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ים)]} א ִ֗ ָבר  ה ַהדְּ לֶּ ֵ֣ ר) 1(א  ה   ֲאשֶֶּׁ֨ ר ֹמשֶּ ֶּ֤ בֶּ ל 2(ד  ָרא ֵ֔ שְּ ל־ָכל־י  ר] 1[אֶּ בֶּ ֵ֖ ע  ן 2[בְּ ֵּ֑ ד   {ַהַירְּ

ר/)]} ָבָּ֡ דְּ ֹול ֜סּוף/ 1/ַבמ  ֲעָרָב֩ה מֶׁ֨ ן  2/ָבָּֽ ין־ָפאָרָ֧ ָּֽ לב  פֶּ ין־ֹתֹּ֛ ָּֽ ת 1(ּוב  רֵֹ֖ ֲחצ  ן ַוָּֽ ָלָבָ֥ ב 1[וְּ י ָזָהָּֽ ָ֥ ד   ׃{וְּ

ר/)]} ב ד ָעָשָ֥ ב 1(יֹום   /ַאַחֶׁ֨ ֵ֔ חֹר  ָּֽ ְך] 1[מ  רֶּ ֵ֖ יר 2[דֶּ ֵּ֑ ע  ד]} {ַהר־ש  ַע  1[ַעֵ֖ ָּֽ נ  ש ַברְּ ָ֥  ׃{ָקד 

י  )]} ג ה  ַֽיְּ ה 1(ַוָּֽ ים ָשָנֵ֔ ֵ֣ ָבע  ַארְּ ש] 1[בְּ דֶּ ר חֵֹ֖ י־ָעָשָ֥ ָּֽ ת  ַעשְּ ש 2[בְּ דֶּ ד ַלחֵֹּ֑ ָחֵ֣ אֶּ ה  )]} {בְּ ר ֹמשֶּ ֶּ֤ בֶּ  1(ד 

ל ָרא ֵ֔ שְּ ֵ֣י י  נ  ל־בְּ כֹל/)] 1[אֶּ ר 1/כְְּּ֠ הָוֹּ֛ה ֲאשֶֶּׁ֨ ה יְּ ָּוָ֧ ֹו 1(צ  ם 2[ֹאתֵ֖ ָּֽ הֶּ  ׃{ֲאל 

ֹו)]} ד י ַהכֹתִ֗ ֵ֣ ֲחר  ת) 1(ַאָּֽ ֵ֚ יחֹן  ) 2(א  י 3(ס  ֵ֔ ֱאֹמר  ְך ָהָּֽ לֶּ ֵ֣ ב] 1[מֶּ ֵ֖ ר יֹוש  ָ֥ ֹון 2[ֲאשֶּ בֵּ֑ שְּ חֶּ ת)]} {בְּ א ִ֗  1(וְּ

ֹוג) ן 2(עֵ֚ ְך ַהָבָשֵ֔ לֶּ ֵ֣ ת] 1[מֶּ ָתרֵֹ֖ ַעשְּ ב בְּ ָ֥ ר־יֹוש  י 2[ֲאשֶּ ע  ָּֽ רֶּ דְּ אֶּ  ׃{בְּ

ן]} ה ֵ֖ ד  ר ַהַירְּ בֶּ ָ֥ ע  ב 1[בְּ ץ מֹוָאֵּ֑ רֶּ ֵ֣ אֶּ ה]} {בְּ יל ֹמשֵֶּ֔ ֵ֣ ר)] 1[הֹוא  ֹּ֛ א  את 1(ב  ֵֹ֖ ה ַהז ת־ַהתֹוָרָ֥  2[אֶּ

ר אֹמָּֽ  ׃{ל 

ינּו)]} ו ֹּ֛ הָוָ֧ה ֱאֹלה  ינּו 1(יְּ ֵ֖ ל  ר א  ָ֥ בֶּ ר 1[ד  אֹמֵּ֑ ב ל  ֵ֣ חֹר  ת]} {בְּ בֶּ ֵ֖ ם שֶּ ָ֥ ה 1[ַרב־ָלכֶּ ָּֽ ר ַהזֶּ  ׃{ָבָהָ֥

ּו׀/)]} ז נֵ֣ ם 1/פְּ ּו ָלכִֶּ֗ עֵ֣ אּו/) 1(ּוסְּ י   /ּובֶֹׁ֨ ֱאֹמר  ר ָהָּֽ ָניו   2(ַהָ֥ כ  ל־ָכל־שְּ אֶּ ר)] 1[וְּ ה ָבָהֹּ֛ ֲעָרָבָ֥  1(ָבָּֽ

ב ֵַֽ֖גֶּ ה ּוַבנֶּ ָלָ֥ פ  ֹוף ַהָיֵּ֑ם 2[ּוַבשְּ חֵ֣ י  )]} {ּובְּ ַנֲענ  כְּ ץ ַהָּֽ רֶּ ֶּ֤ ֹון 1(אֶּ ָבנֵ֔ ַהלְּ ל] 1[וְּ ר ַהָגדֵֹ֖  2[ַעד־ַהָנָהָ֥

ת ָרָּֽ ַהר־פְּ  ׃{נְּ

ה)]} ח ֹּ֛ א  ם 1(רְּ ֵ֖ יכֶּ נ  פְּ י ל  ת  ץ 1[ָנַתָ֥ רֶּ ת־ָהָאֵּ֑ אּו)]} {אֶּ ץ 1(בֵֹ֚ רֶּ ת־ָהָאֵ֔ ּו אֶּ שֵ֣ ע /)] 1[ּורְּ ַבֵ֣ שְּ ר נ  ֵ֣ ֲאשֶּ

הָוה ם/ 1/יְְּּ֠ יכֶּ֜ ת  ַיֲעקֹב   2/ַלֲאבֶֹׁ֨ לְּ ק ּוָּֽ ָחֶּ֤ צְּ י  ם לְּ ָרָהֶׁ֨ ַאבְּ ם 1(לְּ ת ָלהֵֶּ֔ ֵ֣ ם] 2[ָלת  ָעֵ֖ ַזרְּ ם 3[ּולְּ ָּֽ יהֶּ ֲחר   ׃{ַאָּֽ

ר]} ט ֹאַמֵ֣ ם ָוָּֽ כֵֶּ֔ וא] 1[ֲאל  ֵ֖ ת ַהה  ָ֥ ר 2[ָבע  אֹמֵּ֑ י]} {ל  ֵ֖ ַבד  ל לְּ א־אּוַכָ֥ ָֹּֽ ם 1[ל ָּֽ כֶּ תְּ ת אֶּ ָ֥ א   ׃{שְּ

ם]} י ֵ֖ יכֶּ ה  ה ֱאֹלָּֽ הָוָ֥ ם 1[יְּ ֵּ֑ כֶּ תְּ ה אֶּ ָבֵ֣ רְּ ֹום]} {ה  ֵ֣ם ַהיֵ֔ כֶּ נְּ ה  ם] 1[וְּ י  י ַהָשַמֵ֖ ָ֥ ב  ֹוכְּ כָּֽ ב 2[כְּ  ׃{ָלרָֹּֽ

 --שני  --

ה/)]} יא הָוָ֞ ם 1/יְּ כִֶּ֗ ֹות  י ֲאבָּֽ ֵ֣ ף ) 1(ֱאֹלה  ָ֧ םיֹס  ֹּ֛ יכֶּ ם 2(ֲעל  ֵ֖ ים 1[ָככֶּ ֵּ֑ ָעמ  ף פְּ לֶּ ֵ֣ ם]} {אֶּ כֵֶּ֔ תְּ ְך אֶּ ֵ֣ יָבר  ָּֽ  1[ו 

ר] ֵ֖ ֲאשֶּ ם 2[ַכָּֽ ָּֽ ר ָלכֶּ ָ֥ בֶּ  ׃{ד 

א]} יב ָשֵ֖ ה אֶּ יָכָ֥ י 1[א  ֵּ֑ ַבד  ם]} {לְּ ֵ֖ ַשֲאכֶּ ם ּוַמָּֽ ָ֥ ֲחכֶּ ם 1[ָטרְּ ָּֽ כֶּ יבְּ ָּֽ ר   ׃{וְּ

ם/)]} יג כֶּ ּו ָלְּ֠ ים/ 1/ָהבֵ֣ ָ֧ ים ֲחָכמ  ים /ֲאָנש ֶׁ֨ ֹּ֛ בֹנ  ים 1(ּונְּ ֵ֖ יֻדע  ָּֽ ם 1[ו  ֵּ֑ יכֶּ ט  בְּ ש  ם]} {לְּ ֵ֖ ימ  ֲאש   1[ַוָּֽ

ם ָּֽ יכֶּ אש  ָרָּֽ  ׃{בְּ

ּו]} יד ַתֲענֵ֖ י 1[ַוָּֽ ֵּ֑ ּו]} {ֹאת  רֵ֔ אמְּ ֵֹ֣ ָת ] 1[ַות רְּ ַבֵ֖ ר־ד  ר ֲאשֶּ ֹוב־ַהָדָבָ֥ ֹות 2[טָּֽ ֲעשָּֽ  ׃{ַלָּֽ

ח/)]} טו ַקָ֞ אֶּ ם 1/ָוָּֽ יכִֶּ֗ ט  בְּ י ש  ֵ֣ ת־ָראש  ים  ) 1(אֶּ ים ֲחָכמ  ֶּ֤ ים 2(ֲאָנש  יֻדע ֵ֔ ָּֽ ן )] 1[ו  ָ֥ ת  אֶּ םָוָּֽ  1(אֹוָתֹּ֛

ים ֵ֖ ם 2[ָראש  ֵּ֑ יכֶּ ים/)]} {ֲעל  י ֲאָלפ ֜ ֶׁ֨ ֹות 1/ָשר  אִ֗ י מ  ֵ֣ ָשר  ים  ) 1(וְּ ש  י ֲחמ  ֶּ֤ ָשר  ת 2(וְּ י ֲעָשרֵֹ֔ ֵ֣ ָשר   1[וְּ

ים] ֵ֖ ר  טְּ שָֹּֽ ם 2[וְּ ָּֽ יכֶּ ט  בְּ ש   ׃{לְּ
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ה  )]} טז ֲאַצּוֶּ ם 1(ָוָּֽ יכֵֶּ֔ ט  פְּ ת־שֵֹ֣ וא] 1[אֶּ ֵ֖ ת ַהה  ָ֥ ר 2[ָבע  אֹמֵּ֑ ם  )]} {ל  יכֶּ ין־ֲאח  ַע ב  ם  1(ָשֹמֶּ֤ ֵ֣ תֶּ ַפטְּ ּושְּ

ק דֶּ יו] 1[צֵֶּ֔ ֵ֖ ין־ָאח  יש ּוב  ָ֥ ין־א  ָּֽ ֹו 2[ב  רָּֽ ין ג  ָ֥  ׃{ּוב 

ים/)]} יז ירּו ָפנ ֜ א־ַתכ ֶׁ֨ ָֹּֽ ט 1/ל ָפִ֗ שְּ ן ַכָגדֹל  ) 1(ַבמ  ּון 2(ַכָקטֶֹּ֤ ָמעֵ֔ שְּ ּורּו  )] 1[ת  א ָתגֶׁ֨ ֶֹּ֤ י־ 1(ל נ  פְּ מ 

יש ט] 2[א ֵ֔ ָפֵ֖ שְּ י ַהמ  ָ֥ ּוא 3[כ  ים הֵּ֑ ֵ֣ אֹלה  ָּֽ ַהָדָבר  )]} {ל  ם 1(וְּ כֵֶּ֔ ה מ  ֵ֣ שֶּ קְּ ר י  ֵ֣ ּון ] 1[ֲאשֶּ בָ֥ ר  ַתקְּ

י ַלֵ֖ יו 2[א  ָּֽ ת  ַמעְּ  ׃{ּושְּ

ם]} יח ֵ֖ כֶּ תְּ ה אֶּ ָ֥ ֲאַצּוֶּ וא 1[ָוָּֽ ֵּ֑ ת ַהה  ֵ֣ ים]} {ָבע  ֵ֖ ָבר  ת ָכל־ַהדְּ ָ֥ ּון 1[א  ֲעשָּֽ ר ַתָּֽ ָ֥  ׃{ֲאשֶּ

ב)]} יט ִ֗ חֹר  ָּֽ ע מ  ַסֵ֣ ְך/) 1(ַונ  לֶּ ר// 1/ַונ ָּ֡ ָבֵ֣ דְּ ת ָכל־ַהמ  ֵ֣ א א  ַהנֹוָרֶׁ֨ ר  2/ַה֜הּוא /ַהָגדֹו֩ל וְּ ֵ֣ ֲאשֶּ

ם יתִֶּ֗ א  ְך) 2(רְּ רֶּ ֵ֚ י 3(דֶּ ֵ֔ ֱאֹמר  ר ָהָּֽ ָּוֹּ֛ה)] 1[ַהֵ֣ ר צ  ָ֥ ֲאשֶּ ינּו 1(ַכָּֽ ֵ֖ ה ֱאֹלה  הָוָ֥ נּו 2[יְּ א]} {ֹאָתֵּ֑ ֹֹ֕  1[ַוָנב

ד] ַע  2[ַעֵ֖ ָּֽ נ  ש ַברְּ ָ֥  ׃{ָקד 

ר]} כ ֹאַמֵ֖ ם 1[ָוָּֽ ֵּ֑ כֶּ ם  )]} {ֲאל  י 1(ָבאתֶּ ֵ֔ ֱאֹמר  ר ָהָּֽ ינּו] 1[ַעד־ַהֵ֣ ֵ֖ ה ֱאֹלה  הָוָ֥ ר־יְּ נּו 2[ֲאשֶּ ן ָלָּֽ ָ֥  ׃{ֹנת 

ה/)]} כא א  ְּ֠ ן/ 1/רְּ יָך /ָנַתֶׁ֨ ֹּ֛ הָוָ֧ה ֱאֹלהֶּ ֵ֖יָך 1(יְּ ָפנֶּ ץ 1[לְּ רֶּ ת־ָהָאֵּ֑ ש)]} {אֶּ ִ֗ ֵ֣ה ר  ֩ר //) 1(ֲעל  ֲאשֶּ ַכָּֽ

ר בֶֶּׁ֨ ה /ד  הָו֜ יָך   1/יְּ י ֲאבֹתֶֶּׁ֨ ֶּ֤ ְך 2(ֱאֹלה  א] 1[ָלֵ֔ יָרֵ֖ ת 2[ַאל־ת  ָחָּֽ ַאל־ת   ׃{וְּ

 --י לישש --

ַלי  )]} כב ּון א  בֵ֣ רְּ קְּ ם   1(ַות  כֶּ ּו)] 1[ֻכלְּ רִ֗ אמְּ ָֹּֽ ים  ) 1(ַות ה ֲאָנש  ָחֶּ֤ לְּ שְּ ינּו 2(נ  ָפנ ֵ֔ נּו] 2[לְּ רּו־ָלֵ֖ פְּ ַיחְּ  3[וְּ

ץ רֶּ ת־ָהָאֵּ֑ נּו  )]} {אֶּ בּו ֹאָתֶׁ֨ ֶּ֤ ָיש  ר 1(וְּ ְך  )] 1[ָדָבֵ֔ רֶּ ֶׁ֨ ת־ַהדֶּ ּה 1(אֶּ ה־ָבֵ֔ ֲעלֶּ ר ַנָּֽ ֵ֣ ת  )] 2[ֲאשֶּ א   1(וְּ

ים ֵ֔ ָער  ָּֽ ָ֥ ] 3[הֶּ א רֲאשֶּ ֵֹ֖ ן 4[ָנב ָּֽ יהֶּ  ׃{ֲאל 

יַנֵ֖י]} כג ע  ב בְּ יַטָ֥ ר 1[ַוי  ם  )]} {ַהָדָבֵּ֑ כֶּ ח מ  ַקֶּ֤ אֶּ ים 1(ָוָּֽ ר ֲאָנש ֵ֔ ֵ֣ים ָעָשֵ֣ נ  ד] 1[שְּ ָחֵ֖ יש אֶּ ָ֥  2[א 

ט בֶּ  ׃{ַלָשָּֽ

נּו  )]} כד פְּ ָרה 1(ַוי  ּו ָהָהֵ֔ ֲעלֵ֣ אּו] 1[ַוַיָּֽ ל 2[ַוָיבֵֹ֖ כֵֹּ֑ שְּ ּו]} {ַעד־ַנֵַ֣חל אֶּ לֵ֖ ַרגְּ ַֽיְּ ּה 1[ַוָּֽ  ׃{ֹאָתָּֽ

ָיָדם  )]} כה ּו בְּ חֶּ֤ קְּ ץ 1(ַוי  רֶּ י ָהָאֵ֔ ֵ֣ ר  פְּ דּו] 1[מ  ֵ֖ ינּו 2[ַויֹור  ֵּ֑ ל  נּו/)]} {א  בּו ֹאָתֶּ֤ ּו 1(ָדָבר   /ַוָיש ֶׁ֨ רֵ֔ אמְּ ֵֹ֣  1[ַוי

ץ] רֶּ ה ָהָאֵ֔ ינּו] 2[טֹוָבֵ֣ ֵ֖ ה ֱאֹלה  הָוָ֥ ר־יְּ נּו 3[ֲאשֶּ ן ָלָּֽ ָ֥  ׃{ֹנת 

ם]} כו ֵ֖ יתֶּ א ֲאב  ָֹ֥ ל ת 1[וְּ ֲעֹלֵּ֑ ּו]} {ַלָּֽ רֹ֕ י] 1[ַוַתמְּ ָ֥ ת־פ  הָוֵ֖ה אֶּ ם 2[יְּ ָּֽ יכֶּ ה   ׃{ֱאֹלָּֽ

ם  )]} כז יכֶּ ֳהל  ָאָּֽ ּו בְּ נֶּ֤ ָרגְּ ָּֽ ּו 1(ַות  רֵ֔ אמְּ ֵֹ֣ הָוה  )] 1[ַות ת יְּ ַאֶּ֤ נְּ ש  נּו 1(בְּ נּו] 2[ֹאָתֵ֔ יָאֵ֖ ֹוצ  ץ  3[הָּֽ רֶּ ֵ֣ אֶּ מ 

ם י  ָרֵּ֑ צְּ נּו)]} {מ  ת ֹאָתֹּ֛ ָ֥ י 1(ָלת  ֵ֖ ֱאֹמר  ַיָ֥ד ָהָּֽ נּו 1[בְּ ָּֽ יד  מ  ַהשְּ  ׃{לְּ

ים 1/ָאָנֵ֣ה׀/)]} כח נּו עֹל ִ֗ נּו/) 1(ֲאַנֵ֣חְּ ָבב ֜ ת־לְּ סּו אֶּ ַמֶׁ֨ ינּ֩ו ה  ר 1/ַאח  אֹמִ֗ ֹול/) 2(ל  ם ָגדֶּ֤  3(ָוָרם   /ַעֵ֣

נּו מֵֶּ֔ ים)] 1[מ  ֹּ֛ ת 1(ָער  צּורֵֹ֖ ת ּובְּ דֹֹלָ֥ ם 2[גְּ י  ים]} {ַבָשָמֵּ֑ ֵ֖ י ֲעָנָק  ָ֥ נ  ַגם־בְּ ם 1[וְּ ינּו ָשָּֽ ָ֥  ׃{ָרא 

ר]} כט ֹאַמֵ֖ ם 1[ָוָּֽ ֵּ֑ כֶּ ּון]} {ֲאל  אֵ֖ ירְּ ָּֽ לֹא־ת  ָּֽ ּון וְּ צָ֥ ַערְּ ם 1[לֹא־ַתָּֽ ָּֽ הֶּ  ׃{מ 

ם  )]} ל יכֶּ ה  הָוֶּ֤ה ֱאֹלָּֽ ם 1(יְּ יכֵֶּ֔ נ  פְּ ְֵ֣ך ל  הֹל  ּוא] 1[ַהָּֽ ם 2[הֵ֖ ֵּ֑ ם ָלכֶּ ֵ֣ ָלח  כֹל/)]} {י  ר 1/כְְּּ֠ ה  ֲאשֶֶּׁ֨ ָעָשָ֧

ם ֹּ֛ כֶּ תְּ ם 1(א  י  ַרֵ֖ צְּ מ  ם 1[בְּ ָּֽ יכֶּ ינ  ָּֽ ע   ׃{לְּ
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ָבר  )]} לא דְּ יָת  1(ּוַבמ  ר ָרא ֵ֔ ֵ֣ ֲאָך  )] 1[ֲאשֶּ ָשָּֽ ר נְּ ֶּ֤ יָך 1(ֲאשֶּ הָוֵ֣ה ֱאֹלהֵֶּ֔ יש] 2[יְּ ֵ֖ ָשא־א  ר י  ָ֥ ֲאשֶּ  3[ַכָּֽ

ֹו נֵּ֑ ת־בְּ ְך  )]} {אֶּ רֶּ ֶׁ֨ ָכל־ַהדֶּ ם 1(בְּ תֵֶּ֔ ר ֲהַלכְּ ֵ֣ ם] 1[ֲאשֶּ ֵ֖ ֲאכֶּ ה 2[ַעד־בָֹּֽ ָּֽ ֹום ַהזֶּ  ׃{ַעד־ַהָמקָ֥

ר]} לב ֵּ֑ה 1[ּוַבָדָבֵ֖ ם  )]} {ַהזֶּ כֶּ ינְּ ָּֽ ם 1(א  ינ ֵ֔ ֲאמ  יהָוֵ֖ה] 1[ַמָּֽ ם 2[ַבָּֽ ָּֽ יכֶּ ה   ׃{ֱאֹלָּֽ

ם/)]} לג יכֶּ֜ נ  פְּ ְך ל  הֹל ֶׁ֨ ְך 1/ַהָּֽ רֶּ ִ֗ ם) 1(ַבדֶּ ֹּ֛ ּור ָלכֶּ ֹום 2(ָלתָ֥ ם 1[ָמקֵ֖ ֵּ֑ כֶּ תְּ ש׀/)]} {ַלֲחֹנָּֽ ֵ֣ ָלה 1/ָבא  יְּ  1(ַלִ֗

ם  ) כֶּ תְּ ֹאָּֽ ְך  ) 2(ַלרְּ רֶּ ֶׁ֨ ּה 3(ַבדֶּ כּו־ָבֵ֔ לְּ ָּֽ ר ת  ֵ֣ ַֽן] 1[ֲאשֶּ ָעָנֵ֖ ָּֽ ם 2[ּובֶּ  ׃{יֹוָמָּֽ

הָוֵ֖ה]} לד ע יְּ ַמָ֥ שְּ ם 1[ַוי  ֵּ֑ יכֶּ ר  בְּ ֹול ד  ת־קֵ֣ ף]} {אֶּ צֵֹ֖ קְּ ע  1[ַוי  ָשַבָ֥ רַוי  אֹמָּֽ  ׃{ל 

יש  )]} לה ה א  ָ֥ אֶּ רְּ ם־י  ה 1(א  לֶּ ים ָהא ֵ֔ ֵ֣ ֲאָנש  ע] 1[ָבָּֽ ֹור ָהָרֵ֖ ֵּ֑ה 2[ַהדָ֥ ת)]} {ַהזֶּ ֵ֚ ץ  1(א  רֶּ ָהָאֵ֣

ה י] 1[ַהּטֹוָבֵ֔ ת  עְּ ַבֵ֔ שְּ ר נ  ֵ֣ ת] 2[ֲאשֶּ ֵ֖ ם 3[ָלת  ָּֽ יכֶּ ת   ׃{ַלֲאבָֹּֽ

י/)]} לו ּוָלת ָ֞ ה   1/זָּֽ ֻפנֶּ ן־יְּ ב בֶּ ֶּ֤ ָנה 1(ָכל  אֵֶּ֔ רְּ ּוא י  ץ)] 1[הֵ֣ רֶּ ת־ָהָאֹּ֛ ן אֶּ ָ֧ ת  ֹו־אֶּ לָּֽ ּה 1(וְּ ַרְך־ָבֵ֖ ר ָדָּֽ ָ֥  2[ֲאשֶּ

ָבָנֵּ֑יו ַען]} {ּולְּ א] 1[ַיֹ֕ ֵ֖ ל  ר מ  ָ֥ ה 2[ֲאשֶּ הָוָּֽ י יְּ ָ֥ ֲחר   ׃{ַאָּֽ

י  )]} לז ה 1(ַגם־ב  הָוֵ֔ ַאַנֵַֽ֣ף יְּ תְּ ם] 1[ה  ֵ֖ כֶּ ַללְּ גְּ ר 2[ב  אֹמֵּ֑ ה]} {ל  ם 1[ַגם־ַאָתֵ֖ א ָשָּֽ ָֹ֥ א־ָתב ָֹּֽ  ׃{ל

ן־נּון  )]} לח ַע ב  הֹוֻשֶּ֤ יָך 1(יְּ ָפנֵֶּ֔ ד לְּ ֵ֣ עֹמ  ּוא] 1[ָהָּֽ ָמה 2[הֵ֖ ק]} {ָיֵ֣בֹא ָשֵּ֑ ֹו ַחז ֵ֔ ּוא] 1[ֹאתֵ֣ י־הֵ֖  2[כ 

ל ָּֽ ָרא  שְּ ת־י  ָנה אֶּ ָ֥ לֶּ ח   ׃{ַינְּ

 --י רביע --

ם/)]} לט תֶּ֜ ר ֲאַמרְּ ֩ם ֲאשֶֶּׁ֨ כֶּ ַטפְּ ה 1/וְּ יִֶּ֗ הְּ ָּֽ ז י  ם/) 1(ָלַבֵ֣ יכֶּ נ  בְּ ר 1/ּוְּ֠ ּו ַהיֹום   ֲאשֶֶּׁ֨ עֶּ֤ א־ָידְּ ָֹּֽ ֹוב  2(ל טֵ֣

ע ָמה] 1[ָוָרֵ֔ ֵ֖ ָמה 2[ה  אּו ָשֵּ֑ ָנה]} {ָיבֵֹ֣ נֵֶּ֔ תְּ ם אֶּ ֵ֣ ָלהֶּ ם] 1[וְּ ֵ֖ ה  ּוָה  2[וְּ יָרשָּֽ ָּֽ  ׃{י 

ם]} מ ֵ֖ ַאתֶּ ם 1[וְּ ֵּ֑ ּו ָלכֶּ נֵ֣ ָרה]} {פְּ ָבֵ֖ דְּ ּו ַהמ  עָ֥ ּוף 1[ּוסְּ ְך ַים־סָּֽ רֶּ ָ֥  ׃{דֶּ

ּו׀/)]} מא ַתֲענֵ֣ י 1/ַוָּֽ ַלִ֗ ּו א  רֵ֣ אמְּ ָֹּֽ יהָוה   2(ָחָטאנּו  ) 1(ַות ה  )] 1[ַלָּֽ ֲעלֶּ נּו ַנָּֽ נּו 1(ֲאַנֶּ֤חְּ מְּ ַחֵ֔ לְּ נ  ל ] 2[וְּ כָֹ֥ כְּ

נּו ָּוֵ֖ ר־צ  ינּו 3[ֲאשֶּ ֵּ֑ הָוֵ֣ה ֱאֹלה  ּו)]} {יְּ רִ֗ גְּ ַתחְּ יש) 1(ַוָּֽ ֵ֚ ֹו 2(א  תֵ֔ ַחמְּ לְּ י מ  ֵ֣ ל  ת־כְּ ינּו] 1[אֶּ ֵ֖  2[ַוָתה 

ָרה ת ָהָהָּֽ ֲעֹלָ֥  ׃{ַלָּֽ

ה/)]} מב הָו֜ ר יְּ אמֶּ ֶֹׁ֨ י 1/ַוי ַלִ֗ ם  ) 1(א  ר ָלהֶּ ֲעלּו  ) 2(ֱאֹמֶּ֤ א ַתָּֽ ֶֹּ֤ ּו 3(ל ֲחמֵ֔ ָלֵ֣ לֹא־ת  י] 1[וְּ ֵ֖נ  ינֶּ י א  ָ֥  2[כ 

ם ֵּ֑ כֶּ בְּ רְּ ק  לֹא  )]} {בְּ ּו 1(וְּ פֵ֔ ַֽגְּ ָנָּֽ ֵ֖י] 1[ת  נ  פְּ ם 2[ל  ָּֽ יכֶּ ב  יְּ  ׃{ֹאָּֽ

ם]} מג ֵ֖ יכֶּ ר ֲאל  ָ֥ ֲאַדב  ם 1[ָוָּֽ ֵּ֑ תֶּ ַמעְּ א שְּ ֵֹ֣ ל רּו  )]} {וְּ ה 1(ַוַתמְּ הָוֵ֔ י יְּ ֵ֣ ת־פ  דּו] 1[אֶּ ֵ֖ ּו  2[ַוָתז  ֲעלָ֥ ַוַתָּֽ

ָרה  ׃{ָהָהָּֽ

י/)]} מד ֜ ֱאֹמר  א ָהָּֽ צ ֶׁ֨ ר ַההּוא   1/ַוי  ב ָבָהֶּ֤ ם 1(ַהיֹש ֶׁ֨ כֵֶּ֔ ַראתְּ קְּ ם] 1[ל  כֵֶּ֔ תְּ ּו אֶּ פֵ֣ דְּ רְּ ר ] 2[ַוי  ָ֥ ֲאשֶּ ַכָּֽ

יָנה ֵ֖ ֲעשֶּ ים 3[ַתָּֽ ֵּ֑ בֹר  ם)]} {ַהדְּ ֹּ֛ כֶּ תְּ ּו אֶּ תָ֥ ַַֽיכְּ יר 1(ַוָּֽ ֵ֖ ע  ש  ה 1[בְּ ָמָּֽ  ׃{ַעד־ָחרְּ

ּו]} מה כֵ֖ בְּ בּו ַות  הָוֵּ֑ה 1[ַוָתֻשָ֥ ֵ֣י יְּ נ  פְּ הָוה  )]} {ל  ע יְּ א־ָשַמֶּ֤ ָֹּֽ ל ם 1(וְּ כֵֶּ֔ לְּ קֵֹ֣ ין] 1[בְּ ֵ֖ ֱאז  ָּֽ א הֶּ ָֹ֥ ל  2[וְּ

ם ָּֽ יכֶּ  ׃{ֲאל 

ש]} מו ֵ֖ ָקד  ּו בְּ בָ֥ שְּ ָּֽ ים 1[ַות  ֵּ֑ ים ַרב  ֵ֣ ים]} {ָימ  ֵ֖ ם 1[ַכָימ  ָּֽ תֶּ ַשבְּ ר יְּ ָ֥  ׃{ֲאשֶּ


