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׃לֵֽאּותְּפ־ןֶּב לֵ֖אֹוי־לֶא הָ֔יָה רֶׁ֣שֲא ֙הָוהְי־ 2  ֙תֹאז־ּועְמִׁש רַבְּד  1 
ֹּכ ּוניִ֔זֲאַֽהְו םיִ֔נֵקְּזַה  יֵ֥מיִּב םִ֖אְו םֶ֔כיֵמיִּֽב ֙תֹאּז הָתְיָ֤הֶה ץֶרָ֑אָה יֵ֣בְׁשֹוי ל֖

ֹבֲא 3  ָהיֶ֖לָע רֹו֥דְל םֶ֖היֵנְבּו םֶ֔היֵנְבִל ֙םֶכיֵנְבּו ּורֵּ֑פַס םֶ֣כיֵנְבִל ׃םֶֽכיֵתֽ
׃רֵֽחַא 4  רֶ֣תֶיְו קֶ֑לָּיַה לַ֣כָא הֶּ֖בְרַאָה רֶתֶ֥יְו הֶּ֔בְרַאָֽה לַ֣כָא ֙םָזָּגַה רֶ֤תֶי

ֹׁש־לָּכ ּולִ֖ליֵהְו ּו֔כְבּו ֙םיִרֹוּכִׁש ּוציִ֤ק ָה ׃ליִֽסָחֶה לַ֖כָא קֶלֶּ֔יַה 5  ןִי ָ֑י יֵת֣
׃םֶֽכיִּפִמ תַ֖רְכִנ יִּ֥כ סיִ֕סָע־ל 6  ןיֵ֣אְו םּו֖צָע יִ֔צְרַא־לַע הָ֣לָע ֙יֹוג־יִּֽכ ַע

׃ֹוֽל איִ֖בָל תֹו֥עְּלַתְמּֽו הֵ֔יְרַא יֵּ֣נִׁש ֙ויָּנִׁש רָּ֑פְסִמ 7  הָּ֔מַׁשְל ֙יִנְפַּג םָׂ֤ש
ֹׂשָח הָ֑פָצְקִל יִ֖תָנֵאְתּו ׃ָהיֶֽגיִרָׂש ּוניִּ֖בְלִה ְךיִ֔לְׁשִהְו ּ֙הָפָׂשֲח ף֤  

 



 

 ְךֶסֶ֖נָו הָ֛חְנִמ תַ֥רְכָה 9 ׃ָהיֶֽרּועְנ לַעַּ֥ב־לַע קַׂ֖ש־תַר ֻֽגֲח הָ֥לּותְבִּכ יִ֕לֱא 8
ֹּכַה ּ֙ולְבָֽא הָ֑והְי תיֵּ֣בִמ  הָ֖לְבָא הֶ֔דָׂש דַּ֣דֻׁש 10 ׃הָֽוהְי יֵ֖תְרָׁשְמ םיִ֔נֲה֣
 םיִ֗רָּכִא ּוׁשיִ֣בֹה 11 ׃רָֽהְצִי לַ֥לְמֻא ׁשֹו֖ריִּת ׁשיִ֥בֹוה ןָ֔גָּד דַּ֣דֻׁש יִּ֚כ הָ֑מָדֲא
ֹּכ ּ֙וליִ֙ליֵה  ןֶפֶּ֣גַה 12 ׃הֶֽדָׂש ריִ֥צְק דַ֖בָא יִּ֥כ הָֹ֑רעְׂש־לַעְו הָּ֖טִח־לַע םיִ֔מְרֽ
 ֙הֶדָּׂשַה יֵ֤צֲע־לָּכ ַחּוּ֗פַתְו רָ֣מָּת־םַּג ןֹוּ֞מִר הָלָ֑לְמֻא הָ֖נֵאְּתַהְו הָׁשיִ֔בֹוה
 םיִ֗נֲֹהּכַה ּו֜דְפִסְו ּו֨רְגִח 13      ס ׃םָֽדָא יֵ֥נְּב־ןִמ ןֹוׂ֖שָׂש ׁשיִ֥בֹה־יִּֽכ ּוׁשֵ֔בָי
ֹּב ַחֵּ֔בְזִמ יֵ֣תְרָׁשְמ ּ֙וליִ֙ליֵה  עַ֛נְמִנ יִּ֥כ יָ֑הֹלֱא יֵ֖תְרָׁשְמ םיִּ֔קַּׂשַב ּוניִ֣ל ּוא֚
 ּו֣פְסִא הָ֔רָצֲע ּו֣אְרִק ֙םֹוצ־ּוׁשְּדַק 14 ׃ְךֶסָֽנָו הָ֥חְנִמ םֶ֖כיֵהֹלֱא תיֵּ֥בִמ
ֹּכ םיִ֗נֵקְז ־לֶא ּו֖קֲעַזְו םֶ֑כיֵהֹלֱא הָ֣והְי תיֵּ֖ב ץֶרָ֔אָה יֵ֣בְֹׁשי ל֚
ֹׁשְכּו הָ֔והְי םֹו֣י ֙בֹורָק יִּ֤כ םֹוּ֑יַל ּהָ֖הֲא 15 ׃הָֽוהְי  יַּ֥דַׁשִמ ד֖
 הָ֥חְמִׂש ּוניֵ֖הֹלֱא תיֵּ֥בִמ תָ֑רְכִנ לֶכֹ֣א ּוניֵ֖ניֵע דֶג ֶ֥נ אֹו֛לֲה 16 ׃אֹוֽבָי
 ּו֖סְרֶהֶנ תֹו֔רָצֹֽא ּ֙וּמַׁ֙שָנ םֶ֔היֵתֹ֣פְרְגֶמ תַחַּ֚ת תֹו֗דֻרְפ ּוׁ֣שְבָע 17 ׃ליִֽגָו
ֹבָנ הָ֗מֵהְב הָ֣חְנֶאֶּנ־הַמ 18 ׃ן ָֽגָּד ׁשיִ֖בֹה יִּ֥כ תֹו֑רֻגְּמַמ  יִּ֛כ רָ֔קָב יֵ֣רְדֶע ּ֙וכ֙
ֹּצַה יֵ֥רְדֶע־םַּג םֶ֑הָל הֶ֖עְרִמ ןיֵ֥א  יִּ֣כ אָ֑רְקֶא הָ֖והְי ָךיֶ֥לֵא 19 ׃ּומָֽׁשְאֶנ ןא֖
־םַּג 20 ׃הֶֽדָּׂשַה יֵ֥צֲע־לָּכ הָ֖טֲהִל הָ֔בָהֶ֣לְו רָּ֔בְדִמ תֹו֣אְנ ֙הָלְכָֽא ׁשֵ֗א
 תֹו֥אְנ הָ֖לְכָא ׁשֵ֕אְו םִיָ֔מ יֵקיִ֣פֲא ּ֙וׁשְבָֽי יִּ֤כ ָךיֶ֑לֵא גֹו֣רֲעַּת הֶ֖דָׂש תֹו֥מֲהַּב
 פ ׃רָּֽבְדִּמַה
 

 2 
ֹּכ ּו֕זְּגְרִי יִׁ֔שְדָק רַ֣הְּב ּ֙ועיִ֙רָהְו ןֹוּ֗יִצְּב רָ֜פֹוׁש ּו֨עְקִּת 1  ץֶרָ֑אָה יֵ֣בְֹׁשי ל֖
 לֶ֔פָרֲעַו ֙ןָנָע םֹו֤י הָ֗לֵפֲאַו ְךֶׁשֹ֣ח םֹו֧י 2 ׃בֹוֽרָק יִּ֥כ הָ֖והְי־םֹוי אָ֥ב־יִּֽכ
ֹל ּוהֹ֗מָּכ םּו֔צָעְו בַ֣ר םַ֚ע םיִ֑רָהֶֽה־לַע ׂשֻ֣רָּפ רַחַׁ֖שְּכ ־ןִמ ֙הָיְהִֽנ א֤
ֹל ֙ויָרֲחַֽאְו םָ֔לֹועָ֣ה  ׁשֵ֔א הָלְכָ֣א ֙ויָנָפְל 3 ׃רֹוֽדָו רֹוּ֥ד יֵ֖נְׁש־דַע ףֵ֔סֹוי א֣
 רַּ֣בְדִמ ֙ויָרֲחַֽאְו ויָ֗נָפְל ץֶרָ֜אָה ןֶדֵ֨ע־ןַגְּכ הָ֑בָהֶֽל טֵ֣הַלְּת ויָ֖רֲחַאְו
 ּוהֵ֑אְרַמ םיִ֖סּוס הֵ֥אְרַמְּכ 4 ׃ֹוּֽל הָתְיָ֥ה־ֹאל הָ֖טיֵלְּפ־םַגְו הָ֔מָמְׁש
 ןּו֔דֵּקַרְי ֙םיִרָהֶֽה יֵׁ֤שאָר־לַע תֹו֗בָּכְרַמ לֹו֣קְּכ 5 ׃ןּוֽצּורְי ןֵּ֥כ םיִׁ֖שָרָפְכּו
 ׁשָ֑ק הָ֖לְכֹא ׁשֵ֔א בַהַ֣ל ֙לֹוקְּכ



 

 ּו֥צְּבִק םיִ֖נָּפ־לָּכ םיִּ֑מַע ּוליִ֣חָי ויָ֖נָּפִמ 6 ׃הָֽמָחְלִמ ְךּו֖רֱע םּו֔צָע םַ֣עְּכ
 ׁשיִ֤אְו הָ֑מֹוח ּו֣לֲעַי הָ֖מָחְלִמ יֵׁ֥שְנַאְּכ ןּו֔צֻרְי םיִ֣רֹוּבִגְּכ 7 ׃רּוֽראָפ
ֹלְו ןּו֔כֵלֵֽי ֙ויָכָרְדִּב ֹל ֙ויִחָא ׁשיִ֤אְו 8 ׃םָֽתֹוחְרֹא ןּו֖טְּבַעְי א֥  ןּו֔קָחְדִי א֣
ֹל ּולֹּ֖פִי חַלֶּׁ֛שַה דַ֥עְבּו ןּו֑כֵלֵֽי ֹו֖תָּלִסְמִּב רֶבֶּ֥ג ֹׁשָי ריִ֣עָּב 9 ׃ּועָֽצְבִי א֥  ּוּק֗
ֹבָי םיִ֛נֹוּלַחַה דַ֧עְּב ּו֑לֲעַי םיִּ֖תָּבַּב ןּו֔צֻרְי ֙הָמֹוחַּֽב  ֙ויָנָפְל 10 ׃בָּֽנַּגַּכ ּוא֖
 ּו֥פְסָא םיִ֖בָכֹוכְו ּורָ֔דָק ַ֙חֵ֙רָיְו ׁשֶמֶׁ֤ש םִיָ֑מָׁש ּוׁ֖שֲעָר ץֶרֶ֔א הָזְגָ֣ר
 םּו֖צָע יִּ֥כ ּוהֵ֔נֲחַמ ֙דֹאְמ בַ֤ר יִּ֣כ ֹו֔ליֵח יֵ֣נְפִל ֹ֙ולֹוק ןַ֤תָנ הָ֗והיַֽו 11 ׃םָֽהְגָנ
־םַגְו 12 ׃ּוּנֶֽליִכְי יִ֥מּו דֹ֖אְמ אָ֥רֹונְו הָ֛והְי־םֹוי לֹו֧דָג־יִּֽכ ֹו֑רָבְד הֵֹׂ֣שע
U יִ֖כְבְבּו םֹו֥צְבּו םֶ֑כְבַבְל־לָכְּב יַ֖דָע ּובֻׁ֥ש הָ֔והְי־םֻאְנ ֙הָּתַע

 הָ֣והְי־לֶא ּובּוׁ֖שְו םֶ֔כיֵדְגִּב־לַאְו ֙םֶכְבַבְל ּו֤עְרִקְו 13 ׃דֵּֽפְסִמְבּו
־לַע םָ֖חִנְו דֶסֶ֔ח־בַרְו ֙םִיַּ֙פַא ְךֶרֶ֤א אּו֔ה ֙םּוחַרְו ןּוּ֤נַח־יִּֽכ םֶ֑כיֵהֹֽלֱא
 ְךֶסֶ֔נָו הָ֣חְנִמ הָ֔כָרְּב ֙ויָרֲחַֽא ריִ֤אְׁשִהְו םָ֑חִנְו בּוׁ֣שָי ַעֵ֖דֹוי יִ֥מ 14 ׃הָֽעָרָה
 ּו֥אְרִק םֹו֖צ־ּוׁשְּדַק ןֹוּ֑יִצְּב רָ֖פֹוׁש ּו֥עְקִּת 15  פ ׃םֶֽכיֵהֹלֱא הָ֖והיַל
 יֵ֖ק ְֹניְו םיִ֔לָלֹוֽע ּ֙ופְסִא םיִ֔נֵקְז ּו֣צְבִק ֙לָהָק ּוׁ֤שְּדַק םָ֞ע־ּופְסִא 16 ׃הָֽרָצֲע
 ַחֵּ֔בְזִּמַלְו ֙םָלּואָה ןיֵּ֤ב 17 ׃ּהָֽתָּפֻחֵמ הָּ֖לַכְו ֹו֔רְדֶחֵֽמ ֙ןָתָח אֵ֤צֵי םִיָ֑דָׁש
ֹּכַה ּ֙וּכְבִי ־לַאְו ָךֶּ֗מַע־לַע הָ֣והְי הָסּו֧ח ּו֞רְמֹאיְֽו הָ֑והְי יֵ֖תְרָׁשְמ םיִ֔נֲה֣
 ֖הֵּיַא םיִּ֔מַעָֽב ּו֣רְמֹאי הָּמָ֚ל םִ֔יֹוּג םָּ֣ב־לָׁשְמִל ֙הָּפְרֶחְל ָ֤ךְתָלֲחַנ ןֵּ֨תִּת
 הָ֜והְי ןַעַּ֨יַו 19 ׃ֹוּֽמַע־לַע לֹ֖מְחַּיַו ֹו֑צְרַאְל הָ֖והְי אֵּ֥נַקְיַו 18 ׃םֶֽהיֵהֹלֱא
ֹּיַו  רָ֔הְצִּיַהְו ׁשֹו֣ריִּתַהְו ֙ןָגָּדַה־תֶא ֙םֶכָל ַחֵֹ֤לׁש יִ֨נְנִה ֹוּ֗מַעְל רֶמא֣
־תֶאְֽו 20 ׃םִֽיֹוּגַּב הָּ֖פְרֶח דֹו֛ע םֶ֥כְתֶא ןֵּ֨תֶא־ֹאלְו ֹו֑תֹא םֶּ֖תְעַבְׂשּו
־תֶא ֒הָמָמְׁשּו ֣הָּיִצ ץֶרֶ֣א־לֶא ֮ויִּתְחַּדִהְו םֶ֗כיֵלֲעֵמ קיִ֣חְרַא יִ֞נֹופְּצַה
 ֙לַעַ֙תְו ֹוׁ֗שְאָב הָ֣לָעְו ןֹו֑רֲחַֽאָה ֣םָּיַה־לֶא ֹו֖פֹסְו יִ֔נֹמְדַּקַה ֙םָּיַה־לֶא ויָ֗נָּפ
־יִּֽכ יִחָ֔מְׂשּו יִליִּ֣ג הָ֑מָדֲא יִ֖אְריִּֽת־לַא 21 ׃תֹוֽׂשֲעַל ליִּ֖דְגִה יִּ֥כ ֹו֔תָנֲחַצ
 תֹו֣אְנ ּו֖אְׁשָד יִּ֥כ יַ֔דָׂש תֹו֣מֲהַּב ּ֙ואְריִּֽת־לַא 22 ׃תֹוֽׂשֲעַל הָ֖והְי ליִּ֥דְגִה
 אָׂ֣שָנ ֙ץֵע־יִּֽכ רָּ֑בְדִמ
 



 

ִׂשְו ּוליִּ֤ג ןֹוּ֗יִצ יֵ֣נְבּו הָ֣והיַּב ּ֙וחְמ ׃םָֽליֵח ּו֥נְתָנ ןֶפֶ֖גָו הָ֥נֵאְּת ֹו֔יְרִפ 23 
 הֶ֥רֹומ םֶׁשֶּ֛ג םֶ֗כָל דֶרֹוּ֣יַו הָ֑ק ָדְצִל הֶ֖רֹוּמַה־תֶא םֶ֛כָל ןַ֥תָנ־יִּֽכ םֶ֔כיֵהֹֽלֱא

׃ןֹוֽׁשאִרָּב ׁשֹו֖קְלַמּו 24  ׁשֹו֥ריִּת םיִ֖בָקְיַה ּוקיִׁ֥שֵהְו רָּ֑ב תֹו֖נָרֳּגַה ּו֥אְלָמּו
ָּׁשַה־תֶא ֙םֶכָל יִּ֤תְמַּלִׁשְו קֶ֖לֶּיַה הֶּ֔בְרַאָֽה לַ֣כָא ֙רֶׁשֲא םיִ֔נ ׃רָֽהְצִיְו 25 

׃םֶֽכָּב יִּתְחַּ֖לִׁש רֶׁ֥שֲא לֹו֔דָּגַה ֙יִליֵח םָ֑זָּגַהְו ליִ֣סָחֶהְו 26  ֙לֹוכָא םֶּ֤תְלַכֲאַו
 םֶ֖כָּמִע הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָוהְי םֵׁ֤ש־תֶא םֶּ֗תְלַּלִהְו ַעֹו֔בָׂשְו

׃םָֽלֹועְל יִּ֖מ 27  יִנָ֔א ֙לֵאָרְׂשִי בֶרֶ֤ק ְב יִּ֣כ םֶּ֗תְעַדיִו ֹבֵי־ֹאלְו איִ֑לְפַהְל ַע ּוׁש֥
ֹבֵי־ֹאלְו דֹו֑ע ןיֵ֣אְו םֶ֖כיֵהֹלֱא הָ֥והְי יִ֛נֲאַו ס ׃םָֽלֹועְל יִּ֖מַע ּוׁש֥  
 

 3 
םֶ֣כיֵנְּב ּו֖אְּבִנְו רָׂ֔שָּב־לָּכ־לַע ֙יִחּור־תֶא ְךֹוּ֤פְׁשֶא ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא ֣הָיָה  1 ְו

׃ּוֽאְרִי תֹוֹ֖ניְזֶח םֶ֔כיֵרּו֣חַּב ןּו֔מֹלֲחַי תֹו֣מֹלֲח ֙םֶכיֵנְקִז םֶ֑כיֵתֹוֽנ 2  םַ֥גְו ְבּו
־תֶא ְךֹוּ֖פְׁשֶא הָּמֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב תֹו֑חָפְּׁשַה־לַעְו םיִ֖דָבֲעָֽה־לַע

תֹו֖רֲמיִֽתְו ׁשֵ֔אָו םָּ֣ד ץֶרָ֑אָבּו םִיַ֖מָּׁשַּב םיִ֔תְפֹוֽמ ֙יִּתַתָֽנְו  ׃יִֽחּור 3 
׃ןָֽׁשָע 4  הָ֔והְי םֹו֣י אֹוּ֚ב יֵ֗נְפִל םָ֑דְל ַחֵ֖רָּיַהְו ְךֶׁשֹ֔חְל ְךֵ֣פָהֵי ׁ֙שֶמֶּׁ֙שַה

ֹּכ הָ֗יָהְו ־רַהְּב יִּ֠כ טֵ֑לָּמִי הָ֖והְי םֵׁ֥שְּב אָ֛רְקִי־רֶׁשֲא ל֧ ׃אָֽרֹוּנַהְו לֹו֖דָּגַה 5 
ִַלָׁשּוריִבּו ןֹוּ֨יִצ  רֶׁ֥שֲא םיִ֔דיִרְּׂשַ֨בּו הָ֔והְי רַ֣מָא ֙רֶׁשֲאַּֽכ הָ֗טיֵלְפ ֣הֶיְהִּֽת ם֜
׃אֵֹֽרק הָ֖והְי   

4 
־תֶא ביִׁ֛שָא בושא רֶׁ֥שֲא איִ֑הַה תֵ֣עָבּו הָּמֵ֖הָה םיִ֥מָּיַּב הֵּ֛נִה יִּ֗כ1
ִָלָׁשּוריִו הָ֖דּוהְי תּו֥בְׁש ־לֶא םיִּ֔תְדַרֹו֣הְו םִ֔יֹוּגַה־לָּכ־תֶא ֙יִּתְצַּבִקְו 2 ׃םֽ
 רֶׁ֣שֲא ֙לֵאָרְׂשִי יִ֤תָלֲחַנְו יִּ֨מַע־לַע םָׁ֗ש םָּ֜מִע יִּ֨תְטַּפְׁשִנְו טָ֑פָׁשֹוֽהְי קֶמֵ֖ע
 ֙דֶלֶּ֙יַה ּו֤נְּתִּיַו לָ֑רֹוג ּוּ֣דַי יִּ֖מַע־לֶאְו 3 ׃ּוקֵּֽלִח יִ֖צְרַא־תֶאְו םִ֔יֹוּגַב ּו֣רְּזִּפ
ֹצ ֙יִל םֶּ֥תַא־הָמ םַגְ֠ו 4 ׃ּוּֽתְׁשִּיַו ןִי ַּ֖יַב ּו֥רְכָמ הָּ֛דְלַּיַהְו הָ֔נֹוּזַּב  ןֹו֔דיִצְו ר֣
ֹכְו  ֙םֶּתַא םיִ֤לְמֹּג־םִאְו יָ֔לָע םיִ֣מְּלַׁשְמ ֙םֶּתַא לּו֗מְּגַה תֶׁשָ֑לְּפ תֹו֣ליִלְּג ל֖
 יִ֖בָהְזּו יִּ֥פְסַּכ־רֶׁשֲא 5 ׃םֶֽכְׁשֹארְּב םֶ֖כְלֻמְּג ביִׁ֥שָא הָ֔רֵהְמ לַ֣ק יַ֔לָע
  ׃םֶֽכיֵלְכיֵהְל םֶ֖תאֵבֲה םיִֹ֔בּטַה ֙יַּדַמֲחַֽמּו םֶּ֑תְחַקְל

 



 

ִַלָׁשּורְי יֵ֣נְבּו ֙הָדּוהְי יֵ֤נְבּו 6  םָ֖ק יִחְרַה ןַעַ֥מְל םיִ֑נָוְּיַה יֵ֣נְבִל םֶּ֖תְרַכְמ ם֔
 םָ֖תֹא םֶּ֥תְרַכְמ־רֶׁשֲא םֹו֔קָּמַ֨ה־ןִמ םָ֔ריִעְמ יִ֣נְנִה 7 ׃םָֽלּובְּג לַ֥עֵמ
־תֶאְו םֶ֣כיֵנְּב־תֶא יִּ֞תְרַכָמּו 8 ׃םֶֽכְׁשֹארְּב םֶ֖כְלֻמְג יִֹ֥תבִׁשֲהַו הָּמָׁ֑ש
 הָ֖והְי יִּ֥כ קֹו֑חָר יֹוּ֣ג־לֶא םִ֖יאָבְׁשִל םּו֥רָכְמּו הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ֙דַיְּב םֶ֗כיֵתֹוֽנְּב
 םיִ֔רֹוּבִּגַה ּ֙וריִ֙עָה הָ֑מָחְלִמ ּוׁ֖שְּדַק םִ֔יֹוּגַּב ֙תֹאז־ּואְרִק 9      ס ׃רֵּֽבִּד
ֹּכ ּו֔לֲעַֽי ּוׁ֣שְּגִי ֹּכ 10 ׃הָֽמָחְלִּמַה יֵׁ֥שְנַא ל֖  תֹו֔בָרֲחַֽל ֙םֶכיֵּתִא ּוּת֤
ֹרְמְזַמּו ֹבָו ּוׁשּו֣ע 11 ׃יִנָֽא רֹוּ֥בִּג רַ֖מֹאי ׁשָּ֔לַחַֽה םיִ֑חָמְרִל םֶ֖כיֵתֽ ־לָֽכ ּוא֧
 ּו֣לֲעַיְו ּ֙ורֹו֙עֵי 12 ׃ָךיֶֽרֹוּבִּג הָ֖והְי תַ֥חְנַֽה הָּמָׁ֕ש ּוצָּ֑בְקִנְו ביִ֖בָּסִמ םִ֛יֹוּגַה
 םִ֖יֹוּגַה־לָּכ־תֶא טֹּ֥פְׁשִל בֵׁ֛שֵא םָׁ֗ש יִּ֣כ טָ֑פָׁשֹוֽהְי קֶמֵ֖ע־לֶא םִ֔יֹוּגַה
ֹּב ריִ֑צָק לַׁ֖שָב יִּ֥כ לָּ֔גַמ ּו֣חְלִׁש 13 ׃ביִֽבָּסִמ  תַּ֔ג הָאְלָ֣מ־יִּֽכ ּ֙ודְר ּוֽא֤
 קֶמֵ֖עְּב םיִ֔נֹומֲה םיִ֣נֹומֲה 14 ׃םָֽתָעָר הָּ֖בַר יִּ֥כ םיִ֔בָקְיַה ּ֙וקיִׁ֙שֵה
 ּורָ֑דָק ַחֵ֖רָיְו ׁשֶמֶׁ֥ש 15 ׃ץּוֽרָחֶה קֶמֵ֖עְּב הָ֔והְי םֹו֣י ֙בֹורָק יִּ֤כ ץּו֑רָחֶֽה
ִַלָׁשּוריִמּו גָ֗אְׁשִי ןֹוּ֣יִּצִמ הָ֞והיַו 16 ׃םָֽהְגָנ ּו֥פְסָא םיִ֖בָכֹוכְו  ֹו֔לֹוק ןֵּ֣תִי ֙ם֙
 יֵ֥נְבִל זֹו֖עָמּו ֹוּ֔מַעְל הֶ֣סֲחַֽמ ֙הָוהיַֽו ץֶרָ֑אָו םִיַ֣מָׁש ּוׁ֖שֲעָרְו
 יִׁ֑שְדָק־רַה ןֹוּ֣יִצְּב ןֵֹ֖כׁש םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָוהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ םֶּ֗תְעַדיִֽו 17 ׃לֵֽאָרְׂשִי
ִַלָׁשּורְי הָ֤תְיָהְו ֹק ֙ם֙  ֩הָיָהְו 18      ס ׃דֹוֽע ּהָ֖ב־ּורְבַעַֽי־ֹאל םיִ֥רָזְו ׁשֶד֔
־לָכְו בָ֔לָח הָנְכַ֣לֵּת ֙תֹועָבְּגַהְו סיִ֗סָע םיִ֣רָהֶה ּו֧פְּטִי אּו֜הַה םֹוּ֨יַב
 לַחַ֥נ־תֶא הָ֖ק ְׁשִהְו אֵ֔צֵי ֙הָוהְי תיֵּ֤בִמ ןָ֗יְעַמּו םִיָ֑מ ּוכְ֣לֵי הָ֖דּוהְי יֵ֥ק יִפֲא
 ֑הֶיְהִּֽת הָ֖מָמְׁש רַּ֥בְדִמְל םֹו֕דֱאֶו הֶ֔יְהִֽת הָ֣מָמְׁשִל ֙םִיַ֙רְצִמ 19 ׃םיִּֽטִּׁשַה
 הָ֖דּוהיִו 20 ׃םָֽצְרַאְּב איִ֖ק ָנ־םָד ּו֥כְפָׁש־רֶׁשֲא הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ֙סַמֲחֵֽמ
ֹל םָ֣מָּד יִתיֵּ֖קִנְו 21 ׃רֹוֽדָו רֹו֥דְל םִַ֖לָׁשּוריִו בֵׁ֑שֵּת םָ֣לֹועְל  יִתיֵּ֑קִנ־אֽ
 ׃ןֹוּֽיִצְּב ןֵֹ֥כׁש הָ֖והיַֽו
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