ב* N*ַה ָּד# ַהו� ֙י�
֙ים # ֲע� ב� ֲע ָׁ֔ש� ב ֵר ָׁ֔ש*� � ֔א� ד־ְּב� ֲע ו� ן�  ָּד� ם מ� ֲע�� ן־ַה� ת מ� �מ� ֵּ֧י� ו

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

m This meteg is a merkha in other texts.

֙יָׁ֔ש׃  � ף ֔א� ל* � ל 16֔א* ּוָׁ֔ש� �ֵר ְך ׀ ֙י� # ֔א� ל� ַּמ ֹו ַה ד2 ֲח3 ֙י� ל ָׁ֔ש� ֵּ֧י� םceו
ֵר ֵּ֧י=אמ* Gו ַה  ֲע�� ֵר� � ל־ַה� ֔א* ַה�  ַהו� ֙י� ם  1ֲח* ֵּנ� ֵּ֧י� ו  gּה ת� �ֲח ָׁ֔ש ל�
ָ֔ך - ד* ֙י� ף  ֵר* � ַה ַה* � ָּֽת� ב ֲע �ם� ֵר ֲע� ֙ית ְּב� 1 ֲח� ָׁ֔ש� ַּמ ְך ַה I֔א� ל� ַּמ ל

ן  ֵר* ם־ֶּג:� ֲע� ַה  ֙י�� ַה� ַה�  ַהו� ֙י� ְך  1 ֔א ל� ַהַהאוֵרָֽנַה ּומ ָֽנ� ו� # ֵר �֔א ַה�
֙י׃  � ס� ב7 ֙י� ַה 17      סַה Eַהו� ל־֙י� ֔א* ד  ו�2 ָּד� ֵר3  ֵּ֧י=אמ* ו

ֵר� אמ* N=ֵּ֧י ם ו ֲע�� ַה ב� � ּ֖כ* ַּמ ְך ׀ ַה � ֔א� ל� ַּמ ת־ַה � ֹו ׀ ֔א* ת� ֔א: ֵר� ְּב�
אן ְּצ=� ַה ַה ּל* # ֔א� ֙י ו� ֙ית� ו�� Vֲע ֙י ַה* � ֶכ� ָֽנ: ֔א� ֙י� ו� את� Nְט� ֙י ֲח� 1 ֶכ� ָֽנ: ַה ֔א� ֵּנ�2 ַה�
֙י׃  � ב� ֔א� ֙ית  # ב� ּוב� ֙י  � ְּב� ָ֔ך)  ד� ֙י� א  # ָֽנ� ֙י  ַה�2 ָּֽת� ּו  ְׂש- ֲע� ַה  � ַ֤פמ*

ֹו 18 ל� ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו ּוא  ַה- ַה ֹום  ֵּ֧י� ְּב ד  � ו� ל־ָּד� ֔א* ד  # ב=א־ג� ֵּ֧י� ו
ן  ֵר* ג:� ְּב�  Mֲח ְּב�� ַ֖ז� ַה� מ� ֙יַהו� � ם ל 1 ְק� ַה� ַה� ל� �ַהאֵרָֽנ֙יַה ֲע ָֽנ� ו� # ֵר �֔א

֙י׃  � ס� ב7 ֙י� #ַה 19ַה ּו� ִצ� ֵר  � ָׁ֔ש* �֔א ּ֖כ ד  ֵר־ֶּג�� ב ד� ּ֖כ� ד�  ו� ָּד� ל  1ֲע ֵּ֧י ו
ַה׃  � ַהו� ְך� 20֙י� ל* N*ַּמ ת־ַה ֔א* א  1ֵר� ֵּ֧י ו ַה  ָֽנ� ו� �ֵר �֔א ף  � ְק� ָׁ֔ש� ֵּ֧י ו

ֲחּו + ָּֽת ָׁ֔ש� ֵּ֧י� ַה ו ָֽנ� ו� �ֵר �א ֔א � ִצ� ֵּ֧י� ֙יו ו - ל� ֙ים ֲע� � ֵר� ב� ֙יו ֲע: ד�� ב� �ת־ֲע ֔א* ו�
ַה׃  ִצ� ֵר� � ֔א� ֙יו  � ֹּ֥פ� ֔א ְך  ל* ( ַּמ* ּוֲעM 21ל ָּד) ַה מ ָֽנ� ו� �ֵר �֔א ֵר  אמ* ֵּ֧י=� ו

ֹות ָֽנ+ ְק� ד ל� Eו� ֵר ָּד� אמ* ֵּ֧י=2 ֹו ו ָּד- ב� ל־ֲע ְך ֔א* ל* � ַּמ* ֙י־ַה � ָֽנ� ד: �א ֔א # ְּב�
ֵר # ִצ ֲע� ת� ַה ו� ֙יַהו�� � � ל Mֲח Nְּב� ַ֖ז� ֹות מ� ָֽנ1 ב� ן ל� ֵר* ֶּג:� ת־ַה ָ֔ך� ֔א* ַּמ� ֲע� מ�

ם׃  � ֲע� ל ַה� # ֲע ַה מ� � ַ֤פ� ֶּג� ַּמ ד 22ַה ו�� ל־ָּד� ַה� ֔א* ָֽנ� ו� Nֵר �ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=1 ו
ֹוב  ּט� ַה ְך  ל* � ַּמ* ַה ֙י  # ָֽנ� ד: �֔א ל  )ֲע ֙י ו� ֲח  # ַּ֞ק ֙יובֲע֙יָֽנו ֙י� - ֙יָֽנ� ֲע� ְּב�

ֵר � ְק� ְּב� ַה ֙י  # ל� ּוֶכ� ֙ים  ( ֶּג� ֵר� ַּמ: ַה ו� ַה  ל�� ֲע: ל� ֵר  � ְק� ְּב� ַה ַה�  ֔א� ֵר�
֙ים׃  � ִצ� ֲע� ְך 23ל� ל* - ַּמ* ל ְך  ל* � ַּמ* ַה ַה  ָֽנ� ו� # ֵר �֔א ן  ( ת ָֽנ� ל  ּ֖כ:� ַה

֙יָ֔ך      ס � ל:ַה* Vַה ֔א# ַהו� ְך ֙י� ל* ַּמ*� ל־ַה ַה� ֔א* ָֽנ� ו� Nֵר �ֵר ֔א אמ* ֵּ֧י=1 ו
ָ֔ך׃  � ִצ* ֵר� ֹו 24֙י� ָֽנ2 ֙י־ְק� � א ּ֖כ� Z=ַה ל ָֽנ� ו� �ֵר �ל־֔א ְך ֔א* ל* E*ַּמ ֵר ַה אמ* ֵּ֧י=2 ו

#ַה ֙יַהו� ל ַה  ( ל* �ֲע ֔א א  ל=+ ו� ֙יֵר  ֲח�� מ� ְּב� ָ֔ך�  ֹות� �֔א מ� 1ַה  ָֽנ* ְק� ֔א*
ן� ֵר* N:ֶּג ת־ַה ֔א* 1ד  ו� ָּד� ן  ְק* ֵּ֧י�2 ו ם  - ֵּנ� ֲח� ֹות  ל� ֲע: ֙י  � ל:ַה V֔א

֙ים׃  � ְּׁש� מ� �ֲח ֙ים  # ל� ְק� ָׁ֔ש� ף  ס* � ֶכ* ְּב� ֵר  � ְק� ְּב� ת־ַה ֔א* ן3 25ו� ב* ֵּ֧י� ו
֙ים - מ� ל� ֹות ּוָׁ֔ש� ל� ל ֲע: #ֲע ֵּ֧י ַה ו ֙יַהו�� � � ל Mֲח Nְּב� ַ֖ז� 1ד מ� ו� ם ָּד� ָׁ֔ש�2
ל # ֲע מ� ַה  � ַ֤פ� ֶּג� ַּמ ַה ֵר  # ִצ ֲע� ָּֽת� ו ץ  ֵר* ֔א�� ל� ַה�  ַהו� ֙י� ֵר  1 ת� ֲע� ֵּ֧י� ו

ל׃  � ֔א� ֵר� ְׂש� ֙י�

End of 2 Samuel

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

27 2 Samuel 24

 



Unicode/XML Leningrad Codex

Version: UXLC 1.8

2 Samuel

Attributed to:

Shemu'el ben Ya'akov
Aharon ben-Mosheh ben-Asher

ca 1008

Publisher:

Christopher V. Kimball
mail@cvkimball.com

Edition:

Unicode/XML Leningrad Codex (UXLC) 

https://tanach.us/Tanach.xml

From WLC 4.20 provided by the Groves Center. | WLC2XML[5 Feb 2023] - Transcription from 
Michigan-Claremont encoding to Unicode with XML markings. See details in notes. | 
ScanReplace/EditWLC[30 Dec 2020] - Edits/removes transcription notes; removes MDs. | 
ScanReplace/InsertCGJs[29 Dec 2020] - Places CGJ in Jerusalem VUV words and leading metegs. | 
Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file dated 2020.02.19 . | Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file 
dated 2020.10.19 . | Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file dated 2021.04.01 . | Updater[18 Sep 2022] 
- Changes.xml file dated 2021.10.19 . | Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file dated 2022.04.01 . | 
Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file dated 2022.07.04 . | Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file 
dated 2022.10.19 . | Updater[18 Sep 2022] - Changes.xml file dated 2022.12.07 . | Updater[18 Sep 2022] 
- Changes.xml file dated 2023.04.01 . | Converted to ODT by XML2ODT[9 Sep 2020] on 2023.03.31-
06.35. | 28 pages. 

Build 26.9 - 1 Apr 2023 00:00

28


