
 ב"כ ב לאומש

 ףַּכִמּו ויָבְיֹא לׇּכ ףַּכִמ ֹותֹא י"י ליִּצִה םֹויְּב תאֹּזַה הָריִּׁשַה יֵרְבִּד תֶא י"יַל דִוָּד רֵּבַדְיַו )א(
 ןֶרֶקְו יִּנִגָמ ֹוּב הֶסֱחֶא יִרּוצ יֵהMֱא )ג( .יִל יִטְלַפְמּו יִתָדֻצְמּו יִעְלַס י"י רַמאֹּיַו )ב( .לּואָׁש
 יִּכ )ה( .ַעֵׁשָּוִא יַבְיֹאֵמּו י"י אָרְקֶא לָּלֻהְמ )ד( .יִנֵעִׁשֹּת סָמָחֵמ יִעִׁשֹמ יִסּונְמּו יִּבַּגְׂשִמ יִעְׁשִי

 )ז( .תֶוָמ יֵׁשְקֹמ יִנֻמְּדִק יִנֻּבַס לֹואְׁש יֵלְבֶח )ו( .יִנֻתֲעַבְי לַעַּיִלְב יֵלֲחַנ תֶוָמ יֵרְּבְׁשִמ יִנֻפָפֲא
  .ויָנְזׇאְּב יִתָעְוַׁשְו יִלֹוק ֹולָכיֵהֵמ עַמְׁשִּיַו אָרְקֶא יַהMֱא לֶאְו י"י אָרְקֶא יִל רַּצַּב

 )ט( .ֹול הָרָח יִּכ ּוׁשֲעָּגְתִּיַו ּוזָּגְרִי םִיַמָּׁשַה תֹודְסֹומ ץֶרָאָה ׁשַעְרִּתַו )שעגתו( ]ׁשַעָּגְתִּיַו[ )ח(
 תַחַּת לֶפָרֲעַו דַרֵּיַו םִיַמָׁש טֵּיַו )י( .ּוּנֶּמִמ ּורֲעָּב םיִלָחֶּג לֵכאֹּת ויִּפִמ ׁשֵאְו ֹוּפַאְּב ןָׁשָע הָלָע
 תֹוּכֻס ויָתֹביִבְס _ֶׁשֹח תֶׁשָּיַו )בי( .ַחּור יֵפְנַּכ לַע אָרֵּיַו ףֹעָּיַו בּורְּכ לַע בַּכְרִּיַו )אי( .ויָלְגַר
  .ׁשֵא יֵלֲחַּג ּורֲעָּב ֹוּדְגֶנ ּהַגֹּנִמ )גי( .םיִקָחְׁש יֵבָע םִיַמ תַרְׁשַח

 ]םֹהָּיַו[ קָרָּב םֵציִפְיַו םיִּצִח חַלְׁשִּיַו )וט( .ֹולֹוק ןֵּתִי ןֹויְלֶעְו י"י םִיַמָׁש ןִמ םֵעְרַי )די(
  .ֹוּפַא ַחּור תַמְׁשִּנִמ י"י תַרֲעַגְּב לֵבֵּת תֹודְסֹמ ּולָּגִי םָי יֵקִפֲא ּואָרֵּיַו )זט( .)םמהיו(

 ּוצְמָא יִּכ יַאְנֹּׂשִמ זָע יִבְיֹאֵמ יִנֵליִּצַי )חי( .םיִּבַר םִיַּמִמ יִנֵׁשְמַי יִנֵחָּקִי םֹורָּמִמ חַלְׁשִי )זי(
 ץֵפָח יִּכ יִנֵצְּלַחְי יִתֹא בָחְרֶּמַל אֵצֹּיַו )כ( .יִל ןָעְׁשִמ י"י יִהְיַו יִדיֵא םֹויְּב יִנֻמְּדַקְי )טי( .יִּנֶּמִמ
 יִּתְעַׁשָר אMְו י"י יֵכְרַּד יִּתְרַמָׁש יִּכ )בכ( .יִל ביִׁשָי יַדָי רֹבְּכ יִתָקְדִצְּכ י"י יִנֵלְמְגִי )אכ( .יִּב
 ֹול םיִמָת הֶיְהֶאָו )דכ( .הָּנֶּמִמ רּוסָא אM ויָתֹּקֻחְו יִּדְגֶנְל וָטָּפְׁשִמ לׇכ יִּכ )גכ( .יָהMֱאֵמ
  .ויָניֵע דֶגֶנְל יִרֹבְּכ יִתָקְדִצְּכ יִל י"י בֶׁשָּיַו )הכ( .יִנֺוֲעֵמ הָרְּמַּתְׁשֶאָו

 .לָּפַּתִּת ׁשֵּקִע םִעְו רָבָּתִּת רָבָנ םִע )זכ( .םָּמַּתִּת םיִמָּת רֹוּבִּג םִע דָּסַחְתִּת דיִסָח םִע )וכ(
 ַּהיִּגַי י"יַו י"י יִריֵנ הָּתַא יִּכ )טכ( .ליִּפְׁשַּת םיִמָר לַע fיֶניֵעְו ַעיִׁשֹוּת יִנָע םַע תֶאְו )חכ(

 י"י תַרְמִא ֹוּכְרַּד םיִמָּת לֵאָה )אל( .רּוׁש גֶּלַדֲא יַהMאֵּב דּודְּג ץּורָא הָכְב יִּכ )ל( .יִּכְׁשׇח
 .ּוניֵהMֱא יֵדֲעְלַּבִמ רּוצ יִמּו י"י יֵדֲעְלַּבִמ לֵא יִמ יִּכ )בל( .ֹוּב םיִסֹחַה לֹכְל אּוה ןֵגָמ הָפּורְצ
 לַעְו תֹולָּיַאָּכ )וילגר( ]יַלְגַר[ הֶּוַׁשְמ )דל( .)וכרד( ]יִּכְרַּד[ םיִמָּת רֵּתַּיַו לִיָח יִּזּועָמ לֵאָה )גל(
 ןֵגָמ יִל ןֶּתִּתַו )ול( .יָתֹעֹרְז הָׁשּוחְנ תֶׁשֶק תַחִנְו הָמָחְלִּמַל יַדָי דֵּמַלְמ )הל( .יִנֵדִמֲעַי יַתֹמָּב
 יַבְיֹא הָפְּדְרֶא )חל( .יָּלֻסְרַק ּודֲעָמ אMְו יִנֵּתְחַּת יִדֲעַצ ביִחְרַּת )זל( .יִנֵּבְרַּת fְתֹנֲעַו fֶעְׁשִי
 .יָלְגַר תַחַּת ּולְּפִּיַו ןּומּוקְי אMְו םֵצָחְמֶאָו םֵּלַכֲאָו )טל( .םָתֹוּלַּכ דַע בּוׁשָא אMְו םֵדיִמְׁשַאָו
 יַאְנַׂשְמ ףֶרֹע יִּל הָּתַּת יַבְיֹאְו )אמ( .יִנֵּתְחַּת יַמָק ַעיִרְכַּת הָמָחְלִּמַל לִיַח יִנֵרְזַּתַו )מ(
 טיִטְּכ ץֶרָא רַפֲעַּכ םֵקָחְׁשֶאְו )גמ( .םָנָע אMְו י"י לֶא ַעיִׁשֹמ ןיֵאְו ּועְׁשִי )במ( .םֵתיִמְצַאָו
 יִּתְעַדָי אM םַע םִיֹוּג ׁשאֹרְל יִנֵרְמְׁשִּת יִּמַע יֵביִרֵמ יִנֵטְּלַפְּתַו )דמ( .םֵעָקְרֶא םֵּקִדֲא תֹוצּוח
 ּורְּגְחַיְו ּולֹּבִי רָכֵנ יֵנְּב )ומ( .יִל ּועְמָּׁשִי ןֶזֹא ַעֹומְׁשִל יִל ּוׁשֲחַּכְתִי רָכֵנ יֵנְּב )המ( .יִנֻדְבַעַי

 יִל תֹמָקְנ ןֵתֹּנַה לֵאָה )חמ( .יִעְׁשִי רּוצ יֵהMֱא םֻרָיְו יִרּוצ _ּורָבּו י"י יַח )זמ( .םָתֹורְּגְסִּמִמ
 .יִנֵליִּצַּת םיִסָמֲח ׁשיִאֵמ יִנֵמְמֹורְּת יַמָּקִמּו יָבְיֹאֵמ יִאיִצֹומּו )טמ( .יִנֵּתְחַּת םיִּמַע דיִרֹמּו
 הֶׂשֹעְו ֹוּכְלַמ תֹועּוׁשְי )לידגמ( ]לֹוּדְגִמ[ )אנ( .רֵּמַזֲא fְמִׁשְלּו םִיֹוּגַּב י"י fְדֹוא ןֵּכ לַע )נ(

 .םָלֹוע דַע ֹועְרַזְלּו דִוָדְל ֹוחיִׁשְמִל דֶסֶח


