דניאל
1

1

Daniel

*־& Êבל
אˆר ,מ ֶל ָ
בÍכ ְדנֶ /
הÍדה Ê3א נְ ַ
ִ›ְ Êנ< ת ָ› ֔ל˚› ְל ַמ ְל ֖כÍת יְ ה˚יָ 7קים ,מ ֶל*־יְ 5

רC ›Íל ִם וַ ַ AÌצר ָע ,ל ָיה׃
יְ ָ

2

הÍדה ִÍמ ְק ָצת֙ ְD Ôלי
וַ ˙ֵ ִÌן֩ ֲאד ָֹ֨ני ְÊיָ ֜ד˚ ֶאת־יְ ה˚יָ 7קים ,מ ֶל*־יְ ָ ֗

א˚צר
N
ת־ה ֵ7 Ôלים ֵה ִ֔ביא ÊOית
ץ־›נְ Qער ÊDית ֱאל ֹ5היו וְ ֶא ַ
יאם ,א ֶר ִ
ית־ה ֱאל ִֹ֔הים וַ יְ ִב S
ֵב T
ֱאל ֹTהיו׃

3

אמר ַה ֶ֔מּ ֶל* ְל ַא ְ› ְıנ Cז <רב ָס ִר 5יסיו ְל ָה ִ֞ביא ִמ ְÊנ Wי יִ ְ‡ ָר Vאל ִÍמ ַ ÎUרע
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ן־ה ְַ ıר ְ˙ ]מים׃
ַה ְמּלÍכ Qה ִÍמ ^

4

ט˚בי ַמ ְר ֶ֜אה
ל־מאÍם ]מÍם֩[ וְ ֵ֨
ין־̀Êהם ְָ Ô
יְ ָל 7דים ֲא `›ר aא ָ

ל־ח ְכ ָ֗מה וְ ֹ֤י ְד ֵעי ַד ַ֙עת֙ ְÍמ ִבינ Dי ַמ ָ ֔Ëע וַ ֲא ֶ›ר֙ ֹ֣Ôחֶ֔ Êָ bהם ַל ֲע ֖מֹד ְֵ Êהיכ< ל
ילים ְָ Êכ ָ
ַÍמ ְ‡ ִ7 Ô
Íל ֥›˚ן ַË] ‡ְ Ôים׃
ַה hמּ ֶל* ֲ ֽÍל ַל ְמּ Aדם Oס ֶפר ְ

5

ת־Êג
י˚מ˚ ִמ ַj ı
וַ יְ ַמן֩ ָל ֶ֨הם ַה ֶ֜מּ ֶל* ְַ Ëבר־י֣ ˚ם ְ֗ Ê

ַה ֶמּ ֶ֙לÍִ lמDÌין ִמ ְ› ָ֔˙יו ְ ֽÍלגַ ְQ Ëלם ָ›נ 7ים ָ› ֑ל˚› ִ֨Íמ ְק ָצ ָ֔תם י^ ַע ְמ ֖דִ Íל ְפנ Sי ַה ,מּ ֶל*׃
י› Oאל וַ ֲעזַ ְרי Tה׃
הÍדה ָËנִ DÌאל ֲחנַ נְ ָ ֔יה ]מ ָ
ָב nהם ִמ ְÊנ Dי יְ 5

7

6

וַ יְ mהי

וַ ‡pֶ Ìם ָל &הם ‡Nר ַה ִָ Ûר oיסים

י›* וְ ַל ֲעזַ ְרי Qה ֲע Sבד
י› Dאל ֵמ ַ֔
Íל ]מ ָ
אˆר וְ ^ל ֲחנַ נְ יָ ה֙ ַ› ְד ַ ֔ר* ְ
ֵ› ֑מ˚ת וַ ָ ֨‡ֶ Ìם ְל Tדנִ ֵ֜Ìאל ְ ÊDל ְט ַ› ַ֗
נְ גֽ ˚׃

8

ל־ל ֲ֔ ˚Êא ›rר ֽל ֹא־יִ ְתq ָÁאל ְַ Êפ ְת ÊNג ַה nמּ ֶל* ְÍביDין ִמ ְ› ˙5יו וַ יְ ַב ֵ˜›֙
וַ ‡ֶ Ìsם ָËנִ  ֵÌאל ֙ ַע ִ

1

דניאל

ִמ <‚ר ַה ִָ Ûר ִ֔יסים ֲא ›nר ֥ל ֹא יִ ְתT ָÁאל׃
ִל ְפנ Oי ‡Nר ַה ִָ Ûר ]יסים׃
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9

ת־Ëנִ ֵ֔Ìאל ְל nח ֶסד ְ ֽÍל ַר ֲח tמים
וַ ˙u ִÌן Tה ֱאל ִֹהים֙ ֶא 3

ת־אדֹנ 7י ַה ֶ֔מּ ֶל*
אמר ‡jר ַה ִָ Ûר ִיסים֙ ְל 3דנִ ֵ֔Ìאל יָ uרא ֲאנִ י֙ ֶא ֲ
וַ ֶ֜ ֹ Ì

ת־ıנֵ ֶ֜יכם זֽ ֲֹע ִ֗פים
ת־מ ְ› ֵ˙יכ hם ֲא ֶ֡›ר ָל ָמּה֩ יִ ְר ֶ֨אה ֶא ְ
ת־מ ֲא ַכ ְלכ nם וְ ֶא ִ
ֲא `›ר ִמ ָ֔Úה ֶא ַ
ת־ר›Äי ַל ,מּ ֶל*׃
o
יל ֶ֔כם וְ ִחְ ַÌב ˙Uם ֶא
ן־היְ ָל ִדים֙ ֲא `›ר ְÔג] ְ
ִמ ַ

11

אמר ָËנִ  OÌאל
וַ ֶ֥ ֹ Ì

י› Oאל וַ ֲעזַ ְרי Tה׃
ל־Ëנִ DÌאל ֲחנַ נְ ָ ֔יה ]מ ָ
ל־ה ֶמּ ְל xצר ֲא ›wר ִמ ָÚה֙ <‡ר ַה ִ ÛTר ִ֔יסים ַע ָ
ֶא ַ

12

נַ ס־נ Aא

Íמ יִ ם וְ נִ ְ› ˙,ה׃
נÄכ Qלה N
ן־ה ֵÎר ֹyעים וְ ְ
נÍ־לנִ Íמ ַ
ת־ע ָב nדי zיָ 7מים ֲע ָ‡ 5רה וְ יִ ְ˙ ָ֜
ֶא ֲ

13

וְ יֵ ָר ֤אÍ

ְל ָפנֶ ֙יַ ֙zמ ְר ֵ֔אינÍַ Íמ ְר ֵאה֙ ַהיְ ָל ִ ֔דים ָה ֣אֹ ְכ ִ֔לים Oאת ְַ ıת <Êג ַה hמּ ֶל* וְ ַכ ֲא `›ר ִ˙ ְר ֵ֔אה ֲע ‡Oה
ם־ע ָב ,דיz׃
ִע ֲ

14

וַ N ›ְ ִÌמע ָל nהם ַל ָ3 Ëבר ַהhÎה וַ יְ נַ ÛOם יָ mמים ֲע ָ‡ Tרה׃

15

ִÍמ ְק ָצת֙ יָ 7מים

ל־היְ ָל ִ ֔דים ָה ֣אֹ ְכ ִ֔לים Oאת ְַ ıת ÊNג
ן־ַ Ô
יאי ָ‡5 Êר ִמ ָ
ֲע ָ‡ ָ ֔רה נִ ְר sאה ַמ ְר ֵא ֶיהם֙ ֔ט˚ב ְÍב ִר O
ַה ,מּ ֶל*׃
17

16

יהם וְ נ ֹSתן ָל nהם זֵ ְרעֹנ] ים׃
ת־ְ ıת ָָ֔ Êגם וְ י Oין ִמ ְ› ֵ˙ h
וַ יְ 7הי ַה ֶמּ ְל ַ֗צר נ ֵֹ‡א֙ ֶא ַ

ל־ס ֶפר וְ ָח ְכ 5מה
וְ ַהיְ ָל |דים ָה ֵא ֶ֙לּה֙ ַא ְר ְַ Êע ָ֔˙ם נָ ַ֨תן ָל rהם Tה ֱאל ֹyהים ַמ ËAע וְ ַה ְ‡ OÔל ְָ Êכ D

ל־חז֖ ˚ן וַ ֲחל ֹֽמ˚ת׃
וְ ָדנִ DÌאל ֵה ִ֔בין ְָ Êכ ָ

18

יאם
ר־א Nמר ַה nמּ ֶל* ַל ֲה ִב 5
Íל ִמ ְק ָצת֙ ַהִ֔ ָÌמים ֲא ֶ› ָ
ְ

2

Daniel

וַ יְ ִב ֵיאם֙ <‡ר ַה ִָ Ûר ִ֔יסים ִל ְפנ Oי נְ ֻב ַכ ְדנֶ ^ˆר׃

19

וַ יְ ַד ÊDר ִא ָ˙ם֮ ַה ֶמּ ֶל*֒ וְ ֤ל ֹא נִ ְמ ָצא֙ ִמ ָֻ֔ Ôלּם

י› Oאל וַ ֲעזַ ְרי5ה וַ ַ ^Ìע ְמ ֖דִ Íל ְפנ Sי ַה ,מּ ֶל*׃
ְָ Ôדנִ DÌאל ֲחנַ נְ ָ ֔יה ]מ ָ

20

וְ ֗כֹל ְַ Ëבר֙ ָח ְכ <מת

ל־ה ַח ְר ֻט ִמּים֙ Tה ַא ָ· ִ֔פים
ר־ֵ ›˜S Êמ nהם ַה hמּ ֶל* ו^ ְ ִÌמ ָצ ֵ֞אם ̀ע ֶ‡ר יָ ֗ד˚ת jעל ָ^ Ô
ִָ֔ Êינה ֲא ֶ› ִ
כÍת˚׃
ל־מ ְל ֽ
ֲא ›nר ְָ Êכ ַ

21

ד־›נ Nת ַא Cחת ְל ֥כ ֶ˚ר› ַה ,מּ ֶל*׃
ו^ יְ ִהי֙ ËTנִ ֵ֔Ìאל ַע ְ

פ

›Íנָ ֖ת˚
רÍח˚ ְ
Íִ 1 2ב ְ›נ< ת ְ› ַ֗˙יִ ם ְל ַמ ְלכÍת֙ נְ €ב ַכ ְדנֶ ַ֔ˆר ָח Nלם נְ €ב ַכ ְדנֶ ˆCר ֲחל ֹ֑מ˚ת וַ ִ˙ ְת ֶ ı3עם ֔
נִ ְהיְ Aתה ָע Tליו׃

2

אמר ֠ ַה ֶמּ ֶל* ִל ְק ֨ר ֹא ^ל ַח ְר ֻט ִ֜מּים וְ Tל ַא ָ· ִ֗פים וְ ^ל ְמ ַכ ְ· ִפים֙ וְ ַל ַË֔ ִ ‡ְ Ôים
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ְל ַה mÁיד ַל nמּ ֶל* ֲחלֹמ ֹ5תיו וַ ֕ ָÌב ֹא Íוַ ַ ^Ìע ְמ ֖דִ Íל ְפנ Sי ַה ,מּ ֶל*׃
ת־ה ֲח ֽל˚ם׃
רÍחי ָל Cד ַעת ,א ַ
ִ֔
ָח 5ל ְמ ִ˙י וַ ִ˙ ֶ ı3עם

4

3

אמר ָל &הם ַה nמּ ֶל* ֲח ֣ל˚ם
וַ ֶ֧ ֹ Ì

ו^ יְ ַד ְ֧ Êרַ Íה ַËy ‡ְ Ôים ַל nמּ ֶל* ֲא ָר tמית

]ל ַע ְב Qד*[ ִÍפ ְ› Aרא נְ ַח aÍא׃
ַמ ְל ָÔא֙ ְל ָע ְל 7מין ֱח ִ ֔יי ֱא Nמר ֶח ְל „מא ְל ַע ְב ַËיִ * ְ

5

ָענ uה ַמ ְל ָÔא֙

]ל ַכ ְ‡ ֵָ֔ Ëאי[ ִמ ְלּ Qתא ִמ 7Úי ַאזְ Ë5א Dהן sלא ְת ֽה ְ˚דע֙ ַÚÍנִ י֙ ֶח ְל 3מא ִÍפ ְ› ֵ ֔רÈ
וְ ָא <מר ְל ַכ ְ‡ ָËיֵ א ְ
ַה ִָ Ëמין֙ ִ˙ ְת ַע ְב ֔דÍן ָÍב ֵ˙ ֖יכ˚ן נְ וָ mלי יִ ְ˙ ָ‡ ֽמÍן׃

6

וְ ֵ֨הן ֶח ְל sמא ִÍפ ְ› ֵרַ ˙† ֙Èה ֲח…֔ ן ַמ ְ˙נ sן Íנְ ִבזְ ָÊה֙

ן־ק ָד 5מי ָל ֵ֕הן ֶח ְל Aמא ִÍפ ְ› Oרַ Èה ֲחוֽ ֹנִ י׃
וִ 3יקר ַ‡ ִ֔Áיא ְ˙ ַק ְ֖ ÊלÍן ִמ ֳ

3

7

ֲענ֥ ˚ ִתנְ יָ נ֖ Íת וְ ָא ְמ tרין

דניאל

אמר ְל ַע ְב ֖ד ִ˚הי ִÍפ ְ› Aרה נְ ַה ֲחו aה׃
ַמ ְל ָ֕Ôא ֶח ְל „מא יֵ N
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ָענ uה ַמ ְל ָÔא֙ וְ ָא ַ֔מר ִמן־יַ ִˆיב֙ יָ <דע

ל־ק ֵבל ֙ Ë7י ֲחזֵ ֔ית˚ן Ëmי ַאזְ ËQא ִמ mÚי ִמ ְלּ Tתא׃
ֲא ָ֔נה Ëmי ִע ָËנ Qא ַאנְ ֣˙Íן זָ ְבנ tין ֳָ Ô

9

Ë7י

ִ ›Íח ָיתה֙ ַהזְ ִמנְ ˙Íן
ה־היא Tד ְת ֗כ˚ן ִÍמ ָ֨לּה ִכ ְד sבה ְ
ן־ח ְל ָמא֩ ָ֨לא ְת ֽה ְ˚ד ֻע ַ֜Úנִ י ֲח ָד 7
ֵה ֶ
אמר Tק ָד ַ֔מי qעד Ëmי ִע ָËנ Qא יִ ְ› ַ˙ ‰Úא ָל ֵ֗הן ֶח ְל ָמא֙ ֱא <מרִ֔ Íלי ˆו ִאנְ ַ ֕Ëע Ëmי
]הזְ ְִ Ëמנְ ˙Íן֙[ ְל ֵמ <
ִ
ִפ ְ› Oרַ ˙ְ Èה ֲחוֻ  ^Úנִ י׃

10

יתי ֲאנָ ›֙
א־א j
ם־מ ְל ָÔא֙ וְ 3א ְמ ִ ֔רין Tל ִ
]כ ְ‡ ָu Ëאי[ ֳק ָד ַ
ֲענ֨ ˚ ַכ ְ‡ ָËיֵ א ַ

ל־מ ֶ֙ל< lרב וְ ַ› ִ֔לּיט ִמ sלּה
ל־ק ֵ֗בל ִ֚ Ëי ֶָ Ô
ַעל־יַ ֶ˙ָ֔ ›ְ Êא ִ֚ Ëי ִמ <לּת ַמ ְל ָ֔Ôא יÍכ Cל ְל ַה ֲחוָ י5ה ֳָ Ô
ל־ח ְר ֹ֖Ïם וְ ָא ›Nף וְ ַכ ְ‡ ËTי׃
ִכ ְדנָ ה֙ 3לא ְ› ֵ֔אל ְל ָכ ַ

11

ירה
י־מ ְל sÔה ָ› ֵאל ֙ יַ ִ˜ ָ ֔
ִÍמ ְלּ ָ֨תא ]ד ַ

ם־Q ‡ְ Êרא Aלא
וְ ָא ֳח ָרן֙ 3לא ִא ַ֔יתי Ëmי יְ ַחֳ È CÚ ִÍק 3דם ַמ ְל 5Ôא ָל Dהן ֱא ָל ִ֔הין ִ֚ Ëי ְמ 3ד ְר ֔ה˚ן ִע ִ
ִא ֽית ִ˚הי׃

12

ָב ,בל׃
ְל ִה ְת ְק ָט Tלה׃

ימי
ל־ק Dבל ְָ֔ Ëנה ַמ ְל ָ֕Ôא ְÊנ Cס ְÍק <צף ַ‡ tÁיא וַ ֲא ַמר֙ ְל ֣ה ָ˚ב ָ ֔דה ְל ֖כֹל ַח ִS Ô
ֳָ Ô

13

וְ ָד 3תא
פ

14

נֶ ְפ ַ ֔קת

]מ ְת ַק ְt Ïלין

וְ ַחַ ]Ôימ QÌא

ְÍב ֛ע˚

ָËנִ  SÌאל

וְ ַח ְב ֖ר ִ˚הי

ב־ט ַָ Êח QÌא Ë7י
אדיִ ן ËTנִ ֵ֗Ìאל ֲה ִתיב֙ ֵע 3טא ְÍט ֵ֔עם ְל ַא ְרי֕ ˚* ַר ַ
ֵ< Ê

ימי ָ, Êבל׃
ַמ ְל 5Ôא ִ֚ Ëי נְ <פק ְל ַק ָָ֔ Ïלה ְל ַח ִO Ô

15

4

י־מ ְל ָ֔Ôא
יטא ]ד ַ
ָענ Dה וְ ָא ַ֗מר ְל ַא ְרי˚ִ ›ַ lלּ 3

Daniel

ה˚דע ַא ְרי֖ ˚* ְל ָדנִ  aÌאל׃
N
ן־ק 3דם ַמ ְל 5Ôא ֱא <דיִ ן ִמ ְלּ ָ֔תא
ל־מה ָד „תא ְמ ַה ְח ְצ Qפה ִמ ֳ
ַע A
16

ן־לÍִ Èפ ְ› Qרא ְל ^ה ֲחוָ י Aה ְל ַמ ְל TÔא׃
ן־מ ְל 5Ôא ִ֚ Ëי זְ 3מן יִ נְ ֵ˙ ֵ֔
וְ 3דנִ ֵ֔Ìאל Cעל ְÍב 3עה ִמ ַ

17

ה˚דע׃
י› Wאל וַ ֲעזַ ְרי„ה ַח ְב ֖ר ִ˚הי ִמ ְלּ Aתא ^
ֱא Nדיִ ן ËTנִ  OÌאל ְל ַביְ Dתֲ Èאזxל ֠ ְו ַל ֲחנַ נְ יָ ה ]מ ָ

18

ל־ר Qזה ְËנ 5ה Ë7י sלא יְ ֽהֹ ְבדÍן֙ ָËנִ DÌאל
ן־ק ָדם֙ ֱא 3לַ֔ ›ְ Èמ ָÌא ַע ָ
וְ ַר ֲח ִ֗מין ְל ִמ ְב ֵעא֙ ִמ ֳ

ימי ָב ,בל׃
ם־› Qאר ַח ִS Ô
וְ ַח ְב ֔ר ִ˚הי ִע ְ
ËTנִ ֵ֔Ìאל ָo Êר* ֶל ֱא Aלַ ›ְ Èמ TÌא׃

20

19

ילי Qא ָרז3ה גֲ tלי ֱא ַד֙יִ ן֙
י־ל ְ
ֱא ַ ֗דיִ ן ְל ָדנִ VÌאל ְֶ Êחזְ ו Aא ]ד ֵ

ָענ uה Tדנִ  ֵÌאל ֙ וְ ָא ַ֔מר

ד־ע ְל 5מא
ן־ע ְל Qמא וְ <ע ָ
י־א ָל ָהא֙ ְמ ָב ַ ֔ר* ִמ ָ
ֶל ֱה ֵ ֨וא ְ› uמֱ Ë] È
È־היא׃
בÍר Qתא Ëmי aל ]
•Ëי ָח ְכ ְמ „תא Íגְ ְ
21

֠ ְוהÍא ְמ ַה ְ›נ uא ִע ָËנַ  ָÌא֙ וְ זִ ְמנַ ָ ֔Ìא ְמ ַה ְע ËSה ַמ ְלכ oין ְÍמ ָה Dקים ַמ ְלכ tין
יָ uהב ָח ְכ ְמ ָתא֙ ְל ַח ִִ֔ Ôימין ַÍמנְ ְQ Ëעא ְליָ ְד Sעי ִבינ Tה׃

22

פ

›˚כא
֛הÍא S ָÁלא ַע ִמּ ָיק Qתא ְÍמ ַס ְ˙ ָר 5תא יָ ַדע֙ 3מה ַב ֲח ָ֔
ה˚רא[ ִע Sמּa ›ְ Èרא׃
Íנְ ִה ָירא ]Íנְ Q

5
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23

ה˚דא ְÍמ ַ› ַÊח֙ ֲא ָ֔נה
3ל* ׀ ֱא 3לֲ Èא ָב ָה ִ֗תי ְמ u
בÍר Qתא יְ <ה ְב ְ˙ tלי
•Ëי ָח ְכ ְמ „תא Íגְ ְ
ה˚ד ְע ˙,נָ א׃
י־מ Nלּת ַמ ְל QÔא ַ
י־ב Dעינָ א ִמ ִָ֔ Ë] *Ú
ְÍכ jען ֽה ַ˚ד ְע ַ˙֙נִ י֙ ]ְ Ë

24

ימי ָב hבל
ה˚ב Qדה ְל ַח ִD Ô
ל־א ְרי֔ ˚* ִ֚ Ëי ַמ 7Úי ַמ ְל ָ֔Ôא ְל ָ
ל־ק Dבל ְָ֗ Ëנה ËTנִ  ֵÌאל ֙ <על ַע ַ
ֳָ Ô

ה˚בד ַה ֵע ְ֙לנִ י֙ ֳק 3דם ַמ ְל ָ֔Ôא ִÍפ ְ› Qרא ְל ַמ ְל AÔא
ל־˙ ֵ֔
ימי ָב ֶבל ֙ ַא ְ
ר־לְ Èל ַח ִu Ô
ֲאז<ל ׀ וְ כ Dן ֲא ַמ ֵ֗
ֲא ַח aÍא׃

ס

25

ר־לÈ
ֱא jדיִ ן ַא ְרי˚ִ Êְ lה ְת ְָ Êה ָ֔לה ַהנְ Sעל ְל ָדנִ  OÌאל ֳק 3דם ַמ ְל 5Ôא וְ כ Dן ֲא ַמ ֵ֗

ה˚דע׃
לÍתא֙ Ë7י יְ ֔הÍד Ëmי ִפ ְ› Qרא ְל ַמ ְל AÔא יְ ^
ן־Êנ uי גָ T
י־ה ְ›ַ jÔחת ַ ְÁבר֙ ִמ ְ
]ַ Ë

26

ָענ uה ַמ ְל ָÔא֙

ה˚ד ֻע qת נִ י ֶח ְל Aמא
ית*[ ֵָ֗ Ôהל ְל ָ
]ה ִא 3
אˆר ַה ִא ַיתיִ * ^
וְ ָא <מר ְל ָדנִ ֵ֔Ìאל Ëmי ְ› Oמְ Êֵ Èל ְט ַ› x
י־חזOית ִÍפ ְ› aרÈ׃
]ד ֲ

27

י־מ ְל 3Ôא ָ› ֵ֔אל pלא
ָענ Wה ָדנִ VÌאל ֳק Aדם ַמ ְל QÔא וְ ָא xמר ָרזָ ה֙ ]ַ Ë

ימין Tא ְ› ִ֗פין ַח ְר ֻט ִמּין֙  ָÁזְ ִ ֔רין יָ ְכ oלין ְל ^ה ֲחוָ י Aה ְל ַמ ְל TÔא׃
ַח ִ7 Ô

28

ְ֡ ַ Êרם ִא ַ֞יתי ֱא sלַ ›ְ Êִ Èמ ָÌא֙

י˚מ5Ìא ֶח ְל ָ֨מ* וְ ֶחזְ ו Sי
ה˚דע ְל ַמ ְל ָÔא֙ נְ ֽב ַÍכ ְדנֶ ַ֔ˆר „מה Ëmי ֶל ֱהו Oא ְַ Êא ֲח 7רית ַ
D ָÁלא ָר ִ֔זין וְ ַ ֗
ל־מ ְ› ְQ Ôב* ְËנ Aה ֽהÍא׃
א›* ^ע ִ
ֵר „

פ

29

ל־מ ְ› ְ3 Ôב*
]א נְ ְ˙[ ַמ ְל ָ֗Ôא ַר ְעי˚נָ ַ lע ִ
ַאנְ ָ˙ה <

6

Daniel

ה־די ֶל ֱהו aא׃
ה˚ד Qע* ָמ m
ְס ִ֔לק„ Íמה Ëmי ֶל ֱהו Oא ַא ֲח Dרי ְדנ 5ה וְ גָ Wלא ָרזַ „Ìא ְ

30

וַ ֲא ָ֗נה sלא

ל־ְ Ëב ַרת֙ |Ëי ִפ ְ› ָרא֙
ל־חÌ֔ ָ ַÌא ָר Aזא ְדנ Qה 7 ֱÁלי tלי ָל ֵ֗הן ַע ִ
ן־ַ Ô
יתי ִÊי֙ ִמ ָ
י־א N
ְב ָח ְכ ָמה֙ ]ִ Ë
ה˚ד ֔עÍן וְ ַר ְעי˚נ Sי ִל ְב Qב* ִ˙נְ ^Ëע׃
ְל ַמ ְל 3Ôא יְ ְ

31

]א נְ ְ˙[ ַמ ְל ָ֗Ôא ָחזuה ֲהוַ ֙יְ ָ ֙ת וַ ֲא ֨לÍ
ַאנְ ָ˙ה <

ְצ Sלם ַחד֙ ַ‡ ִ֔Áיא ַצ ְל ָ֨מא ִ SÔËן qרב וְ זִ יו È Sיַ ˙oיר ָק Dאם ְל ָק ְב 5ל* וְ ֵרו] Ëְ È Oחיל׃

32

֣הÍא

י־ד <הב ָ֔טב ֲח ֥ד ִ˚הי ְÍד ָר ֖ע ִ˚הי Ë7י ְכ xסף ְמ ֥ע ִ˚הי וְ יַ ְר ָכ OתËm Èי נְ Tח›׃
א›ְ Ë] ֙È
ַצ ְל ָ֗מא ֵר ֵ
33

]ÍמO ְÚהין[ Ëmי ֲח ^סף׃
]מֵ ְÚהין֙[ Ë7י ַפ ְר ֶ֔זל ִÍמ ְÚה˚ן ִ
ָ› ֖ק ִ˚הי Ë7י ַפ ְרזhל ַרגְ ֕ל ִ˚הי ִמ ְÚה˚ן ִ

34

ל־רגְ ֔ל ִ˚הי Ëmי
י־לא ִב ַ ֔ידיִ ן ְÍמ sחת ְל ַצ ְל ָמא֙ ַע ַ
ָחזDה ֲה ַ ֗ויְ ָת ַ֠עד Ë7י ִה ְתw ְÁז ֶרת ֶא ֶ֙בן֙ ִ3 Ë

ַפ ְרזְ Qלא וְ ַח ְס ı5א וְ ַה ֶ ËOקת ִה ֽמּ˚ן׃

35

אדיִ ן Ë3קַ Íכ ֲח ָ ֡דה ְַ ıרזְ ָלא֩ ַח ְס ָ֨ıא נְ ָח ָ֜›א ְַ Ôס ı3א
ֵ< Ê

א־ה ְ› ֲ˙כ< ח ְל ֑ה˚ן
ל־א Cתר ָל ִ
רÍחא וְ ָכ ֲ
י־קיִ ט Íנְ ‡sא ִהמּ˚ן֙ ָ֔
ן־א ְֵ Ëר ַ ֔
וְ ַד ֲה ָ֗בא וַ ֲהו˚֙ ְ֣ ÔעÍר ִמ ִ
ל־א ְר Tעא׃
י־מ 3חת ְל ַצ ְל ָ֗מא ֲהו„ת ְל ֥טÍר Cרב ְÍמ Aלת ַָ Ô
וְ ַא ְבנ 3א ׀ ]ְ Ë
ם־מ ְל TÔא׃
אמר ֳק ָד ַ
נֵ N

37

36

ְËנ 3ה ֶח ְל ָ֔מא ִÍפ ְ› OרÈ

כÍתא
]א נְ ְ˙[ ַמ ְל ָ֔Ôא nמ ֶל* ַמ ְל ַכ5Ìא ִ֚ Ëי ֱא 3לַ ›ְ Èמ ָ ֔Ìא ַמ ְל A
ַאנְ ָ˙ה <

ב־ל*׃
ִח ְסנ„ א וְ ָת ְק ıAא ו] ָיק Qרא יְ ַה T

38

י־אנָ ָ›א ֵח ַ ֨יות ָs Êרא
ל־Ëי ָד ֲא ִרין ]Tדיְ 7רין[ †Êנֵ ֠ ֲ
ְÍב ָכ 7

7
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א›ה Ëmי ַד ֲה Tבא׃
־[הÍא ֵר Q
ה־]אנְ ְ˙ ֔
ע˚ף־› ַמ ָÌא֙ יְ <הב ִ֔ ָ Êיד* וְ ַה ְ› ְל Qט* ְָ Êכ ְלּ ֑ה˚ן ַאנְ ָ˙ ַ
ְ
וְ
39

]ת ִל ָית sאה[ ָא ֳח ִרי֙ Ë7י
ָÍב ְת ָ ֗ר* ְ˙ ֛קÍם ַמ ְל ֥כָ Íא ֳח oרי ֲא <רעא ִמÍַ * 5Úמ ְל ֨כְ Íת ִל ָיתיָ א ְ

ל־א ְר Tעא׃
נְ ָח ָ֔›א Ëmי ִת ְ› Cלט ְָ Êכ ַ

40

יפה
ַÍמ ְלכְ ֙Íר ִב ָיעיָ ה ְ]ר 7ב ָיע ָ֔אה[ ֶ˙ ֱהו Sא ַת ִ˜ Q

ל־א Oלּין
י־מ ָר Nעע ִָ Ô
ל־ק ֵ֗בל |Ëי ַפ ְרזְ ָלא֙ ְמ ַה Ëuק וְ ָח ֵ›ל ֙ ָ֔ ֹÔלּא ְ ֽÍכ ַפ ְרזְ „לא ]ְ Ë
ְַ Ôפ ְרזְ 5לא ֳָ Ô
ַ˙ Ëmק וְ ֵת ֽ ֹרעb׃

41

י־פ ָחר֙ ִÍמ ְÚה˚ן
]מֵ֞ ְÚהן[ ֲח jסף ]ֶ Ë
י־ח ַ֜זיְ ָתה ַרגְ ַל3Ìא וְ ֶא ְצ ְָ Êע ָ֗תא ִמ ְÚה˚ן ִ
וְ ]ד ֲ

ל־ק ֵבל ֙ Ë7י
א־בֳ Ôָ È
]ÍמD ְÚהין[ ְַ ıר ֶ֔זל ַמ ְל ֤כְ Íפ ִליגָ ה֙ ֶ˙ ֱה ֵ ֔וה ִÍמן־נִ ְצ ְA Êתא mדי ַפ ְרזְ Qלא ,ל ֱהוֵ x
ִ
ֲח ַ֔זיְ ָתה ְַ֨ ıרזְ ָ֔לא ְמ ָע Cרב ֲַ Êח Nסף ִטינ Tא׃

42

]מS ְÚהין[ ְַ ıרזnל Íמ ְÚה˚ן
וְ ֶא ְצ ְָ Êעת֙ ַרגְ ַל ָ ֔Ìא ִמ ְÚה˚ן ִ

כÍתא֙ ֶ˙ ֱהוDה ַת ִ˜ ָ֔יפה ִÍמֱ ˙ֶ È CÚהו Sה ְת ִב Tירה׃
ן־ק sצת ַמ ְל ָ
]ÍמD ְÚהין[ ֲח xסף ִמ ְ
ִ

43

ִדי ]וְ 7די[

א־ל ֱה…֥ ן ְָ Ëב oקין
ֲח ַ֗זיְ ָת ְַ ıרזְ ָלא֙ ְמ ָע ַרב֙ ֲַ Êח <סף ִט ָ֔ינא ִמ ְת ָע ְר |בין ֶל ֱה…ן֙ ִÊזְ <רע ֲאנָ ָ֔›א וְ Tל ֶ
ם־ח ְס ıTא׃
א־כ 7די ַפ ְרזְ ָ֔לא Aלא ִמ ְת ָע Cרב ִע ַ
ם־Ëנ 5ה aה ְ
ְËנ 3ה ִע ְ

44

י˚מ ֞יה˚ן •Ëי ַמ ְל ַכ3Ìא
ְ ֽÍב ֵ

כÍתה ְל Nעם ָא ֳח Qרן 3לא
ִאÍ ֗Úן יְ ִקים֩ ֱא ָ֨לַ ›ְ Èמ Ìsא ַמ ְלכË| ֙Íי ְל ָע ְל ִמין֙ 3לא ִת ְת ַח ַ֔Êל ַ֨Íמ ְל ָ֔
ל־א Dלּין ַמ ְל ְכוָ ָ֔תא וְ oהיא ְ˙ ֥קÍם ְל ָע ְל ַמ TÌא׃
ִת ְ› ְ˙ tבק ַ˙ |Ëק וְ ָת ֵסיף֙ ִָ Ô

8

45

ל־ק Dבל
ֳָ Ô

Daniel

י־לא ִב ַ ֗ידיִ ן ֠ ְו ַה ֶֶ Ëקת ְַ ıרזְ ָ֨לא נְ ָח ›sא ַח ְס ָıא֙
ÍÏרא֩ ִא ְתֶ֨ ְÁז ֶרת ֶ֜א ֶבן ִ3 Ë
י־ח ַ֡זיְ ָת Ë7י ִמ ָ
]ֲ Ë
ה˚דע ְל ַמ ְל ָ֔Ôא „מה Ëmי ֶל ֱהו Oא ַא ֲח Dרי ְדנ 5ה וְ יַ ˆmיב ֶח ְל Qמא
ְַ Ôס ı3א וְ ַד ֲה ָ֔בא ֱא Aלַ Èרב֙ <
ימן ִa ›ְ ıרÈ׃
ְÍמ ֵה N

פ

46

Íל ָדנִ  OÌאל ְסג tד
ל־אנְ ֔˚ִ ıהי ְ
אדיִ ן ַמ ְל sÔא נְ ֽב ַÍכ ְדנֶ ַˆר֙ נְ <פל ַע ַ
ֵַ֠ Ê

ִÍמנְ ָחה֙ וְ נ 7יח ִֹ֔חין ֲא Cמר ְלנַ ָ ÛAכה aלÈ׃

47

ן־ק›ֹט֙ Ë7י
ָענֵ ה֩ ַמ ְל ָ֨Ôא ְל ָדנִ ֵ֜Ìאל וְ ָא ַ֗מר ִמ ְ

ֱא ָל ֲה ֗כ˚ן ֣הÍא ֱא pלֱ Èא ָל yהין ָÍמ Sרא ַמ ְלכ oין וְ גָ Dלה ָרזtין Ë7י יְ ֵ֔כ ְל ָ˙ ְל ִמגְ Oלא ָרזAה ְדנ Tה׃
48

ל־מ ִדינ< ת
ב־ל Èוְ ַ֨ה ְ› ְל ֵ֔טC Èעל ְָ Ô
ֱא ַ ֨דיִ ן ַמ ְל ָ֜Ôא ְל ָדנִ DÌאל ַר ִ֗Êי ַÍמ ְ˙ ָ֨נן ַר ְב ְר sבן ַ‡ָ ִÁיאן֙ יְ ַה ֵ֔

ימי ָב ,בל׃
ל־ח ִS Ô
ב־סגְ ִ֔נין Cעל ַָ Ô
ָh Êבל וְ ַר ִ

49

ן־מ ְל ָ֔Ôא ַÍמ ִ֗Úי jעל
וְ ָדנִ  ֵÌאל ֙ ְ3 Êעא ִמ ַ

י›* וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ וְ ָדנִ  OÌאל ְִ Êת Nרע ַמ ְל TÔא׃
ֲע ]ב ְיד ָ˙א֙ ִ֚ Ëי ְמ ִדינ< ת ֶָ֔ Êבל ְל ַ› ְד Nר* ֵמ C

פ

רÍמַ ֙Èא 7מּין ִ› ִ֔˙ין ְָ ıתיַ È Oא 7מּין ›tת
י־ד ַ֔הב ֵ
בÍכ ְדנֶ <ˆר ַמ ְל ָ֗Ôא ֲע ַבד֙ ְצ Dלם ]ְ Ë
 1 3נְ ַ
ÍËרא ְִ Êמ ִדינ Cת ָ, Êבל׃
ֲא ִק ֵימִ Êְ ֙Èב ְק <עת ָ ֔

2

בÍכ ְדנֶ <ˆר ַמ ְל ָ֡Ôא ְ› ַ֡לח ְל ִמ ְכנ< › ׀
Íנְ ַ

^ל ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ ָ ֡Ìא ִסגְ נַ 3Ìא ַ ֽÍפ ֲחוָ ָ֡תא ֲא ַד ְר ָÁזְ ַר ָÌא֩ גְ ָ ֨ד ְב ַר Ìsא ְָ Ëת ְב ַר ָÌא֙ ִ˙ ְפ ָ˙ ֵ֔יא וְ ֖כֹל ִ› ְלטֹנ Dי
בÍכ ְדנֶ ˆNר ַמ ְל TÔא׃
ְמ ]דינָ 5תא ְל ֵמ ֵתא֙ ַל ֲחנֻ  <Ôת ַצ ְל ָ֔מא Ëmי ֲה Oקים נְ ַ

9

3

אדיִ ן ]מ ְת ַ›ִ֡ ְÚÔין
ֵ֡ ַ Ê

דניאל

ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ ָ ֡Ìא ִסגְ נַ 3Ìא ^ ֽÍפ ֲחוָ ָ֡תא ֲא ַד ְר ָÁזְ ַר3Ìא גְ ָד ְב ַר ָÌא֩ ְָ֨ Ëת ְב ַר ָ ֜Ìא ִ˙ ְפ ָ˙ ֵ֗יא וְ כֹל ֙ ִ› ְלטֹנ Dי
בÍכ ְדנֶ <ˆר ַמ ְל 5Ôא וְ ָק ֲא ִמין ]וְ Tקיְ ִמין֙[ ָל ֳק Dבל ַצ ְל ָ֔מא
ְמ ]דינָ ָ֔תא ַל ֲחנֻ  <Ôת ַצ ְל ָ֔מא Ëmי ֲה Oקים נְ ַ
בÍכ ְדנֶ ^ˆר׃
Ëmי ֲה Oקים נְ ַ
5

4

וְ ָכר˚ Qזא ָק Dרא ְב 5ח יִ ל ְל ֤כ˚ן Tא ְמ ִרין֙ ^ע ְמ ַמ ָ ֔Ìא ֻא ַמּ QÌא וְ ִל ָ·נַ  TÌא׃

]ק ְת ֨ר˚ס[ ַס ְÊכ sא ְַ ıסנְ ֵ˙ ִרין֙
ר˚ק ָיתא ִק ָיתר˚ס ַ
י־ת ְ› ְמ ֡עÍן 3קל ַק ְרנ 3א ֠ ַמ ְ› ִ
ְִ Êע ָָ֡ Ëנא ]ִ Ë

בÍכ ְדנֶ ˆNר ַמ ְל TÔא׃
סÍמ ֹ֣ıנְ ָ ֔יה וְ ֖כֹל זְ נ Dי זְ ָמ 5רא ִ˙ ְ֤ ıלÍן וְ ִת ְס ְÁדÍן֙ ְל̀צ ֶלם ֲַ Ëה ָ֔בא Ëmי ֲה Oקים נְ ַ
ְ
6

נÍרא יָ ]ק ְד ˙Tא׃
˚א־א ֥˙Íן Q
È־› ֲע 3תא יִ ְת ְר ֵ֔מא ְלגֽ ַ
י־לא יִ ıOל וְ יִ ְס •Áד ַַ Ê
ן־A Ë
ַÍמ ִ
7

ל־ע ְמ ַמ ָ ֡Ìא 3קל ַק ְרנָ א֩ ַמ ְ› ֨ר ִ˚ק ָ֜יתא
ל־ק Dבל ְָ֡ Ëנה ֵÈÊ־זִ ְמ ָ֡נא ְ7 Ôדי ְ ›Tמ 7עין ַ TÔ
ֳָ Ô

ל־ע ְמ ַמ ָ ֜Ìא ֻא ַמ3Ìא וְ ִל ָ·נַ ָ ֗Ìא
]ק ְת ֤ר˚ס[ ַ‡ ְָ Êכא֙ ְַ ıסנְ ֵט ִ ֔רין וְ ֖כֹל זְ נ Dי זְ ָמ 5רא נְ Tפ ִ֨לין ^ TÔ
ִק ָיתרֹס ַ
בÍכ ְדנֶ ˆNר ַמ ְל TÔא׃
Tסגְ ִדין֙ ְל̀צ ֶלם ֲַ Ëה ָ֔בא Ëmי ֲה Oקים נְ ַ
8

9

הÍדי aא׃
ל־ק uבל ְËנָ ה֙ ֵÈÊ־זִ ְמ ָ֔נא ְק oרבְ ֻÁ Íב 7רין ַt Ëָ ‡ְ Ôאין וַ ֲאכ Nלַ Íק ְר ֵצ ֖יה˚ן Ëmי יְ ָ
ֳָ Ô

בÍכ ְדנֶ ˆCר ַמ ְל 5Ôא ַמ ְל QÔא ְל ָע ְל mמין ֱחי] י׃
ֲענ˚֙ וְ 3א ְמ ִ ֔רין ִלנְ ַ

10

]א נְ ְ˙[ ַמ ְל ָÔא֮
ַאנְ ָ˙ה <

]ק ְת ֨ר˚ס[ ַ‡ ְÊכ sא
ל־א ָ֡נ› ]Ëי־יִ ְ› ַ֡מע 3קל ַק ְרנ 3א ֠ ַמ ְ›ר ִֹק ָיתא ִק ָיתרֹס ַ
ְ ‡3מ ָ˙ ְֵ Ïעם֒ Ë7י ָכ ֱ

10

Daniel

ְפ ַסנְ ֵ˙ ִרין֙ ְִוסיֹıנְ יָ ה ]וְ סֹı֣ Íנְ ָ ֔יה[ וְ ֖כֹל זְ נ Dי זְ ָמ 5רא יִ ıSל וְ יִ ְס •Áד ְל Uצ ֶלם ֲַ Ëה Tבא׃
11

נÍרא יָ ]ק ְד ˙Tא׃
˚א־א ֥˙Íן Q
י־לא יִ ıOל וְ יִ ְס •Áד יִ ְת ְר ֵ֕מא ְלגֽ ַ
ן־A Ë
ַÍמ ִ

12

ִא ַ֞יתי ְ ֻÁב 7רין

י›* וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ ְ ֻÁב ַר3Ìא
ל־ע ִב ַידת֙ ְמ ִדינ< ת ֶָ֔ Êבל ַ› ְד Nר* ֵמ C
י־מָ |Úית יָ ְתה˚ן֙ ַע ֲ
אין ]ַ Ë
הÍד ִ ֗
יְ ָ
Íל rצ ֶלם
אל ָה3 [lלא ָפ ְל ִ֔חין ְ
]ל ָ
אל ַהיִ * a
]ע sל*[ ַמ ְל ָÔא֙ ְט ֵ֔עם ֵל ָ
א־‡ ֽמֲ Íע ַליִ * ֲ
ִא ֵ֗לּ* ָל ָ֨
ֲַ Ëה „בא Ëmי ֲה Oק ְימ ָ˙ Aלא ָסגְ ]דין׃

ס

13

בÍכ ְדנֶ ַˆר֙ ְִ Êרג< ז וַ ֲח ָ֔מה ֲא ַמר֙ ְל ַהיְ ָת ָ ֔יה
אדיִ ן נְ ַ
ֵj Ê

יתיֳ Íק Aדם ַמ ְל TÔא׃
אד֙יִ ן֙ ְ ֻÁב ַר3Ìא ִא ֵ֔לּ* ֵה Q
י›* וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ ֵַ Ê
ְל ַ› ְד Nר* ֵמ C

14

ָענ uה

אל ַ֗הי sלא ]א ֵיתיכ˚ן֙ ְ ıTל ִ֔חין
י›* וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ aל ָ
נְ €ב ַכ ְדנֶ ַˆר֙ וְ ָא <מר ְל ֔ה˚ן ַה ְצ ָ ֕Ëא ַ› ְד Nר* ֵמ C
Íל rצ ֶלם ֲַ Ëה „בא Ëmי ֲה Oק ֶימת Aלא Tסגְ ]דין׃
ְ

15

ְַ֞ Ôען Wהן ]א ֵית ֣יכ˚ן ֲע ִת ִ ֗ידין Ë7י ְב ִע ָָ֡ Ëנא

סÍמ ֹ֨ıנְ ָ ֜יה
]ק ְת ֣ר˚ס[ ַ‡ ְָ֡ Êכא ְַ ıסנְ ֵ˙ ִרין֩ וְ ְ
יתא ִק ָיתרֹס ַ
ר˚ק 3
י־ת ְ› ְמ ֡עÍן 3קל ַק ְרנ 3א ַמ ְ› ִ
]ִ Ë
È־› ֲע 3תה
י־ע ְב ֵדת֒ וְ ֵהן֙ 3לא ִת ְס֔ ְÁדÍן ַַ Ê
וְ ֣כֹל ׀ זְ נ Dי זְ ָמ ָ ֗רא ִ˙ ְ֣ ıלÍן וְ ִת ְס ְÁדÍן֮ ְל ַצ ְל 3מא ]ד ַ
ן־הÍא ֱא ָ֔לËS Èי יְ ›aיזְ ִבנְ ֖כ˚ן ִמן־יְ Tדי׃
נÍרא יָ ]ק ְד ˙5א ַÍמ ֣
˚א־א ֥˙Íן Q
ִת ְת ְר ֔מ˚ן ְלגֽ ַ

16

ֲענ֗ ˚

ל־Ëנ„ ה
א־ח ְ› ִ֨חין ֲאנְ /חנָ ה ַע ְ
י› lוַ ֲע Dבד נְ ג֔ ˚ וְ ָא ְמ oרין ְל ַמ ְל 5Ôא נְ ֽב ַÍכ ְדנֶ ַ֔ˆר Tל ַ
ַ› ְד jר* ֵמ ַ

11
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בÍת*׃
ְִ ıתג Qם ַל ֲה ָת T

17

ן־א ֨˙Íן
בÍת נָ א ִמ ַ
י־אנ< ְחנָ א Tפ ְל ִ֔חין יָ כ oל ְל ֵ›יזָ x
Dהן ִא ַ֗יתי ֱא ָל ַה֙נָ א֙ ]ֲ Ë

נÍרא יָ ]ק ְד „˙א ִÍמן־יְ Aד* ַמ ְל QÔא יְ ֵ›יז]ב׃
p

18

א־ל* ַמ ְל 5Ôא |Ëי
וְ Dהן ָ֔לא יְ mדיעֶ bל ֱהוֵ Q

Íל rצ ֶלם ֲַ Ëה „בא Ëmי ֲה Oק ְימ ָ˙ Aלא נִ ְס €Áד׃
ית נָ א[ Tפ ְל ִ֔חין ְ
]א <
א־א ַיתיְ נָ א ִ
אל ָהיָ lל ִ
aל ָ
19

ס

י›*
ל־› ְד Nר* ֵמ C
]א ְ› ַ˙ ִ֔Úי[ ַע ַ
֙˚הי֙ ֶא ְ› ַ˙ֶ ÍÚ
בÍכ ְדנֶ ַ֜ˆר ִה ְת ְמ 7לי ֱח ָ֗מא ְÍצ uלם ַאנְ ִ ı
אדיִ ן נְ ַ
ֵ֨ ַ Ê

ד־› ְב ָ֔עה qעל Ëmי ֲחזOה ְל ֵמזְ יÈ a׃
˙Íנא ַ֨ח ִ
וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ ָענ uה וְ ָא ַמר֙ ְל ֵמזDא ְל ַא ָ֔

20

Íלגֻ ְב |רין
ְ

נÍרא
י›* וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ ְל ִמ ְר ֵ֕מא ְל ַא ֥˙Íן Q
י־ח֙יִ ל ֙ Ë7י ְב ַחיְ ֵ֔לֲ Èא ַמר֙ ְל ַכ ָָ֔ ıתה ְל ַ› ְד Nר* ֵמ C
ֵ ÊT ִÁר ַ
יָ ]ק ְד ˙Tא׃

21

]֔ ›ֵ Ïְ ıיה˚ן[
י›יה˚ן ַ
אדיִ ן ְ ֻÁב ַר3Ìה ִא ֵ֗לּ* ְִ Ôפ֙תַ Êְ ֙Íס ְר ֵָ Êליה˚ן֙ ֵַ Ïִ ı
ֵ֜ ַ Ê

נÍרא יָ ]ק ְד ˙Tא׃
˚א־א ֥˙Íן Q
Íל ֻב ֵ› ֑יה˚ן ְÍר ִ֕מיו ְלגֽ ַ
וְ ַכ ְר ְָ Êל ְת ֖ה˚ן ְ

22

ן־Ëי
ל־ק Dבל ְָ֗ Ëנה ִמ ִ ֞
ֳָ Ô

י›l
ִמ jלּת ַמ ְל ָÔא֙ ַמ ְח ְצ ָ֔פה וְ ַא˙Íנ Qא ֵאזDה יַ ָ ˙tירא ְ ֻÁב ַר3Ìא ִא ֵ֗לּ* |Ëי ַה ִ֙Ûקְ ֙Íל ַ› ְד jר* ֵמ ַ
נÍרא׃
יבא Ëmי T
וַ ֲע Dבד נְ ג֔ ˚ ַק Ï7ל ִה ֔מּ˚ן ְ› ִב Q

23

י›*
וְ גֻ ְב ַר Ìsא ִא ֵלּ3 ˙ְ lל ֵ˙ ֔ה˚ן ַ› ְד Nר* ֵמ C

˙Íן־נÍרא יִ Tק ְד ˙Qא ְמ ַכ ְ] ıתין׃
A
˚א־א
וַ ֲע Dבד נְ ג֑ ˚ נְ qפלְ Íלגֽ ַ

פ

24

בÍכ ְדנֶ <ˆר ַמ ְל ָ֔Ôא
ֱא ַד֙יִ ן֙ נְ ַ

ג˚א־נÍרא֙
ָ
ְ˙ו È Cוְ 3קם ְִ Êה ְת ְָ Êה 5לה ָע ֵ֨נה וְ ָא ַ֜מר ְל ַה ְ ËTב ֗ר ִ˚הי ֲה ָלא֩ גֻ ְב ִ ֨רין ְ˙ ָל ָ֜תא ְר uמינָ א ְל

12
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יבא ַמ ְל TÔא׃
ְמ ַכ ְִ֔ ıתין ָענ jיִ ן וְ ָא ְמ ִרין֙ ְל ַמ ְל ָ֔Ôא יַ ִˆ Q

25

א־א ָ֨נה ָח ֵ֜זה ְ ֻÁב 7רין
ָענ Dה וְ ָא ַ֗מר Tה ֲ

יתי ְ֑ Êה˚ן וְ ֵרוֵ Ë7 ֙Èי ְר ִב ָיעיָ א
א־א <
˚א־נÍרא וַ ֲח Qבל ָל ִ
ָ֔
ַא ְר ְָ֗ Êעה ְ› ַר֙יִ ן֙ ַמ ְה ְלכ 7ין ְÊגֽ
ר־א ָל ]הין׃
†]ר ִב ָיע ָ֔אה[ ָO Ëמה ְל ַב ֱ

ס

26

נÍרא
בÍכ ְדנֶ ַ֗ˆר ִל ְת ַרע֮ ַא ֣˙Íן 3
אדיִ ן ְק Dרב נְ ַ
ֵ֜ ַ Ê

]ע ָלּ Qאה[ ‘ıקÍ
י־א ָל Aהא ִע ָלּיָ א ִ
י›* וַ ֲע ֵבד־נְ ג֛ ˚ ַע ְב ֛ד ִ˚הי ]ֱ Ë
יָ ]ק ְד ָ˙א֒ ָענ Dה וְ ָא ַ֗מר ַ› ְד ַ ֨ר* ֵמ /
נÍרא׃
י›* וַ ֲע Sבד נְ ג֖ ˚ ִמן־˚ ֥Áא T
אדיִ ן נְ Tפ ִ֗קין ַ› ְד Nר* ֵמ q
וֶ ֱא ֑ת˚ ֵ< Ê

27

֠] Íמ ְת ַ›ִ ְÚÔין

נÍרא
א־› ֵ֨לט ָ ֜
ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ ָ ֞Ìא ִסגְ נַ 3Ìא ַÍפ ֲחוָ ָתא֮ וְ ַה ְָ Ëב Dרי ַמ ְל ָÔא֒ ָח <ז יִ ן ְלגֻ ְב ַר3Ìא ִא ֵ֡לּ* ִËי֩ Tל ְ
א›ה˚ן֙ 3לא ִה ְת ָח ַ ֔ר* וְ ָס ְר ֵָ Êל ֖יה˚ן 3לא ְ›נ֑ ˚ וְ Dריח bנ֔ Íר Aלא ֲע Qדת ְֽ Êה˚ן׃
j ‡Íער aר ְ
ְÊגֶ ְ› ְמ ֗ה˚ן ְ
28

י־› jלח
י› lוַ ֲע Dבד נְ ג֔ ˚ ]ְ Ë
י־› ְד jר* ֵמ ַ
ָע ֵ֨נה נְ ֽב ַÍכ ְדנֶ ַ֜ˆר וְ ָא ַ֗מר ְ| Êרי* ֱא ָל ֲהה˚ן֙ ]ַ Ë

יהב Íגֶ ְ› ֵמיה˚ן
ַמ ְל ֲא ֵכ ֙Èוְ ֵ›יז7ב ְל ַע ְב ֔ד ִ˚הי Ëmי ִה ְת ְר oחצֲ Íע ֑ל ִ˚הי ִÍמ jלּת ַמ ְל ָÔא֙ ַ› ִ֔Úיו וִ <
אל ֲה ֽה˚ן׃
ל־א ָ֔לָ Èל Oהן ֵל T
]גֶ ְ› ְמ ֗ה˚ן[ ֠ ִËי Tלא־יִ ְפ ְל ֤חÍן וְ Tלא־יִ ְס ְÁדÍן֙ ְל ָכ ֱ

29

ִÍמ ִÚי֮ ‡7ים

י›l
י־› ְד jר* ֵמ ַ
]›ל< [֙Íעל ֱא ָל ֲה ֗ה˚ן ]ַ Ë
אמר ֵ› ָלה ָ
ל־עם ֻא ָ֜מּה וְ ִל ָ֗·ן ]Ëי־יֵ j
ְט ֵעם֒ ִËי֩ ָכ ַ֨
ל־ק ֵ֗בל Ë7י sלא ִא ַיתי֙ ֱא 3לה
וַ ֲע Dבד נְ ג֔ ˚א ַה ָ7 Ëמין יִ ְת ֲע ֵ֔בד ַÍביְ Oת Èנְ וָ 7לי יִ ְ› ַ˙‰Íה ֳָ Ô

13
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ָא ֳח ָ ֔רן ]Ëי־יִ  ’Ôל ְל ַה ָˆ Qלה ְִ Ôדנ Tה׃
ְִ Êמ ִדינ Nת ָ, Êבל׃
31

30

י›* וַ ֲע Sבד נְ ג֖ ˚
אדיִ ן ַמ ְל ָ֗Ôא ַה ְצ qלח ְל ַ› ְד Nר* ֵמ q
ֵ< Ê

פ

י־ד ֲא ִרין ָ]דיְ mרין[
ל־ע ְמ ַמ ָ ֞Ìא ֻא ַמpÌא וְ ִל ָ·נַ „Ìא ]ָ Ë
בÍכ ְדנֶ <ˆר ַמ ְל ָ֗Ôא †ל ָכ ^
נְ ַ

ל־א ְר Qעא ְ› ָל ְמ ֥כ˚ן יִ ְ‡ aÁא׃
ְָ Êכ ַ

32

]ע ָלּ 5אה[
Tא ַת ָÌא֙ וְ ִת ְמ ַה ָ ֔Ìא ִ֚ Ëי ֲע <בד ִע ִ֔מּי ֱא ָל Qהא ִע ָלּיָ א ִ

ְ› Nפר “ק ָד Cמי ְל ַה ֲחוָ י Tה׃
33

יפין
֙˚הי֙ ְ3 Ôמה ַר ְב ְר ִ֔בין וְ ִת ְמ ֖ה ִ˚הי ְ3 Ôמה ַת ִ˜ t
ָאת ִ
ם־Ëר וְ Tדר׃
כÍתַ ֙Èמ ְל ֣כÍת ָע ַ֔לם וְ ָ› ְל ָטנִ È Oע A
ַמ ְל ֵ

4

1

בÍכ ְדנֶ ַ֗ˆר ְ› uלה ֲהוֵ ית֙ ְֵ Êב ִ֔יתי וְ ַר ְענ Cן ְֵ Êה ְיכ ]לי׃
ֲאנ 3ה נְ ַ

א›י יְ ַב ֲה ֻל ^Úנִ י׃
ל־מ ְ› ְִ֔ Ôבי וְ ֶחזְ ו Sי ֵר o
וְ ַה ְרה ִֹרין֙ ^ע ִ
י־פ ›Nר ֶח ְל Qמא יְ ֽה ְ˚ד ֻע ^Úנִ י׃
ימי ָב hבל ]ְ Ë
ַח ִD Ô

4

3

2

Sח ֶלם ֲחזOית ו] ַיד ֲח ִל xÚנִ י

ִÍמ ִÚי֙ ‡7ים ְט ֵ֔עם ְל ַהנְ ָע 3לה Tק ָד ַ֔מי ְל ֖כֹל

]ע ִ֗לּין[ ַח ְר ֻט ַמ ָÌא֙ Tא ְ› ַפ ָ ֔Ìא
אדיִ ן ָע ֲל ִלין ָ
ֵ< Ê

ה˚ד mעין ]לי׃
א־מ ְ
]O Ëָ ‡ְ Ôאי[ וְ גָ זְ ַר5Ìא וְ ֶח ְל ָ֗מא ָא jמר ֲאנָ ה֙ ֳק 3ד ֵמ ֔יה˚ן ִÍפ ְ› Oרָ Èל ְ
ַËָ ‡ְ Ôיֵ א ַ
5

b־א ָל mהין
אˆר֙ ְ›‘ Ôם ֱא ָל ִ֔הי וְ yדי ֽרÍח ֱ
י־› uמְ Êֵ Èל ְט ַ› ַ
וְ <עד ָא ֳח ֵ ֡רין ַעל ֩ Tק ָד ַ֨מי ָËנִ ֵ֜Ìאל ]ְ Ë

14

Daniel

י›ין  ÈÊ‰וְ ֶח ְל Qמא Tק ָד ֥מ ִ˚הי ַא ְמ aרת׃
ַק ִo Ë

6

אˆר֮ <רב ַח ְר ֻט ַמ ָÌא֒ Ë7י ׀ ֲאנ 3ה יִ ְד ֵ֗עת
ְֵ Êל ְט ַ› ַ

י־חזVית ִÍפ ְ› Oרֱ Èא ^מר׃
א־אנ Dס 5ל* ֶחזְ ֵ ֨וי ֶח ְל •מי ]ד ֲ
ל־רז ָל ָ
י›ין֙ ָ֔ *Êוְ ָכ Q
֠ ִËי ֣רÍחֱ bא ָל |הין ַק ִִ Ë
7

ל־מ ְ› ְt Ôבי ָחזDה ֲה ֵ ֔וית
א›י ^ע ִ
וְ ֶחזְ ו Sי ֵר o
רÍמ ]Á‡ַ Èיא׃
ילן ְÊג֥ ˚א ַא ְר Qעא וְ S
וַ ֲא ֥לִ Íא „
8

רÍמ ֙Èיִ ְמ Dטא ִל ְ› ַמ ָ ֔Ìא
ילנ Qא ְÍת tקף וְ ֵ
ְר Aבה ]א ָ
ל־א ְר Tעא׃
ז˚תְ Èל ֥ס˚ף ַָ Ô
וַ ֲח O

9

א־בÈ
ָע ְפיıִ ›ַ Èuיר֙ וְ ִאנְ Áִ֔ ‡ַ ÈÊDיא ָÍמז֨ ˚ן ְל ֖כֹ ָלּ ‰
דÍרן֙[ ִצ ֲD ıרי ְ› ַמ ָ ֔Ìא
֙˚הי֙ יְ ֻדרÍן ]יְ ָ
ְ˙ח ֹ֜ת ִ˚הי ַ˙ ְט Dלל ׀ ֵחיו<ת ָ֗ ָ Êרא ְÍב ַענְ פ ִ
ל־T ‡ְ Êרא׃
ִÍמ È OÚיִ ְ˙זmין ִָ Ô

10

ן־› ַמ QÌא נָ ]חת׃
ל־מ ְ› ְt Ôבי וַ ֲאל7 ֙Íעיר וְ ַק ִ ֔Ëי› ִמ ְ
א›י ^ע ִ
ָחזSה ֲהוVית ְֶ Êחזְ ו Sי ֵר o

ְב ַ֜חיִ ל וְ כ Dן ָא ַ֗מר
ילנָ א֙ וְ ַק ˆ7צַ Íענְ ֔פ ִ˚הי ַא ˙Nרָ Íע ְפיÍַ È Oב <Ëרִ Íאנְ ÈÊ‰
ֹ֤] ÍËÁא ָ

15
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ָק ֵ ֨רא

דניאל

ן־ענְ ֽפ ִ˚הי׃
ן־˙ ְח ֔˙ ִ˚הי וְ ִצ ְַ ıר QÌא ִמ ַ
ְ˙נ” ד aחיוְ ָתא֙ ִמ ַ
12

֙˚הי֙ ְַ Êא ְר 3עא ְ› ֻ֔בקÍ
ְ֨ ַ Êרם ִע ˜jר ָ› ְר› ִ
י־פ ְר̀זל Íנְ ָ֔ח› ְִ Êד ְת Qאא Ë7י ָב 5רא
Íב ֱאסÍר֙ ]ַ Ë
,
ם־חיוְ Aתא ֲח ָל Oקֲ Êַ Èע ‡Nב ַא ְר Tעא׃
ְÍב jטל ְ› ַמ ָÌא֙ יִ ְצ ַט ַ֔Êע וְ ִע ֵ

13

Íל Nבב ֵחיו Qה יִ ְתיְ 7הב ‰לÈ
]אנָ ›3א[ יְ ַ›˚ ֔Úן ְ
נ˚›א ֲ
ן־א ָ
ִל ְב ֵבִ ֙Èמ ֱ
וְ ִ› ְב Aעה ִע ָËנ oין יַ ְח ְל ֥פÍן ֲע ֽל ִ˚הי׃

14

י›ין ְ› aא ְל 5תא
אמר ַק ִo Ë
ִÊגְ זֵ jרת ִע ִירין֙ ְִ ıתגָ ָ֔מא ֵÍמ N

]אנָ ָ֗›א[
נ˚›א ֲ
]ע ָלּ ָ֜אה[ ְַ Êמ ְל ֣כÍת ֱא ָ
י־› ִ֨לּיט ִע ָלּיָ א ִ
ד־ְ Ëב ַ ֡רת Ë7י יִ נְ ְ֣ ËעÍן ֠ ַח ָÌ ַÌא ]ַ Ë
ַע ִ
]ע ^ל[È׃
N ›Íפל ֲאנָ ›oים יְ mקים ֲע ַלֲ È ַÌ
ן־Ëי יִ ְצ ֵÊא֙ יִ ְ˙נִ ְַ֔ ÈÚ
Íל ַמ |
ְ

15

ְËנָ ה֙ ֶח ְל 3מא ֲח ֵ֔זית ֲאנ Qה

ל־ק ֵבל ֙ Ë7י ׀ ָÔל־
אˆר ִD ›ְ ıרא ׀ ֱא ַ֗מר ֳָ Ô
בÍכ ְדנֶ ˆxר וְ ַאנְ ָ˙ה ]וְ ַ֨אנְ ְ˙[ ְֵ Êל ְט ַ› ַ֜
ַמ ְל 3Ôא נְ ַ
b־א ָל mהין
ה˚ד ֻע ַ֔תנִ י וְ ַאנְ ָ˙ה ]וְ <א נְ ְ˙[ ֵָ֔ Ôהל Ëyי ֽרÍח ֱ
כÍתי Tלא־יָ ְכ |לין ִָ ›ְ ıרא֙ ְל 3
ימי ַמ ְל ִ֗
ַח ִD Ô
י›ין *ÊT׃
ַק ִo Ë

16

˙˚מם֙ ְ3 ›ָ Ôעה ֲח ָ ֔דה
אˆר ֶא ְ› ַ
י־› Dמְ Êֵ Èל ְט ַ› ַ֗
ֱא ַ ֨דיִ ן ËTנִ ֵ֜Ìאל ]ְ Ë

16

Daniel

אˆר֙ ֶח ְל sמא ִÍפ ְ› ֵרא֙ ^אל־יְ ַב ֲה ָ֔ל* ָענ uה
וְ ַר ְעיֹ ֹ֖נ ִהי יְ ַב ֲה ֻלָ È ‰Úע ֵ֨נה ַמ ְל ָ֜Ôא וְ ָא ַ֗מר ְֵ Êל ְט ַ› ַ
]ל ָע Tר*׃[
]ל ‡Tנְ Qא*[ ִÍפ ְ› Sרְ Èל ָע ַריִ * ְ
]מ ִ ֕רי[ ֶח ְל Aמא ְל ָ‡נְ ַאיִ * ְ
אˆר֙ וְ ָא ַ֔מר ָמ ְר ִאי ָ
ֵב ְל ְט ַ› ַ
17

ל־א ְר Tעא׃
ז˚תְ Èל ָכ ַ
רÍמ ֙Èיִ ְמ Dטא ִל ְ› ַמ ָ ֔Ìא וַ ֲח O
ילנָ א֙ Ë7י ֲח ַ֔זיְ ָת Ëmי ְר Qבה ְÍת tקף וְ ֵ
]א ָ

18

א־ב˙ְ Èח ֹ֗ת ִ˚הי ְ˙דÍר֙ ֵחיו<ת ָ֔ ָ Êרא ְÍב ַענְ ֕פ ִ˚הי
וְ ָע ְפיıִ ›ַ Èuיר֙ וְ ִאנְ Áִ֔ ‡ַ ÈÊDיא ָÍמז֨ ˚ן ְל ֖כֹ ָלּ ‰

יִ ְ› ְÔנ Qן ִצ ֲS ıרי ְ› ַמ TÌא׃

19

בÍת* ְר ָבת֙
־[הÍא ַמ ְל ָ֔Ôא Ëmי ְר Cבית ְÍת ‰ק ְפ ְ˙ ְÍר s
]אנְ ְ˙ ֣
ַאנְ ָ˙ה ַ

ְÍמ 3טת ִל ְ› ַמ ָ ֔Ìא וְ ָ› ְל ָטנְ * Qל ֥ס˚ף ַא ְר Tעא׃

20

וְ 7די ֲחז3ה ַמ ְל ָ֡Ôא 7עיר וְ ַק Ë7י› נָ 7חת ׀

֙˚הי֙ ְַ Êא ְר 3עא ְ› ֻ֔בקÍֶ Íב ֱאסÍר֙
יל ָ֜נא וְ ַח ְ֗ Êל ִÍהי ְ֨ ַ Êרם ִע ˜jר ָ› ְר› ִ
ן־› ַמ ָ ֡Ìא וְ ָא ַמר֩ ֹ֨] ÍËÁא ָ
ִמ ְ
ם־חיוjת ָָ Êרא֙ ֲח ָל ֵ ֔קq Èעד
י־פ ְר̀זל Íנְ ָ֔ח› ְִ Êד ְת Qאא Ë7י ָב 5רא ְÍב /טל ְ› ַמ3Ìא יִ ְצ ַט ַ֗Êע וְ ִע ֵ
]ַ Ë
י־› ְב Aעה ִע ָËנ oין יַ ְח ְל ֥פÍן ֲע ֽל ִ˚הי׃
]ִ Ë
]מ mרי[ ַמ ְל TÔא׃
ל־מ ְר ִאי ָ
Ëmי ְמ Qטת ַע ַ

21

]ע ָלּ ָאה֙[ ִ֔היא
ְËנ Aה ִפ ְ› Qרא ַמ ְל 5Ôא Íגְ זֵ jרת ִע ָלּיָ א ִ

22

ם־חיו<ת ָָ Êרא֩ ֶל ֱה ֵ ֨וה
ן־אנָ ָ֡›א וְ ִע ֵ
וְ 3ל* Tט ְר 7דין ִמ ֲ

ת˚רין ׀ 3ל* יְ ^ט ֲע ֗מÍן ִÍמ Ïjל ְ› ַמ ָÌא֙ 3ל* ְמ ַצ ְִ֔ Êעין וְ ִ› ְב Aעה ִע ָËנ oין
ְמד ָ ֹ֜ר* וְ ִע ְ‡ ÊAא ְכ 7
]ע ָלּ ָאה֙[ ְַ Êמ ְל ֣כÍת ֲאנָ ָ֔›א
י־› |לּיט ִע ָלּיָ א ִ
י־תנְ ַ ֗Ëע ]ַ Ë
]ע 5ל*[ <עד ]ִ Ë
יַ ְח ְל ֣פÍן ֲע ַליִ * ֲ

17
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ן־Ëי יִ ְצ ÊOא יִ ְ˙נִ È ^Ú׃
Íל ַמ m
ְ

23

כÍת*
יל ָ֔נא ַמ ְל Q
֙˚הי֙ Ë7י ]א ָ
וְ 7די ֲא ַ֗מרְ Íל ִמ ְ› ַ֞Êק ִע ˜jר ָ› ְר› ִ

ן־Ëי ִתנְ ַ ֔Ëע Ëmי ַ› ִלּ oטן ְ› ַמ TÌא׃
3ל* ַק5 ָÌמה ִמ 7

24

]ע ָ֔ל*[
ָל Dהן ַמ ְל ָ֗Ôא ִמ ְל ִÔי֙ יִ ְ› <ıר ֲע ַליִ * ֲ

וַ ֲח ָטיָ * ]וַ ֲח ָט ָאִ Êְ [lצ ְד 3קה ְפ ֻ ֔רק וַ ֲעוָ יָ Qת* ְִ Êמ <חן ֲענ 5יִ ן Vהן ֶ˙ ֱהו Sא ַא ְרכ Qה ִל ְ› ֵלוְ Tת*׃
25

בÍכ ְדנֶ ˆCר ַמ ְל TÔא׃
ָ֣ ֹÔלּא ְמּ ָ֔טא ַעל־נְ ַ

כÍתא Ëmי ָב nבל ְמ ַה Sלּ* ֲהו Tה׃
ַמ ְל „

27

פ

26

ל־היכ /ל
י־ע ‡xר ַע ֵ
ִל ְק Aצת יַ ְר oחין ְ˙ aר ֲ

א־היא ָ̀Êבל ַר ְ5 Êתא
ָענ uה ַמ ְל ָÔא֙ וְ ָא ַ֔מר ֲה Aלא ָד o

י־אנ sה ֱבנַ יְ ַתְ ֙Èל Dבית ַמ ְל ֔כְ Êִ Íת Nקף ִח ְסנ oי וְ ִל Aיקר ַה ְד ]רי׃
]ֲ Ë

28

֗ע˚ד ִמ ְלּ ָתא֙ ְ‘ Êפם ַמ ְל ָ֔Ôא

כÍתה ֲע Aדת ִמ* TÚ׃
בÍכ ְדנֶ <ˆר ַמ ְל ָ֔Ôא ַמ ְל Q
ן־› ַמ3Ìא נְ xפל sל* Tא ְמ ִרין֙ נְ ַ
Qקל ִמ ְ

29

ן־אנָ ָ›א֩
ִÍמ ֲ

ת˚רין֙ 3ל* יְ ַט ֲע ֔מÍן וְ ִ› ְב Aעה ִע ָËנ oין
ם־חיו/ת ָ3 Êרא ְמד ָ ֹ֗ר* ִע ְ‡ Êsא ְכ ִ
ָ֨ל* Tט ְר ִ ֜דין ו† ִע ֵ
]ע ָלּ ָאה֙[ ְַ Êמ ְל ֣כÍת ֲאנָ ָ֔›א
י־› |לּיט ִע ָלּיָ א ִ
י־תנְ ַ ֗Ëע ]ַ Ë
]ע 5ל*[ <עד ]ִ Ë
יַ ְח ְל ֣פÍן ֲע ַליִ * ֲ
ן־Ëי יִ ְצ ÊOא יִ ְ˙נִ È ^Ú׃
Íל ַמ m
ְ

30

ן־אנָ ›3א ְט ִ ֔ריד
בÍכ ְדנֶ ַˆר֒ ִÍמ ֲ
È־› ֲע ָ֗תא ִמ ְלּ ָתא֮ 3ס ַפת ַעל־נְ ַ
ַַ Ê

אכל ִÍמ ÏNל ְ› ַמ QÌא D ›ְ ִÁמ Èיִ ְצ ַט Êxע <עד Ëmי ַ‡ ְע VרÔְ Èנִ ְ› mרין ְר Qבה
ת˚רין֙ יֵ ֻ֔
וְ ִע ְ‡ Êsא ְכ ִ
וְ ִט ְפ ֥ר ִ˚הי ְכ ִצ ְ] ıרין׃

31

בÍכ ְדנֶ ַ֜ˆר ַעיְ נ< י ׀ ִל ְ› ַמ3Ìא נִ ְט ֵ֗לת
וְ ִל ְק 3צת יֽ ַ˚מ ָÌה֩ ֲא ָ֨נה נְ ַ

18

Daniel

Íל Nחי ָע ְל Qמא ַ› ְD Êחת וְ ַה ְ‰ Ëרת
]Íל ִע ָלּ ָאה֙[ ְָ Êר ֵ֔כת ְ
לע ָלּיָ א ְ
ַÍמנְ ְִ Ëעי֙ ֲע <לי יְ ֔תÍב ִ ְÍ
ם־Ëר וְ Tדר׃
כÍתִ Èע A
|Ëי ָ› ְל ָטנֵ ְ ›ָ ֙Èל 3טן ָע ַ֔לם ַÍמ ְל O
32

ל־ֲ Ëא ֵרי ָ]Ëיְ uרי[ ַא ְר ָעא֙ ְ3 Ôלה ֲח ִ› ִ֔יבין ְ ֽÍכ ִמ ְצ ְֵ֗ Êיָ Èע ֵבד֙ ְD Êחיל ְ› ַמ ָ ֔Ìא וְ ָד ֲא ֵרי
וְ ָכ ָ
]וְ ָדיְ Oרי[ ַא ְר 5עא
אמר OלA Èמה ֲע ^ב ְד ְ˙׃
וְ sלא ִא ַיתי֙ ]Ëי־יְ ַמ Dחא ִב ֵ ֔יד Èוְ יַ S

33

כÍתי ַה ְד |רי וְ זִ וִ י֙ יְ ֣תÍב ֲע ַ֔לי וְ ִ֕לי ַה ְ ËTב Nרי
יקר ַמ ְל ִ֜
ֵÈÊ־זִ ְמ ָ֞נא ַמנְ ְ7 Ëעי ׀ יְ ֣תÍב ֲע ַ֗לי וְ ִל ַ ֨

כÍתי ָה ְת ְק ַ֔נת ְÍר ֥ב Íיַ ִ˙ Qירה ֥ה ְÍס ַפת ]לי׃
ל־מ ְל 7
וְ ַר ְב ְר ָבנ Cי יְ ַב ֑ע˚ן וְ ַע ַ

34

ְַ֞ Ôען ֲאנ 3ה

֙˚הי֙ ְק ֔›ֹט וְ א ְֹר ָח OתÈ
ל־מ ֲע ָבד ִ
ר˚מם ְÍמ ַה ַËר֙ ְל̀מ ֶל* ְ› ַמ ָ ֔Ìא |Ëי ָכ ַ
בÍכ ְדנֶ ַ֗ˆר ְמ ַ› ַ֨Êח ְÍמ u
נְ ַ
Ëtין וְ ִדי֙ ַמ ְה ְלכ 7ין ְÊגֵ ָ ֔וה יָ כ oל ְל ַה ְ› ָT ıלה׃

פ

אˆר ַמ ְל ָ֗Ôא ֲע ַבד֙ ְל̀חם ַ ֔רב ְל ַר ְב ְר ָבנ֖ ִ˚הי ֲא xלף וְ ָל ֳק Sבל ַא ְל ıQא ַח ְמ Aרא
ְ Êֵ 1 5ל ַ› <
ָ› aתה׃

2

אˆר ֲא <מר ׀ ְִ Êט Dעם ַח ְמ ָ ֗רא ְל ַהיְ ָתיָ ה֙ ְל ָמאנֵ י֙ ֲַ Ëה 3בא וְ ַכ ְס ָ֔ıא |Ëי ַהנְ ֵıק֙
ְֵ Êל ַ› ַ֞

ירh ›Íלם וְ יִ ְ› ֣˙˚ן ְ֗ Êה˚ן ַמ ְל ָÔא֙ וְ ַר ְב ְר ָבנ֔ ִ˚הי ֵ›גְ ָל OתÈ
ן־ה ְיכ Qלא Ë7י ִב ְ
בÍכ ְדנֶ <ˆר ֲא ֔ב ִÍהי ִמ ֵ
נְ ַ

19

דניאל

Íל ֵחנָ aתÈ׃
ְ

3

י־בית ֱא ָל Qהא Ë7י
ן־ה ְיכ „לא ]S Ë
אדיִ ן ַהיְ ִתיו֙ ָמאנ Dי ַד ֲה ָ֔בא Ë7י ַהנְ ִ֗ıקִ Íמ a
ֵ֗ ַ Ê

Íל ֵחנָ aתÈ׃
h ›Íלם וְ ִא ְ› ˙7יו ְ֗ Êה˚ן ַמ ְל ָÔא֙ וְ ַר ְב ְר ָבנ֔ ִ˚הי ֵ›גְ ָל Oתְ È
ִב ֽיר ְ
אל ֵ֞הי ֲַ Ëה pבא וְ ַכ ְס „ıא נְ ָח ›Aא ַפ ְרזְ Qלא ָא Aעא וְ ַא ְבנ Tא׃
֠ ְו ַ› ַÊחa Íל ָ

4

5

ִא ְ› ˙oיו ַח ְמ 5רא

È־› ֲע ָ֗תה נְ ַפקÍ
ַַ Ê

י־כ Nתל ֵה ְיכ Qלא Ë7י
ירא ]ְ Ë
ד־א ָ֔נ› וְ כְ Tת ָבן֙ ָל ֳק Dבל נֶ ְב ַר ְ› ָ֔˙א ַעל־֕ ָ ִÁ
]נְ ַפ ָ֙קה֙[ ֶא ְצ ְָ Êען֙ Ë7י יַ ֱ
ַמ ְל 5Ôא ַÍמ ְל 3Ôא ָח ֵ֔זה ıNס יְ Qדה Ëmי ָכ ְת Tבה׃

6

ֱא jדיִ ן ַמ ְל ָÔא֙ זִ י…֣ ִהי ְ›נ֔ ִ˚הי וְ ַרעיֹ ֹ֖נ ִהי

יְ ַב ֲהל È ‰ÚÍוְ ִק ְט uרי ַח ְר ֵצִ ֙Èמ ְ› ָ˙ ַ ֔ריִ ן וְ ַ֨א ְר ֻכ ֵָ֔ ÊתËA Èא ְל Qדא נְ Tק ›Tן׃

7

ָק uרא ַמ ְל ָÔא֙ ְַ֔ Êחיִ ל

ימי ָב ֶ֗בל Ë7י
]O Ëָ ‡ְ Ôאי[ וְ גָ זְ ַר5Ìא ָע ֵ֨נה ַמ ְל ָ֜Ôא וְ ָא <מר ׀ ְל ַח ִD Ô
ְל ,ה ָע ָלה֙ ְל 3א ְ› ַפ ָ ֔Ìא ַËָ ‡ְ Ôיֵ א ַ
ל־אנָ › ]Ëי־יִ ְק ֵ ֞רה ְָ Ôת 3בה ְד ָ֗נה ִÍפ ְ› ֵר ֙Èיְ ַחÚַ֔ ִÍנִ י ַא ְר ְÁוָ נ 3א יִ ְל ַ֗ ›Êוְ ַהמּ˚נְ ָכא ]וְ ^ה ְמנִ יכ sא[
ָכ ֠ ֱ
כÍתא יִ ְ› ^לט׃
אר Èוְ ַת ְל ˙mי ְב ַמ ְל Q
ל־צ֔ ֵ ְÍ
י־ד ֲה ָבא֙ ^ע ַ
]ד ַ

ס

8

]ע ִ֔לּין[ ֹ֖Ôל
ֱא ַד֙יִ ן֙ ָע ֲל ִלין “

ה˚ד Aעה ְל ַמ ְל TÔא׃
]Íפ ְ› Oרְ [Èל ָ
א־כ ֲה |לין ְָ Ôת ָבא֙ ְל ִמ ְק ֵ ֔רא ִÍפ ְ› ָרא ִ
ימי ַמ ְל 5Ôא וְ Tל ָ
ַח ִD Ô
9

אˆר֙ ַ‡ 7Áיא ִמ ְת ַָ֔ Êהל וְ זִ י…֖ ִהי ָ›נ< יִ ן ֲע ֑ל ִ˚הי וְ ַר ְב ְר ָבנ֖ ִ˚הי ]מ ְ› ַ˙ ְ›] Êין׃
֠ ֱא ַדיִ ן ַמ ְל sÔא ֵב ְל ַ› ַ

10

]ע xלּת[ ֲע ָ֨נת
ַמ ְל ְָ֕ Ôתא ָל ֳק ֵ֨בל ִמ uלּי ַמ ְל ָÔא֙ וְ ַר ְב ְר ָבנ֔ ִ˚הי ְל Sבית ִמ ְ› ְ˙י Qא ַע ֲל ַלת ַ

20

Daniel

י˚נ* וְ זִ יו Qי* ַאל־יִ ְ› ַ˙˚ ֽÚ׃
ַמ ְל ְָ֜ Ôתא וַ ֲא ֶ֗מ ֶרת ַמ ְל ָÔא֙ ְל ָע ְל 7מין ֱח ִ ֔יי ^אל־יְ ַב ֲהלַ lÍר ְע ָ֔
11

י˚מי ֲא ֗ב *Íנַ ִה ֧יר Íוְ ָ‡ ְכ ְל ָתנ֛ Í
י›ין֮ ֵÍְ ֒ÈÊב D
כÍת* ֠ ִËי ֣רÍחֱ bא ָל 7הין ַק ִִ Ë
ִא ַ֨יתי ַ֜ ְÁבר ְַ Êמ ְל ָ֗

ת־א ָל oהין ִה ְ› ְ˙כ< ַחת Íַ ÈÊ‰מ ְל sÔא נְ €ב ַכ ְדנֶ ַˆר֙ ֲא ֔ב/ *Íרב ַח ְר ֻט 7מּין Tא ְ› ִ֗פין
וְ ָח ְכ Aמה ְָ Ôח ְכ ַמ ֱ
ימֲ Èא ֥בַ *Íמ ְל TÔא׃
ִַ Ëָ ‡ְ Ôאין֙ גָ זְ ִ ֔רין ֲה ִק O

12

ירה ַÍמנְ ַ ֡Ëע וְ ָ‡ ְכ ְל ָתנ֡ Í
ל־ק ֵ֡בל Ë7י ֣רÍח b׀ יַ ִ˙ ָ ֡
ֳָ Ô

י־מ ְל AÔא
ְמ ַפ <·ר ֶח ְל ִמין֩ ו^ ^א ֲחוָ ַ ֨ית ֲא ִח ָ ֜ידן ְÍמ ָ› Dרא ִק ְט ִ ֗רין ִה ְ› ְ˙כַ jחת ֵ3 Êְ ֙ÈÊדנִ ֵ֔Ìאל ]ַ Ë
אˆר ְq Ôען ָËנִ  SÌאל יִ ְת ְק Oרי ִÍפ ְ› Aרה יְ ^ה ֲחו aה׃
ם־› Oמְ Êֵ Èל ְט ַ› x
ָ‡ ְ

פ

13

אד֙יִ ן֙ ËTנִ ֵ֔Ìאל
ֵַ Ê

ן־Êנ uי
י־מ ְ
־[הÍא ָדנִ  ֵÌאל ֙ ]ִ Ë
]אנְ ְ˙ ֤
ֻה Cעל ֳק 3דם ַמ ְל 5Ôא ָע ֵ֨נה ַמ ְל ָ֜Ôא וְ ָא <מר ְל ָדנִ ֵ֗Ìאל ַאנְ ָ˙ה ַ
לÍתא֙ Ë7י יְ ֔הÍד Ëmי ַהיְ yתי ַמ ְל AÔא Cא ִבי ִמן־יְ ֽהÍד׃
גָ ָ

14

]ע ָ֔ל*[ Ëyי ֥רÍחb
וְ ִ› ְמ Dעת ֲע ַליִ * ֲ

ֱא ָל oהין  *Ê5וְ נַ ִה ֧יר Íוְ ָ‡ ְכ ְל ָתנ֛  Íוְ ָח ְכ Aמה יַ ִ˙ Qירה ִה ְ› ְ˙כַ Nחת *ÊT׃

15

ְÍכ ַ֞ען ֻה <עלּT Íק ָד ַ֗מי

ר־מ ְלּ Qתא
א־כ ֲה mלין ְִ ›^ ı
ה˚ד ֻע xת נִ י וְ Tל ָ
י־כ ָת sבה ְדנָ ה֙ יִ ְק ֔ר˚ן ִÍפ ְ› Oרְ Èל ָ
ַחַ ]Ôימ ָÌא֙ Tא ְ› ַפ ָ ֔Ìא ]ְ Ë
ְל ַה ֲחוָ י Tה׃

16

]ת ֥יÍÔל[ ִy ›ְ ıרין ְל ִמ ְפ ›Cר וְ ִק ְט 7רין
י־תÍכל ִ
ַ
]ע ָ֔ל*[ ]Ë
וַ ֲאנָ ה֙ ִ› ְמ Dעת ֲע ַליִ * ֲ

ה˚ד ֻע ַ֔תנִ י ַא ְר ְÁוָ נ 3א ִת ְל ַ֗›Ê
]˙ ֨כÍל[ ְָ Ôת ָ֜בא ְל ִמ ְק ֵ ֗רא ִÍפ ְ› ֵרְ ֙Èל 3
˙Íכל ִ
ְל ִמ ְ› ‰רא ְַ֡ Ôען ֵהן֩ ַ

21
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כÍתא ִ˙ ְ› ^לט׃
אר* וְ ַת ְל ˙Aא ְב ַמ ְל Q
ל־צ֔ ָ ְÍ
י־ד ֲה ָבא֙ ^ע ַ
וְ ַהמּ˚נְ ָכא ]וְ ^ה ְמנִ יכ sא[ ]ד ַ
17

פ

אדיִ ן ָענ Dה ָדנִ ֵ֗Ìאל וְ ָא ַמר֙ ֳק 3דם ַמ ְל ָ֔Ôא ַמ ְ˙נָ ָת3 lל* ,ל ֶהוְ ָ ֔ין Íנְ Aב זְ ְÊיָ Qת* ְל ָא ֳח 3רן xהב
ֵ֜ ַ Ê

ה˚ד ִעÈ aÚ׃
ְ֗ ַ Êרם ְָ Ôת ָבא֙ ֶא ְק Dרא ְל ַמ ְל ָ֔Ôא ִÍפ ְ› Qרא ֲא ְ

18

]אנְ ְ˙[ ַמ ְל 5Ôא ֱא ָל ָהא֙
ַאנְ ָ˙ה C

בÍתא֙ וִ ָיק 3רא וְ ַה ְד ָ ֔רה יְ Cהב ִלנְ ֻב ַכ ְדנֶ ˆNר ֲא ֽב*Í׃
כÍתא ְÍר ָ
]ע ָלּ ָ֔אה[ ַמ ְל s
ִע ָלּיָ א ִ
19

ב־לֹÔ֣ Èל ^ע ְמ ַמ ָ ֗Ìא ֻא ַמ ָÌא֙ וְ ִל  ·3נַ ָ ֔Ìא ֲהו֛ ˚ זָ ֲא ִעין ]זָ יְ mעין[ וְ ָד ֲח oלין
בÍתא֙ Ë7י יְ ַה ֵ֔
ן־ר ָ
ִÍמ ְ

י־ה sוה ָצ ֵבא֙ ֲהו3ה
י־ה sוה ָצ ֵבא֙ ֲהו3ה ַמ ֵ֔חא וְ ]ד ֲ
י־ה ָ ֨וה ָצ ֵ֜בא ֲהו3א ָק ֵ֗טל וְ ]ד ֲ
ן־ק ָד ֑מ ִ˚הי ]ֲ Ë
ִמ ֳ
י־הו Aה ָצ Oבא ֲהו Aה ַמ ְ› ]ıיל׃
ָמ ִ ֔רים וְ ]ד ֲ

20

רÍחְ ˙] Èק <פת ַל ֲהזָ 5דה ָהנְ ַחת֙
ְÍכ ִדי֙ 7רם ִל ְב ֵ֔ב Èוְ O

כÍת Èו] ָיק Qרה ֶה ְע Ëmיִ ÍמÈ aÚ׃
ן־ְ Ôר Dסא ַמ ְל ֵ֔
ִמ ָ

21

ן־Êנֵ י֩ ֲאנָ ָ֨›א ְט ִ ֜ריד וְ ִל ְב Dב È׀
ִÍמ ְ

מÍִ ÈÚÍמ ÏNל ְ› ַמ QÌא
ת˚רין֙ יְ <ט ֲע ֵ֔
ד˚רִ Èע ְ‡ Êsא ְכ ִ
ם־ע Tר ַד ָÌא֙ ְמ ֵ ֔
]› ִ ֗Íיְ ו[ וְ ִע ֲ
ם־חיוְ 3תא ְ›וִ י ַ
ִע ֵ
ן־Ëי
Íל ַמ m
]ע ָלּ ָאה֙[ ְַ Êמ ְל ֣כÍת ֲאנָ ָ֔›א ְ
י־› ִ֞לּיט ֱא ָל sהא ִע ָלּיָ א ִ
D ›ְ ִÁמ Èיִ ְצ ַט Êxע <עד ]Ëי־יְ ַ ֗דע ]ַ Ë
]ע ^ל[È׃
יִ ְצ ÊOה יְ ָה Sקים ֲע ַליֵ ֲ È
ל־Ëנ Qה יְ ^ד ְע ָ˙׃
ל־ק ֵ֕בל Ëmי ָכ ְ
ֳָ Ô

22

אˆר Aלא ַה ְ› ְ ıOל ְ˙ ִל ְב 5ב*
וְ ַאנְ ָ˙ה ]וְ jא נְ ְ˙[ ְֵ Êרְ Êֵ ֙Èל ַ› ַ֔

23

י־ביְ ֵ֜תÈ
Íל Tמאנַ ָ ֨Ìא ]ד ַ
ר˚מ ְמ ָ˙ ְ
א־› ַמ3Ìא ׀ ִה ְת ַ֡
וְ <על ָמ aר ְ

22

Daniel

Íל ֵחנָ ָת*֮
]ק ָד ָ֗מ*[ וְ ַאנְ ָ˙ה ]וְ ַ֨אנְ ְ˙[ וְ ַר ְב ְר ָבנַ יִ * ]וְ ַר ְב ְר ָב ָ֜נ*[ ›aגְ ָל 3ת* ְ
ַהיְ 7תיו ָק ָד ַמיִ * T
א־ח /ז יִ ן
א־ו ַד ֲה ָבא נְ ָח ָ֨›א ַפ ְרזְ ָ֜לא ָא 3עא וְ ַא ְב ָ֗נא ֠ ִËי Tל ָ
אל Dהי ַכ ְס ְ ֠ ıT
ַח ְמ ָרא֮ ָ› <ת יִ ן ְÊה˚ן֒ וְ aל ָ
אל ָ֞הא ]Ëי־נִ ְ› ְמ Aת* ִV Êיד Èוְ ָכל־א ְֹר ָח Aת* OלA Èלא
א־› ְמ yעין וְ Aלא יָ ְד oעין ַ› ְ Êxח ָ˙ וְ aל ָ
וְ ָל ָ
ַה ^ְ Ëר ָ˙׃

24

ן־ק ָד ֔מ ִ˚הי ְ› oליַ חÛ3 ıַ bא ]די־יְ 5דא ְÍכ ָת Aבא ְדנ Qה ְר ]›ים׃
אד֙יִ ן֙ ִמ ֳ
ֵַ Ê

ְכ ָת Qבא Ë7י ְר ›tים ְמנ Sא ְמנ Oא ְ˙ Sקל ַÍפ ְר ]סין׃
כÍת* וְ ַה ְ› ְל ^מÈ׃
ַמ ְל Q

27

26

ה־א ָל Aהא
ר־מ ְלּ 5תא ְמ ֵ֕נא ְמנֱ T
ְËנ Qה ְִ ›^ ı

יל ָ˙ה ְב ֽמ ֹאזַ נְ י Qא וְ ִה ְ› ְ˙כַ Nח ְ˙ ַח ]Ûיר׃
ְ˙ ‰קל ְ˙ mק ְ

יבת ְל ָמ Nדי ָÍפ Tרס׃
כÍת* וִ ִיה C
ַמ ְל ָ֔

29

25

ְÍדנ Aה

28

ְ‰ ıרס ְִ ıר ַיסת֙

אˆר וְ ַה ְל |Êי›ְ Íל Tדנִ  ֵÌאל ֙
אדיִ ן ׀ ֲא <מר ְֵ Êל ַ› ַ֗
ֵ< Ê

י־ל ֱהו Sא ַ› yלּיט
אר Èוְ ַה ְכ 7רזֽ ֲ Íע ֔ל ִ˚הי ]ֶ Ë
ל־צ‰ ְÍ
י־ד ֲה Qבא ^ע ַ
ַא ְר ְÁוָ ָ֔נא וְ ַהמּ˚נְ ָכא ]וְ ^ה ְמנִ יכ Aא[ ]ד ַ
כÍתא׃
ַ˙ ְל ˙Qא ְַ Êמ ְל T
]כ ְ‡ ָT Ëאה[׃
ַ

פ

6

30

1

א› ˆCר ַמ ְל AÔא ַכ ְ‡ ָËיָ א
יל ָ ֔יא ְק ִ֕טיל ְֵ Êל ַ
ֵ֚D Êְ ÈÊל ְ

כÍתא ְN Ôבר ְ›נ oין ִ› ˙mין
]מ ָד ָ֔אה[ ַק ÊOל ַמ ְל 5
וְ ָד ְריָ ֙וֶ ›֙ ָמ ָדיָ א T

וְ ַת ְר ˙aין׃
2

כÍתא ַל ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ  QÌא ְמ 3אה וְ ֶע ְ‡ tרין Ëmי
ל־מ ְל ָ֔
ְ› ַפר֙ ֳק 3דם ְָ Ëר ָ ֔יוֶ › וַ ֲה ִקים֙ ַע ַ

23
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כÍתא׃
ל־מ ְל T
ֶל ֱה…֖ ן ְָ Êכ ַ

3

י־ל ֱה…֞ ן
ד־מ֑ ְÚה˚ן ]ֶ Ë
וְ uע ָלּא ִמ ְÚה˚ן֙ ָס ְרכ 7ין ְ˙ ָל ָ֔תא Ëmי ָדנִ  OÌאל ^ח ִ

א־ל ֱהו Sא נָ ז]ק׃
ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ 3Ìא ִא ֵ֗לּין יָ ֲה |בין ְלה˚ן֙ ַט ְע ָ֔מא ַÍמ ְל QÔא Tל ֶ

4

ֱא ַד֙יִ ן֙ ָËנִ DÌאל ְָ֔ Ëנה

ל־ק ֵ֗בל Ë7י ֤רÍח bיַ ִ˙ ָירא֙ ֵ֔Íַ ÈÊמ ְל 3Ôא ֲע ִ֔›ית
ל־ס ְר ַכ QÌא וַ ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ 5Ìא ֳָ Ô
ֲהו3א ִמ ְתנַ ַ֔ˆח ַע ָ
כÍתא׃
ל־מ ְל T
ל־ַ Ô
מÍתַ Èע ָ
ַל ֲה ָק O

5

ֱא ַ ֨דיִ ן Tס ְר ַכ ָ ֜Ìא וַ ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ ָ ֗Ìא ֲהו֨ ˚ ָב /ע יִ ן ִע „לּה

ל־ק ֵבל ֙
ִ ›Íח ָ֜יתה ָלא־יָ ְכ 7לין ְל ַה ְ› ָָ֗ Ôחה ֳָ Ô
ל־ע ָ֨לּה ְ
כÍתא וְ ָכ ִ
ְל ַה ְ› ָA Ôחה ְל ָדנִ  OÌאל ִמ <ˆד ַמ ְל 5
ִ ›Íח ָ֔יתה Aלא ִה ְ› ְ˙כַ Cחת ֲע ֽל ִ˚הי׃
ל־›לְ ֙Í
ימן ֔הÍא וְ ָכ ָ
י־מ ֵה <
]ְ Ë

6

֠ ֱא ַדיִ ן ְ ֻÁב ַר Ìsא ִא ֵלּl

ל־ע 5לּא ָל ֵ֕הן ַה ְ›ְ NÔחנ Tה ֲע ֖ל ִ˚הי ְA Êדת
Tא ְמ ִ ֔רין Ë7י pלא נְ ַה ְ› qÔח ְל ָדנִ  SÌאל ְËנ Qה ִָ Ô
ֱא ָל aהÈ׃

ס

7

ל־מ ְל 5Ôא וְ ֵכן֙ ָא ְמ 7רין ֵ֔לÈ
֠ ֱא ַדיִ ן ָס ְר ַכ Ìsא וַ ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ  ָÌא֙ ִא ֵ֔לּן ַה ְרַ Í› oÁע ַ

ְָ Ëרי Aוֶ › ַמ ְל QÔא ְל ָע ְל mמין ֱחי] י׃

8

כÍתא ִסגְ נַ Ìsא •ו ֲא ַח ְ› ְַ Ëר ְıנַ  ָÌא֙
ִא ְתיָ ַ֜עטֹÔ֣ Íל ׀ ָס ְרכ Dי ַמ ְל ָ֗

ל־Ëי־יִ ְב Dעה ָ֠בעÍ
Íל ַת ָ˜ Qפה ֱא 5סר Ë7י ָכ ]
ַה ְ ËTב ַר3Ìא ַÍפ ֲחוָ ָ֔תא ְל ַקs ָÌמה ְקיָ ם֙ ַמ ְל ָ֔Ôא ְ
ד־י˚מין ְ˙ ָל ִ֗תין ָל ֵהן֙ ִמַ * 3Úמ ְל ָ֔Ôא יִ ְת ְר ֵ֕מא ְל ֹ֖גב ַא ְריָ וָ Tתא׃
7
ל־א ָ֨ל Èוֱ ,א ָ֜נ› ַע
ן־ֱ Ô
ִמ ָ

9

ְ< Ôען

י־לא ֶת ְע Ëaא׃
ת־מ Nדי ָÍפ Cרס ִA Ë
ַמ ְל ָ֔Ôא ְ˙ mקים ֱא ָס Qרא וְ ִת ְר ‘›ם ְָ Ôת 5בא Ë7י pלא ְל ַה ְ›נָ י„ה ְָ Ôד ָ
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10

ל־ק Oבל ְËנ 5ה ַמ ְל ָÔא֙ ְ ËTר ָ ֔יוֶ › ְר ›Nם ְָ Ôת Qבא וֶ ֱא ָס Tרא׃
ֳָ Ô

11

֠ ְו ָדנִ  ֵÌאל ְ֨ ִ Ôדי יְ ַ ֜דע

רh ›Íלם וְ זִ ְמנִ ין֩ ְ˙ ָל ָ֨תה
יחן ֵלִ Êְ ֙Èע ִלּ ֵ֔ית Èנ nגֶ ד יְ ְ
י־ר |›ים ְָ Ôת ָבא֙ <על ְל ַביְ ֵ֔ת Èוְ ַכ ִ ֨Íין ְִ ıת A
]ְ Ë
י־הו3א ָע ֵ֔בד
ל־ק ֵבל ֙ ]ֲ Ë
Íמ˚דא֙ ֳק 3דם ֱא ָל ֵ֔הֳ Ôָ È
ל־ְ Êר ֗כ ִ˚הי ְÍמ ַצ uלּא ֵ
י˚מא ֣הÍא ׀ ָD Êר* ַע ִ
ְב ָ֜
ן־ק ְד Cמת ְËנ Tה׃
ִמ ַ
ֳק Aדם ֱא ָל aהÈ׃

ס
13

12

֠ ֱא ַדיִ ן ְ ֻÁב ַר Ìsא ִא ֵלַּ lה ְר ִ֔ Í›Áוְ ַה ְ› CÔחְ Íל ָדנִ ‰Ìאל ָS Êעא ִÍמ ְת ַח CÚן

ל־א 3סר ַמ ְל ָÔא֒ ֲה pלא ֱא 3סר
ם־מ ְל ָÔא֮ ַע ֱ
אדיִ ן ְק ִ ֨ריב Íוְ ָא ְמ mרין ֳק ָד ַ
ֵַ֠ Ê

ד־י˚מין ְ˙ ָל ִ֗תין ָל ֵהן֙ ִמַ * 3Úמ ְל ָ֔Ôא
7
ל־א ָ֨ל Èוֱ ,א ָ֜נ› ַע
ן־ֱ Ô
ל־א ָ֡נ› ]Ëי־יִ ְב ֵעה֩ ִמ ָ
ְר ַ֗› ְמ ָ˙ Ë7י ָכ ֱ
י־לא
ת־מ Nדי ָÍפ Cרס ִA Ë
יבא ִמ ְלּ „תא ְָ Ôד ָ
ותא ָע ֵ֨נה ַמ ְל ָ֜Ôא וְ ָא ַ֗מר יַ ִˆ p
יִ ְת ְר ֵ֕מא ְלג֖ ˚ב ַא ְריָ 5
ֶת ְע Ëaא׃

14

לÍתא Ë7י יְ ֗הÍד
ן־ֵ֨ Êני גָ ָ֜
אדיִ ן ֲענ֣ ˚ וְ ָא ְמ ִרין֮ ֳק 3דם ַמ ְל ָÔא֒ Ë7י ָדנִ ֵ֡Ìאל ִËי֩ ִמ ְ
ֵַ֠ Ê

י˚מא ָO Êעא
ל־א ָס Qרא Ë7י ְר ְ ›xמ ָ˙ וְ זִ ְמנ| ין ְ˙ ָל ָתה֙ ְָ֔ Ê
]ע sל*[ ַמ ְל ָÔא֙ ְט ֵ֔עם וְ ַע ֱ
א־‡ם ֲע ַליִ * ֲ
ָל ָ֨
עÍתÈ׃
ָa Ê

15

ֱא ַ ֨דיִ ן ַמ ְל ָ֜Ôא ְ• Ôדי ִמ ְלּ 3תא ְ› ַ֗מע ַ‡ ִÁיא֙ ְD Êא› ֲע ֔ל ִ˚הי וְ /על ָËנִ VÌאל ‡Aם ÊQל

לÍתÈ׃
בÍת Èוְ ַעד֙ ,מ ָע Dלי ִ› ְמ ָ֔›א ֲהו Aא ִמ ְ› ַ˙ ËCר ְל ַה ָˆ a
ְל ֵ›יזָ ‰

16

אד֙יִ ן֙ ְ ֻÁב ַר3Ìא ִא ֵ֔לּ*
ֵַ Ê

ל־א Aסר
י־כ ֱ
י־דת֙ ְל ָמ <די ָÍפ ַ ֔רס ]ָ Ë
ל־מ ְל 5Ôא וְ ָא ְמ 7רין ְל ַמ ְל ָ֗Ôא Ëjע ַמ ְל ָÔא֙ ]ָ Ë
ַה ְרַ Í› oÁע ַ

25
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י־מ ְל AÔא יְ ָה Oקים Aלא ְל ַה ְ›נָ י Tה׃
ְÍקי„ם ]ַ Ë

17

אדיִ ן ַמ ְל 3Ôא ֲא ַ֗מר וְ ַהיְ ִתיו֙ ְל 3דנִ ֵ֔Ìאל ְÍר ֕מ˚
ֵ֜ ַ Ê

ח־ל֙È
]א נְ ְ˙[ ^ ıTל ֵ
ְלגֻ ÊQא Ë7י ַא ְריָ וָ 5תא ָענ uה ַמ ְל ָÔא֙ וְ ָא <מר ְל ָדנִ ֵ֔Ìאל ֱא ָל ָ֗ה* Ë7י ַאנְ ָ˙ה j
ירא ֖הÍא יְ ֵ›יזְ ִב* TÚ׃
ְִ Êת ִד ָ ֔

18

ל־ıם Ê5 ֻÁא וְ ַח ְת ַ֨מַ Èמ ְל ָ֜Ôא
וְ ֵה ָית֙יִ ת֙ ̀א ֶבן ֲח ָ ֔דה וְ ֻ‡ Cמת ַע ‘

א־ת ְ›נ Sא ְצ ֖בָ Êְ Íדנִ  aÌאל׃
ְִ Êעזְ ְק ֵ֗תÍְ Èב ִעזְ ָקת֙ ַר ְב ְר ָבנ֔ ִ˚הי Ëyי ָל ִ

19

א־הנְ Dעל Tק ָד ֑מ ִ˚הי וְ ִ›נְ  È˙Oנַ ËNת ֲע ֽל ִ˚הי׃
Íבת ְט ָ ֔ות וְ ַד ֲחו Qן ָל ַ
ְל aה ְיכ ֵל3 ֙È
י־א ְריָ וָ Qתא ֲאז^ל׃
ִַ ›ְ Êפ ְר ָQ ıרא יְ ֣קÍם ְÊנָ גְ 5הא ְÍב ִ֨ה ְת ְָ Êה ָ֔לה ְלגֻ ÊAא ]ד ַ

21

֠ ֱא ַדיִ ן ֲא ַ֨זל ַמ ְל sÔא
20

אדיִ ן ַמ ְל ָ֔Ôא
ֵ< Ê

ְÍכ ִמ ְק ְר Dבְ Èלגֻ ָ֔Êא

ְל 3דנִ ֵ֔Ìאל ְA Êקל ֲע oציב זְ tעק ָע ֵ֨נה ַמ ְל ָ֜Ôא וְ ָא <מר ְל ָדנִ ֵ֗Ìאל ËTנִ  ֵÌאל ֙ ֲע ֵבד֙ ֱא ָל 3הא ַח ָ ֔Ìא
ן־א ְריָ וָ Tתא׃
בÍת* ִמ ַ
ירא ַהיְ כ mל ְל ֵ›יזָ Q
ח־לְ Êִ ֙Èת ִד ָ ֔
]א נְ ְ˙[ ^ ıTל ֵ
ֱא ָל ָ֗ה* Ë7י ַאנְ ָ˙ה j
ם־מ ְל QÔא ַמ tלּל ַמ ְל QÔא ְל ָע ְל mמין ֱחי] י׃
ָËנִ ֶ֔Ìאל ִע ַ

23

22

ֱא ַד֙יִ ן֙

ֱא ָל ִ֞הי ְ› <לח ַמ ְל ֲא ֵ֗כֲ ֽÍ Èסג qר ’ıם

]ק ָד ָמ[l
֙˚הי֙ זָ כִ ֙Íה ְ› ְ˙כ< ַחת ִ֔לי וְ jאף ָק ָד ַמיִ * T
ל־ק ֵ֗בל |Ëי Tק ָדמ ִ
ַא ְריָ וָ Qתא וְ 3לא ַח ְ֑ ÊלÍנִ י ֳָ Ô
בÍלה Aלא ַע ְב aדת׃
ַמ ְל ָ֔Ôא ֲח Q

24

Íל 3דנִ ֵ֔Ìאל ֲא Cמר
אדיִ ן ַמ ְל ָ֗Ôא ַ‡ ֤Áיא֙ ְט Dאב ֲע ֔ל ִ˚הי ְ
ֵ< Ê

ימן
א־ה ְ› ְ˙כ< ח ֵ֔Ëo ÈÊי ֵה m
ל־ח ָבל ֙ ָל ִ
ְל ַהנְ ָס 3קה ִמן־Ê5 ֻÁא וְ ֻה ַ֨Ûק ָËנִ ֵ֜Ìאל ִמן־Êָ֗ ֻÁא וְ ָכ ֲ
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אל aהÈ׃
ֵָ Ê

25

Íל ֹ֤גב
֙˚הי֙ Ë7י Tדנִ ֵ֔Ìאל ְ
י־אכ jלַ Íק ְרצ ִ
וַ ֲא <מר ַמ ְל ָ֗Ôא וְ ַהיְ ִ֞תיו ְ ֻÁב ַר Ìsא ִא ֵלֲּ Ë] l

י־› |ל ֽטְ Íבה˚ן֙
א־מ ֞ט˚ ְל ַא ְר 7עית Êָ֗ ֻÁא ַ֠עד ]ְ Ë
ַא ְריָ וָ ָתא֙ ְר ֔מ˚ ִאÍ ֖Úן ְÊנֵ ֣יה˚ן Íנְ ֵ› ֑יה˚ן וְ Tל ְ
ַא ְר 3י וָ ָ֔תא וְ ָכל־ְ ַÁר ֵמ ֖יה˚ן ַה ]ËקÍ׃

26

ל־ע ְמ ַמ ָ ֞Ìא
אדיִ ן ְָ Ëר 3י וֶ › ַמ ְל ָ֗Ôא ֠ ְַ Ôתב †ל ָכ ^
ֵ֜ ַ Ê

ל־א ְר Qעא ְ› ָל ְמ ֥כ˚ן יִ ְ‡ aÁא׃
י־ד ֲא ִרין ָ]דיְ mרין[ ְָ Êכ ַ
ֻא ַמpÌא וְ ִל ָ·נַ „Ìא ]ָ Ë

27

ן־ק ָד ַמי֮ ‡7ים
ִמ ֳ

ן־ק Qדם ֱא ָל DהÈ
כÍתי ֶל ֱה…֤ ן זָ ֲא ִעין ]זָ יְ ִעין֙[ וְ 3ד ֲח ִ֔לין ִמ ֳ
ל־› ְל 3טן ַמ ְל ִ֗
ְט ֵעם֒ Ë7י ׀ ְָ Êכ ָ
י־דנִ ‰Ìאל
ִT Ë
י־הÍא ׀ ֱא ָל 3הא ַח ָ ֗Ìא וְ ַק ָÌם֙ ְל 3ע ְל ִ֔מין
ִ֣ Ë
ד־ס˚פא׃
T
י־לא ִת ְת ַח ַ֔Êל וְ ָ› ְל ָטנַ È Oע
כÍת3 Ë] ֙È
ַÍמ ְל ֵ
ְמ ֵ›יז7ב ַÍמ ִ֗ˆל וְ ָע ֵבד֙ ָא 7תין וְ ִת ְמ ִ֔הין ִַ ›ְ Êמ QÌא ְÍב ַא ְר 5עא

28

ִ֚ Ëי ֵ›יז7יב ְל Tדנִ ֵ֔Ìאל ִמן־י Cד ַא ְריָ וָ Tתא׃
29

]ְ ıר ָס Tאה[׃
וְ ָדנִ DÌאל ְָ֔ Ëנה ַה ְצ Cלח ְַ Êמ ְל ֣כÍת ְָ Ëר 5י וֶ › ְÍב ַמ ְל ֖כÍת ֥˚ֶ Ôר› ְָ ıר ָסיָ א ָ
7

1

פ

א›È
א› ַˆר֙ ̀מ ֶל* ֶָ֔ Êבל ָËנִ  ֵÌאל ֙ Dח ֶלם ֲח ָ֔זה וְ ֶחזְ ו Sי ֵר O
ִ›ְ Êנ< ת ֲח ָ ֗דה ְל ֵב ְל ַ

27
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אד֙יִ ן֙ ֶח ְל 3מא ְכ ַ֔תב Sרא› ִמ oלּין ֲא ^מר׃
ל־מ ְ› ְ‰ Ôבַ Êֵ È
^ע ִ

2

ָענ uה ָדנִ  ֵÌאל ֙ וְ ָא ַ֔מר ָחזSה ֲהוVית

יחן ְליַ Aמּא ַר ÊTא׃
רÍחי ְ› ַמ ָ ֔Ìא ְמגִ Q
ילי5א וַ ֲא ֗רַ Íא ְר ַÊע֙ D
ם־ל ְ
ְֶ Êחזְ ו oי ִע a
ן־Ëא׃
ַר ְב ְר ָ֔בן ָס ְל Qקן ִמן־יַ 5מּא ָ›נְ י Qן ËAא ִמ T

4

3

וְ ַא ְר Êjע ֵחיוָ ן֙

ַק ְד ָמיְ 3תא ְכ ַא ְר ֵ֔יה וְ גַ ımין ]Ëי־נְ ›Cר xלָ ÈחזDה

Íל Nבב ֱאנ› Q
ל־רגְ ַל ֙יִ ן֙ ֱֶ Ôאנֳ › 3ה ִק ַ֔ימת ְ
ן־א ְר ָ֗עא וְ ַע ַ
ילת ִמ ַ
י־מּ ִ ֨ריט Íגַ ַ֜ıיÍ Èנְ 7ט ַ
ֲה ֵ ֡וית ַעד֩ ְִ Ë
יְ mהיב ^לÈ׃

5

ר־חד֙ ֳה ִק ַ֔מת ְÍת Aלת ִע ְל yעין
וַ ֲא ֣רֵ Íחיוָ ה֩ ָא ֳח ִ ֨רי ִתנְ יָ ָ֜נה ְָ Ëמי3ה ְל ֗דֹב וְ ִל ְ‡ ַט ַ

Íמי ֲאכ• ִלי ְ‡N Êר ַ‡ ]Áיא׃
]› [È xÚוְ ֵכן֙ ָא ְמ 7רין ַ֔ל֥ Èק ]
ְֻ Êפ CמּÊD Èין ִ›ִ È ַÌ ַÚ

6

אתר ְָ֜ Ëנה ָחזDה
ַָ֨ Ê

א›ין֙
י־ע˚ף ַעל־ [ÈÊx ַÁ] È ַÌÊַ ַÁוְ ַא ְר ְs Êעה ֵר ִ
ֲה ֵ ֗וית וַ ֲא ֤רT Íא ֳח ִרי֙ ִÔנְ ַ֔מר וְ ַ֨לım ַÁ Èין ַא ְר Êqע ִ֖ Ë
ְל Dחיוְ ָ֔תא וְ ָ› ְל Qטן יְ mהיב ^לÈ׃

7

יל ָ ֗יא וַ ֲא ֣רֵ Íחיו3ה
אתר ְËנָ ה֩ ָח ֵ֨זה ֲה ֵ ֜וית ְֶ Êחזְ וDי aל ְ
ָ< Ê

י־פ ְרזUל ַלַ ֙Èר ְב ְר ָ֔בן
ילה֩ וְ aא ְימ ָת ִ֨ני וְ ַת ִ˜ ָ֜יפא יַ ִ֗˙ ָירא וְ ִ› ַ֨Úיִ ן ]ַ Ë
ְר ִב ָיעיָ ה †]ר ִב ָיע ָ֡אה[ ְִ Ëח ָ
ל־חיוָ ָתא֙ Ë7י
ן־a Ô
]ַ Êרגְ <לָ [Èר ְפ 5סה וְ 7היא ְמ ַ›֗ ָ ְÚיה ִמ ָ
ָ ›Íא Qרא ְַ Êרגְ ַלְ È ַÌ
Tא ְכ 3לה ַÍמ ֱ֔ ָ Ëקה ְ
“ק ָד ַ֔מי Èוְ ַק ְרנ Nיִ ן ֲע ‡Cר ^לÈ׃

8

ִמ ְ‡ ַ˙ ַ֨Ôל ֲה ֵ ֜וית ְַ Êק ְרנַ ָ ֗Ìא ֠ ַו ֲאל̀ Íק ֶרן ָא ֳח |רי זְ ֵע ָירה֙ ִס ְל 3קת

ן־ק ָד ַמÈ ַÌ
]א ְת ֲע Cק ָרה[ ִמ ֳ
ן־ק ְרנַ  ָÌא֙ ַק ְד 3מ יָ ָ֔תא ֶא ְת ֲע ַקרֶ Í
]Êינֵ ֵ֔יהן[ ְÍת ָ֗לת ִמ ַ
ֵÊינֵ יה˚ן a
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Íפם ְמ ַמ mלּל ַר ְב ְר Tבן׃
א־דא •
]ק ָד xמ [Èוַ ֲא ֨לַ Íעיְ ִ֜נין ְַ Ôעיְ נ uי ֲאנָ ָ›א֙ ְַ Êק ְרנָ ָ ֔
ֳ

9

ָחזDה ֲה ֵ ֗וית

י˚מין יְ tתב
<עד |Ëי ָכ ְר ָסוָ ן֙ ְר ִ֔מיו וְ ַע ˙mיק o
א›ֲ Ôַ ֙Èע <מר נְ ֵ ֔קא
j ‡Íער ֵר ֵ
ב È›Í׀ ְִ Ôת <לג ִח ָ ֗Íר ְ
ְל D
יבין ִËי־נ֔ Íר ְ ַÁל֖ ִÁלּ ִ˚הי נ֥ Íר ָ] Ëלק׃
ְָ Ôר ְסיֵ ִ ›ְ ֙Èב 7
10

ן־ק ָד ֔מ ִ˚הי
נְ <הר ִËי־נ֗ Íר נָ ג uד וְ נָ ֵפק֙ ִמ ֳ
קÍמÍן
› ÈÚÍוְ ִר ַ֥ ˚Êר ְÊוָ ן ִ]ר ְב Qבן[ “ק ָד ֣מ ִ˚הי יְ ֑
]א ְל ִפין֙[ יְ ַ› ְמּ ֵ֔
wא ֶלף ַא ְל ַפיִ ם ַ
ִËינ Aא יְ oתב וְ ִס ְפ mרין ְ] ıתיחÍ׃

11

ן־קל ֙ ִמ ַלּ3Ìא ַר ְב ְר ָב ָ֔תא Ëmי ַק ְרנ Qא ְמ ַמ ֱלּ 5לה ָחזDה ֲה ֵ ֡וית ַעד֩ ִ ֨Ëי
אדיִ ן ִמ ָ
ָחזDה ֲה ֵ ֔וית ֵ֗ ַ Ê

יבת ִל ֵיק Nדת ֶא ·Tא׃
הÍבד ַ֔ ›ְ ִÁמ Èוִ ִיה C
ילת aחיוְ ָתא֙ וְ <
ְק ִט j
ָ› ְל ָטנְ ֑ה˚ן וְ ַא ְרכ pה ְב ַחyÌין יְ mה ַיבת ְל ֖ה˚ן ַעד־זְ Nמן וְ ִע ËTן׃

13

12

יל ָ ֔יא
ָחזuה ֲהוֵ ית֙ ְֶ Êחזְ וDי aל ְ

ם־ענָ נ Dי ְ› ַמ ָ ֔Ìא ְN Ôבר ֱאנָ › Qא Dתה ֲהו5ה
וַ ֲארִ ֙Íע ֲ
ד־ע |˙יק יֽ ַ˚מ ָÌא֙ ְמ ָ֔טה ְÍק ָד ֖מ ִ˚הי ַה ְק ְר ֽב ִÍהי׃
וְ ַע ַ

29

ָ ›Íאר֙ aחיוָ ָ֔תא ֶה ְע Ëoיו
ְ

דניאל

14

וְ ֵ֨ל Èיְ |היב ָ› ְל ָטן֙ וִ 3יקר ַÍמ ְל ֔כÍ
וְ ֣כֹל ^ע ְמ ַמ ָ ֗Ìא ֻא ַמ„Ìא וְ ִל ָ·נַ  QÌא Dל Èיִ ְפ ְל ֑חÍן
י־לא יֶ ְע ֵ ֔Ëה
ָ› ְל ָט ֵ֞נְ ›ָ Èל sטן ָע ַלם֙ ]3 Ë
י־לא ִת ְת ַח ^Êל׃
כÍתA Ëִ È
ַÍמ ְל O

15

פ

א›י יְ ַב ֲה ֻל ^Úנִ י׃
רÍחי ֲאנ Aה ָדנִ  OÌאל ְÊג֣ ˚א נִ ְדנ hה וְ ֶחזְ ו Sי ֵר o
ֶא ְת ְִ ÔרNÌת y

16

ִק ְר ֵ֗בת

ר־לי ְÍפ ›Nר ִמ ַלּ QÌא
ל־Ëנ 5ה וַ ֲא ַמ ִ֕
ל־ְ Ô
א־מ^ È OÚע ָ
יבא ֶא ְב aע ִ
ן־ק ֲא ַמ ָ ֔Ìא וְ יַ ִˆ A
ל־חד֙ ִמ 3
ַע ַ
ה˚ד ִע ^Úנִ י׃
יְ ְ

17

קÍמÍן
ִא ֵלּין֙ ֵחיוָ 3תא ַר ְב ְר ָב ָ֔תא Ëmי ִא oÚין ַא ְר Êxע ַא ְר ְA Êעה ַמ ְלכ oין יְ ֥

ן־א ְר Tעא׃
ִמ ַ

18

ד־ע ְל ָ֔מא וְ Cעד
כÍתא֙ •ע 3
י›י ֶע ְלי˚נ tין וְ יַ ְח ְסנ֤ Íן ַמ ְל ָ
כÍתא ַק ִO Ë
ו] ַיק ְÊלÍן֙ ַמ ְל ָ֔

ָע Nלם ָע ְל ַמ TÌא׃

י־הו Aת ›Tנְ י Qה
יע יְ ָ֔תא ]ֲ Ë
ל־חיוְ ָתא֙ ְר ִב 3
ֱא ַ ֗דיִ ן ְצ ִבית֙ ְליַ ָˆ ָ֔בא ַע a

19

י־פ ְרזֶ ל ֙ וְ ִט ְפ <ריË] Èי־נְ ָ֔ח› Tא ְכ 3לה
]›ַ Ë] [È jÚ
ילה יַ ִ֗˙ ָירה ִ›ִ È ַÌ ַÚ
]ְ Ôלּ ‰הין[ ְִ Ëח 3
ן־ְ Ôלּה˚ן ָ
ִמ ָ
ָ ›Íא Qרא ְַ Êרגְ NליT Èר ְפ Tסה׃
ַמ ֲ֔ ָ Ëקה ְ

20

א› Èוְ ָא ֳח ִרי֙ Ë7י ִס ְל ַ ֔קת
ל־ק ְרנַ Ìsא ֲע ַ‡ר֙ Ë7י ְב ֵר ַ֔
וְ ַע ַ

]ק ָד Cמ5 ˙ְ [Èלת וְ ַק ְר ָ֨נא ִד ֵ֜Ôן וְ ַעיְ נ 7ין ַ֗ל Èוְ ֻפם֙ ְמ ַמ 7לּל
ן־ק ָד ַמֳ È ַÌ
Íנְ ַפלÍ] Íנְ Nפ ָלה[ ִמ ֳ

30

Daniel

ן־ח ְב ָר ^תÈ׃
ַר ְב ְר ָ֔בן וְ ֶחזְ וN È Cרב ִמ ַ
וְ יָ ְכ Qלה ְל ֽה˚ן׃

22

21

י›ין
ם־ק ִt Ë
ָחזDה ֲה ֵ ֔וית וְ ַק ְרנ 3א ִד ֵ֔Ôן ָע ְב Aדה ְק Qרב ִע ַ

י›י ֶע ְלי˚נ tין וְ זִ ְמנ 3א ְמ ָ֔טה
<עד ]Ëי ֲא ָ֗תה ַע ִ˙יק֙ יֽ ַ˚מ ָ ֔Ìא וְ ִדינ 3א יְ ִ֔הב ְל ַק ִO Ë

י›ין׃
כÍתא ֶה ֱח mסנַ Íק ִ] Ë
ַÍמ ְל Q
23

יע יְ ָ֔תא
ֵÔן֮ ֲא ַמר֒ aחיוְ ָתא֙ ְר ִב 3
ל־מ ְל ְכוָ 5תא
ן־ַ Ô
ַמ ְל ֤כְ Íר ִב ָיעיָ א ְ]ר ִב ָיע ָאה֙[ ֶ˙ ֱהוDא ְב ַא ְר ָ֔עא Ëmי ִת ְ›נ Oא ִמ ָ
ד È CÚ›Íוְ ַת ְִ ËקÈ ^Ú׃
ל־א ְר ָ֔עא ְÍת ִ
אכל ֙ ַָ Ô
וְ ֵת ֻ
24

וְ ַק ְרנַ 3Ìא ֲע ַ֔‡ר
כÍתה ַע ְ‡ Aרה ַמ ְלכ oין יְ ֻק ֑מÍן וְ ָא ֳח ָ ֞רן יְ ֣קÍם ַא ֲח ֵר ֗יה˚ן
ִמַ ֙È ַÚמ ְל ָ֔
ן־ק ְד ָמ ֵ֔יא ְÍת ָל Aתה ַמ ְלכ oין יְ ַה ְ› ]ıל׃
וְ ֤הÍא יִ ְ›נֵ א֙ ִמ ַ

25

י›י ֶע ְלי˚נ oין יְ ַב ‰לּא
Íל ַק ִS Ë
]ע ָלּ ָאה֙[ יְ ַמ ִ֔לּל ְ
ִÍמ ִ֗לּין ְל jצד ִע ָלּיָ א ִ
וְ יִ ְס ַ֗Êר ְל ַה ְ›נָ יָ ה֙ זִ ְמנ 7ין וְ ָ ֔דת
ד־ע ËAן וְ ִע ָËנ oין ְÍפ Nלג ִע ËTן׃
וְ יִ ְתיַ ֲה ֣בÍן ִ֔ ֵ Êידַ Èע ִ

31
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26

ד־ס˚פא׃
T
ה˚ב Qדה ַע
Íל ָ
וְ ִדינ Qא יִ ˙tב וְ ָ› ְל ָטנ È Dיְ ַה ְע ֔˚Ëן ְל ַה ְ› ָמ Aדה ְ

27

ל־› ַמ ָ ֔Ìא
בÍתא ִ֚ Ëי ַמ ְל ְכוָ ת֙ ְ˙ ֣ח˚ת ְָ Ô
כÍתה וְ ָ› ְל ָט ָ֜נא ְÍר ָ֗
ַÍמ ְל ָ֨
י›י ֶע ְלי˚נ tין
יְ ִה ַ֕יבת ְל Cעם ַק ִD Ë
כÍתַ ֙Èמ ְל ֣כÍת ָע ַ֔לם וְ כֹל ֙ ָ› ְל 3ט נַ ָ ֔Ìא Sל Èיִ ְפ ְל ֖חÍן וְ י] ְ› ַ˙ ְמּ ֽעÍן׃
ַמ ְל ֵ

28

י־מ ְלּ 5תא ֲא ָ֨נה Tדנִ ֵ֜Ìאל ַ‡ 7Áיא ׀ ַר ְעי˚נ< י יְ ַב ֲה ֻל ַ֗Úנִ י וְ זִ יוַ י֙ יִ ְ› ַ˙˚ ֣Úן ֲע ַ֔לי
ס˚פא ]ד ִ
ַעד־ QÔה 3

ִÍמ ְלּ Qתא ְִ Êל Êmי נִ ְט aרת׃
8

1

פ

א› <ˆר ַה hמּ ֶל* ָחז֞ ˚ן נִ ְר sאה ֵא ַלי֙ ֲאנ 7י ָדנִ ֵ֔Ìאל
ִ›ְ Êנ< ת ָ› ֔ל˚› ְל ַמ ְל ֖כÍת ְֵ Êל ַ

ַא ֲח Vרי ַהְ ִÚר Aאה ֵא Cלי ִַ ˙ְ Êח Tלּה׃

2

ירה
››Íן ַה ִ֔ ָ Ê
וֶ Tא ְר ֶאה֮ ֶָ Êחז˚ן֒ וַ יְ ִהי֙ ְִ Êרא ִֹ֔תי וַ ֲאנִ י֙ ְ< Ê

אÍלי׃
ל־אÍבל T
N
ילם ַה ְמּ ִדינ 5ה וָ ֶא ְר ֶאה֙ ָ Ê,חז֔ ˚ן וַ ֲאנ mי ָהיִ oיתי ַע
ֲא ›nר ְֵ Êע 3

3

וָ ֶא ‚sא ֵעינַ י֙

וָ ֶא ְר ֶ֔אה וְ ִה DÚה ׀ <א יִ ל ֶא ָ֗חד ע ֹVמד ִל ְפנ Sי ָה ֻא Qבל וְ ֣ל˚ ְק ָרנ 5יִ ם וְ ַה ְ˜ ָרנ< יִ ם  ְÁב ֹ֗ה˚ת וְ ָה ַא ַחת֙
ן־ה ֵ· ִ֔נית וְ ַ֨ה ְÁב ָֹ֔הה ע ֹQלה ַָ Êא ֲחרֹנ Tה׃
 ְÁב ֹ3הה ִמ ַ

4

ת־ה ַ֡איִ ל ְמנַ  ֵÁח֨ ָ ֩bי ָמּה וְ ָצ ֜פ˚נָ ה
ָר 7א ִיתי ֶא ָ

ל־ח˚Ìת֙ ֽל ֹא־י^ ַע ְמ ֣דְ Íל ָפ ָ֔ניו וְ Sאין ַמ ˆoיל ִמ֑ ָÌד˚ וְ ָע ‡Aה ִכ ְרצֹנ֖ ˚ וְ ִהגְ ]Ëיל׃
וָ ֶ֗נגְ ָÊה וְ ָכ ַ
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וַ ֲאנ 7י ׀

Daniel

ל־ה ָ֔א ֶרץ וְ Sאין נ˚ג Oע5 Êָ bא ֶרץ
ל־ıנ Dי ָכ ָ
ן־ה ַמּ ֲע ָרב֙ ַע ְ
יר־ה ִע ִÎים֙ Êsא ִמ ^
7יתי ֵמ ִ֗בין וְ ִה uÚה ְצ ִפ T
ָהי ִ
וְ ַ֨ה ָˆ ִ֔פיר Uק ֶרן ָחז֖ Íת ÊSין ֵעינ Tיו׃

6

ד־ה ַא֙יִ ל ֙ <ַ Êעל ַה ְ˜ ָר ַ֔ניִ ם ֲא `›ר ָר ִ֔א ִיתי ע ֹOמד
וַ ֗ ָÌב ֹא ַע ָ

ִל ְפנ Dי ָה ֻא 5בל וַ ָ AÌרץ ֵא Qליו ֲַ Êח Nמת ֹֽ Ôח˚׃

7

ְÍר ִא ִ֞יתיו ַמ 7Áיע b׀ Dא ֶצל ָה ַ֗איִ ל וַ ְ ִÌת ַמ ְר jמר ֵא ָליו֙

לÄ־ה יָ ה ֛כֹחC Êָ bאיִ ל ַל ֲע ֣מֹד ְל ָפנ 5יו וַ ִ ›ְ ַÌליכ uהÍ
A
ת־› ˙Dי ְק ָר ָ֔ניו וְ
ת־ה ַ֔איִ ל וַ יְ ַ› ֵÊר֙ ֶא ְ
וַ <ֶ * Ìא ָ
לÄ־הי Aה ַמ ˆyיל ָל Cאיִ ל ִמֽ ָÌד˚׃
ָ
ַא ְ֙ר ָצה֙ ו^ ְ ִÌר ְמ ֵ֔סה Íוְ

8

ד־מ ֑אֹד
ְÍצ mפיר ָה ִעoÎים ִהגְ Ë7יל ַע ְ

רÍח˚ת
֥
ד˚לה ו^ ַ˙ ֲע ֶ֜לנָ ה ָחז֤ Íת ַא ְר ַÊע֙ ַ˙ ְח ֶ֔˙ ָיה ְל ַא ְר ÊCע
ְÍכ ָע ְצ ֗מ˚ נִ ְ› ְָ Êרה֙ ַה `˜ ֶרן ַהָ֔ ְÁ
ַה ָ· Tמיִ ם׃

9

ל־ה UÚגֶ ב
ן־א Cחת ִמ ְˆ ִע 5ירה וַ ִ˙גְ ַËל־י ֶ&תר ֶא ַ
ן־ה ַא <חת ֵמ ֶ֔הם יָ Aצא ,ק ֶר ַ
ִÍמ ָ

ל־ה ִ ˆ,בי׃
ל־ה ִמּזְ Qרח וְ ֶא ַ
וְ ֶא ַ
˚Ôכ oבים ו^ ִ˙ ְר ְמ aסם׃
ן־ה ָ
ִÍמ ַ
וְ ֻה ְ› Cל* ְמ ֥כ˚ן ִמ ְק ָ˚›ֽ Ë׃
וְ ָע ְ‡ Qתה וְ ִה ְצ ]ל ָיחה׃

13

10

11

12

ן־ה ָˆ Aבא
ד־צ 3בא ַה ָ· 5מ יִ ם וַ ַ˙ ıSל qא ְר ָצה ִמ ַ
וַ ִ˙גְ ËCל ַע ְ

]הÍרם[ ַה ָ˙ ִ֔מיד
<
ר־ה ָˆ Qבא ִהגְ Ëtיל ִÍמ ֶמֵּ֙ ֙ÍÚה ִרים
וְ Nעד ^‡ ַ
ל־ה ָ˙ oמיד ְ5 Êפ ַ›ע וְ ַת ְ› uל* ֱא ֶמת֙ ַ֔א ְר ָצה
וְ ָצ „בא ִ˙S ָÚתן ַע ַ

ÄÌמר֩ ֶא ָ֨חד ָק ֜ד˚› ַל ^ְ ıלמ˚נ 7י
ד־ק ֖ד˚› ְמ ַד Ê‰ר וַ ֶ
וָ ֶא ְ› ְמ Aעה ,א ָח ָ

ד־מ ַ֞תי ֶה ָחז֤ ˚ן ַה ָ˙ ִמיד֙ וְ ַה̀›ַ ıע › ֵֹ֔מם ˙Vת וְ ֥קֹ ֶד› וְ ָצ Qבא ִמ ְר Tמס׃
^ה ְמ ַד ֵ֗Êר ַע ָ

33
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אמר
וַ ֶ֣ ֹ Ì

דניאל

֣ ›Íל ֹ› ֵמ ֑א˚ת וְ נִ ְצ ËCק ֽקֹ ֶד›׃
ֵא ַ֔לי ַ֚עד ̀ע ֶרב ֶ֔ ֹÊקר ַא ְל ıCיִ ם ְ

15

וַ יְ ִ֗הי ְִ Êרא ֹyתי ֲאנ mי

ת־ה ָחז֑ ˚ן וָ ֲא ַב ְק ›3ה ִב ָ֔ינה וְ ִה VÚה ע ֹSמד ְלנֶ גְ Ëoי ְַ Ôמ ְר ֵאה־גֶ Tבר׃
ָדנִ  OÌאל ֶא ֶ
ת־ה ַמּ ְר ,אה׃
ÄÌמר ְ ַÁב ִר ֵ֕יאל ָה Sבן ְל ַה Qלּז ֶא ַ
אÍלי וַ ְ ִÌק ָרא֙ וַ ַ֔
ק˚ל־א Qדם ÊDין 5
ָ

16

17

וָ ֶא ְ› Nמע

וַ  ָÌבD ֙Äא ֶצל

ת־קץ ֶה ָחזֽ ˚ן׃
ן־א ָ ֔דם  oÔי ְל ֶע S
אמר ֵא ַלי֙ ָה Dבן ֶָ Ê
ל־ıנ 5י וַ ֶ֤ ֹ Ì
ב ˚Äנִ ְב ַ֔ע ִ˙י וָ ֶא ְQ ıלה ַע ָ
ָע ְמ ִ ֔די ְÍב ֣
18

ל־ע ְמ ]די׃
ע־Êי וַ ֲ ^Ìע ִמ Oידנִ י ַע ָ
ל־ıנ Cי 5א ְר ָצה וַ ִ ִ֨֔ ַÁÌ
ְÍב ַד ְ֣ Êר˚ ִע ִ֔מּי נִ ְר ְ ËNמ ִ˙י ַע ָ

מ˚עד aקץ׃
מ˚ד ֲיע– Sאת ֲא ֶ›ר־יִ ְהי nה ְַ Êא ֲח 7רית ַה ַ Î5עם  oÔי ְל S
ִהנְ נ 7י ]
<ַ Êעל ַה ְ˜ ָרנ 5יִ ם ַמ ְלכ Oי ָמ Nדי ָÍפ Tרס׃
א›˚ן׃
ין־ע ָ֔יניו ֖הÍא ַה Uמּ ֶל* ָה ִר ֽ
ֲא `›ר ֵֵ Ê

21

20

ר־ר oא ָית
ָה Nא יִ ל ֲא ֶ› ָ

ד˚לה֙
וְ ַה ָˆ mפיר ַה ָ‚ oעיר ̀מ ֶל* יָ 5ו ן וְ ַה ֶ ˜wרן ַהָ ְÁ

22

וְ ַ֨הֶ Êֶ֔ ›ְ ִÚרת וַ ^˙ ֲע ֥מֹ ְדנָ ה ַא ְר ÊCע ַ˙ ְח ָ ˙hיה ַא ְר Ê/ע

ַמ ְל ֻכי֛ ˚ת ִמ˚ ֥Áי יַ ֲע ֖מֹ ְדנָ ה וְ ֥ל ֹא ְבכ ֹֽח˚׃
23

כÍתם ְָ Ôה Oתם ַהt ›ְֹ ıעים
ְ ֽÍב ַא ֲח ִרית֙ ַמ ְל ָ֔
ז־ıנ oים ֵÍמ mבין ִח ֽיד˚ת׃
יַ ֲע ֛מֹד Uמ ֶל* ַע ָ

24

19

Äמר֙
וַ ֶ ֨Ì

וְ ָע jצם ֹÔח˚֙ וְ ֣ל ֹא ְבכ ֹ֔ח˚ וְ נִ ְפ ָל ֥א˚ת יַ ְ› oחית וְ ִה ְצ 7ליח bוְ ָע ‡5ה

34
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ם־קד ]ֹ›ים׃
צÍמים וְ ַע ְ
וְ ִה ְ› mחית ֲע o
25

ל־‡ ְכ ֗ל˚ וְ ִה ְצ |ליחִ bמ ְר ָמה֙ ְÊיָ ֔ד˚
וְ ַע ִ
ִÍב ְל ָב ֣ב˚ יַ גְ ִ ֔Ëיל ְÍב ַ› ְלו Qה יַ ְ› 7חית ַר Êtים
ר־‡ ִרים֙ יַ ֲע ֔מֹד ְÍב Uא ֶפס י Qד יִ ָ· aבר׃
ל־‡ ָ
וְ jע ַ

26

ַÍמ ְר ֵ֨אה ָה rע ֶרב וְ ַה ֶ֛ ֹÊקר ֲא ›Uר נֶ ֱא Cמר ֱא̀מת ֑הÍא
וְ ַא ָ˙ה֙ ְס ֣תֹם ,ה ָחז֔ ˚ן  oÔי ְליָ mמים ַר ]Êים׃

27

˙˚מם
אכת ַה hמּ ֶל* וָ ֶא ְ› S
ת־מ̀ל ֶ
uיתי וְ נ— ֱח ֵל ִ֙יתי֙ יָ ִ֔מים וָ ָא ֕קÍם וָ ,א ֱע ‡nה ֶא ְ
וַ ֲאנ 7י ָדנִ ֵ֗Ìאל נִ ְהי ִ

ל־ה ַמּ ְר nאה וְ Sאין ֵמ ]בין׃
ַע ַ

פ

ן־א ַח ְ›וֵ ֖ר˚› ִמַ̀ Îרע ָמ 5די ֲא `›ר ָה ְמ ַ֔ל* Cעל ַמ ְל ֥כÍת
›ְ Êִ 1 9נ< ת ַא ַ֗חת ְל ָד ְר „י וֶ › ֲֶ Ê
ַË] ‡ְ Ôים׃

2

ִ›ְ Êנ jת ַא ַחת֙ ְל ָמ ְל ֔כ˚ ֲאנִ י֙ ËTנִ ֵ֔Ìאל ִÊי ֹ֖נ ִתי ַָ Ûְ Êפ tרים ִמ ְס <ıר ַה ָ· ִ֗נים ֲא ֶ֨›ר ָה sיה

רC ›Íל ִם ִ› ְב mעים ָ›נ Tה׃
ְד ַבר־יְ הוָ ה֙ ֶאל־יִ ְר ִמי3ה ַהִ֔ ָÚביא ְל ַמ ֛לּ ֹאות ְל ָח ְר ֥ב˚ת יְ ָ
ל־אדֹנָ י֙ Tה ֱאל ִֹ֔הים ְל ַב ִ ˙ְ ›˜Sפ Qלּה וְ ַת ֲחנÍנ tים ְ֖ Êצ˚ם וְ ‡Nק וָ aא ֶפר׃
ת־ַ֗ ıני ֶא ֲ
ֶא ָ
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4

3

וָ ֶא ְ˙נ 3ה

וֶ Tא ְת ^ְ ıל „לה

דניאל

˚Úרא › ֹuמר ַה ְִ Êרית֙ ו† ַה ֶ֔ח ֶסד
ַליהו Aה ֱאל ֹCהי וָ ֶא ְתוַ Ëhה וָ ֽאֹ ְמ ָ ֗רה ָא sÚא ֲאדֹנָ י֙ ָה uאל ַה ָÁד˚ל ֙ וְ ַה ָ ֔
…תיו׃
Íל› ְֹמ Sרי ִמ ְצ T
ְלא ֲֹה Qביו ְ
…תÍִ zמ ִמּ ְ› ָ, ıטיz׃
ִמ ִמּ ְצ n

6

5

]ה ְר <› ְענÍָ [Íמ 5ר ְדנ Íוְ ֥ס˚ר
ָח Aטאנ Íוְ ָעו oינ Íוְ ִה ְר ַ› ְענִ Í

ל־ע ָב̀דיַ zהִ ְÚב ִ֔יאים ֲא ›wר ִÊְ Ëרְ ›ִ Êְ ֙Íמ–
וְ ֤ל ֹא ָ› ַמ ְ֙ענֶ ֙Íא ֲ

ל־עם ָה Tא ֶרץ׃
ל־מ ָלכ SינO ‡ָ Íרינ Íוַ ֲאב ֹ‰תינ Íוְ nאל ָN Ô
ֶא ְ

7

ְל˜ ֲאדֹנָ י֙ ַה ְˆ ָד ָ ֔קה וְ „לנ›ֶ ֹÊ֥ Íת

ַ֔ ›Íל ִם ְ ֽÍל ָכל־יִ ְ‡ ָר ֵ֞אל ַה ְ˜ר ֹ7בים וְ ָה ְרח ִֹ֗קים
י˚› Dבי יְ ֽר ָ
Íל ְ
הÍדה֙ ְ
ַה ָıנ oים ַ˚ ֣ÌÔם ַהhÎה ְל |אי› יְ ָ
לÍ־ב*׃
ל־ה ֲא ָרצ˚ת֙ ֲא `›ר ִה ְַ Ëח ˙3ם ָ֔›ם ְַ Êמ ֲע Qלם ֲא ›Uר Tמ ֲע T
ְָ Êכ T
ַה ִָ֔ ıנים ִל ְמ ָלכ Sינְ Íל ָ‡ Oרינ Íוְ ַל ֲאב ֹ‰תינֲ Íא ›Uר ָח QטאנT Íל*׃
וְ ַה ְִ Ûל ֑ח˚ת  mÔי ָמ Cר ְדנ˚Êֽ Í׃

10

9

8

הוה ָ֚לנ›ֶ ֹÊ֣ Íת
יְ ָ ֗

^לאדֹנ 3י ֱאל ֵֹ֔הינָ Íה ַר ֲח oמים

וְ ֣ל ֹא ָ› ַ֔מ ְענ֖ Êְ Íק˚ל יְ הו3ה ֱאל ֹ‰הינָ Íל wל ֶכת ְֽ Êת˚ר ָֹתיו֙ ֲא `›ר

יאים׃
נָ <תן ְל ָפ ֵ֔נינÊְ Íי Cד ֲע ָב Aדיו ַהִ ְÚב ]

11

ת־˙ ָ˚ר ֶ֔ת zוְ ֕ס˚ר ְל ִב ְל ˙oי
וְ ָכל־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל Tע ְברֶ ֙Íא ֣

ת˚רת֙ מ `ֹ›ה
תÍבה֙ ְַ Ê
ְ› ֣מ˚עÊְ bק ֹhל zוַ ִ˙ ַ֨˙* ָע ֵ֜לינָ Íה ָא 3לה וְ ַה ְ· ֻב ָ֗עה ֲא ›wר ְָ Ô
ד־ה ֱאל ִֹ֔הים  mÔי ָח Qטאנֽ Íל˚׃
,ע ֶב T

12

ר־ỀËר ָע ֵ֗לינ Íוְ jעל
ת־ָ Ëב ָריו ְ]ָ Ëב ֣ר˚[ ׀ ֲא ֶ› ִ
וַ ָ ֶ֜ Ìקם ֶא ְ

ל־ה ָ· ַ֔מיִ ם
ֽ›ֹ ְפ ֵט֙ינֲ ֙Íא `›ר ְ› ָפ ֔טÍנְ Íל ָה mביא ָע Oלינָ Íר 3עה גְ ד ֹ5לה ֲא `›ר ֽל ֹא־נֶ ֶע ְ‡ ָ֗תה ַ֚˙ ַחת ַָ Ô
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ירT ›Íל ִם׃
ֲַ Ôא ›Uר נֶ ֶע ְ‡ Qתה ִָ Ê

13

ל־ה ָר Aעה ַה ֹ֖ Îאת
ת˚רת מ ֶֹ֔›ה Vאת ָָ Ô
ֲַ Ôא ›wר ָÔתÍב֙ ְ< Ê

Íל ַה ְ‡ oÔיל ֲַ Êא ִמ z˙,׃
ת־ıנ Dי ׀ יְ הו3ה ֱאל ֵֹ֗הינָ Íל›Íב֙ aמ ֲע ֵ֔…ננְ Í
א־ח ִ֜לּינֶ Íא ְ
ָ Ê3אה ָע ‰לינ Íוְ ֽל ֹ ִ
14

ל־מ ֲע ָ‡יו֙
ל־^ Ô
י־צ ִ ֞Ëיק יְ הו3ה ֱאל ֵֹ֗הינַ Íע ָ
יא ָה ָע ‰לינַ ]Ô Í
ל־ה ָר ָ֔עה וַ יְ ִב n
וַ ֤ ›ְ ִÌקֹד יְ הוָ ה֙ ַע 3

ֲא `›ר ָע ָ֔‡ה וְ ֥ל ֹא ָ› Cמ ְענÊְ Íק ֹֽל˚׃

15

ת־ע ְמּ™
את ,א ַ
ה˚צ ָ
וְ ַע ˙3ה ׀ ֲאדֹנ 3י ֱאל ֵֹ֗הינֲ Íא ֶ›ר֩ ֵ֨

‡־ל›O šם ַ˚ ֣ÌÔם ַהhÎה ָח Qטאנָ Íר ְ ›TענÍ׃
ֵמ wא ֶרץ ִמ ְצ ַר֙יִ ם֙ ְÊי3ד ֲחזָ ָ ֔קה וַ ^˙ ַע ְ

16

ֲאד ָֹ֗ני

ר־ק ְד  |Ô z›hי ַב ֲח ָט ֵא֙ינ֙Í
רC ›Íל ִם ַה ָ
ל־צ ְדק ֶ ֹ֙ת ֙zי›ָ Tב־נ sא ַא ְ ֙zıוַ ֲח 3מ ְת– ֵמ ]ע ְיר šיְ ָ
ְָ Ôכ ִ
ל־ס ִביב ֹaתינÍ׃
ר/ ›Íל ִם וְ ַע ְמּ› ְל ֶח ְר ıQה ְל ָכ ְ
ַÍב ֲע…נ֣ ˚ת ֲאב ֵֹ֔תינ Íיְ ָ

17

וְ ַע ˙3ה ׀ ְ› <מע ֱאל ֵֹ֗הינÍ

ל־מ ְק ַָ œ›ְ Ëה ָ· ‰מם ְל Cמ ַען ֲאדֹנ Tי׃
נÍניו וְ ָה Dאר ֶָ֔ ıניַ zע ִ
ל־˙ ֲח ָ֔
ל־˙ ִפ jלּת ַע ְב ְ ֙zËוְ ֶא <
ֶא ְ
18

]< ıקח[ ֵע ֶ֗יניÍְ zר ֵאה֙ ֽ›ֹ ְממ ֵֹ֔תינ Íוְ ָה ִ֕עיר
ַה ֵ֨Ïה ֱאל ֹNהי ׀ ָאזְ נְ ָ ›ֲ ֽÍ ֮zמע֒ ְִ ıק ָחה ְ

ילים ַ˙ ֲחנÍנֵ ֙ינְ ֙Íל ָפ ֶ֔ני oÔ zי
ל־צ ְדק ֵֹ֗תינֲ Íא ַ֨נ ְחנַ Íמ ִ| ı
ֲא ֶ›ר־נִ ְק Aרא ִ› ְמָ œע hל ָיה  7Ôי ׀ ֣ל ֹא ַע ִ
ל־ר ֲח Uמיָ zה ַר ]Êים׃
ַע ַ

19

ֲאדֹנ sי ׀ ְ› ָמ ָ֙עה֙ ֲאדֹנ 3י ׀ ְס ָ֔ל ָחה ֲאדֹנ„ י ^ה ֲק ָ ›mיבה וַ ֲע ‡Oה

ל־ע ,מּz׃
ל־ע ְיר œוְ ַע ַ
י־› ְמ• נִ ְק ָ ֔רא ַע ִ
ל־˙ ַא xחר ְל ^מ ֲענְ • ֱאל ַֹ֔הי ִ ]Ô
ַא ְ
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20

וְ ֨ע˚ד ֲאנ| י ְמ ַד ֵÊר֙

דניאל

אתי וְ ַח ÏCאת ַע 7מּי יִ ְ‡ ָר ‰אל ַÍמ ı7יל ְ˙ ִחִ֗ ָÚתי ִל ְפנֵ י֙ יְ הו3ה ֱאל ַֹ֔הי Cעל
ִÍמ ְת ֵַ֔ ıלּל ִÍמ ְתוַ ֶËה֙ ַח ִָ֔ Ï
ַהר־ ֥קֹ ֶד› ֱאל ֹTהי׃

21

וְ ֛ע˚ד ֲאנ mי ְמ ַד ÊOר ִַ ˙ְ Êפ 5לּה וְ ָה 7אי› ְ ַÁב ִר ֵ֡יאל ֲא ֶ›ר֩ ָר ִ֨א ִיתי ֶב ָחז֤ ˚ן

ת־ע ֶרב׃
ִַ ˙ְ Êח ָלּה֙ ֻמ 3עף ִָ֔ Êיעף נֹג Dעֵ bא ַ֔לי ְO Ôעת ִמנְ ַח T
ילִ šבינ Tה׃
אתי ְל ַה ְ‡ ְִ Ô
ַע ˙Aה יָ Qצ ִ

23

22

ÄÌמר ָËנִ ֵ֕Ìאל
וַ ֶ QÌבן וַ יְ ַד ÊDר ִע tמּי וַ ַ֕

אתי ְל ַה ִ֔Áיד  mÔי
נÍני zיָ 3צא ָד ָ֗בר וַ ֲאנִ י֙ ִ Ê3
ְִ Êת ִח ַ֨לּת ַ˙ ֲח ֶ֜

מÍד˚ת 5א ָ˙ה ִÍבין֙ ַָ֔ Ëָ Êבר וְ ָה Oבן ַַ Êמּ ְר ,אה׃
ֲח ֖
24

ל־עיר ָק ְד ֶ֗›z
ל־ע ְמּ• ׀ וְ ַע 7
ָ› ֻב ִ֨עים ִ› ְב ִ֜עים נֶ ְח ^ *˙Nע ַ
Íל ַכ ıDר ָע…֔ ן
]ח ָÏאת֙[ ְ
]Íל ָה uתם[ ַח ָÏא˚ת ַ
Íל ְח˙ֹם ְ
ְל ַכ ֵ֨לּא ַה ֶ֜›ַ ıע ַ
Íל ָה oביא ̀צ ֶדק ֽעֹ ָל tמים וְ ַל ְח˙ֹם֙ ָחז֣ ˚ן וְ נָ ִ֔ביא וְ ִל ְמ ֖›ֹח֥ bקֹ ֶד› Tק ָד ]›ים׃
ְ

25

וְ ֵת ַ ֨דע וְ ַת ְ‡ ֵ֜Ôל
ד־מ ›7יח bנָ ִ֔גיד ָ› ֻב oעים ִ› ְב 5עה
ַ ›Íלִ֙ם֙ ַע ָ
ִמן־מ ֹ3צא ָד ָ֗בר ְל ָה ִ›יב֙ וְ ִל ְבנ֤ ˚ת יְ ֽר ָ
ַ֗ ›Íניִ ם ָ˙›Íב֙ וְ נִ ְבנְ ָתה֙ ְר ֣ח˚ב וְ ָח ֔רÍץ ְÍב ֖צ˚ק ָה ִע ]˙ים׃
וְ ָ› ֻב ִ֞עים ִ› ·7ים ְ

26

ַ֔ ›Íניִ ם יִ ָS Ôרת ָמ ›oיח bוְ Dאין ֑ל˚
וְ ַא ֲח uרי ַה ָ· ֻב ִעים֙ ִ› ·7ים ְ
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וְ ָה ִ֨עיר וְ ַה ֜˜ֹ ֶד› ֠ ַי ְ› ִחית <עם נָ ג| יד ַה ָÊא֙
וְ ִק ֣ˆ˚ ַב ֶ֔· ֶטף וְ ַעד֙ Dקץ ִמ ְל ָח ָ֔מה נֶ ֱח nר ֶצת › ֵֹמ ֽמ˚ת׃
27

וְ ִהגְ Êmיר ְy Êרית ָל ַר Êoים ָ› ֣בÍעֶ bא 5חד
וַ ֲח ִ֨צי ַה ָ· ֜בÍע bיַ ְ› Ê7ית ׀ ַ̀זבח ִÍמנְ ָ֗חה

ד־ָ Ôלה֙ וְ ̀נ ֱח ָר ָ֔צה ִ˙ ַ *˙Cעל־› ֹaמם׃
˜Íצים֙ ְמ› ֵֹ֔מם וְ ַע ָ
וְ ַ֨על ְÔנ jף ִ› ִ
10

1

פ

ִ›ְ Êנ< ת ָ› ֗ל˚› ְלכ ֶ֙˚ר›֙ ̀מ ֶל* ָ֔ ַ ıרס ָָ Ëבר֙ נִ גְ 3לה ְל Tדנִ ֵ֔Ìאל ֲא ֶ›ר־נִ ְק Aרא ְ› ֖מ˚

Íבינָ ה ֖ל˚ ַַ Êמּ ְר ,אה׃
ת־ה ָָ֔ Ëבר m
אˆר וֶ ֱא wמת ַה ָָ Ëבר֙ וְ ָצ 3בא גָ ֔ד˚ל ִÍבין֙ ֶא ַ
ְֵ Êל ְט ַ› x
2

7יתי ִמ ְת ַא ֵ֔Êל ְ›ל ›ֹAה ָ› ֻב oעים יָ ]מים׃
ַo ָÌÊמים ָה ‰הם ֲאנ| י Tדנִ  ֵÌאל ֙ ָהי ִ

3

̀ל ֶחם ֲח ֻמ ֞ד˚ת ֣ל ֹא

ד־מ ֕ל ֹאת ְ› ֥ל ֹ ֶ›ת ָ› ֻב oעים
לÄ־ס ְכ ִ˙י ַע ְ
5
ל־ıי וְ ֣ס˚*
לÄ־בא ֶא o
A
ָא ַ֗כ ְל ִ˙י ָÍב ‡Aר וָ qי יִ ן
יָ ]מים׃
4

פ

yיתי <על י/ד ַה„ ָÚהר ַה֖ ָÁד˚ל ֥הÍא
א›˚ן וַ ֲא ִ֗ני ָהי ִ
ְÍבי֛ ˚ם ֶע ְ‡ mרים וְ ַא ְר ָQ Êעה ַל ֣חֹ ֶד› ָה ִר ֑

ִח ֶ ËTקל׃

5

י›־א Qחד ָל ֣בËt Êַ ›Íים ָÍמ ְתנ Aיו ֲחגֻ oרים ְÊכֶ Uתם
ת־עינַ י֙ וָ ֵ֔א ֶרא וְ ִה SÚה ִא ֶ
וָ ֶא ‚sא ֶא ֵ
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אÍפז׃
T

6

Íגְ וִ ֣ ָÌת˚ ְכ ַת ְר ִ֗›י› ָÍפ ָ֞ניו ְַ Ôמ ְר uאה ָב ָרק֙ וְ ֵעינָ יו֙ ְַ Ôל ֵ ı7ידי ֵ֔א› Íזְ ֽ ֹרע ָֹתיו֙

ַÍמ ְר ְÁל ָֹ֔תיו ְO Ôעין נְ ֣חֹ ֶ›ת ָק 5לל וְ ֥ק˚ל ְָ Ëב Qריו ְ֥ Ôק˚ל ָה ֽמ˚ן׃

7

וְ ָר ִא ִיתי֩ ֲא ִ֨ני ָדנִ uÌאל ְל ַב ִËי֙

ת־ה ַמּ ְר 5אה ֲא ָ֗בל ֲח ָר sדה גְ ד ָֹלה֙ נָ ְפ 3לה
ת־ה ַמּ ְר ָ֔אה וְ ָה ֲאנָ ִ›ים֙ ֲא `›ר ָהי֣ ִ Íע ִ֔מּי ֥ל ֹא ָר ֖אֶ Íא ַ
ֶא ַ
ֲע ֵל ֶ֔יהם ו^ ְ ִÌב ְר ֖חֵ Êְ Íה ָח aבא׃

8

ת־ה ַמּ ְר sאה ַה ְÁד ָֹלה֙ ַה ֹ֔ Îאת
וַ ֲאנִ י֙ נִ ְ› <א ְר ִ˙י ְל ַב ִ ֔Ëי וֶ Tא ְר ֶ֗אה ֶא ַ

ה˚די נֶ ְה ָ *ıjע ַלי֙ ְל ַמ ְ› ִ֔חית וְ ֥ל ֹא ָע Cצ ְר ִ˙י ֹֽÔחb׃
ר־Êי ֹ֑Ôח וְ ִ ֗
וְ ֥ל ֹא נִ ְ› ַא o

9

ת־ק˚ל
וָ ֶא ְ› Cמע ֶא ֣

ל־ıנ Cי ָÍפנ Nי Tא ְר ָצה׃
yיתי נִ ְר ËAם ַע ָ
ת־ק˚ל ְָ Ëב ָ ֔ריו וַ ֲא ִ֗ני ָהי ִ
ְָ Ëב 5ריו ְÍכ ָ› ְמ ִעי֙ ֶא ֣
ל־ְ Êר CÔי וְ ַכ ֥˚ıת יָ Tדי׃
יע נִ י ַע ִ
נ 3גְ ָעה Êtי וַ ְ˙נִ S

11

10

וְ ִה ֵÚה־י Qד

י›־ח ֻמד˚ת ָה ֵ֨בן
אמר ֵא ַ֡לי ָËנִ DÌאל ִא ֠ ֲ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ל־ע ְמ ֶ ֔ד mÔ zי ַע ˙Qה ֻ› <לּ ְח ִ˙י ֵא hליÍְ zב ַד ְ֥ Êר˚
ַָ Ëְ Êב ִ ֜רים ֲא ֶ›ר֩ ָאנ ִֹ֨כי ד ֹuבר ֵא ֶל ֙י ֙zוַ ֲע ֣מֹד ַע ָ
ת־ה ָA Ëבר ַהnÎה ָע Nמ ְד ִ˙י ַמ ְר ]עיד׃
ִע yמּי ֶא ַ

12

ל־˙ 3ירא ָדנִ  ֵÌאל ֒  7Ôי ׀
אמר ֵא ַלי֮ ַא ִ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

Íל ִה ְת ַע˚ ֛Úת ִל ְפנ Sי ֱאל ֹnהי zנִ ְ› ְמ ֣עÍ
ת־ל ְְ ›Êל ָה •בין ְ
א›˚ן ֲא ֶ֨›ר נָ /ת ָ˙ ,א ִ
ן־ה˚ ֣Ìם ָה ִר ֗
ִמ ַ
אתי ְִ Êד ָב ,ריz׃
י־ב ִ
ְד ָב hרי zוַ ֲאנִ Q

13

וְ <‡ר ׀ ַמ ְל ֣כÍת ָ֗ ַ ıרס ע ֹuמד ְלנֶ גְ ִËי֙ ֶע ְ‡ 7רים וְ ֶא 3חד י֔ ˚ם

נ˚ת ְר ִ˙י ָ֔›ם Oא ֶצל ַמ ְלכ Sי
וְ ִה DÚה ]מ ָיכ ֵ֗אל ַא qחד ַה ָ‚ mרים ָה ִרא›ֹנ oים Ê3א ְל ָעזְ ‰רנִ י וַ ֲאנִ י֙ <
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ָפ Tרס׃

14

ַל] ָÌמים׃

י־ע˚ד ָחז֖ ˚ן
֙אתי֙ ַל ֲה 7בינְ – Vאת ֲא ֶ›ר־יִ ְק Aרה ְל ַע ְמַּ Êְ œא ֲח 7רית ַהt ָÌמים ִ֥ Ô
ָÍב ִ
15

ְÍב ַד ְ֣ Êר˚ ִע ִ֔מּי ַָ Ëְ Ôב oרים ָה ‰א ֶלּה נָ /ת ִ˙י ָפנ qי Cא ְר ָצה וְ נֶ ֱא Tל ְמ ִ˙י׃

16

וְ ִה ֵ֗Úה

ל־הע ֹDמד ְלנֶ גְ ִ ֔Ëי
ח־ıי וָ ֲא ַד ְָ Êרה֙ וָ ֽאֹ ְמ ָרה֙ ֶא ָ
ל־‡ ָפ 5תי וָ ֶא ְפ ַ˙ ִ֗
ְִ ÔדמÍת֙ ְÊנ Dי ָא ָ ֔דם נֹג Oעַ bע ְ
ֲאד ִֹ֗ני ַַ Êמּ ְר ָאה֙ נֶ ֶה ְפ ֤כִ Íצ ַירי֙ ָע ַ֔לי וְ ֥ל ֹא ָע Cצ ְר ִ˙י ֹֽÔחb׃

17

יÍכל wע ֶבד ֲאדֹנִ י֙ ֶ֔זה
וְ Dהי* ַ֗

ה־בי׃
ד־Êי ֔כֹחÍ bנְ ָ› Qמה ֥ל ֹא נִ ְ› ֲא ָר ]
ם־א ֣דֹנִ י זhה וַ ֲאנ| י ֵמ ַע ָ֙˙ה֙ ֽל ֹא־יַ ֲע ָמ 7
ְל ַד ÊOר ִע ֲ
ע־Êי ְַ Ôמ ְר Sאה ָא Qדם ו^ יְ ַחa ְÎקנִ י׃
וַ y ַÁ ִÌ

19

18

וַ ֶֹ֧ Ìסף

י›־ח ֻמ ֛ד˚ת ָ› ֥ל˚ם Qל* ֲחז<ק
ל־˙ pירא ִא ֲ
אמר ַא ִ
וַ ֶ֜ ֹ Ì

וַ ֲחז5ק ְ ֽÍכ ַד ְ֤ Êר˚ ִע ִמּי֙ ִה ְת ַח ְַ֔ Îק ִ˙י וָ ֽאֹ ְמ „רה יְ ַד ÊSר ֲאדֹנ oי  mÔי ִחְ ַÎק ˙Tנִ י׃

20

אמר ֲהיָ ַד ְ֙ע ָ ֙˙
וַ ֶ֗ ֹ Ì

י˚צא וְ ִה SÚה ַ‡ר־יָ ו Qן ÊTא׃
ם־‡ר ָ5 ıרס וַ ֲאנ 7י ֵ֔
אתי ֵא ֶ֔לי zוְ ַע ˙3ה ָא ֔›Íב ְל ִה ָלּ Oחם ִע <
ה־ִ Ê
ָל ָמּ 3
21

ל־א ֶלּה  mÔי
ת־ה ָר ֥›Íם ְִ Êכ Qתב ֱא hמת וְ ֵ֨אין ֶא ָ֜חד ִמ ְת ַחuÎק ִע ִמּי֙ ַע ֵ֔
ֲא ָבל ֙ ַא 7Áיד ְל– ֶא ָ

ם־מ ָיכ Oאל ַ‡ ְרכ ,ם׃
ִא ִ
Íל ָמ ֖ע˚ז ֽל˚׃
ְ

2

פ

11

1

וַ ֲאנִ י֙ ִ›ְ Êנ< ת ַא ַ֔חת ְל ָד ְרי Qוֶ › ַה ָמּ tדי ָע ְמ yדי ְל ַמ ֲחזmיק

וְ ַע ָ֕˙ה ֱא nמת ַא 7Áיד 5ל*

ִה ֵÚה־ע˚ד֩ ְ›ל ָֹ֨›ה ְמ ָל ִ֜כים ע ְֹמ 7דים ְל ָפ ַ ֗רס וְ Tה ְר ִב ִיעי֙ יַ ֲע |›יר ֽעֹ ֶ›ר־ ָÁד˚ל ֙ ִמ ֹ֔Ôל
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ְÍכ ֶחזְ ָק ֣ת˚ ְב ָע ְ› ֔ר˚ יָ 7עיר ַה ֹ֔Ôל Oאת ַמ ְל ֥כÍת יָ ו Tן׃
וְ ָע ‡Qה ְִ Ôרצ˚נֽ ˚׃

4

3

וְ ָע Cמד ̀מ ֶל* ˚Ê֑ ִÁר ָÍמ ַ›ל ֙ ִמ ְמ ›3ל ַ ֔רב

רÍח˚ת ַה ָ· 5מ יִ ם וְ ֣ל ֹא
כÍת˚ וְ ֵת ָ֕חץ ְל ַא ְר ÊCע ֣
ְÍכ ָע ְמד˚֙ ִ˙ ָ· Dבר ַמ ְל ֔

ד־א ֶלּה׃
כÍת˚ וְ ַל ֲא ֵח oרים ִמ ְלּ ַב a
ְל ַא ֲח ִר ֗ית˚ וְ ֤ל ֹא ְכ ָמ ְ›ל˚֙ ֲא `›ר ָמ ָ֔›ל  |Ôי ִתֵ ָÚת›֙ ַמ ְל ֔
5

ן־‡ 5ריו וְ יֶ ֱחזjק ָע ָליו֙ ָÍמ ָ֔›ל ִמ ְמ ›Aל Cרב ֶמ ְמ ַ› ְל ֽ˙˚׃
*־ה nÚגֶ ב ִÍמ ָ
וְ יֶ ֱחזNק ,מ ֶל ַ

6

Íל uקץ
ְ

א־ת ְע ֞צֹר
י› tרים וְ ֽל ֹ ַ
*־ה ֶ֗Úגֶ ב ָ˙ב˚א֙ ֶאל־̀מ ֶל* ַה ָˆ ֔פ˚ן ַל ֲע ֖‡˚ת ֵמ ָ
Íבת ,מ ֶל ַ
ָ›נִ ים֙ יִ ְת ַח ָ֔Êר< Í
֙יה֙ וְ ַה ְֹ֣ Ìל ָ ֔דÍַ Èמ ֲחזִ Qקִ Êָ Èע ]˙ים׃
֣˚Ôחַ bה֗ ְÎר˚ע bוְ ֤ל ֹא יַ ֲעמֹד֙ Íזְ ר ֹ֔ע˚ וְ ִתֵ֨ ָÚתן |היא ְÍמ ִב ֶיא ָ
7

ל־ה ַ֗חיִ ל וְ יָ בָ Êְ ֙Äמע˚ז֙ ̀מ ֶל* ַה ָˆ ֔פ˚ן וְ ָע ‡Aה ָב nהם
וְ ָע qמד ִמֶ SÚצר ָ› ָר ָ ›nיה ַ ˚ ֑ÚÔוְ יָ ֣ב ֹא ֶא ַ

וְ ֶה ֱחז]יק׃

8

ם־ֵ֨ Ôלי ֶח ְמ ָָ֜ Ëתם ֶ rÔסף וְ זָ „הב ַo ·ְ Êבי יָ 7בא
וְ ג< ם אžל ֵֹה ֶ֡יהם ִעם־נְ ]ס ֵכ ֶיהם֩ ִע ְ

ִמ ְצ 5ריִ ם וְ הÍא֙ ָ›נ 7ים יַ ֲע ֔מֹד ִמ nמּ ֶל* ַח ָˆ ֽפ˚ן׃
ל־א ְד ָמ ֽת˚׃
ֶא ַ

10

9

ָ֗Íבא ְַ Êמ ְלכÍת֙ ̀מ ֶל* ַה ֶ֔Úגֶ ב וְ ›Qב

Íבא ֖ב˚א וְ ָ› <טף
]Íבנ 3יו[ יִ ְת֗ ָÁר Íוְ ָא ְספֲ ֙Íהמ˚ן֙ ֲחיָ 7לים ַר ִ֔Êים A
ְÍבנ˚ ָ

]מ ֻע[˚ ֽÎ׃
ד־מ ֻע ָÎה ָ
וְ ָע 5בר וְ יָ ֥›ֹב וְ יִ ְת ָÁר] Íוְ יִ ְתn ָÁרה[ ַע ָ

11

וְ יִ ְת ַמ ְר ַמר֙ ̀מ ֶל* ַה ֶ֔Úגֶ ב וְ יָ ָ֕צא

וְ נִ ְל Nחם ִע ֖מּ˚ ִעם־̀מ ֶל* ַה ָˆ ֑פ˚ן וְ ֶה ֱע ִמיד֙ ָה ֣מ˚ן ָ ֔רב וְ נִ ˙Nן ֶה ָה ֖מ˚ן ְÊיָ ֽד˚׃
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וְ נִ ‚Aא ֶה ָה ֖מ˚ן

Daniel

˚ÄÊת וְ ֥ל ֹא יָ ֽע˚ז׃
יָ רÍם ]וְ 3רם[ ְל ָב ֑ב˚ וְ ִה ımיל ִר ֖

13

וְ ָ›ב֙ ̀מ ֶל* ַה ָˆ ֔פ˚ן וְ ֶה ֱע 7מיד ָה ֔מ˚ן

Íל ֵ ֨קץ Tה ִע |˙ים ָ›נִ ים֙ י3ב˚א ֔ב˚א ְN Êח יִ ל ֖ ָÁד˚ל ִÍב ְר ֥כT ›Íרב׃
א›˚ן ְ
ן־ה ִר ֑
Cרב ִמ ָ
14

יצי ַע ְמּ Ÿי] ֛ ‚ְ ַÚאְ Íל ַה ֲע mמיד
ָÍב ִע ˙7ים ָה ֵ֔הם ַר Êmים י^ ַע ְמ ֖דַ Íעל־̀מ ֶל* ַה hÚגֶ ב ְÍבנ Dי ׀ ִָ ıר D

ָחז֖ ˚ן וְ נִ ְכ ›TלÍ׃

15

˚ל ָ֔לה וְ ָלכ Cד 7עיר ִמ ְב ָצ ֑ר˚ת Íזְ ר ֹ֤ע˚ת
וְ יָ ב̀ ֙Äמ ֶל* ַה ָˆ ֔פ˚ן וְ יִ ְ›ֽ lֹıס ֲ

ַה֙ ֶÚגֶ ב֙ ֣ל ֹא יַ ֲע ֔מֹד Íוְ ַעם֙ ִמ ְב ָח ָ ֔ריו וְ Sאין ֹ֖Ôחַ bל ֲע ֽמֹד׃
ץ־ה ְˆ oבי וְ ָכ Aלה ְביָ ֽד˚׃
ע˚מד ְל ָפנ 5יו וְ יַ ֲע ֥מֹד ְ, Êא ֶר ַ
O

16

וְ ַ ֨י ַע‡ ַה Êsא ֵא ָליו֙ ְִ Ôרצ˚נ֔ ˚ וְ Sאין
17

וְ יָ ‡Dם ׀ ֠ ָıנָ יו ָל ֞ב˚א ְ֧ Êתֹ ֶקף

לÄ־ל˚
֥
ן־ל˚ ְל ַה ְ› ִח ָ֔ית Èוְ ֥ל ֹא ַת ֲע ֖מֹד וְ
Íבת ַה›ִ ָÚים֙ יִ ֶ˙ ֣
י› mרים ִע ֖מּ˚ וְ ָע ‡5ה j
כÍת˚ וִ ָ
ל־מ ְל ֛
ַָ Ô
ִת ְהי ,ה׃

18

וְ יָ ֵ›ב ]וְ יָ ‡Wם[ ׀ ָıנ„ יו ְל ִא oÌים וְ ָלכ< ד ַר Êtים וְ ִה ְ› ִ֨Êית ָק |צין ֶח ְר ָıת˚֙ ֔ל˚ ְִ Êל ˙mי

ֶח ְר ָ֖ ıת˚ יָ ›mיב ֽל˚׃
20

19

וְ יָ ›Dב ָָ֔ ıניו ְל ָמעOÎÍי ַא ְר ֑צ˚ וְ נִ ְכ ›Nל וְ נָ Cפל וְ ֥ל ֹא יִ ָמּ aצא׃

ל־ַ ˚ ֛ÚÔמ ֲע mביר נ˚ג̀ ‡ Oה ֶדר ַמ ְל ֑כÍת ְÍביָ |מים ֲא ָח ִדים֙ יִ ָ· ֵ֔בר וְ ֥ל ֹא ְב ַא ıCיִ ם
וְ ָע /מד ַע ַ

וְ ֥ל ֹא ְב ִמ ְל ָח Tמה׃
21

Íבא ְב ַ› ְל ָ ֔וה וְ ֶה ֱחזmיק ַמ ְל ֖כÍת
ל־ ֙˚ÚÔנִ ְב ֶ֔זה וְ לÄ־נָ ְתנ֥ ָ Íע Qליו ֣ה˚ד ַמ ְל ֑כÍת 3
וְ ָע jמד ַע ַ
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ֲַ Êח ַל ְק ַל ֽ˜˚ת׃
23

22

Íזְ ר ֹ֥ע˚ת ַה &· ֶטף יִ ָ· ְט ֥פִ Íמ ְלּ ָפנ Qיו וְ יִ ָ· ‰בר Íוְ ג Cם נְ ג mיד ְ] Êרית׃

ן־ה ְת ַח ְ֥ ÊרÍת ֵא Qליו יַ ֲע `‡ה ִמ ְר 5מה וְ ָע Aלה וְ ָע Cצם ְִ Êמ ַעט־˚ ֽÁי׃
ִÍמ ]

24

ְְ ›ַ Êל ָ ֞וה ְÍב ִמ ְ› ַמ DÚי

לÄ־ע ֤‡ֲ Íאב ָֹתיו֙ וַ ֲא ֣ב˚ת ֲאב ָֹ֔תיו ִpÎÊה וְ ָ› „לל ְÍר ֖כָ ›Íל̀הם
ָ
ְמ ִדינָ ה֮ יָ ב˚א֒ וְ ָע ָ֗‡ה ֲא ֶ֨›ר
ד־עת׃
יִ ְבז֑ ˚ר וְ /על ִמ ְב ָצ yרים יְ ַח ·Sב ַמ ְח ְ›ב ֹQתיו וְ ַע a

25

Íל ָב ֜ב˚ ַעל־̀מ ֶל*
וְ יָ ֵער֩ ֹ֨ Ôח˚ ְ

ד־מ ֑אֹד וְ ֣ל ֹא
ַה ֶÚגֶ ב֮ ְ< Êח יִ ל  ָÁד˚ל ֒ ̀Íמ ֶל* ַה ֶ֗Úגֶ ב יִ ְתֶ ָÁרה֙ ַל ִמּ ְל ָח ָ֔מה ְ^ Êחיִ ל־֥ ָÁד˚ל וְ ָע ֖צÍם ַע ְ
יַ ֲע ֔מֹד  ]Ôי־יַ ְח ְ› ֥בָ Íע Qליו ַמ ֲח ָ› ֽב˚ת׃
ֲח ָל mלים ַר ]Êים׃

27

26

ל־› ְל Aחן ֶא Qחד ָÔז3ב יְ ַד Ê‰רÍ
יהם ַה ְמּ ָל ִכים֙ ְל ָב 3בם ְל ֵמ ָ ֔רע וְ ַע ֻ
›Íנֵ w
ְ

מּ˚עד׃
י־ע˚ד Oקץ ַל a
וְ ֣ל ֹא ִת ְצ ָ֔לח ִ֥ Ô
֑קֹ ֶד› וְ ָע ‡Qה וְ ›Aב ְל ַא ְר ֽצ˚׃
וְ ָכ ַא ֲחרֹנ Tה׃

30

יל˚ יִ ְ› ֑ט˚ף וְ נָ ְפ ֖לÍ
ת־Êג֛ ˚ יִ ְ› ְ֖ ÊרÍה Íוְ ֵח ֣
וְ א ְֹכ Wלי ַפ ָ

28

29

ל־7 Êרית
Íל ָב ֖ב˚ ַע ְ
וְ יָ ֤›ֹב ַא ְרצ˚֙ ְִ Êר ֣כ֔ ָÁ ›Íד˚ל ְ

א־ת ְהי Uה ָכ ִרא›ֹנ Qה
Íבא ַב hÚגֶ ב וְ ֽל ֹ ִ
מּ˚עד יָ ֖›Íב 3
ַל S

ית־ק ֶ˚ד› וְ ָע ‡5ה וְ ›3ב
ל־] Êר ֖
ָ֨Íבא֜ Íב˚ ִצ|Ìים ִ˙ִ Ôים֙ וְ נִ ְכ ָ֔אה וְ „›ב וְ זָ Nעם ַע ְ

וְ יָ ֵ֔בן ַעל־עֹזְ Oבי ְm Êרית ֽקֹ ֶד›׃

31

›˚מם׃
ַה ָ˙ ִ֔מיד וְ נָ ְתנ֖ ַ Íה ִ· ֥˜Íץ ְמ a

Íזְ ר ֹoעים ִמ̀מּ ÍÚיַ ֲע ֑מֹד Íוְ ִח ְלּ ֞לַ Íה ִמּ ְק ַ ›Ësה ָמּע˚ז֙ וְ ֵה 7סירÍ
32

יעי ְב ִ ֔רית יַ ֲחנ oיף ֲַ Êח ַל ֑˜˚ת וְ qעם י ְֹד Sעי ֱאל ֹQהיו
ַÍמ ְר ִ› D
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יַ ֲחזmק Íוְ ָע ֽ‡Í׃
יָ ]מים׃
35

34

33

ילי ָ֔עם יָ oבינT Íל ַר Êtים וְ נִ ְכ ְ› ֞לr Êְ Íח ֶרב ְÍב ֶל ָה „בה ִm ›ְ Êבי ְÍב ִבQÎה
ַÍמ ְ‡ֵ 7Ô

יהם ַר Êoים ֲַ Êח ַל ְק ַל ֽ˜˚ת׃
ְÍב ִהָ֔ ›ְ 3Ôלם יֵ ָעזְ ֖רD Íע זֶ ר ְמ 5עט וְ נִ ְלו֧ ֲ Íע ֵל &

י־ע˚ד
ד־עת ‰קץ ִ֖ Ô
Íל ָב Sרר וְ ַל ְל ÊOן ַע D
ילים יִ ֗ ›ְ TÔלִ Íל ְצ ֥ר˚ף ָ& Êהם ְ
ן־ה ַמּ ְ‡ ִ7 Ô
ִÍמ ַ

מּ˚עד׃
ַל a

36

ל־אל וְ ַעל ֙ Dאל ֵא ִ֔לים
ל־ֵ֔ Ô
ר˚מם וְ יִ ְתËֵ ַÁל ֙ ַע ָ
וְ ָע ָ֨‡ה ִכ ְרצ˚נ֜ ˚ ַה ֶ֗מּ ֶל* וְ יִ ְת u

יְ ַד ÊOר נִ ְפ ָל ֑א˚ת וְ ִה ְצ ִל ֙יחַ ֙bעד־ָ 3Ôלה ַ֔ז ַעם  mÔי נֶ ֱח ָר Qצה נֶ ֱע ָ ‡Tתה׃

37

ל־אל ֹuהי ֲאב ָֹתיו֙
וְ ַע ֱ

ל־א ֖ל˚֣ bÈל ֹא יָ tבין  mÔי ַעל־ ֹ֖Ôל יִ ְתËT ַÁל׃
ל־ֱ Ô
ל־ח ְמ ËNת נָ ›yים וְ ^ע ָ
֣ל ֹא יָ ִ֔בין וְ ַע ֶ

38

וְ ֶל ֱא ֨ל ֹ֙bÈ

ל־ ˚ ֖ÚÔיְ ַכ Ê‰ד וְ ֶל ֱא ֜ל˚ֲ bÈא ›rר לÄ־יְ ָד ‘עהֲ Íאב ָֹ֗תיו יְ ַכ ÊVד ְÊזָ Aהב ְÍבכ& ֶסף ְÍב Uא ֶבן
Tמ ֻע ִ֔Îים ַע ַ
יְ ָק Qרה ַÍב ֲח ֻמ ֽד˚ת׃

39

ם־א ֣ל˚ bÈנֵ ָ֔כר ֲא ›Uר ִה ִÔיר ]יַ  oÔיר[
וְ ָע ָ֞‡ה ְל ִמ ְב ְצ uרי Tמ ֻע ִÎים֙ ִע ֱ

ילם֙ ַ ÊTר ִ֔Êים וַ ֲא ָד Qמה וְ ַח Sלּק ְִ Êמ ]חיר׃
יַ ְר̀Êה ָכ ֑ב˚ד וְ ִה ְמ ִ› ָ

40

ְÍב Dעת ֵ ֗קץ יִ ְתנַ  jÁח ִעמּ˚֙

Íבא
̀מ ֶל* ַה ֶ֔Úגֶ ב וְ יִ ְ‡ ָ˙ ֵ֨ער ָע ָ֜ליו ̀מ ֶל* ַה ָˆ ֗פ˚ן ְֶ Êר ֶ֙כב֙ ְÍב 3פ ָר ִ֔›ים ָÍב ֳאנִ ˚ ֖Ìת ַר ֑˚Êת A
ַב ֲא ָר ֖צ˚ת וְ ָ› Nטף וְ ָע Tבר׃

41

ָÍבא֙ ְ̀Êא ֶרץ ַה ְˆ ִ֔בי וְ ַר ֖˚Êת יִ ָ›‰ Ôל Íוְ ֵא ֶ֙לּה֙ יִ ָמּ ְל ֣טִ Íמ֔ ָÌד˚

א›ית ְÊנ Sי ַע ֽמּ˚ן׃
Íמ˚אב וְ ֵר o
ָ֔
ֱא ֣ד˚ם

42

וְ יִ ְ› Nלח יָ ֖ד˚ ֲַ Êא ָר ֑צ˚ת וְ ̀א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֥ל ֹא ִת ְהי nה
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יטה׃
ִל ְפ ֵל T

43

ְִ Êמ ְצ ָע Tדיו׃

ָÍמ ַ֗›ל ְִ Êמ ְכ ַמ ֵÚי֙ ַה3 ָÎהב וְ ַה ֶֶ֔ Ôסף ְÍב ֖כֹל ֲח ֻמ ֣ד˚ת ִמ ְצ 5ריִ ם וְ ֻל mבים וְ ֻכ ›oים

44

ֻ ›Íמ ֣ע˚ת יְ ַב ֲה ֻ֔להִ Íמ ִמּזְ Qרח ִÍמ ָˆ ֑פ˚ן וְ יָ ָצא֙ ְֵ Êח 3מא גְ ד ָֹ֔לה ְל ַה ְ› mמיד
ְ

ְ ֽÍל ַה ֲח oרים ַר ]Êים׃

45

ד־ק ֔ˆ˚
ר־צ ִבי־ ֑קֹ ֶד› ָÍבא֙ ַע ִ
וְ יִ ַÏע֙ ָא ֳה̀לי ַא ְַ ıדנ֔ ˚ ÊSין יַ oמּים ְל ַה ְ

וְ Sאין ע˚זOר ֽל˚׃
12

1

ָÍב Dעת ַה ִהיא֩ יַ ֲע ֨מֹד ]מ ָיכ ֵ֜אל ַה <‚ר ַה֗ ָÁד˚ל
ל־Êנ Dי ַע ֶמּ ֒zוְ ָהיְ ָתה֙ Dעת ָצ ָ ֔רה
ָהע ֵֹמד֮ ַע ְ
ֲא ›wר ֽל ֹא־נִ ְהיְ ָתה֙ ]מ ְהי֣ ˚ת ˚ ֔Áי Cעד ָה Dעת ַה tהיא
ל־הְ ִÚמ Qצא ָ֥ ÔתÍב ֶַ Ûa Êפר׃
ָÍב uעת ַה ִהיא֙ יִ ָמּ Dלט ַע ְמּ– ַָ Ô
2

ת־ע Qפר יָ tקיצÍ
וְ ַר ִ֕Êים ִמ›ֵ ְÌנ Sי ַא ְד ַמ ָ
ע˚לם׃
ע˚לם וְ Sא ֶלּה ַל ֲח ָר ֖פ˚ת ְל ִד ְר ֥א˚ן T
ֵ֚א ֶלּה ְל ַחDÌי ָ֔
3

וְ ַ֨ה ַמּ ְ‡ ִִ֔ Ôלים יַ זְ oהרֹ֣ Ôְ Íז ַהר ָה ָר tקיעb
ע˚לם וָ ,עד׃
˚Ôכ oבים ְל A
ַÍמ ְצ ִֵ Ëיקי֙ Tה ַר ִ֔Êים ַָ Ô

46
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4

ד־עת ‰קץ יְ › ְֹט ֥טַ Íר Êoים וְ ִת ְר ÊUה
וְ ַא ˙3ה Tדנִ ֵ֗Ìאל ְס ֧תֹם ַה ְָ Ëב yרים וַ ֲח ֥תֹם ַה ֶ ÛOפר ַע D

ַה ַ ËTעת׃
5

֙יתי֙ ֲאנ 7י ָדנִ ֵ֔Ìאל וְ ִה VÚה ְ›נ Nיִ ם ֲא ֵח oרים ע ְֹמ tדים ֶא Aחד ֵה֙ ָÚה֙ ִל ְ‡ <פת ַהיְ ֔אֹר
וְ ָר ִא ִ

וְ ֶא Aחד Oה  ָÚה ִל ְ‡ Nפת ַהיְ ֽאֹר׃
ד־מ Cתי Sקץ ַה ְָ ıל ֽא˚ת׃
ַע ָ

6

7

ימי ַהיְ ֑אֹר
אמר ָל ִאי›֙ ְל ֣בַ ›Íה ַË֔ ִ Êים ֲא ›Uר ִמ Cמּ ַעל ְל ֵמ D
וַ ֶ֗ ֹ Ì

ימי
ת־ה 7אי› ׀ ְל ֣בַ ›Íה ַË֗ ִ Êים ֲא `›ר ִמ ַמּ ַעל ֮ ְל ֵמ D
וָ ֶא ְ› ַ֞מע ֶא ָ

מ˚עד ֽמ ֲ˚ע ִ ֜דים
ע˚לם ִÔי֩ ְל ֵ֨
ל־ה ָ· ַ֔מיִ ם וַ C ·ָ ִÌבע ְD Êחי ָה 5
‡ÍמÄל˚֙ ֶא ַ
ַהיְ אֹר֒ וַ ָ ֶ֨ Ìרם יְ ִמינ֤ ˚ ְ
ל־א ֶלּה׃
ד־עם־ ֖קֹ ֶד› ִ˙ ְכ Uלינָ ה ָכ a
וָ ֵ֗ח ִצי ְÍכ ַכ ֛לּ˚ת נַ ıSץ יַ ַ
וָ ֣אֹ ְמ ָ ֔רה ֲאד ִֹ֕ני Aמה ַא ֲח oרית aא ֶלּה׃
ד־עת aקץ׃
ַה ְָ Ëב oרים ַע S

10

פ

את יִ ם וְ ִת ְ› ]עים׃
יָ ִ֕מים nא ֶלף ָמ N
ְ›ל ›ֹmים וַ ֲח ִמ ·Tה׃

י־ס ֻת •מים וַ ֲח ֻת yמים
אמר Dל* ָËנִ ‰Ìאל ְ ]Ô
וַ ֶ֖ ֹ Ì

֠ ִי ְת ֲ ÊTרר Íוְ י] ְת ַל ְÊנ֤  Íוְ יִ ְ ˆTרפַ ֙Íר ִ֔Êים וְ ִה ְר ›7יעְ Íר ָ› ִ֔עים וְ ֥ל ֹא

ל־ר ָ› tעים וְ ַה ַמּ ְ‡ ִo Ôלים יָ ]בינÍ׃
יָ oבינְ Ôָ Í

13

9

8

וַ ֲאנ mי ָ› Cמ ְע ִ˙י וְ ֣ל ֹא ָא tבין

12

11

הÍסר ַה ָ˙ ִ֔מיד וְ ָל Oתת ִ› ֣˜Íץ › ֹ‰מם
ֵÍמ ֵעת֙ <

ַא ְ› Sרי ^ה ְמ ַח nÔה וְ יַ  tÁיעְ bליָ ִ֕מים ֶ֕א ֶלף ְ› ֥ל ֹ› ֵמ ֖א˚ת

וְ ַא ˙Qה Dל* ַל ˜‰ץ וְ ָתנ֛ Íח bוְ ַת ֲע ֥מֹד ְלג ָֹר ְלְ œל Sקץ ַה] ָÌמין׃
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