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ְקר   ]} א ה 1[אַויִּ ה  )]{ }ֶאל־ֹמֶשֶׁ֑ ר ְיהו  ֵּ֤ יו 1(ַוְיַדב  ל ָ֔ ד] 1[א  ֶהל מֹוע   ֹאֹ֥ ר 2[מ  אֹמֹֽ  ׃{ל 

ר/)]} ב ל   1/ַדב ֵּ֞ א  ְשר  ֵּ֤י יִּ ם 1(ֶאל־ְבנ  ֶהָ֔ ָּ֣ ֲאל  ַמְרת  ֹֽ ם)] 1[ְוא  ָ֗ ד  ם) 1(א  ֶכֶּ֛ יב מִּ ֹ֥ י־ַיְקרִּ ֹֽ ן 2(כִּ ְרב    2[ק 

ֶׁ֑ה יהו  ה)]{ }ַלֹֽ מ ָ֗ ן־ַהְבה  ר  ) 1(מִּ ק  ן־ַהב  אן 2(מִּ ָֹ֔ ן־ַהצ יבּו] 1[ּומִּ ם 2[ַתְקרִּ  ְרַבְנֶכֹֽ  ׃{ֶאת־ק 

נֹו  )]} ג ְרב  ה ק  ֵּ֤ ם־עֹל  ר 1(אִּ ָ֔ ק  ן־ַהב  ים] 1[מִּ מִּ  ר ת  ֹ֥ כ  ּנּו 2[ז  יֶבֶׁ֑ ַתח/)]{ }ַיְקרִּ ֶהל  1/ֶאל־ֶפֶּ֜ ֹאֵּ֤

ד   ֹו 1(מֹוע  יב ֹאתָ֔ ָּ֣ ֹו] 1[ַיְקרִּ ְרצֹנ  ה 2[לִּ ֹֽ י ְיהו  ֹ֥ ְפנ   ׃{לִּ

ֹו]} ד דָ֔ ְך י  ַמָּ֣ ל] 1[ְוס  ה 2[ַע  ֶׁ֑ עֹל  ֹֽ אש ה  ָֹּ֣ ֹו]{ }ר ה ל  ֹ֥ ְרצ  יו 1[ְונִּ ֹֽ ל  ר ע  ֹ֥  ׃{ְלַכפ 

ט)]} ה ַחֶּ֛ ר 1(ְוש  ָּק   ן ַהב  ֶׁ֑ה 1[ֶאת־ֶבֹ֥ ָּ֣י ְיהו  ְפנ  יבּו/)]{ }לִּ ְקרִּ הִּ ן/ 1/ְוְ֠ ֲהרֵֹּ֤ י ַאֹֽ ים   /ְבנ ֵ֨ ֲהנִּ ֶאת־ 1(ַהכֹֹֽ

ם ָ֔ ם/)] 1[ַהד  ֵּ֤ ּו ֶאת־ַהד  ְָֽרקֵ֨ ֹֽ ַח   /ְוז  ְזב ֵ֨ יב 1(ַעל־ַהמִּ בִָּ֔ ַתח] 2[ס  ד 3[ֲאֶשר־ֶפ  ֹֽ ֶהל מֹוע   ׃{ֹאֹ֥

יט]} ו ְפשִּ  ה 1[ְוהִּ ֶׁ֑ עֹל  ֹֽ ּה]{ }ֶאת־ה  ח ֹאת   ַתֹ֥ יה   1[ְונִּ ֶחֹֽ ְנת   ׃{לִּ

ְתנּו/)]} ז ֹֽ נ  ן/ 1/ְוְ֠ ֲהרֹֹ֧ י ַאֹֽ ן /ְבנ ֵ֨ ֶּ֛ ש 1(ַהכֹה  ַח  1[א   ֶׁ֑ ְזב  ים]{ }ַעל־ַהמִּ צִּ  ּו ע  ְרכֹ֥ ֹֽ ש 1[ְוע  ֹֽ א   ׃{ַעל־ה 

ּו)]} ח ְרכָ֗ ֹֽ ֲהרֹן  ) 1(ְוע  ֵּ֤י ַאֹֽ ים 2(ְבנ  ֲהנִָּ֔ ת)] 1[ַהכָֹּ֣ ֵ֚ ים 1(א  חִָּ֔ אש] 2[ַהְּנת   ֹ ר ֶדר 3[ֶאת־ה  ֶׁ֑ { ְוֶאת־ַהפ 

ים  )]} צִּ ע  ֹֽ ש 1(ַעל־ה  א ָ֔ ר ַעל־ה  ר] 1[ֲאֶשָּ֣ ַח  2[ֲאֶש  ֹֽ ְזב   ׃{ַעל־ַהמִּ

יו]} ט ע   ֹו ּוְכר  ְרבֹ֥ ם 1[ְוקִּ יִּ ֶׁ֑ ץ ַבמ  ְרַחָּ֣ ן/)]{ }יִּ ֵּ֤ יר ַהכֹה  ְקטִֵּ֨ ה 1(ֶאת־ַהכֹל   /ְוהִּ ח  ְזב ָ֔ ה)] 1[ַהמִּ ֶּ֛  1(עֹל 

ֹוַח  יח  יַח־נִּ ֹֽ ה ר  ֹ֥ ש  ה 2[אִּ ֹֽ יהו   }ס{ ׃{ַלֹֽ

ֹו/)]} י נֹ֧ ְרב  אן ק  ֵֹ֨ ן־ַהצ ם־מִּ ים /ְואִּ ֶּ֛ בִּ ן־ַהְכש  ים 1(מִּ זִּ  עִּ ֹֽ ן־ה  ֹו מִּ ה 1[אֹ֥ ֶׁ֑ ים]{ }ְלעֹל  מִּ  ר ת  ֹ֥ כ   1[ז 

ּנּו יֶבֹֽ  ׃{ַיְקרִּ

ֹו/)]} יא ט ֹאתֶּ֜ ַחֵ֨ ל/ 1/ְוש  ַח  /ַעָּ֣ ֶּ֛ ְזב  ה 1(ֶיֶָֹֽ֧רְך ַהמִּ נ  ֹפ  ֶׁ֑ה 1[צ  ָּ֣י ְיהו  ְפנ  ְָֽר֡קּו/)]{ }לִּ ֹֽ ן// 1/ְוז  ֲהרֵֹ֨ ֩י ַאֹֽ  /ְבנ 

ים ֹ֧ ֲהנִּ ֹו /ַהכֹֹֽ מֶּ֛ ַח  1(ֶאת־ד  ְזב   יב 1[ַעל־ַהמִּ ֹֽ בִּ  ׃{ס 

ח ֹאתֹו  )]} יב ַתֵּ֤ יו 1(ְונִּ ח ָ֔ ְנת  ֹו] 1[לִּ ֹו 2[ְוֶאת־רֹאש  ְדרֶׁ֑ ן  )]{ }ְוֶאת־פִּ ְך ַהכֹה  ַרֵּ֤ ם 1(ְוע  ַעל־)] 1[ֹאת ָ֔

ים   צִּ ע  ֹֽ ש 1(ה  א ָ֔ ר ַעל־ה  ר] 2[ֲאֶשָּ֣ ַח  3[ֲאֶש  ֹֽ ְזב   ׃{ַעל־ַהמִּ

ם]} יג יִּ ַע  ֶרב ְוַהְכר  ם 1[ְוַהֶקֹ֥ יִּ ֶׁ֑ ץ ַבמ  ְרַחָּ֣ ן/)]{ }יִּ ֵּ֤ יב ַהכֹה  ֵ֨ ְקרִּ יר  1(ֶאת־ַהכֹל   /ְוהִּ ָּ֣ ְקטִּ ְוהִּ

ה ח  ְזב ָ֔ ּוא)] 1[ַהמִּ ה הָ֗ ָּ֣ ה) 1(עֹל  ֶּ֛ ש  ַח  2(אִּ יחֹ  יַח נִּ ֹ֥ ה 2[ר  ֹֽ יהו   }פ{ ׃{ַלֹֽ

 --שני  --

ֹוף)]} יד עֶּ֛ ן־ה  ם מִּ ֹ֧ ֹו 1(ְואִּ נ  ְרב  ה ק  ֹ֥ ֶׁ֑ה 1[עֹל  יהו  ים)]{ }ַלֹֽ ָ֗ ן־ַהֹתרִּ יב מִּ ָּ֣ ְקרִּ ֹו) 1(ְוהִּ י  2(אֶּ֛ ֹ֥ ן־ְבנ  מִּ

ֹו 1[ַהיֹונ  ה נֹֽ ְרב   ׃{ֶאת־ק 

ן  )]} טו ֹו ַהכֹה  יבֵּ֤ ְקרִּ ַח  1(ְוהִּ ְזב ָ֔ ַלק  )] 1[ֶאל־ַהמִּ ֹו 1(ּומ  יר] 2[ֶאת־רֹאשָ֔ ְקטִּ  ה 3[ְוהִּ ח  ֶׁ֑ ְזב  { ַהמִּ

ֹו]} מָ֔ ה ד  ָּ֣ ְמצ  ל] 1[ְונִּ ַח  2[ַע  ֹֽ ְזב  יר ַהמִּ ֹ֥  ׃{קִּ
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ֹו]} טז ת  יר ֶאת־ֻמְרא  ֹ֥ סִּ ּה 1[ְוה  ֶׁ֑ ת  צ  ּה/)]{ }ְבֹנֹֽ יְך ֹאת ֶּ֜ ְשלִֵּ֨ ַח   1/ְוהִּ ְזב ֵ֨ ֶצל ַהמִּ ֵּ֤ ה 1(א  ְדמ  ָ֔ ֶאל־] 1[ק 

ֹום ֶשן 2[ְמק  ֹֽ  ׃{ַהד 

ֹו/)]} יז ע ֹאתָּ֣ ַסֵ֨ יו   /ְושִּ פ  ְכנ  יל   1(בִּ א ַיְבדִּ ָֹּ֣ ֹו/)] 1[ל יר ֹאתֵּ֤ ְקטִֵּ֨ ן   /ְוהִּ ה 1(ַהכֹה  ח  ְזב ָ֔ ַעל־] 2[ַהמִּ

ים צִּ  ע  ֹֽ ש 3[ה  ֶׁ֑ א  ר ַעל־ה  ּוא)]{ }ֲאֶשָּ֣ ה הָ֗ ָּ֣ ה) 1(עֹל  ֶּ֛ ש  ַח  2(אִּ יחֹ  יַח נִּ ֹ֥ ה 1[ר  ֹֽ יהו   }ס{ ׃{ַלֹֽ

 

 


