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ֵ֣אלֶּה הַ ְּדבָ ִ֗רים
אֲשֶֶּׁ֨ ר ד ֶּבֶּ֤ר מֹ שֶּ ה֙ אֶּ ל־כָל־י ְּש ָר ֵ֔אל בְּ עֵ֖בֶּ ר הַ י ְַּר ֵּ֑דן
ּובין־תֹֹּ֛ פֶּל
ָארן ָּֽ
בַ מ ְּד ָּ֡ ָבר ָ ָּֽבע ֲָרבָ ֩ה ֶׁ֨מֹול ֜סּוף ָּֽבין־פ ָ ָ֧
וְּ ל ָָבָ֥ן ַוחֲצ ֵ֖רֹ ת וְּ ָ֥די ז ָ ָָּֽהב׃
ָשר יֹום֙ ָּֽמחֹ ֵ֔רב ֶּ ֵ֖ד ֶּרְך הַ ר־ש ֵּ֑עיר
אַ ֶׁ֨ ַחד ע ָ ָ֥
עַ ֵ֖ד קָ ָ֥דש בַ ְּר ָּֽנעַ׃
וַיְּ הי֙ בְּ אַ ְּרבָ ֵ֣עים שָ ֵָ֔נה
ָשר חֵֹ֖ דֶּ ש בְּ אֶּ ָחֵ֣ד לַחֵֹּ֑ דֶּ ש
בְּ ע ְַּש ָּֽתי־ע ָ ָ֥
ד ֶּבֶּ֤ר מֹ שֶּ ה֙ אֶּ ל־בְּ נֵ֣י י ְּש ָר ֵ֔אל
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כְְּּ֠ כֹ ל אֲשֶֶּׁ֨ ר צּוָ ָ֧ה יְּ הוָ ֹּ֛ה אֹ ֵ֖תֹו אֲל ֶּ ָּֽהם׃
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אַ ח ֲֵ֣רי הַ כֹ ִ֗תֹו ֵ֚את סיחֹ ן֙ ֶּ ֵ֣מלְֶּך ָ ָּֽהאֱמֹ ֵ֔רי
יֹושב ְּבחֶּ ְּש ֵּ֑בֹון
ֲשר ֵ֖
א ֶּ ָ֥
וְּ ִ֗את ֵ֚עֹוג ֶּ ֵ֣מלְֶּך הַ בָ שֵָ֔ ן
ר־יֹושב ְּבע ְַּשתָ ֵ֖רֹ ת בְּ אֶּ ְּד ֶּ ָּֽרעי׃
ָ֥
אֲשֶּ
מֹואב
בְּ עָ֥בֶּ ר הַ י ְַּר ֵ֖דן בְּ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ ָ ֵּ֑
תֹורה הַ ֵ֖ז ֹאת לאמָֹּֽ ר׃
הֹואיל מֹ שֵֶּ֔ ה ב ֹּ֛אר אֶּ ת־הַ ָ ָ֥
ֵ֣
יְּ הוָ ָ֧ה אֱֹלהֹּ֛ינּו ד ֶּבָ֥ר אלֵ֖ינּו ְּבחֹ ֵ֣רב לאמֵֹּ֑ ר
ַרב־לָכֶּ ָ֥ם ֶּ ֵ֖שבֶּ ת בָ ָהָ֥ר הַ ֶּזָּֽה׃
ָל־שכנָיו
ּובאּו ַהָ֥ר ָ ָּֽהאֱ מֹ רי֮ וְּ אֶּ ל־כ ְּ
ּוסעֵ֣ ּו ָל ִֶּ֗כם ֶׁ֨ ֹ
פְּ נֵ֣ ּו ְּ
בָ ע ֲָר ָבָ֥ה בָ ָהֹּ֛ר ּובַ ְּשפלָ ָ֥ה ּובַ נֶּ ֵֶּ֖֖גֶּב ּובְּ ֵ֣חֹוף הַ יָ ֵּ֑ם
ֶּ ֶּ֤א ֶּרץ ַ ָּֽהכְּ ַנעֲני֙ וְּ הַ לְּ בָ נֵ֔ ֹון ַעד־הַ נ ָָהָ֥ר הַ גָדֵֹ֖ ל נְּ הַ ר־פְּ ָ ָּֽרת׃
ְּר ֹּ֛אה נ ַ ָָ֥תתי לפְּ ניכֶּ ֵ֖ם אֶּ ת־הָ ָ ֵּ֑א ֶּרץ
2

)H8 5. Moos. 1 (HEPREA, TEKSTIT, 5. MOOS.

Juha Muukkonen 8.8.2019, www.gen.fi

ֲשר נ ְּש ַבֵ֣ע יְְּּ֠ הוָה ַלא ֶׁ֨ ֲֹבתי ֶּ֜כם
בֹ אּו ְּּור ֵ֣שּו אֶּ ת־הָ ֵ֔ ָא ֶּרץ א ֶּ ֵ֣
לְּ אַ בְּ ָר ֶׁ֨ ָהם לְּ יצְּ ָחֶּ֤ק ּוָּֽ לְּ ַיעֲקֹ ב֙
יהם׃
ל ֵָ֣תת ל ֵ֔ ֶָּהם ּולְּ ז ְַּרעָ ֵ֖ם אַ חֲר ֶּ ָּֽ
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וָאֹ ַ ֵ֣מר אֲל ֵֶּ֔כם בָ עָ֥ת הַ ֵ֖הוא לאמֵֹּ֑ ר
ל ֹא־אּוכַ ָ֥ל לְּ בַ ֵ֖די ְּש ָ֥את אֶּ ְּת ֶּ ָּֽכם׃
יְּ הוָ ָ֥ה אֱֹלהיכֶּ ֵ֖ם ה ְּר ָבֵ֣ה אֶּ ְּתכֶּ ֵּ֑ם
וְּ הנְּ כֶּ ֵ֣ם הַ יֵ֔ ֹום כְּ כֹוכְּ בָ֥י הַ שָ ַ ֵ֖מים ל ָָּֽרֹ ב׃
יְּ ה ָ֞ ָוה אֱֹלהֵ֣י אֲ ָּֽבֹות ִֶּ֗כם יֹ ָ֧סף עֲליכֶּ ֹּ֛ם כָכֶּ ֵ֖ם ֶּ ֵ֣אלֶּף פְּ ע ֵָּ֑מים
ֲשר ד ֶּבָ֥ר ל ֶּ ָָּֽכם׃
ויבָ ֵ֣רְך אֶּ ְּת ֵֶּ֔כם ַכא ֶּ ֵ֖
איכָ ָ֥ה אֶּ ָ ֵ֖שאלְּ בַ ֵּ֑די
ּומשַ אֲכֶּ ֵ֖ם וְּ ָּֽריבְּ ֶּ ָּֽכם׃
טָ ְּרחֲכֶּ ָ֥ם ַ ָּֽ
הָ ֵ֣בּו ְּ֠ ָלכֶּם ֲאנ ֶָׁ֨שים ֲחכ ָָ֧מים ּונְּ בֹ נֹּ֛ים ויד ֵֻ֖עים לְּ שבְּ טיכֶּ ֵּ֑ם
יכם׃
ימם ְּב ָראש ֶּ ָּֽ
ַואֲש ֵ֖
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ַוָּֽתַ עֲנֵ֖ ּו אֹ ֵּ֑תי
אמ ֵ֔רּו ָּֽטֹוב־הַ דָ ָבָ֥ר ֲאשֶּ ר־ד ַב ְֵּ֖רתָ ַלע ֲָּֽשֹות׃
ַו ֵ֣ת ֹ ְּ
אשי שבְּ טי ִֶּ֗כם ֲאנ ֶָּ֤שים ֲחכָמים֙ ָּֽויד ֵֻ֔עים
ת־ר ֵ֣
וָאֶּ קַָ֞ ח אֶּ ָ
אשים עֲליכֶּ ֵּ֑ם
וָאֶּ ָ֥תן אֹ ָ ֹּ֛תם ָר ֵ֖
שָ ֶׁ֨רי ֲאל ָ֜פים וְּ שָ ֵ֣רי מ ִ֗אֹות
יכם׃
וְּ שָ ֶּ֤רי חֲמשים֙ וְּ שָ ֵ֣רי עֲשָ רֵֹ֔ ת וְּ שֹ ְּט ֵ֖רים לְּ שבְּ ט ֶּ ָּֽ
ָואֲצַ ּוֶּה֙ אֶּ ת־שֵֹ֣ פְּ טי ֵֶּ֔כם בָ עָ֥ת הַ ֵ֖הוא לאמֵֹּ֑ ר
ּושפ ְַּט ֶּ ֵ֣תם
שָ מֶֹּ֤ ַע בין־אֲחיכֶּם֙ ְּ
ין־איש ּובין־אָ ֵ֖חיו ּובָ֥ין ג ָּֽרֹו׃
ֵ֔ ֶּצדֶּ ק ָּֽב ָ֥
ָּֽל ֹא־תַ ֶׁ֨כירּו ָפ ֜נים בַ מ ְּש ִָ֗פט
י־איש
כַקָ טֶֹּ֤ ן ַכגָדֹ ל֙ת ְּשמָ ֵ֔עּון ֶּ֤ל ֹא תָ גֶׁ֨ ּורּו֙ מפְּ נ ֵ֔
אֹלהים ֵּ֑הּוא
ָ֥כי הַ מ ְּשפָ ֵ֖ט ל ֵ֣
ּושמַ עְּ ָּֽתיו׃
וְּ הַ דָ בָ ר֙ ֲא ֶּ ֵ֣שר יקְּ ֶּ ֵ֣שה מ ֵֶּ֔כם תַ קְּ ר ָ֥בּון אלַ ֵ֖י ְּ
ָואֲצַ ּוֶּ ָ֥ה אֶּ ְּתכֶּ ֵ֖ם בָ עֵ֣ת הַ ֵּ֑הוא
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ָ֥את כָל־הַ ְּדבָ ֵ֖רים אֲ ֶּ ָ֥שר תַ ע ֲָּֽשּון׃
19
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22

וַנ ַ ֵ֣סע מחֹ ִ֗רב ו ַָּ֡נלְֶּך
יתם
ֲשר ְּרא ִ֗ ֶּ
נֹורא הַ ֜הּוא א ֶּ ֵ֣
ֵ֣את כָל־הַ מ ְּד ָבֵ֣ר הַ גָדֹול ֩ וְּ הַ ָ ֶׁ֨
דֵֶּ֚ ֶּרְך ַהֵ֣ר ָּֽ ָה ֱאמֹ ֵ֔רי כַאֲ ֶּ ָ֥שר צּוָ ֹּ֛ה יְּ הוָ ָ֥ה ֱאֹלהֵ֖ינּו אֹ ָ ֵּ֑תנּו
ַו ָנ ֹ֕ב ֹא עַ ֵ֖ד קָ ָ֥דש בַ ְּר ָּֽנ ַע׃
ד־הֵ֣ר הָ אֱמֹ ֵ֔רי
וָאֹ ַ ֵ֖מר אֲלכֶּ ֵּ֑ם בָ אתֶּ ם֙ ַע ַ
אֲשֶּ ר־יְּ הוָ ָ֥ה אֱ ֹלהֵ֖ינּו נֹ ָ֥תן ָ ָּֽלנּו׃
ֱֹלהֹּ֛יָך לְּ ָפנֶּ ֵ֖יָך אֶּ ת־הָ ָ ֵּ֑א ֶּרץ
ְּ֠ ְּראה נ ֶׁ֨ ַָתן יְּ הוָ ָ֧ה א ֶּ
עֲלֵ֣ה ִ֗רש כַאֲ שֶּ ֩ר ד ֶׁ֨ ֶּבר יְּ ה ֜ ָוה אֱֹלהֶּ֤י אֲבֹ ֶׁ֨ ֶּתיָך֙ ֵָ֔לְך
ירא וְּ אַ ל־ת ָ ָּֽחת׃
אַ ל־ת ָ ֵ֖
ֹאמ ִ֗רּו
וַתקְּ ְּר ֵ֣בּון אלַי֮ כֻלְּ כֶּם ַות ְּ
נ ְּשלְּ ָחֶּ֤ה ֲאנָשים֙ לְּ פ ֵָ֔נינּו וְּ י ְַּחפְּ רּו־לָ ֵ֖נּו אֶּ ת־הָ ָ ֵּ֑א ֶּרץ
ֶּה־בּה
ֲשר ַנ ֲעל ֵ֔ ָ
וְּ י ֶָּ֤שבּו אֹ ֶׁ֨ ָתנּו֙ דָ ֵ֔ ָבר אֶּ ת־הַ ֶׁ֨ ֶּד ֶּרְך֙ א ֶּ ֵ֣
יהן׃
ֲשר ָנ ֵ֖ב ֹא ֲאל ֶּ ָּֽ
וְּ את֙ ֶּ ָּֽהע ֵָ֔רים א ֶּ ָ֥
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יטב בְּ עינַ ֵ֖י הַ דָ ָבֵּ֑ר
וַי ַ ָ֥
וָאֶּ ַ ֶּ֤קח מכֶּם֙ ְּשנֵ֣ים ָע ָ ֵ֣שר אֲ נ ֵָ֔שים ָ֥איש אֶּ ָחֵ֖ד ל ָ ַָּֽשבֶּ ט׃
וַיפְּ נּו֙ ַו ַיעֲלֵ֣ ּו הָ ֵ֔ ָה ָרה ַויָבֵֹ֖ אּו עַ ד־נַ ֵ֣חַ ל אֶּ ְּש ֵּ֑ ֹכל
ַוֶָּּֽ֖יְּ ַרגְּ לֵ֖ ּו אֹ ָ ָּֽתּה׃
ַיֹורדּו אלֵּ֑ינּו
וַיקְּ ֶּ֤חּו בְּ יָדָ ם֙ מפְּ ֵ֣רי הָ ֵ֔ ָא ֶּרץ ו ֵ֖
טֹובֵ֣ה הָ ֵ֔ ָא ֶּרץ
אמ ֵ֔רּו ָ
ַוי ֶָׁ֨שבּו אֹ ָ ֶּ֤תנּו דָ בָ ר֙ ַו ֵ֣י ֹ ְּ
אֲשֶּ ר־יְּ הוָ ָ֥ה אֱ ֹלהֵ֖ינּו נֹ ָ֥תן ָ ָּֽלנּו׃
יתם ַלעֲֹלֵּ֑ ת
וְּ ָ֥ל ֹא אֲב ֶּ ֵ֖
יכם׃
ת־פי יְּ הוָ ֵ֖ה אֱֹלה ֶּ ָּֽ
וַתַ ְּמ ֹ֕רּו אֶּ ָ֥
אמ ֵ֔רּו
וַת ָרגְּ נֶּ֤ ּו בְּ אָ הֳליכֶּם֙ ַו ֵ֣ת ֹ ְּ
יאנּו מ ֶּ ֵ֣א ֶּרץ מצְּ ָ ֵּ֑רים
בְּ שנְּ ַ ֶּ֤את יְּ הוָה֙ אֹ ֵ֔ ָתנּו הֹוצ ָ ֵ֖
ידנּו׃
ל ָָ֥תת אֹ ָ ֹּ֛תנּו בְּ יַ ָ֥ד הָ ֱאמֹ ֵ֖רי לְּ הַ ְּשמ ָּֽ
אָ נָ ֵ֣ה אֲנַ ֵ֣חְּ נּו עֹ ִ֗לים אַ חינ ּ֩ו ה ֶׁ֨ ַמסּואֶּ ת־לְּ בָ ֜בנּו לאמִֹ֗ ר
6
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עַ ֵ֣ם ג ֶָּ֤דֹול ו ָָרם֙ מ ֵ֔ ֶּמנּו
צּורֹ ת בַ שָ ָ ֵּ֑מים
ע ָֹּ֛רים גְּ דֹ ֹלָ֥ ת ּובְּ ֵ֖
וְּ גַם־בְּ נָ֥י ֲענ ֵָ֖קים ָר ָ֥אינּו ָ ָּֽשם׃
29
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וָאֹ מַ ר אֲלכֶּ ֵּ֑ם
ל ֹא תַ ע ְַּרצּון וְּ ל ֹא ת ְּיראּון מ ֶּ ָּֽהם׃
יְּ הוָ ֶּ֤ה אֱֹלָּֽ היכֶּם֙ הַ הֹ לְֵ֣ך לפְּ ני ֵֶּ֔כם ֵ֖הּוא ילָחֵ֣ם לָכֶּ ֵּ֑ם
יכם׃
כְְּּ֠ כֹ ל אֲשֶֶּׁ֨ ר עָ ָ ָ֧שה א ְּתכֶּ ֹּ֛ם ְּבמצְּ ַ ֵ֖רים לְּ עינ ֶּ ָּֽ
ֹלהיָך
ֲשר נְּ שָ ֲאָך֙ יְּ הוָ ֵ֣ה אֱ ֵ֔ ֶּ
ֲשר ָר ֵ֔איתָ א ֶּ ֶּ֤
ּובַ מ ְּדבָ ר֙ א ֶּ ֵ֣
א־איש אֶּ ת־בְּ נֵּ֑ ֹו בְּ כָל־הַ ֶׁ֨ ֶּד ֶּרְך֙
ֲשר ישָ ֵ֖
ַכא ֶּ ָ֥
ֲשר ֲהלַכְּ ֵ֔ ֶּתם עַד־בֹ אֲכֶּ ֵ֖ם עַ ד־הַ מָ ָ֥קֹום הַ ֶּזָּֽה׃
א ֶּ ֵ֣
ּובַ דָ ָבֵ֖ר הַ זֶּ ֵּ֑ה
יכם׃
ָּֽאינְּ כֶּם֙ מַ אֲמ ֵ֔ינם בַ יהוָ ֵ֖ה אֱֹלה ֶּ ָּֽ
ֹוםלח ָּֽ ֲֹנ ְּתכֶּ ֵּ֑ם
הַ הֹ ֶׁ֨לְך לפְּ ני ֶּ֜כם בַ ִ֗ ֶּד ֶּרְך ל ָָ֥תּור לָכֶּ ֹּ֛ם מָ ֵ֖ק ָּֽ ַ
7
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בָ ֵ֣אש ִַ֗ליְּ לָה ל ְַּראָֹּֽ ְּתכֶּם֙ בַ ֶׁ֨ ֶּד ֶּרְך֙
יֹומם׃
כּו־בּה ּובֶּ עָנָ ֵֶּ֖֖ן ָ ָּֽ
ֲשר ָּֽתלְּ ֵ֔ ָ
א ֶּ ֵ֣
ת־קֹול דבְּ ריכֶּ ֵּ֑ם וַיקְּ צֵֹ֖ ף וַישָ ַבָ֥ע
 34וַי ְּש ַ ָ֥מע יְּ הוָ ֵ֖ה אֶּ ֵ֣
לאמָֹּֽ ר׃
 35אם־י ְּר ֶּ ָ֥אה איש֙ בָ ֲאנ ֵָ֣שים הָ ֵ֔אלֶּה הַ ָ֥דֹור הָ ָ ֵ֖רע הַ זֶּ ֵּ֑ה ֵ֚את
יכם׃
ֲשר נ ְּש ֵ֔ ַבעְּ תי ל ֵָ֖תת ַלאֲבֹ ת ֶּ ָּֽ
ּטֹובה א ֶּ ֵ֣
הָ ָ ֵ֣א ֶּרץ הַ ֵ֔ ָ
 36זָּֽ ּול ָָ֞תי כָלֶּ֤ב בֶּ ן־יְּ ֻפנֶּה֙ ֵ֣הּוא י ְּר ֵ֔ ֶּאנָה וְּ לָּֽ ֹו־אֶּ ָ֧תן אֶּ ת־
ְך־בֵּ֖הּולְּ בָ נָ ֵּ֑יו ַֹ֕י ַען אֲ ֶּ ָ֥שר מלֵ֖א אַ ח ֲָ֥רי
הָ ָ ֹּ֛א ֶּרץ אֲ ֶּ ָ֥שר ָ ָּֽד ַר ָ
הוָּֽה׃
יְּ ָ
 37גַם־בי֙ ה ְּתאַ נַ ֵֶּ֣֖ף יְּ ה ֵ֔ ָוה בגְּ לַלְּ כֶּ ֵ֖ם לאמֵֹּ֑ ר גַם־אַ ָ ֵ֖תה ל ֹא־
תָ ָ֥ב ֹא ָ ָּֽשם׃
הֹוש ַע בן נּון֙ הָ עֹ ֵ֣מד לְּ ָפ ֵֶּ֔ניָך ֵ֖הּוא יָ ֵ֣ב ֹא ָ ֵּ֑שמָ ה אֹ ֵ֣תֹו חַ ֵ֔זק
 38יְּ ֻ ֶּ֤
י־הּוא יַנְּ חלֶּ ָ֥ נָה אֶּ ת־י ְּש ָר ָּֽאל׃
כ ֵ֖
 39וְּ טַ פְּ ֶּכ ֩ם אֲשֶֶּׁ֨ ר אֲמַ ְּר ֜ ֶּתם ל ַָבֵ֣ז יהְּ ִֶּ֗יה ְּּ֠ובְּ ניכֶּם ֲאשֶֶּׁ֨ ר ל ֹא־
י ְָּדעֶּ֤ ּו הַ יֹום֙ ֵ֣טֹוב ו ָ ֵָ֔רע הֵ֖מָ ה יָבֵֹ֣ אּו ָ ֵּ֑שמָ ה וְּ ל ֶָּהֵ֣ם אֶּ ְּת ֵֶּ֔ננָה וְּ הֵ֖ם
י ָיר ָּֽשּוּהָ ׃
ַם־סּוף׃
ּוסעָ֥ ּו הַ מ ְּד ָב ֵָ֖רה ֶּ ָ֥ד ֶּרְך י ָּֽ
 40וְּ אַ ֶּ ֵ֖תם פְּ נֵ֣ ּו לָכֶּ ֵּ֑ם ְּ
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ֹאמ ֵ֣רּו א ִַ֗לי חָ טָ אנּו֮ ַ ָּֽליהוָה אֲ נַ ֶּ֤חְּ נּו ַנ ֲעלֶּה֙
ַ 41וָּֽתַ ֲענֵ֣ ּו ׀ ַות ְּ
וְּ נלְּ ֵ֔ ַח ְּמנּו כְּ ָ֥ ֹכל אֲ שֶּ ר־צּוָ ֵ֖נּו יְּ הוָ ֵ֣ה ֱאֹלהֵּ֑ינּו ַוָּֽתַ חְּ גְּ ִ֗רּו ֵ֚איש
אֶּ ת־כְּ לֵ֣י מלְּ חַ ְּמ ֵ֔תֹו וַתָ ֵ֖הינּו ַלעֲֹלָ֥ ת הָ ָ ָּֽה ָרה׃
ַ 42ו ֶׁ֨י ֹאמֶּ ר יְּ ה ֜ ָוה א ִַ֗לי אֱמֶֹּ֤ ר לָהֶּ ם֙ ֶּ֤ל ֹא ָּֽ ַתעֲלּו֙ וְּ ל ֹא־תלָ ֵ֣ ח ֲֵ֔מּו
יכם׃
ָ֥כי אינֶּ ֵ֖ני ְּבק ְּרבְּ כֶּ ֵּ֑ם וְּ ל ֹא֙ ת ָ ָּֽנֶּ֖גְּ ֵ֔פּו לפְּ נֵ֖יאֹ יְּ ב ֶּ ָּֽ
ת־פי יְּ ה ֵ֔ ָוה
ָ 43ו ֲאדַ בָ֥ר ֲאליכֶּ ֵ֖ם וְּ ֵ֣ל ֹא ְּשמַ עְּ ֶּ ֵּ֑תם וַתַ ְּמרּו֙ אֶּ ֵ֣
וַתָ זֵ֖דּו וַתַ עֲלָ֥ ּו הָ ָ ָּֽה ָרה׃
את ֵֶּ֔כם וַי ְּר ְּד ֵ֣פּו
 44וַי ֶׁ֨צא הָ אֱ מֹ ֜רי הַ יֹ ֶׁ֨שב בָ ָהֶּ֤ר הַ הּוא֙ לקְּ ַר ְּ
אֶּ ְּת ֵֶּ֔כם ַכ ֲא ֶּ ָ֥שר תַ ע ֶּ ֲֵ֖שינָה הַ ְּדבֹ ֵּ֑רים ָּֽ ַויַכְּ ָ֥תּו אֶּ ְּתכֶּ ֹּ֛ם בְּ ש ֵ֖עיר
עַד־חָ ְּר ָ ָּֽמה׃
 45וַתָ ֻשָ֥בּו וַתבְּ כֵ֖ ּו לפְּ נֵ֣ייְּ הוָ ֵּ֑ה וְּ ָּֽל ֹא־שָ ַ ֶּ֤מע יְּ הוָה֙ בְּ קֵֹ֣ לְּ ֵֶּ֔כם
יכם׃
וְּ ָ֥ל ֹא הֶּ ֱאזֵ֖ין ֲאל ֶּ ָּֽ
 46וַת ְּש ָ֥בּו בְּ קָ ֵ֖דש י ֵָ֣מים ַר ֵּ֑בים ַכי ֵָ֖מים ֲא ֶּ ָ֥שר יְּ שַ בְּ ֶּ ָּֽתם׃
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