אשׁית
ֵס ֶפר ְבּ ֵר ִ
Genesis Chapter 1
אָרץ(2) :
אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים | ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ֶ
)ְ (1בּ ֵר ִ
רוּח ֱאל ִֹהים
אָרץ ָהיְ ָתה תֹהוּ ָובֹהוּ וְ ח ֶֹשׁ ְך ַעל ְפּנֵי ְתהוֹם | וְ ַ
וְ ָה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי אוֹר | ַויְ ִהי
ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְפּנֵי ַה ָמּיִ םַ (3) :ויּ ֶ
ַב ֵדּל ֱאל ִֹהים ֵבּין
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָהאוֹר ִכּי טוֹב | ַויּ ְ
אוֹרַ (4) :ויּ ְ
וּבין ַהח ֶֹשׁ ְך (5) :וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ָלאוֹר יוֹם וְ ַלח ֶֹשׁ ְך ָק ָרא
ָהאוֹר ֵ
ָליְ ָלה | וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד:
יהי ַמ ְב ִדּיל ֵבּין
יע ְבּתוֹ ְך ַה ָמּיִ ם | וִ ִ
ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי ָר ִק ַ
)ַ (6ויּ ֶ
ַב ֵדּל ֵבּין ַה ַמּיִ ם
יע ַויּ ְ
ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָר ִק ַ
ַמיִ ם ָל ָמיִ םַ (7) :ויּ ַ
וּבין ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יע | וַיְ ִהי ֵכן:
יע ֵ
ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ָל ָר ִק ַ
יע ָשׁ ָמיִ ם | וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם
) (8וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ָל ָר ִק ַ
ֵשׁנִ י:
ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ָקּווּ ַה ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם
)ַ (9ויּ ֶ
ַבּ ָשׁה
ַבּ ָשׁה | וַיְ ִהי ֵכן (10) :וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַליּ ָ
ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַהיּ ָ
ַרא ֱאל ִֹהים ִכּי טוֹב(11) :
ַמּים | ַויּ ְ
וּל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם ָק ָרא י ִ
ֶא ֶרץ ְ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמ ְז ִר ַ
יע ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִרי
ֹאמר ֱאל ִֹהים ַתּ ְד ֵשׁא ָה ֶ
ַויּ ֶ
אָרץ | וַיְ ִהי ֵכן(12) :
ַרעוֹ בוֹ ַעל ָה ֶ
ע ֶֹשׂה ְפּ ִרי ְל ִמינוֹ ֲא ֶשׁר ז ְ
ֶרע ְל ִמינֵהוּ וְ ֵעץ עֹ ֶשׂה ְפּ ִרי
יע ז ַ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמ ְז ִר ַ
ַתּוֹצא ָה ֶ
ו ֵ
ַרא ֱאל ִֹהים ִכּי טוֹב (13) :וַיְ ִהי ֶע ֶרב
ַרעוֹ בוֹ ְל ִמינֵהוּ | ַויּ ְ
ֲא ֶשׁר ז ְ
ישׁי:
וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְשׁ ִל ִ
יע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין
ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי ְמאֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
)ַ (14ויּ ֶ
ָמים וְ ָשׁנִ ים:
וּלי ִ
ֲדים ְ
וּלמוֹע ִ
וּבין ַה ָלּיְ ָלה | וְ ָהיוּ ְלאֹתֹת ְ
ַהיּוֹם ֵ
אָרץ | וַיְ ִהי
יע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
) (15וְ ָהיוּ ִל ְמאוֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶאת ְשׁנֵי ַה ְמּאֹרֹת ַה ְגּד ִֹלים | ֶאת
ֵכןַ (16) :ויּ ַ
ַה ָמּאוֹר ַה ָגּדֹל ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהיּוֹם וְ ֶאת ַה ָמּאוֹר ַה ָקּטֹן ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת
יע
כּוֹכ ִבים (17) :וַיִּ ֵתּן א ָֹתם ֱאל ִֹהים ִבּ ְר ִק ַ
ַה ַלּיְ ָלה וְ ֵאת ַה ָ
וּב ַלּיְ ָלה
אָרץ (18) :וְ ִל ְמשֹׁל ַבּיּוֹם ַ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאוֹר ֵ
ַרא ֱאל ִֹהים ִכּי טוֹב(19) :
וּבין ַהח ֶֹשׁ ְך | ַויּ ְ
וּל ַ
יעי:
וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְר ִב ִ

עוֹפף
ֶפשׁ ַחיָּה | וְ עוֹף יְ ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נ ֶ
)ַ (20ויּ ֶ
יע ַה ָשּׁ ָמיִ ם (21) :וַיִּ ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת
אָרץ ַעל ְפּנֵי ְר ִק ַ
ַעל ָה ֶ
ַה ַתּנִּ ינִ ם ַה ְגּד ִֹלים | וְ ֵאת ָכּל נ ֶ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ֲא ֶשׁר ָשׁ ְרצוּ
ַרא ֱאל ִֹהים ִכּי
ֵהם וְ ֵאת ָכּל עוֹף ָכּ ָנף ְל ִמינֵהוּ ַויּ ְ
ַה ַמּיִ ם ְל ִמינ ֶ
וּמ ְלאוּ ֶאת
וּרבוּ ִ
טוֹב (22) :וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר | ְפּרוּ ְ
ַמּים וְ ָהעוֹף יִ ֶרב ָבּ ֶ
ַה ַמּיִ ם ַבּיּ ִ
אָרץ (23) :וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם
ישׁי:
ֲח ִמ ִ
ֶפשׁ ַחיָּה ְל ִמינָהּ ְבּ ֵה ָמה
אָרץ נ ֶ
תּוֹצא ָה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֵ
)ַ (24ויּ ֶ
ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶאת
ָר ֶמשׂ וְ ַחיְ תוֹ ֶא ֶרץ ְל ִמינָהּ | וַיְ ִהי ֵכןַ (25) :ויּ ַ
וֶ
ַחיַּת ָה ֶ
אָרץ ְל ִמינָהּ וְ ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ וְ ֵאת ָכּל ֶר ֶמשׂ
ֹאמר ֱאל ִֹהים
ַרא ֱאל ִֹהים ִכּי טוֹבַ (26) :ויּ ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵהוּ | ַויּ ְ
וּבעוֹף
מוּתנוּ | וְ יִ ְרדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם ְ
אָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ֲשׂה ָ
ַנע ֶ
אָרץ:
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֶ
אָרץ ְ
וּב ָכל ָה ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַ
אָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָבּ ָרא
) (27וַיִּ ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ָבּ ָרא א ָֹתם (28) :וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים
אֹתוֹ | ז ָ
אָרץ וְ ִכ ְב ֻשׁ ָה |
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
וּרבוּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹהים ְפּרוּ ְ
ַויּ ֶ
וּב ָכל ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַעל
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
וּרדוּ ִבּ ְדגַת ַהיָּם ְ
ְ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ִהנֵּה נ ַ
ָה ֶ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֶאת ָכּל ֵע ֶשׂב ז ֵֹר ַע
אָרץַ (29) :ויּ ֶ
אָרץ וְ ֶאת ָכּל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר בּוֹ ְפ ִרי ֵעץ ז ֵֹר ַע
ֶרע ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
זַ
אָכ ָלהְ (30) :
וּל ָכל עוֹף
אָרץ ְ
וּל ָכל ַחיַּת ָה ֶ
ָרע | ָל ֶכם יִ ְהיֶה ְל ְ
זַ
ֶרק
ֶפשׁ ַח ָיּה ֶאת ָכּל י ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר בּוֹ נ ֶ
רוֹמשׂ ַעל ָה ֶ
וּלכֹל ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
אָכ ָלה | וַיְ ִהי ֵכןַ (31) :ויּ ְ
ֵע ֶשׂב ְל ְ
וְ ִהנֵּה טוֹב ְמאֹד | וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי:
Genesis Chapter 2
אָרץ וְ ָכל ְצ ָבאָם (2) :וַיְ ַכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם
) (1וַיְ כֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
יעי ִמ ָכּל
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | וַיִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ְמ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה (3) :וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְמ ַל ְ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים
וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ | ִכּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ַלעֲשׂוֹת:
תוֹלדוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ְ
)ֵ (4א ֶלּה
אָרץ ְבּ ִה ָבּ ְראָם | ְבּיוֹם עֲשׂוֹת
יח ַה ָשּׂ ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶה
יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ ם (5) :וְ כֹל ִשׂ ַ
אָרץ וְ ָכל ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ֶט ֶרם יִ ְצ ָמח | ִכּי לֹא ִה ְמ ִטיר יְ הוָה
ָב ֶ

אָדם אַיִ ן ַל ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה (6) :וְ ֵאד
אָרץ וְ ָ
ֱאל ִֹהים ַעל ָה ֶ
יצר יְ הוָה
אָרץ | וְ ִה ְשׁ ָקה ֶאת ָכּל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה (7) :וַיִּ ֶ
ֲלה ִמן ָה ֶ
ַיע ֶ
אָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַיִּ ַפּח ְבּ ָ
ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
אַפּיו נִ ְשׁ ַמת ַחיִּ ים
ֶפשׁ ַחיָּה (8) :וַיִּ ַטּע יְ הוָה ֱאל ִֹהים גַּן ְבּ ֵע ֶדן
אָדם ְלנ ֶ
| וַיְ ִהי ָה ָ
ַצ ַמח יְ הוָה
ָצרַ (9) :ויּ ְ
אָדם ֲא ֶשׁר י ָ
ָשׂם ָשׁם ֶאת ָה ָ
ִמ ֶקּ ֶדם | ַויּ ֶ
ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָכּל ֵעץ נ ְ
ֶח ָמד ְל ַמ ְר ֶאה וְ טוֹב ְל ַמ ֲא ָכל | וְ ֵעץ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן
ָרע (10) :וְ נ ָ
תוֹך ַהגָּן וְ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
ַה ַחיִּ ים ְבּ ְ
אשׁים(11) :
אַר ָבּ ָעה ָר ִ
וּמ ָשּׁם יִ ָפּ ֵרד וְ ָהיָה ְל ְ
ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת ַהגָּן | ִ
ילה ֲא ֶשׁר ָשׁם
ֵשׁם ָה ֶא ָחד ִפּישׁוֹן | הוּא ַהסּ ֵֹבב ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ַה ֲחוִ ָ
אָרץ ַה ִהוא טוֹב | ָשׁם ַה ְבּד ַֹלח וְ ֶא ֶבן
ֲהב ָה ֶ
ָהב (12) :וּז ַ
ַהזּ ָ
ָהר ַה ֵשּׁנִ י ִגּיחוֹן | הוּא ַה ֵ
ַהשּׁ ַֹהם (13) :וְ ֵשׁם ַהנּ ָ
סּוֹבב ֵאת ָכּל
ישׁי ִח ֶדּ ֶקל הוּא ַהה ֵֹל ְך ִק ְד ַמת
ָהר ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶא ֶרץ כּוּשׁ (14) :וְ ֵשׁם ַהנּ ָ
יעי הוּא ְפ ָרת (15) :וַיִּ ַקּח יְ הוָה ֱאל ִֹהים
ָהר ָה ְר ִב ִ
אַשּׁוּר | וְ ַהנּ ָ
אָדם | ַויַּנִּ ֵחהוּ ְבגַן ֵע ֶדן ְל ָע ְב ָדהּ ְ
ֶאת ָה ָ
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ (16) :וַיְ ַצו יְ הוָה
ֹאכל(17) :
אָדם ֵלאמֹר | ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן אָכֹל תּ ֵ
ֱאלֹ ִהים ַעל ָה ָ
ֹאכל ִמ ֶמּנּוּ | ִכּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ָך ִמ ֶמּנּוּ
ָרע לֹא ת ַ
וּמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
ֵ
אָדם
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ִֹהים לֹא טוֹב ֱהיוֹת ָה ָ
מוֹת ָתּמוּתַ (18) :ויּ ֶ
ֱשׂהּ לּוֹ ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ (19) :וַיִּ ֶצר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ִמן
ְל ַבדּוֹ | ֶאע ֶ
אָדם
ָבא ֶאל ָה ָ
ָה ֲא ָד ָמה ָכּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵאת ָכּל עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַויּ ֵ
ֶפשׁ ַחיָּה
אָדם נ ֶ
ִל ְראוֹת ַמה יִּ ְק ָרא לוֹ | וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא לוֹ ָה ָ
וּלעוֹף
אָדם ֵשׁמוֹת ְל ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
הוּא ְשׁמוֹ (20) :וַיִּ ְק ָרא ָה ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָדם לֹא ָמ ָצא ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ(21) :
וּל ָ
וּלכֹל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה | ְ
אַחת
ישׁן | וַיִּ ַקּח ַ
אָדם וַיִּ ָ
ַפּל יְ הוָה ֱאל ִֹהים ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעל ָה ָ
ַויּ ֵ
ִמ ַצּ ְלע ָֹתיו וַיִּ ְסגֹּר ָבּ ָשׂר ַתּ ְח ֶתּנָּה (22) :וַיִּ ֶבן יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶאת
אָדם(23) :
אָדם ְל ִא ָשּׁה | וַיְ ִב ֶא ָה ֶאל ָה ָ
ַה ֵצּ ָלע ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִמן ָה ָ
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי | ְלזֹאת
ֲצ ַמי ָ
אָדם זֹאת ַה ַפּ ַעם ֶע ֶצם ֵמע ָ
ֹאמר ָה ָ
ַויּ ֶ
ֻק ָחה זֹּאתַ (24) :על ֵכּן ַי ֲעזָב ִאישׁ ֶאת
יִ ָקּ ֵרא ִא ָשּׁה ִכּי ֵמ ִאישׁ ל ֳ
אָביו וְ ֶאת ִאמּוֹ | וְ ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָהיוּ ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד (25) :וַיִּ ְהיוּ
ִ
אָדם וְ ִא ְשׁתּוֹ | וְ לֹא יִ ְתבּ ָֹשׁשׁוּ:
ֲרוּמּים ָה ָ
ֵיהם ע ִ
ְשׁנ ֶ
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ָחשׁ ָהיָה ָערוּם ִמכֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה
) (1וְ ַהנּ ָ
ֹאכלוּ
אָמר ֱאל ִֹהים לֹא ת ְ
ֹאמר ֶאל ָה ִא ָשּׁה אַף ִכּי ַ
ֱאל ִֹהים | ַויּ ֶ

ָחשׁ | ִמ ְפּ ִרי ֵעץ ַהגָּן
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֶאל ַהנּ ָ
ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּןַ (2) :ותּ ֶ
אָמר ֱאל ִֹהים לֹא
תוֹך ַהגָּן ַ
וּמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ֹאכלִ (3) :
נ ֵ
ת ְ
ֹאמר ַה ָנּ ָחשׁ ֶאל
ֹאכלוּ ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא ִת ְגּעוּ בּוֹ | ֶפּן ְתּ ֻמתוּןַ (4) :ויּ ֶ
ָה ִא ָשּׁה | לֹא מוֹת ְתּ ֻמתוּןִ (5) :כּי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים ִכּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ֶכם
ָרע(6) :
יתם ֵכּאל ִֹהים י ְֹד ֵעי טוֹב ו ָ
ֵיכם | וִ ְהיִ ֶ
ִמ ֶמּנּוּ וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינ ֶ
ַתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי ַת ֲאוָה הוּא ָל ֵעינַיִ ם
וֵ
ישׁהּ
ַתּ ֵתּן גַּם ְל ִא ָ
ֹאכל | ו ִ
ַתּ ַקּח ִמ ִפּ ְריוֹ ַותּ ַ
ֶח ָמד ָה ֵעץ ְל ַה ְשׂ ִכּיל ו ִ
וְ נ ְ
ֵדעוּ ִכּי ֵעי ֻר ִמּם ֵהם |
ֵיהם ַויּ ְ
ַתּ ָפּ ַק ְחנָה ֵעינֵי ְשׁנ ֶ
ֹאכל (7) :ו ִ
ִע ָמּהּ ַויּ ַ
ֲלה ְת ֵאנָה ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם ֲחגֹרֹת (8) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת קוֹל
וַיִּ ְת ְפּרוּ ע ֵ
אָדם
רוּח ַהיּוֹם | וַיִּ ְת ַח ֵבּא ָה ָ
יְ הוָה ֱאל ִֹהים ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ַבּגָּן ְל ַ
וְ ִא ְשׁתּוֹ ִמ ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְבּ ְ
תוֹך ֵעץ ַהגָּן (9) :וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה
ֹאמר ֶאת ק ְֹל ָך
ֶכּהַ (10) :ויּ ֶ
ֹאמר לוֹ אַיּ ָ
אָדם | ַויּ ֶ
ֱאל ִֹהים ֶאל ָה ָ
ֹאמר ִמי
ָא ָח ֵבאַ (11) :ויּ ֶ
ירא ִכּי ֵעירֹם אָנ ִֹכי ו ֵ
ָא ָ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ַבּגָּן | ו ִ
ִה ִגּיד ְל ָך ִכּי ֵעירֹם ָ
יך ְל ִב ְל ִתּי ֲא ָכל
ית ָ
אָתּה | ֲה ִמן ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָת ָתּה ִע ָמּ ִדי
אָדם | ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נ ַ
ֹאמר ָה ָ
אָכ ְל ָתַּ (12) :ויּ ֶ
ִמ ֶמּנּוּ ָ
אמר יְ הוָה ֱאל ִֹהים
ָתנָה ִלּי ִמן ָה ֵעץ ָוא ֵֹכלַ (13) :ויֹּ ֶ
ִהוא נ ְ
ָחשׁ ִה ִשּׁיאַנִ י
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ַהנּ ָ
ָל ִא ָשּׁה ַמה זֹּאת ָע ִשׂית | ַותּ ֶ
ית זֹּאת
ָחשׁ ִכּי ָע ִשׂ ָ
ֹאמר יְ הוָֹה ֱאל ִֹהים ֶאל ַהנּ ָ
ָוא ֵֹכלַ (14) :ויּ ֶ
וּמכֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה | ַעל ְגּחֹנְ ָך ֵת ֵל ְך
אַתּה ִמ ָכּל ַה ְבּ ֵה ָמה ִ
אָרוּר ָ
וּבין
אָשׁית ֵבּינְ ָך ֵ
יבה ִ
ֶיך (15) :וְ ֵא ָ
ֹאכל ָכּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
וְ ָע ָפר תּ ַ
אַתּה
שׁוּפ ָך רֹאשׁ וְ ָ
ַר ָעהּ | הוּא יְ ְ
וּבין ז ְ
ֲך ֵ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ָה ִא ָשּׁה ֵ
אָמר ַה ְר ָבּה ְ
שׁוּפנּוּ ָע ֵקבֶ (16) :אל ָה ִא ָשּׁה ַ
ְתּ ֶ
ֵך
אַר ֶבּה ִע ְצּבוֹנ ְ
שׁוּק ֵת ְך וְ הוּא יִ ְמ ָשׁל
ישׁ ְך ְתּ ָ
ֵך ְבּ ֶע ֶצב ֵתּ ְל ִדי ָבנִ ים | וְ ֶאל ִא ֵ
וְ ֵהרֹנ ְ
ֹאכל ִמן
אָמר ִכּי ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְלקוֹל ִא ְשׁ ֶתּ ָך ַותּ ַ
אָדם ַ
וּל ָ
ָבּ ְךְ (17) :
רוּרה ָה ֲא ָד ָמה
ֹאכל ִמ ֶמּנּוּ | ֲא ָ
ית ָ
ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יך ֵלאמֹר לֹא ת ַ
ֲלנָּה כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּי ָך (18) :וְ קוֹץ וְ ַד ְר ַדּר
ֲבוּר ָך ְבּ ִע ָצּבוֹן תֹּאכ ֶ
ַבּע ֶ
ֹאכל
אָכ ְל ָתּ ֶאת ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדהְ (19) :בּז ַ
יך תּ ַ
אַפּ ָ
ֵעת ֶ
יח ָל ְך | וְ ַ
ַתּ ְצ ִמ ַ
אַתּה
ֻקּ ְח ָתּ | ִכּי ָע ָפר ָ
שׁוּב ָך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ִכּי ִמ ֶמּנָּה ל ָ
ֶל ֶחם ַעד ְ
אָדם ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ַחוָּה | ִכּי ִהוא
וְ ֶאל ָע ָפר ָתּשׁוּב (20) :וַיִּ ְק ָרא ָה ָ
וּל ִא ְשׁתּוֹ
אָדם ְ
ַעשׂ יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְל ָ
ָהיְ ָתה ֵאם ָכּל ָחיַ (21) :ויּ ַ
ַל ִבּ ֵשׁם:
ָכּ ְתנוֹת עוֹר ַויּ ְ
אַחד ִמ ֶמּנּוּ ָל ַד ַעת
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֵהן ָה ָ
)ַ (22ויּ ֶ
טוֹב ו ָ
ָחי
אָכל ו ַ
ָרע | וְ ַע ָתּה ֶפּן יִ ְשׁ ַלח יָדוֹ וְ ָל ַקח גַּם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּ ים וְ ַ
ְלע ָֹלם (23) :וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ יְ הוָה ֱאל ִֹהים ִמגַּן ֵע ֶדן | ַל ֲעבֹד ֶאת

ַשׁ ֵכּן
אָדם | ַויּ ְ
ָרשׁ ֶאת ָה ָ
ֻקּח ִמ ָשּׁם (24) :וַיְ ג ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ל ַ
ֻבים וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכת
ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַן ֵע ֶדן ֶאת ַה ְכּר ִ
ִל ְשׁמֹר ֶאת ֶדּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַחיִּ ים:
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ַתּ ֶלד ֶאת ַקיִ ן ַותֹּא ֶמר
ַתּ ַהר ו ֵ
ָדע ֶאת ַחוָּה ִא ְשׁתּוֹ | ו ַ
אָדם י ַ
) (1וְ ָה ָ
אָחיו ֶאת ָה ֶבל |
יתי ִאישׁ ֶאת יְ הוָהַ (2) :ותּ ֶֹסף ָל ֶל ֶדת ֶאת ִ
ָקנִ ִ
וַיְ ִהי ֶה ֶבל ר ֵֹעה צֹאן וְ ַקיִ ן ָהיָה ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה (3) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ
ָבא ַקיִ ן ִמ ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ִמנְ ָחה ַליהוָה (4) :וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא
ָמים | ַויּ ֵ
יִ
וּמ ֶח ְל ֵב ֶהן | וַיִּ ַשׁע יְ הוָה ֶאל ֶה ֶבל וְ ֶאל
גַם הוּא ִמ ְבּכֹרוֹת צֹאנוֹ ֵ
ִמנְ ָחתוֹ (5) :וְ ֶאל ַקיִ ן וְ ֶאל ִמנְ ָחתוֹ לֹא ָשׁ ָעה | וַיִּ ַחר ְל ַקיִ ן ְמאֹד
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ָקיִ ן | ָל ָמּה ָח ָרה ָל ְך וְ ָל ָמּה
וַיִּ ְפּלוּ ָפּנָיוַ (6) :ויּ ֶ
יטיב ַל ֶפּ ַתח
יטיב ְשׂ ֵאת וְ ִאם לֹא ֵת ִ
ֶיךֲ (7) :הלוֹא ִאם ֵתּ ִ
ָפלוּ ָפנ ָ
נְ
ֹאמר
אַתּה ִתּ ְמ ָשׁל בּוַֹ (8) :ויּ ֶ
שׁוּקתוֹ וְ ָ
יך ְתּ ָ
ַח ָטּאת ר ֵֹבץ | וְ ֵא ֶל ָ
ָקם ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל
יוֹתם ַבּ ָשּׂ ֶדה ַויּ ָ
אָחיו | וַיְ ִהי ִבּ ְה ָ
ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ִ
אָח ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַקיִ ן ֵאי ֶה ֶבל ִ
אָחיו ַויּ ַ
ִ
יך |
ַה ְרגֵהוַּ (9) :ויּ ֶ
ית |
ֹאמר ֶמה ָע ִשׂ ָ
אָחי אָנ ִֹכיַ (10) :ויּ ֶ
ָד ְע ִתּי ֲהשׁ ֵֹמר ִ
ֹאמר לֹא י ַ
ַויּ ֶ
ֲקים ֵא ַלי ִמן ָה ֲא ָד ָמה (11) :וְ ַע ָתּה אָרוּר
יך צֹע ִ
אָח ָ
קוֹל ְדּ ֵמי ִ
ָ
יך
אָח ָ
יה ָל ַק ַחת ֶאת ְדּ ֵמי ִ
אָתּה | ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָפּ ְצ ָתה ֶאת ִפּ ָ
ָד ָךִ (12) :כּי ַת ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה לֹא ת ֵֹסף ֵתּת כּ ָֹחהּ ָל ְך | נָע
ִמיּ ֶ
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל יְ הוָה | גָּדוֹל עֲוֹנִ י
אָרץַ (13) :ויּ ֶ
ָונָד ִתּ ְהיֶה ָב ֶ
ֶיך
וּמ ָפּנ ָ
ֵר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹם ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ִ
ִמנְּ שֹׂאֵ (14) :הן גּ ַ
ַה ְרגֵנִ י(15) :
אָרץ וְ ָהיָה ָכל מ ְֹצ ִאי י ַ
יתי נָע ָונָד ָבּ ֶ
ֶא ָסּ ֵתר | וְ ָהיִ ִ
ָשׂם יְ הוָה
ֻקּם | ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ יְ הוָה ָל ֵכן ָכּל ה ֵֹרג ַקיִ ן ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם י ָ
ֵצא ַקיִ ן ִמ ִלּ ְפ ֵני
ְל ַקיִ ן אוֹת ְל ִב ְל ִתּי ַהכּוֹת אֹתוֹ ָכּל מ ְֹצאוַֹ (16) :ויּ ֵ
ֵדע ַקיִ ן ֶאת ִא ְשׁתּוֹ
ֵשׁב ְבּ ֶא ֶרץ נוֹד ִק ְד ַמת ֵע ֶדןַ (17) :ויּ ַ
יְ הוָה | ַויּ ֶ
נוֹך | וַיְ ִהי בֹּנֶה ִעיר וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ָה ִעיר ְכּ ֵשׁם
ַתּ ֶלד ֶאת ֲח ְ
ַתּ ַהר ו ֵ
וַ
ָאל
ָלד ֶאת ְמחוּי ֵ
ירד י ַ
ירד וְ ִע ָ
נוֹך ֶאת ִע ָ
ָלד ַל ֲח ְ
נוֹך (18) :וַיִּ וּ ֵ
ְבּנוֹ ֲח ְ
ָלד ֶאת ָל ֶמ ְך(19) :
תוּשׁ ֵאל י ַ
וּמ ָ
תוּשׁ ֵאל ְ
ָלד ֶאת ְמ ָ
ָאל י ַ
וּמ ִחיּי ֵ
| ְ
אַחת ָע ָדה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית ִצ ָלּה:
ָשׁים | ֵשׁם ָה ַ
וַיִּ ַקּח לוֹ ֶל ֶמ ְך ְשׁ ֵתּי נ ִ
וּמ ְקנֶה:
ָבל | הוּא ָהיָה ֲא ִבי י ֵֹשׁב א ֶֹהל ִ
ַתּ ֶלד ָע ָדה ֶאת י ָ
) (20ו ֵ
יוּבל | הוּא ָהיָה ֲא ִבי ָכּל תּ ֵֹפשׂ ִכּנּוֹר וְ עוּגָב:
אָחיו ָ
) (21וְ ֵשׁם ִ
תּוּבל ַקיִ ן ל ֵֹטשׁ ָכּל ח ֵֹרשׁ נְ ח ֶֹשׁת
ָל ָדה ֶאת ַ
) (22וְ ִצ ָלּה גַם ִהוא י ְ

ָשׁיו ָע ָדה
ֹאמר ֶל ֶמ ְך ְלנ ָ
ֲמהַ (23) :ויּ ֶ
תּוּבל ַקיִ ן ַנע ָ
ַאחוֹת ַ
וּב ְרזֶל | ו ֲ
ַ
קוֹלי נְ ֵשׁי ֶל ֶמ ְך ַה ְא ֵזנָּה ִא ְמ ָר ִתי | ִכּי ִאישׁ ָה ַר ְג ִתּי
וְ ִצ ָלּה ְשׁ ַמ ַען ִ
ֶלד ְל ַחבּ ָ
ְל ִפ ְצ ִעי וְ י ֶ
ֻקּם ָקיִ ן | וְ ֶל ֶמ ְך
ֻר ִתיִ (24) :כּי ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם י ַ
ַתּ ֶלד ֵבּן
אָדם עוֹד ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ו ֵ
ֵדע ָ
ִשׁ ְב ִעים וְ ִשׁ ְב ָעהַ (25) :ויּ ַ
ֶרע ֵ
ַו ִתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵשׁת | ִכּי ָשׁת ִלי ֱאל ִֹהים ז ַ
אַחר ַתּ ַחת ֶה ֶבל
ֻלּד ֵבּן וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ
וּל ֵשׁת גַּם הוּא י ַ
ִכּי ֲה ָרגוֹ ָקיִ ןְ (26) :
הוּחל ִל ְקרֹא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה:
ֱאנוֹשׁ | אָז ַ
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אָדם ִבּ ְדמוּת
אָדם | ְבּיוֹם ְבּרֹא ֱאל ִֹהים ָ
תּוֹלדֹת ָ
) (1זֶה ֵס ֶפר ְ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ְבּ ָראָם | וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתם
ֱאל ִֹהים ָע ָשׂה אֹתוֹ (2) :ז ָ
אָדם
ָ
) (3וַיְ ִחי
אָדם ְבּיוֹם ִה ָבּ ְראָם:
וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁ ָמם ָ
ַיּוֹלד ִבּ ְדמוּתוֹ ְכּ ַצ ְלמוֹ | וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ
וּמאַת ָשׁנָה ו ֶ
ְשׁל ִֹשׁים ְ
הוֹלידוֹ ֶאת ֵשׁת ְשׁמֹנֶה ֵמאֹת
אַח ֵרי ִ
אָדם ֲ
ֵשׁת (4) :וַיִּ ְהיוּ יְ ֵמי ָ
אָדם ֲא ֶשׁר ַחי ְתּ ַשׁע
וּבנוֹת (5) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל יְ ֵמי ָ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ָשׁנָה | ו ֶ
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה | ַו ָיּמֹת (6) :וַיְ ִחי ֵשׁת ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים
ֵמאוֹת ָשׁנָה ְ
הוֹלידוֹ ֶאת
אַח ֵרי ִ
ַיּוֹלד ֶאת ֱאנוֹשׁ (7) :וַיְ ִחי ֵשׁת ֲ
וּמאַת ָשׁנָה | ו ֶ
ְ
וּבנוֹת(8) :
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
ֱאנוֹשׁ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְ
וַיִּ ְהיוּ ָכּל יְ ֵמי ֵשׁת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה |
ַיּוֹלד ֶאת ֵקינָן(10) :
ַו ָיּמֹת (9) :וַיְ ִחי ֱאנוֹשׁ ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה | ו ֶ
וּשׁמֹנֶה
הוֹלידוֹ ֶאת ֵקינָן ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְ
אַח ֵרי ִ
וַיְ ִחי ֱאנוֹשׁ ֲ
וּבנוֹת (11) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל יְ ֵמי ֱאנוֹשׁ ָח ֵמשׁ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
) (12וַיְ ִחי ֵקינָן ִשׁ ְב ִעים
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה | ַו ָיּמֹת:
ָשׁנִ ים ְ
הוֹלידוֹ ֶאת
אַח ֵרי ִ
ַיּוֹלד ֶאת ַמ ֲה ַל ְל ֵאל (13) :וַיְ ִחי ֵקינָן ֲ
ָשׁנָה | ו ֶ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה |
וּבנוֹת (14) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל יְ ֵמי ֵקינָן ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְ
ָ
ַיּוֹלד
ַו ָיּמֹת (15) :וַיְ ִחי ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה | ו ֶ
ֶאת י ֶ
ֶרד ְשׁל ִֹשׁים
הוֹלידוֹ ֶאת י ֶ
אַח ֵרי ִ
ָרד (16) :וַיְ ִחי ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ֲ
וּבנוֹת (17) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
ָשׁנָה ְ
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה | ַו ָיּמֹת:
יְ ֵמי ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ָח ֵמשׁ וְ ִת ְשׁ ִעים ָשׁנָה ְ
ַיּוֹלד ֶאת
וּמאַת ָשׁנָה | ו ֶ
ֶרד ְשׁ ַתּיִ ם וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
) (18וַיְ ִחי י ֶ
נוֹך ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
הוֹלידוֹ ֶאת ֲח ְ
אַח ֵרי ִ
ֶרד ֲ
נוֹך (19) :וַיְ ִחי י ֶ
ֲח ְ

ֶרד ְשׁ ַתּיִ ם
וּבנוֹת (20) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל יְ ֵמי י ֶ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ָשׁנָה | ו ֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה | ַו ָיּמֹת:
וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
תוּשׁ ַלח(22) :
ַיּוֹלד ֶאת ְמ ָ
נוֹך ָח ֵמשׁ וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה | ו ֶ
) (21וַיְ ִחי ֲח ְ
הוֹלידוֹ ֶאת ְמ ֶ
אַח ֵרי ִ
תוּשׁ ַלח ְשׁלֹשׁ
נוֹך ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ֲ
וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ֲח ְ
נוֹך | ָח ֵמשׁ
וּבנוֹת (23) :וַיְ ִהי ָכּל יְ ֵמי ֲח ְ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
נוֹך ֶאת
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה (24) :וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ֲח ְ
וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
ָה ֱאל ִֹהים | וְ ֵאינֶנּוּ ִכּי ָל ַקח אֹתוֹ ֱאל ִֹהים:
ַיּוֹלד ֶאת
וּמאַת ָשׁנָה | ו ֶ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה ְ
תוּשׁ ַלח ֶשׁ ַבע ְ
) (25וַיְ ִחי ְמ ֶ
הוֹלידוֹ ֶאת ֶל ֶמ ְך ְשׁ ַתּיִ ם
ִ
אַח ֵרי
תוּשׁ ַלח ֲ
ָל ֶמ ְך (26) :וַיְ ִחי ְמ ֶ
וּבנוֹת(27) :
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
וּשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה ְ
ְ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה |
תוּשׁ ַלח ֵתּ ַשׁע וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
וַיִּ ְהיוּ ָכּל יְ ֵמי ְמ ֶ
ַו ָיּמֹת:
ַיּוֹלד ֵבּן:
וּמאַת ָשׁנָה | ו ֶ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה ְ
) (28וַיְ ִחי ֶל ֶמ ְך ְשׁ ַתּיִ ם ְ
וּמ ִע ְצּבוֹן
ֲשׂנוּ ֵ
ַח ֵמנוּ ִמ ַמּע ֵ
) (29וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ נ ַֹח ֵלאמֹר | זֶה יְ נ ֲ
אַח ֵרי
ָדינוּ ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֵא ְר ָרהּ יְ הוָה (30) :וַיְ ִחי ֶל ֶמ ְך ֲ
יֵ
ַיּוֹלד
ַח ֵמשׁ ֵמאֹת ָשׁנָה | ו ֶ
ִ
הוֹלידוֹ ֶאת נ ַֹח ָח ֵמשׁ וְ ִת ְשׁ ִעים ָשׁנָה ו ֲ
וּשׁ ַבע
וּבנוֹת (31) :וַיְ ִהי ָכּל יְ ֵמי ֶל ֶמ ְך ֶשׁ ַבע וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁ ָנה ְ
ָבּנִ ים ָ
ַיּוֹלד
ֵמאוֹת ָשׁנָה | ַו ָיּמֹת (32) :וַיְ ִהי נ ַֹח ֶבּן ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
נ ַֹח ֶאת ֵשׁם ֶאת ָחם וְ ֶאת י ֶ
ָפת:
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ֻלּדוּ
וּבנוֹת י ְ
אָדם ָלרֹב ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה | ָ
) (1וַיְ ִהי ִכּי ֵה ֵחל ָה ָ
אָדם ִכּי טֹבֹת ֵהנָּה |
ָל ֶהם (2) :וַיִּ ְראוּ ְבנֵי ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּנוֹת ָה ָ
וַיִּ ְקחוּ ָל ֶהם נ ִ
ֹאמר יְ הוָה לֹא יָדוֹן
ָשׁים ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָבּ ָחרוַּ (3) :ויּ ֶ
ָמיו ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים
אָדם ְלע ָֹלם ְבּ ַשׁגַּם הוּא ָב ָשׂר | וְ ָהיוּ י ָ
רוּחי ָב ָ
ִ
אַח ֵרי ֵכן ֲא ֶשׁר
ָמים ָה ֵהם וְ גַם ֲ
אָרץ ַבּיּ ִ
ָשׁנָהַ (4) :הנְּ ִפ ִלים ָהיוּ ָב ֶ
ָלדוּ ָל ֶהם | ֵה ָמּה
אָדם וְ י ְ
ָיבֹאוּ ְבּנֵי ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ְבּנוֹת ָה ָ
עוֹלם אַנְ ֵשׁי ַה ֵשּׁם:
ַה ִגּבּ ִֹרים ֲא ֶשׁר ֵמ ָ
ֵצר ַמ ְח ְשׁבֹת
אָרץ | וְ ָכל י ֶ
אָדם ָבּ ֶ
ַרא יְ הוָה ִכּי ַר ָבּה ָר ַעת ָה ָ
)ַ (5ויּ ְ
אָדם
ָחם יְ הוָה ִכּי ָע ָשׂה ֶאת ָה ָ
ִלבּוֹ ַרק ַרע ָכּל ַהיּוֹם (6) :וַיִּ נּ ֶ
אָדם
ֹאמר יְ הוָה ֶא ְמ ֶחה ֶאת ָה ָ
אָרץ | וַיִּ ְת ַע ֵצּב ֶאל ִלבּוַֹ (7) :ויּ ֶ
ָבּ ֶ
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמה ַעד ֶר ֶמשׂ וְ ַעד
ֲא ֶשׁר ָבּ ָר ִ
אתי ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ

יתם (8) :וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי
ֲשׂ ִ
עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ִכּי נִ ַח ְמ ִתּי ִכּי ע ִ
יְ הוָה:
תּוֹלדֹת נ ַֹח נֹ ַח ִאישׁ ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָה ְבּדֹר ָֹתיו | ֶאת
)ֵ (9א ֶלּה ְ
ַיּוֹלד נ ַֹח ְשׁל ָֹשׁה ָבנִ ים | ֶאת ֵשׁם
ָה ֱאל ִֹהים ִה ְת ַה ֶלּ ְך נ ַֹח (10) :ו ֶ
אָרץ ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים |
ַתּ ָשּׁ ֵחת ָה ֶ
ָפת (11) :ו ִ
ֶאת ָחם וְ ֶאת י ֶ
אָרץ וְ ִהנֵּה
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ֶ
אָרץ ָח ָמסַ (12) :ויּ ְ
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
וִ
אָרץ(13) :
נִ ְשׁ ָח ָתה | ִכּי ִה ְשׁ ִחית ָכּל ָבּ ָשׂר ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ַעל ָה ֶ
אָרץ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְלנ ַֹח ֵקץ ָכּל ָבּ ָשׂר ָבּא ְל ָפנַי ִכּי ָמ ְלאָה ָה ֶ
ַויּ ֶ
ֲשׂה ְל ָך
אָרץ (14) :ע ֵ
יתם ֶאת ָה ֶ
ֵיהם | וְ ִהנְ נִ י ַמ ְשׁ ִח ָ
ָח ָמס ִמ ְפּנ ֶ
ֲשׂה ֶאת ַה ֵתּ ָבה | וְ ָכ ַפ ְר ָתּ א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת
ֲצי ג ֶֹפר ִקנִּ ים ַתּע ֶ
ֵתּ ַבת ע ֵ
אַמּה
ֲשׂה א ָֹתהּ | ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָ
וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר (15) :וְ זֶה ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ִ
וּשׁל ִֹשׁים ָ
אַמּה ָר ְח ָבּהּ ְ
א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
וֹמ ָתהּ:
אַמּה ק ָ
וּפ ַתח
אַמּה ְתּ ַכ ֶלנָּה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ֶ
ֲשׂה ַל ֵתּ ָבה וְ ֶאל ָ
) (16צ ַֹהר ַתּע ֶ
ֲשׂ ָה(17) :
וּשׁ ִל ִשׁים ַתּע ֶ
ַה ֵתּ ָבה ְבּ ִצ ָדּהּ ָתּ ִשׂים | ַתּ ְח ִתּיִּ ם ְשׁנִ יִּ ם ְ
ַאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת ַה ַמּבּוּל ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
אָרץ ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר
וֲ
רוּח ַחיִּ ים ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם | כֹּל ֲא ֶשׁר ָבּאָ ֶרץ יִ ְגוָע:
ֲא ֶשׁר בּוֹ ַ
יך
וּב ֶנ ָ
וּב ָ
יתי ִא ָתּ ְך | ָ
אַתּה ָ
את ֶאל ַה ֵתּ ָבה ָ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
) (18ו ֲ
וּמ ָכּל ָה ַחי ִמ ָכּל ָבּ ָשׂר ְשׁנַיִ ם
ֶיך ִא ָתּ ְךִ (19) :
וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך וּנְ ֵשׁי ָבנ ָ
ָכר וּנְ ֵק ָבה יִ ְהיוּ(20) :
ִמכֹּל ָתּ ִביא ֶאל ַה ֵתּ ָבה ְל ַה ֲחיֹת ִא ָתּ ְך | ז ָ
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ ִמכֹּל ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמה
ֵמ ָהעוֹף ְל ִמינֵהוּ ִ
אַתּה ַקח ְל ָך
יך ְל ַה ֲחיוֹת (21) :וְ ָ
ְל ִמינֵהוּ | ְשׁנַיִ ם ִמכֹּל ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
יך | וְ ָהיָה ְל ָך וְ ָל ֶהם
אָס ְפ ָתּ ֵא ֶל ָ
ֵאָכל וְ ַ
ִמ ָכּל ַמ ֲא ָכל ֲא ֶשׁר י ֵ
ַעשׂ נ ַֹח | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים ֵכּן ָע ָשׂה:
אָכ ָלהַ (22) :ויּ ַ
ְל ְ
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ית ָך ֶאל ַה ֵתּ ָבה | ִכּי א ְֹת ָך
אַתּה וְ ָכל ֵבּ ְ
ֹאמר יְ הוָה ְלנ ַֹח בֹּא ָ
)ַ (1ויּ ֶ
הוֹרה
יתי ַצ ִדּיק ְל ָפנַי ַבּדּוֹר ַהזֶּהִ (2) :מכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ָ
ָר ִא ִ
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר לֹא
ִתּ ַקּח ְל ָך ִשׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעה ִאישׁ וְ ִא ְשׁתּוֹ | ִ
ְטה ָֹרה ִהוא ְשׁנַיִ ם ִאישׁ וְ ִא ְשׁתּוֹ (3) :גַּם ֵמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִשׁ ְב ָעה
אָרץִ (4) :כּי
ֶרע ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
ָכר וּנְ ֵק ָבה | ְל ַחיּוֹת ז ַ
ִשׁ ְב ָעה ז ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם
אָרץ ְ
ָמים עוֹד ִשׁ ְב ָעה אָנ ִֹכי ַמ ְמ ִטיר ַעל ָה ֶ
ְלי ִ
יתי ֵמ ַעל ְפּנֵי
וּמ ִח ִ
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה | ָ
יתי ֶאת ָכּל ַהיְ קוּם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וְ ְ

ַעשׂ נ ַֹח | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ הוָה (6) :וְ נ ַֹח ֶבּן ֵשׁשׁ
ָה ֲא ָד ָמהַ (5) :ויּ ַ
וּבנָיו
אָרץַ (7) :ו ָיּבֹא נ ַֹח ָ
ֵמאוֹת ָשׁנָה | וְ ַה ַמּבּוּל ָהיָה ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
וְ ִא ְשׁתּוֹ וּנְ ֵשׁי ָבנָיו ִאתּוֹ ֶאל ַה ֵתּ ָבה | ִמ ְפּנֵי ֵמי ַה ַמּבּוּלִ (8) :מן
וּמן ָהעוֹף
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ֵאי ֶננָּה ְטה ָֹרה | ִ
הוֹרה ִ
ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ָ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר ר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמהְ (9) :שׁנַיִ ם ְשׁנַיִ ם ָבּאוּ ֶאל נ ַֹח ֶאל
ָכר וּנְ ֵק ָבה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח (10) :וַיְ ִהי
ַה ֵתּ ָבה ז ָ
אָרץִ (11) :בּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ
וּמי ַה ַמּבּוּל ָהיוּ ַעל ָה ֶ
ָמים | ֵ
ְל ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ַחיֵּי נ ַֹח ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ |
ַא ֻרבֹּת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ַבּיּוֹם ַהזֶּה נִ ְב ְקעוּ ָכּל ַמ ְעיְ נֹת ְתּהוֹם ַר ָבּה ו ֲ
אַר ָבּ ִעים
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
אָרץ | ְ
ֶשׁם ַעל ָה ֶ
נִ ְפ ָתּחוּ (12) :וַיְ ִהי ַהגּ ֶ
ָליְ ָלהְ (13) :בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּא נ ַֹח וְ ֵשׁם וְ ָחם ָוי ֶ
ֶפת ְבּנֵי נ ַֹח |
וּשׁל ֶֹשׁת נְ ֵשׁי ָב ָניו ִא ָתּם ֶאל ַה ֵתּ ָבהֵ (14) :ה ָמּה וְ ָכל
וְ ֵא ֶשׁת נ ַֹח ְ
ַה ַחיָּה ְל ִמינָהּ וְ ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ וְ ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל
אָרץ ְל ִמינֵהוּ | וְ ָכל ָהעוֹף ְל ִמינֵהוּ כֹּל ִצפּוֹר ָכּל ָכּנָף(15) :
ָה ֶ
ַו ָיּבֹאוּ ֶאל נ ַֹח ֶאל ַה ֵתּ ָבה | ְשׁנַיִ ם ְשׁנַיִ ם ִמ ָכּל ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר בּוֹ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ִמ ָכּל ָבּ ָשׂר ָבּאוּ ַכּ ֲא ֶשׁר
רוּח ַחיִּ ים (16) :וְ ַה ָבּ ִאים ז ָ
ַ
ִצוָּה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים | וַיִּ ְסגֹּר יְ הוָה ַבּעֲדוֹ (17) :וַיְ ִהי ַה ַמּבּוּל
ַתּ ָרם
אָרץ | וַיִּ ְרבּוּ ַה ַמּיִ ם וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ַה ֵתּ ָבה ו ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ַעל ָה ֶ
ְ
אָרץ (18) :וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד ַעל ָה ֶ
ֵמ ַעל ָה ֶ
ַתּ ֶל ְך
אָרץ | ו ֵ
אָרץ |
ָברוּ ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָה ֶ
ַה ֵתּ ָבה ַעל ְפּנֵי ַה ָמּיִ ם (19) :וְ ַה ַמּיִ ם גּ ְ
וַיְ כֻסּוּ ָכּל ֶה ָה ִרים ַה ְגּב ִֹהים ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ָכּל ַה ָשּׁ ָמיִ םֲ (20) :ח ֵמשׁ
ָברוּ ַה ָמּיִ ם | וַיְ כֻסּוּ ֶה ָה ִרים (21) :וַיִּ ְגוַע
אַמּה ִמ ְל ַמ ְע ָלה גּ ְ
ֶע ְשׂ ֵרה ָ
וּב ַחיָּה וּ ְב ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ
וּב ְבּ ֵה ָמה ַ
אָרץ ָבּעוֹף ַ
ָכּל ָבּ ָשׂר ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֶ
רוּח ַחיִּ ים
אָדם (22) :כֹּל ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַמת ַ
אָרץ | וְ כֹל ָה ָ
ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל ָה ֶ
אַפּיו ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ֶבּ ָח ָר ָבה ֵמתוּ (23) :וַיִּ ַמח ֶאת ָכּל ַהיְ קוּם
ְבּ ָ
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמה ַעד ֶר ֶמשׂ וְ ַעד עוֹף
ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ
ַא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה:
אַך נ ַֹח ו ֲ
אָרץ | וַיִ ָשּׁ ֶאר ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַיִּ ָמּחוּ ִמן ָה ֶ
וּמאַת יוֹם:
אָרץ | ֲח ִמ ִשּׁים ְ
) (24וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם ַעל ָה ֶ
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) (1וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח וְ ֵאת ָכּל ַה ַחיָּה וְ ֶאת ָכּל ַה ְבּ ֵה ָמה
אָרץ ַו ָיּשֹׁכּוּ
רוּח ַעל ָה ֶ
ֲבר ֱאל ִֹהים ַ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה | ַו ַיּע ֵ
ַא ֻרבֹּת ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וַיִּ ָכּ ֵלא
ַה ָמּיִ ם (2) :וַיִּ ָסּ ְכרוּ ַמ ְעיְ נֹת ְתּהוֹם ו ֲ

לוֹך ָושׁוֹב |
אָרץ ָה ְ
ָשׁבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
ֶשׁם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (3) :ויּ ֻ
ַהגּ ֶ
ַתּנַח ַה ֵתּ ָבה
וּמאַת יוֹם (4) :ו ָ
ַח ְסרוּ ַה ַמּיִ ם ִמ ְק ֵצה ֲח ִמ ִשּׁים ְ
ַויּ ְ
ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ְבּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ | ַעל ָה ֵרי ֲא ָר ָרט(5) :
ירי ְבּ ֶא ָחד
ֲשׂ ִ
ירי | ָבּע ִ
ֲשׂ ִ
לוֹך וְ ָחסוֹר ַעד ַהח ֶֹדשׁ ָהע ִ
וְ ַה ַמּיִ ם ָהיוּ ָה ְ
אַר ָבּ ִעים יוֹם |
אשׁי ֶה ָה ִרים (6) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְ
ַלח ֶֹדשׁ נִ ְראוּ ָר ֵ
וַיִּ ְפ ַתּח נ ַֹח ֶאת ַחלּוֹן ַה ֵתּ ָבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה (7) :וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת ָהע ֵֹרב |
אָרץ (8) :וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת
ֵצא יָצוֹא וָשׁוֹב ַעד יְ ב ֶֹשׁת ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
ַויּ ֵ
ַהיּוֹנָה ֵמ ִאתּוֹ | ִל ְראוֹת ֲה ַקלּוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה (9) :וְ לֹא
ַתּ ָשׁב ֵא ָליו ֶאל ַה ֵתּ ָבה ִכּי ַמיִ ם
נוֹח ְל ַכף ַר ְג ָלהּ ו ָ
ָמ ְצאָה ַהיּוֹנָה ָמ ַ
ָבא א ָֹתהּ ֵא ָליו ֶאל
אָרץ | וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ וַיִּ ָקּ ֶח ָה ַויּ ֵ
ַעל ְפּ ֵני ָכל ָה ֶ
ָמים ֲא ֵח ִרים | ַויּ ֶֹסף ַשׁ ַלּח ֶאת
ָחל עוֹד ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַה ֵתּ ָבהַ (10) :ויּ ֶ
ֲלה
ַתּבֹא ֵא ָליו ַהיּוֹנָה ְל ֵעת ֶע ֶרב וְ ִהנֵּה ע ֵ
ַהיּוֹנָה ִמן ַה ֵתּ ָבה (11) :ו ָ
ֵדע נ ַֹח ִכּי ַקלּוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
יה | ַויּ ַ
זַיִ ת ָט ָרף ְבּ ִפ ָ
אָרץ(12) :
ָס ָפה
ָמים ֲא ֵח ִרים | וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת ַהיּוֹנָה וְ לֹא י ְ
ָחל עוֹד ִשׁ ְב ַעת י ִ
וַיִּ יּ ֶ
אַחת וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ָבּ ִראשׁוֹן
שׁוּב ֵא ָליו עוֹד (13) :וַיְ ִהי ְבּ ַ
ָסר נ ַֹח ֶאת ִמ ְכ ֵסה
אָרץ | ַויּ ַ
ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ָח ְרבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
וּבח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י
ַרא וְ ִהנֵּה ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמהַ (14) :
ַה ֵתּ ָבה ַויּ ְ
) (15וַיְ ַד ֵבּר
אָרץ:
ָב ָשׁה ָה ֶ
ְבּ ִשׁ ְב ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ַלח ֶֹדשׁ | י ְ
אַתּה וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך
ֱאל ִֹהים ֶאל נ ַֹח ֵלאמֹרֵ (16) :צא ִמן ַה ֵתּ ָבה | ָ
ֶיך ִא ָתּ ְךָ (17) :כּל ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ָך ִמ ָכּל ָבּ ָשׂר
ֶיך וּנְ ֵשׁי ָבנ ָ
וּבנ ָ
ָ
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
ָבּעוֹף ַ
אָרץ הוצא ] ַהיְ ֵצא
ֵצא נ ַֹח |
אָרץַ (18) :ויּ ֵ
וּפרוּ וְ ָרבוּ ַעל ָה ֶ
אָרץ ָ
קרי[ ִא ָתּ ְך | וְ ָשׁ ְרצוּ ָב ֶ
וּבנָיו וְ ִא ְשׁתּוֹ וּנְ ֵשׁי ָבנָיו ִאתּוָֹ (19) :כּל ַה ַחיָּה ָכּל ָה ֶר ֶמשׂ וְ ָכל
ָ
ָצאוּ ִמן ַה ֵתּ ָבה:
יהם י ְ
אָרץ | ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ
רוֹמשׂ ַעל ָה ֶ
ָהעוֹף כֹּל ֵ
הוֹרה
) (20וַיִּ ֶבן נ ַֹח ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה | וַיִּ ַקּח ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ָ
ָרח יְ הוָה ֶאת
וּמכֹּל ָהעוֹף ַה ָטּהֹר ַו ַיּ ַעל עֹלֹת ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (21) :ויּ ַ
ִ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ִלבּוֹ לֹא א ִֹסף ְל ַק ֵלּל עוֹד ֶאת
יח ַהנִּ יח ַֹח ַויּ ֶ
ֵר ַ
ֻריו | וְ לֹא
אָדם ַרע ִמנְּ ע ָ
ֵצר ֵלב ָה ָ
אָדם ִכּי י ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ַבּעֲבוּר ָה ָ
יתי (22) :עֹד ָכּל יְ ֵמי
א ִֹסף עוֹד ְל ַהכּוֹת ֶאת ָכּל ַחי ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָליְ ָלה לֹא
ֶרע וְ ָק ִציר וְ קֹר ָוחֹם וְ ַקיִ ץ ָוח ֶֹרף וְ יוֹם ו ַ
אָרץ | ז ַ
ָה ֶ
יִ ְשׁבֹּתוּ:
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וּרבוּ
ֹאמר ָל ֶהם ְפּרוּ ְ
) (1וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח וְ ֶאת ָבּנָיו | ַויּ ֶ
וּמוֹר ֲא ֶכם וְ ִח ְתּ ֶכם יִ ְהיֶה ַעל ָכּל ַחיַּת
ַ
אָרץ(2) :
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
ִ
ָה ֶ
אָרץ וְ ַעל ָכּל עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה וּ ְב ָכל
ֶד ֶכם נִ ָתּנוָּ (3) :כּל ֶר ֶמשׂ ֲא ֶשׁר הוּא ַחי ָל ֶכם יִ ְהיֶה
ְדּגֵי ַהיָּם ְבּי ְ
ַפשׁוֹ
אַך ָבּ ָשׂר ְבּנ ְ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֶאת כֹּלְ (4) :
ֶרק ֵע ֶשׂב נ ַ
אָכ ָלה | ְכּי ֶ
ְל ְ
ָדמוֹ לֹא ת ֵ
יכם ֶא ְדרֹשׁ ִמיַּד
ַפשׁ ֵֹת ֶ
אַך ֶאת ִדּ ְמ ֶכם ְלנ ְ
ֹאכלוּ (5) :וְ ְ
אָחיו ֶא ְדרֹשׁ ֶאת
אָדם ִמיַּד ִאישׁ ִ
וּמיַּד ָה ָ
ָכּל ַחיָּה ֶא ְד ְר ֶשׁנּוּ | ִ
אָדם ָדּמוֹ יִ ָשּׁ ֵפ ְך | ִכּי ְבּ ֶצ ֶלם
אָדם ָבּ ָ
אָדם (6) :שׁ ֵֹפ ְך ַדּם ָה ָ
ֶפשׁ ָה ָ
נֶ
אָרץ
וּרבוּ | ִשׁ ְרצוּ ָב ֶ
אַתּם ְפּרוּ ְ
אָדם (7) :וְ ֶ
ֱאל ִֹהים ָע ָשׂה ֶאת ָה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל נ ַֹח וְ ֶאל ָבּנָיו ִאתּוֹ ֵלאמֹר:
וּרבוּ ָבהַּ (8) :ויּ ֶ
ְ
ַאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶאת ְבּ ִר ִ
ֲכם
ַרע ֶ
יתי ִא ְתּ ֶכם | וְ ֶאת ז ְ
)  (9ו ֲ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכם ָבּעוֹף ַבּ ְבּ ֵה ָמה
יכם (10) :וְ ֵאת ָכּל נ ֶ
אַח ֵר ֶ
ֲ
אָרץ:
אָרץ ִא ְתּ ֶכם | ִמכֹּל י ְֹצ ֵאי ַה ֵתּ ָבה ְלכֹל ַחיַּת ָה ֶ
וּב ָכל ַחיַּת ָה ֶ
ְ
יתי ִא ְתּ ֶכם וְ לֹא יִ ָכּ ֵרת ָכּל ָבּ ָשׂר עוֹד ִמ ֵמּי
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
) (11ו ֲ
ֹאמר
אָרץַ (12) :ויּ ֶ
ַה ַמּבּוּל | וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָה ֶ
וּבין ָכּל
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
ֱאל ִֹהים זֹאת אוֹת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ֵבּינִ י ֵ
ָת ִתּי
עוֹלםֶ (13) :את ַק ְשׁ ִתּי נ ַ
ֶפשׁ ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכם | ְלדֹרֹת ָ
נֶ
אָרץ (14) :וְ ָהיָה ְבּ ַענְ נִ י
וּבין ָה ֶ
ֶבּ ָענָן | וְ ָהיְ ָתה ְלאוֹת ְבּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
ָענָן ַעל ָה ֶ
יתי
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
אָרץ | וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן (15) :וְ ז ַ
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר | וְ לֹא יִ ְהיֶה
וּבין ָכּל נ ֶ
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
ֲא ֶשׁר ֵבּינִ י ֵ
עוֹד ַה ַמּיִ ם ְל ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר (16) :וְ ָהיְ ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן |
ְ
ֶפשׁ ַחיָּה
וּבין ָכּל נ ֶ
עוֹלם ֵבּין ֱאל ִֹהים ֵ
יה ִל ְזכֹּר ְבּ ִרית ָ
וּר ִאי ִת ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל נ ַֹח | זֹאת
אָרץַ (17) :ויּ ֶ
ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
אָרץ:
וּבין ָכּל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
אוֹת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֲה ִקמ ִֹתי ֵבּינִ י ֵ
ָפת | וְ ָחם
) (18וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי נ ַֹח ַהיּ ְֹצ ִאים ִמן ַה ֵתּ ָבה ֵשׁם וְ ָחם ָוי ֶ
ָפ ָצה ָכל
וּמ ֵא ֶלּה נ ְ
ָעןְ (19) :שׁל ָֹשׁה ֵא ֶלּה ְבּנֵי נ ַֹח | ֵ
הוּא ֲא ִבי ְכנ ַ
ֵשׁ ְתּ
ָחל נ ַֹח ִאישׁ ָה ֲא ָד ָמה | וַיִּ ַטּע ָכּ ֶרםַ (21) :ויּ ְ
אָרץַ (20) :ויּ ֶ
ָה ֶ
ַען
ַרא ָחם ֲא ִבי ְכנ ַ
אָהלֹהַ (22) :ויּ ְ
ִמן ַהיַּיִ ן וַיִּ ְשׁ ָכּר | וַיִּ ְתגַּל ְבּתוֹ ְך ֳ
ֵאת ֶע ְרוַת ִ
ֶפת
אָביו | ַו ַיּגֵּד ִל ְשׁנֵי ֶא ָחיו ַבּחוּץ (23) :וַיִּ ַקּח ֵשׁם ָוי ֶ
ֵלכוּ ֲאחֹ ַרנִּ ית וַיְ ַכסּוּ
ֵיהם ַויּ ְ
ָשׂימוּ ַעל ְשׁ ֶכם ְשׁנ ֶ
ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָלה ַויּ ִ
יהם לֹא ָראוּ:
ֵיהם ֲאח ַֹרנִּ ית וְ ֶע ְרוַת ֲא ִב ֶ
וּפנ ֶ
יהם | ְ
ֵאת ֶע ְרוַת ֲא ִב ֶ
) (24וַיִּ ֶ
ֵדע ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה לוֹ ְבּנוֹ ַה ָקּ ָטן(25) :
יקץ נ ַֹח ִמיֵּינוֹ | ַויּ ַ
ֹאמר
ֲב ִדים יִ ְהיֶה ְל ֶא ָחיוַ (26) :ויּ ֶ
ָען | ֶע ֶבד ע ָ
ֹאמר אָרוּר ְכּנ ַ
ַויּ ֶ
ַפ ְתּ ֱאל ִֹהים
ַען ֶע ֶבד ָלמוֹ (27) :י ְ
יהי ְכנ ַ
רוּך יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ֵשׁם | וִ ִ
ָבּ ְ

ַען ֶע ֶבד ָלמוֹ (28) :וַיְ ִחי נ ַֹח
יהי ְכנ ַ
אָה ֵלי ֵשׁם | וִ ִ
ֶפת וְ יִ ְשׁכֹּן ְבּ ֳ
ְלי ֶ
ַח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה (29) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל
אַחר ַה ַמּבּוּל | ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ו ֲ
ַ
ַח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה | ַו ָיּמֹת:
יְ ֵמי נ ַֹח ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה ו ֲ
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ָלדוּ ָל ֶהם ָבּנִ ים
ָפת | וַיִּ וּ ְ
תּוֹלדֹת ְבּנֵי נ ַֹח ֵשׁם ָחם ָוי ֶ
) (1וְ ֵא ֶלּה ְ
וּמ ֶשׁ ְך
וּמ ַדי וְ ָיוָן וְ ֻת ָבל | ֶ
וּמגוֹג ָ
ֶפת גּ ֶֹמר ָ
אַחר ַה ַמּבּוּלְ (2) :בּנֵי י ֶ
ַ
יפת וְ תֹג ְ
אַשׁ ֲכּנַז וְ ִר ַ
וּבנֵי גּ ֶֹמר | ְ
ירסְ (3) :
וְ ִת ָ
ַר ָמה (4) :וּ ְבנֵי ָיוָן
ישׁה וְ ַת ְר ִשׁישׁ | ִכּ ִתּים וְ ד ָֹדנִ יםֵ (5) :מ ֵא ֶלּה נִ ְפ ְרדוּ ִאיֵּי ַהגּוֹיִ ם
ֱא ִל ָ
וּבנֵי ָחם |
ֵהםְ (6) :
אַרצ ָֹתם ִאישׁ ִל ְלשֹׁנוֹ | ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְבּגוֹי ֶ
ְבּ ְ
וּכנ ַ
וּמ ְצ ַריִ ם וּפוּט ְ
כּוּשׁ ִ
ילה וְ ַס ְב ָתּה
ַחוִ ָ
וּבנֵי כוּשׁ ְס ָבא ו ֲ
ָעןְ (7) :
ָלד ֶאת
וּד ָדן (8) :וְ כוּשׁ י ַ
וּבנֵי ַר ְע ָמה ְשׁ ָבא ְ
וְ ַר ְע ָמה וְ ַס ְב ְתּ ָכא | ְ
אָרץ (9) :הוּא ָהיָה ִגבֹּר ַציִ ד
נִ ְמרֹד | הוּא ֵה ֵחל ִל ְהיוֹת ִגּבֹּר ָבּ ֶ
ֵאָמר ְכּנִ ְמרֹד ִגּבּוֹר ַציִ ד ִל ְפנֵי יְ הוָה(10) :
ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַעל ֵכּן י ַ
אַכּד וְ ַכ ְלנֵה | ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָער:
אשׁית ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ָבּ ֶבל וְ ֶא ֶר ְך וְ ַ
ַתּ ִהי ֵר ִ
וְ
ָצא אַשּׁוּר | וַיִּ ֶבן ֶאת נִ ינְ וֵה וְ ֶאת ְרחֹבֹת
אָרץ ַה ִהוא י ָ
)ִ (11מן ָה ֶ
וּבין ָכּ ַלח | ִהוא ָה ִעיר
ִעיר וְ ֶאת ָכּ ַלח (12) :וְ ֶאת ֶר ֶסן ֵבּין נִ ינְ וֵה ֵ
ָמים וְ ֶאת
לוּדים וְ ֶאת ֲענ ִ
ָלד ֶאת ִ
וּמ ְצ ַריִ ם י ַ
ַה ְגּד ָֹלהִ (13) :
ֻחים ֲא ֶשׁר
ֻסים וְ ֶאת ַכּ ְסל ִ
ַפ ֻתּ ִחים (14) :וְ ֶאת ַפּ ְתר ִ
ְל ָה ִבים וְ ֶאת נ ְ
ָלד ֶאת ִצידֹן
ַען י ַ
וּכנ ַ
ָצאוּ ִמ ָשּׁם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ֶאת ַכּ ְפתּ ִֹריםְ (15) :
יְ
ָשׁי:
בוּסי וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֵאת ַה ִגּ ְרגּ ִ
ְבּכֹרוֹ וְ ֶאת ֵחת (16) :וְ ֶאת ַהיְ ִ
ָדי
אַרו ִ
) (17וְ ֶאת ַה ִחוִּ י וְ ֶאת ַה ַע ְר ִקי וְ ֶאת ַה ִסּינִ י (18) :וְ ֶאת ָה ְ
אַחר ָנפֹצוּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ י:
וְ ֶאת ַה ְצּ ָמ ִרי וְ ֶאת ַה ֲח ָמ ִתי | וְ ַ
ֹא ָכה
ֹא ָכה ְג ָר ָרה ַעד ַעזָּה | בּ ֲ
) (19וַיְ ִהי ְגּבוּל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ִמ ִצּידֹן בּ ֲ
וּצבֹיִ ם ַעד ָל ַשׁעֵ (20) :א ֶלּה ְבנֵי ָחם
ְסד ָֹמה ַו ֲעמ ָֹרה וְ ְ
אַד ָמה ְ
וּל ֵשׁם
ְ
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ֵהם:
אַרצ ָֹתם ְבּגוֹי ֶ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְלשֹׁנ ָֹתם | ְבּ ְ
ֶפת ַהגָּדוֹלְ (22) :בּנֵי ֵשׁם
ֻלּד גַּם הוּא | ֲא ִבי ָכּל ְבּנֵי ֵע ֶבר ֲא ִחי י ֶ
יַ
וּבנֵי ֲא ָרם | עוּץ
ַא ָרםְ (23) :
אַר ַפּ ְכ ַשׁד וְ לוּד ו ֲ
ילם וְ אַשּׁוּר | וְ ְ
ֵע ָ
ָלד ֶאת
ָלד ֶאת ָשׁ ַלח | וְ ֶשׁ ַלח י ַ
אַר ַפּ ְכ ַשׁד י ַ
ָמשׁ (24) :וְ ְ
ֶתר ו ַ
וְ חוּל וְ ג ֶ
ֻלּד ְשׁנֵי ָבנִ ים | ֵשׁם ָה ֶא ָחד ֶפּ ֶלג ִכּי ְבי ָ
וּל ֵע ֶבר י ַ
ֵע ֶברְ (25) :
ָמיו
מוֹדד
אַל ָ
ָלד ֶאת ְ
ָק ָטן י ַ
ָק ָטן (26) :וְ י ְ
אָחיו י ְ
אָרץ וְ ֵשׁם ִ
נִ ְפ ְלגָה ָה ֶ
דוֹרם וְ ֶאת
ָרח (27) :וְ ֶאת ֲה ָ
וְ ֶאת ָשׁ ֶלף | וְ ֶאת ֲח ַצ ְר ָמוֶת וְ ֶאת י ַ
ימ ֵאל וְ ֶאת ְשׁ ָבא:
עוֹבל וְ ֶאת ֲא ִב ָ
אוּזָל וְ ֶאת ִדּ ְק ָלה (28) :וְ ֶאת ָ

ָק ָטן:
יוֹבב | ָכּל ֵא ֶלּה ְבּנֵי י ְ
ילה וְ ֶאת ָ
אוֹפר וְ ֶאת ֲחוִ ָ
) (29וְ ֶאת ִ
ֹא ָכה ְס ָפ ָרה ַהר ַה ֶקּ ֶדם(31) :
מוֹשׁ ָבם ִמ ֵמּ ָשׁא | בּ ֲ
ָ
) (30וַיְ ִהי
אַרצ ָֹתם ְלגוֹי ֶ
ֵהם(32) :
ֵא ֶלּה ְבנֵי ֵשׁם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְלשֹׁנ ָֹתם | ְבּ ְ
וּמ ֵא ֶלּה נִ ְפ ְרדוּ
ֵהם | ֵ
תוֹלד ָֹתם ְבּגוֹי ֶ
ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי נ ַֹח ְל ְ
אַחר ַה ַמּבּוּל:
אָרץ ַ
ַהגּוֹיִ ם ָבּ ֶ
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וּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים (2) :וַיְ ִהי
אָרץ ָשׂ ָפה ֶא ָחת | ְ
) (1וַיְ ִהי ָכל ָה ֶ
ֵשׁבוּ ָשׁם(3) :
ָס ָעם ִמ ֶקּ ֶדם | וַיִּ ְמ ְצאוּ ִב ְק ָעה ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָער ַויּ ְ
ְבּנ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ָה ָבה נִ ְל ְבּנָה ְל ֵבנִ ים וְ נִ ְשׂ ְר ָפה ִל ְשׂ ֵר ָפה |
ַויּ ְ
אָבן וְ ַה ֵח ָמר ָהיָה ָל ֶהם ַלח ֶֹמר(4) :
וְ
ַתּ ִהי ָל ֶהם ַה ְלּ ֵבנָה ְל ֶ
ֲשׂה ָלּנוּ
וּמ ְג ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַנע ֶ
ֹאמרוּ ָה ָבה נִ ְבנֶה ָלּנוּ ִעיר ִ
ַויּ ְ
ֵרד יְ הוָה ִל ְראֹת ֶאת
אָרץַ (5) :ויּ ֶ
ֵשׁם | ֶפּן נָפוּץ ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵהן
אָדםַ (6) :ויּ ֶ
ָה ִעיר וְ ֶאת ַה ִמּ ְג ָדּל | ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ְבּנֵי ָה ָ
ֻלּם וְ זֶה ַה ִח ָלּם ַלעֲשׂוֹת | וְ ַע ָתּה לֹא
אַחת ְלכ ָ
ַעם ֶא ָחד וְ ָשׂ ָפה ַ
ָב ָלה ָשׁם
ֵר ָדה וְ נ ְ
יִ ָבּ ֵצר ֵמ ֶהם כֹּל ֲא ֶשׁר י ְָזמוּ ַלעֲשׂוֹתָ (7) :ה ָבה נ ְ
ָפץ יְ הוָה
ְשׂ ָפ ָתם | ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ִאישׁ ְשׂ ַפת ֵר ֵעהוַּ (8) :ויּ ֶ
ַח ְדּלוּ ִל ְבנֹת ָה ִעירַ (9) :על ֵכּן
אָרץ | ַויּ ְ
א ָֹתם ִמ ָשּׁם ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
ָק ָרא ְשׁ ָמהּ ָבּ ֶבל ִכּי ָשׁם ָבּ ַלל יְ הוָה ְשׂ ַפת ָכּל ָה ֶ
וּמ ָשּׁם
אָרץ | ִ
אָרץ:
יצם יְ הוָה ַעל ְפּנֵי ָכּל ָה ֶ
ֱה ִפ ָ
ַיּוֹלד ֶאת אַ ְר ַפּ ְכ ָשׁד |
וֹלדֹת ֵשׁם ֵשׁם ֶבּן ְמאַת ָשׁנָה ו ֶ
)ֵ (10א ֶלּה תּ ְ
אַח ֵרי
אַחר ַה ַמּבּוּל (11) :וַיְ ִחי ֵשׁם ֲ
הוֹלידוֹ ֶאת
ִ
ָתיִ ם ַ
ְשׁנ ַ
וּבנוֹת(12) :
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
אַר ַפּ ְכ ָשׁד ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
ְ
יּוֹלד ֶאת ָשׁ ַלח (13) :וַיְ ִחי
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה | ַו ֶ
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ַחי ָח ֵמשׁ ְ
וְ ְ
הוֹלידוֹ ֶאת ֶשׁ ַלח ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים וְ אַ ְר ַבּע ֵמאוֹת
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ֲ
ְ
אַח ֵרי ִ
ַיּוֹלד
וּבנוֹת (14) :וְ ֶשׁ ַלח ַחי ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה | ו ֶ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ָשׁנָה | ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאת ֵע ֶבר ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים
אַח ֵרי ִ
ֶאת ֵע ֶבר (15) :וַיְ ִחי ֶשׁ ַלח ֲ
וְ ְ
וּבנוֹת (16) :וַיְ ִחי ֵע ֶבר
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
אַח ֵרי
ַיּוֹלד ֶאת ָפּ ֶלג (17) :וַיְ ִחי ֵע ֶבר ֲ
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה | ו ֶ
אַר ַבּע ְ
ְ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה | ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאת ֶפּ ֶלג ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה וְ ְ
ִ
ַיּוֹלד ֶאת ְרעוּ(19) :
וּ ָבנוֹת (18) :וַיְ ִחי ֶפ ֶלג ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה | ו ֶ
אתיִ ם ָשׁנָה |
וּמ ַ
הוֹלידוֹ ֶאת ְרעוּ ֵתּ ַשׁע ָשׁנִ ים ָ
אַח ֵרי ִ
וַיְ ִחי ֶפ ֶלג ֲ
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה |
וּבנוֹת (20) :וַיְ ִחי ְרעוּ ְשׁ ַתּיִ ם ְ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ו ֶ

הוֹלידוֹ ֶאת ְשׂרוּג ֶשׁ ַבע
אַח ֵרי ִ
ַיּוֹלד ֶאת ְשׂרוּג (21) :וַיְ ִחי ְרעוּ ֲ
ו ֶ
וּבנוֹת (22) :וַיְ ִחי ְשׂרוּג
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
אתיִ ם ָשׁנָה | ו ֶ
וּמ ַ
ָשׁנִ ים ָ
הוֹלידוֹ
אַח ֵרי ִ
ַיּוֹלד ֶאת נָחוֹר (23) :וַיְ ִחי ְשׂרוּג ֲ
ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה | ו ֶ
וַיְ ִחי
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וּבנוֹת:
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
אתיִ ם ָשׁנָה | ו ֶ
ֶאת נָחוֹר ָמ ַ
ַיּוֹלד ֶאת ָתּ ַרח (25) :וַיְ ִחי נָחוֹר
נָחוֹר ֵתּ ַשׁע וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה | ו ֶ
ַיּוֹלד
וּמאַת ָשׁנָה | ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאת ֶתּ ַרח ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְ
אַח ֵרי ִ
ֲ
אַב ָרם
ַיּוֹלד ֶאת ְ
וּבנוֹת (26) :וַיְ ִחי ֶת ַרח ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה | ו ֶ
ָבּנִ ים ָ
הוֹליד ֶאת
תּוֹלדֹת ֶתּ ַרח ֶתּ ַרח ִ
ֶאת נָחוֹר וְ ֶאת ָה ָרן (27) :וְ ֵא ֶלּה ְ
ָמת
הוֹליד ֶאת לוֹטַ (28) :ויּ ָ
אַב ָרם ֶאת נָחוֹר וְ ֶאת ָה ָרן | וְ ָה ָרן ִ
ְ
מוֹל ְדתּוֹ ְבּאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים(29) :
אָביו | ְבּ ֶא ֶרץ ַ
ָה ָרן ַעל ְפּנֵי ֶתּ ַרח ִ
אַב ָרם ָשׂ ָרי וְ ֵשׁם
ָשׁים | ֵשׁם ֵא ֶשׁת ְ
אַב ָרם וְ נָחוֹר ָל ֶהם נ ִ
וַיִּ ַקּח ְ
ֵא ֶשׁת נָחוֹר ִמ ְל ָכּה ַבּת ָה ָרן ֲא ִבי ִמ ְל ָכּה ו ֲ
ַתּ ִהי
ַא ִבי יִ ְס ָכּה (30) :ו ְ
אַב ָרם ְבּנוֹ וְ ֶאת
ָלד (31) :וַיִּ ַקּח ֶתּ ַרח ֶאת ְ
ֲק ָרה | ֵאין ָלהּ ו ָ
ָשׂ ַרי ע ָ
ֵצאוּ
אַב ָרם ְבּנוֹ | ַויּ ְ
לוֹט ֶבּן ָה ָרן ֶבּן ְבּנוֹ וְ ֵאת ָשׂ ַרי ַכּ ָלּתוֹ ֵא ֶשׁת ְ
ֵשׁבוּ
ַען ַו ָיּבֹאוּ ַעד ָח ָרן ַויּ ְ
אַר ָצה ְכּנ ַ
ִא ָתּם ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים ָל ֶל ֶכת ְ
ָמת
אתיִ ם ָשׁנָה | ַויּ ָ
וּמ ַ
ָשׁם (32) :וַיִּ ְהיוּ יְ ֵמי ֶת ַרח ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָ
ֶתּ ַרח ְבּ ָח ָרן:
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וּמ ֵבּית
מּוֹל ְד ְתּ ָך ִ
וּמ ַ
אַר ְצ ָך ִ
אַב ָרם ֶל ְך ְל ָך ֵמ ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְ
)ַ (1ויּ ֶ
ַא ָב ֶר ְכ ָך
אַר ֶא ָךּ (2) :וְ ֶא ֶע ְשׂ ָך ְלגוֹי גָּדוֹל ו ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר ְ
יך | ֶאל ָה ֶ
אָב ָ
ִ
וּמ ַק ֶלּ ְל ָך
יך ְ
ֲכה ְמ ָב ְר ֶכ ָ
ַא ָבר ָ
ֶהיֵה ְבּ ָר ָכה (3) :ו ֲ
ַדּ ָלה ְשׁ ֶמ ָך | ו ְ
ַאג ְ
וֲ
אַב ָרם
ֵל ְך ְ
אָאֹר | וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמהַ (4) :ויּ ֶ
אַב ָרם ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים
ֵל ְך ִאתּוֹ לוֹט | וְ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו יְ הוָה ַויּ ֶ
אַב ָרם ֶאת ָשׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ
וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ְבּ ֵצאתוֹ ֵמ ָח ָרן (5) :וַיִּ ַקּח ְ
ֶפשׁ
כוּשׁם ֲא ֶשׁר ָר ָכשׁוּ וְ ֶאת ַהנּ ֶ
אָחיו וְ ֶאת ָכּל ְר ָ
וְ ֶאת לוֹט ֶבּן ִ
ָען:
אַר ָצה ְכּנ ַ
ַען ַו ָיּבֹאוּ ְ
אַר ָצה ְכּנ ַ
ֵצאוּ ָל ֶל ֶכת ְ
ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְב ָח ָרן | ַויּ ְ
מוֹרה |
אָרץ ַעד ְמקוֹם ְשׁ ֶכם ַעד ֵאלוֹן ֶ
אַב ָרם ָבּ ֶ
)ַ (6ו ַיּ ֲעבֹר ְ
ֹאמר ְלז ְ
אַב ָרם ַויּ ֶ
ֵרא יְ הוָה ֶאל ְ
אָרץַ (7) :ויּ ָ
וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י אָז ָבּ ֶ
ַר ֲע ָך
אָרץ ַהזֹּאת | וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ָליו:
ֶא ֵתּן ֶאת ָה ֶ
אָהלֹה | ֵבּית ֵאל
ַע ֵתּק ִמ ָשּׁם ָה ָה ָרה ִמ ֶקּ ֶדם ְל ֵבית ֵאל ַויֵּט ֳ
)ַ (8ויּ ְ
ִמיָּם וְ ָה ַעי ִמ ֶקּ ֶדם וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה:
ָסוֹע ַהנּ ְֶג ָבּה:
לוֹך וְ נ ַ
אַב ָרם ָה ְ
) (9וַיִּ ַסּע ְ

אַב ָרם ִמ ְצ ַריְ ָמה ָלגוּר ָשׁם ִכּי ָכ ֵבד
ֵרד ְ
אָרץ | ַויּ ֶ
) (10וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּ ֶ
אָרץ (11) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ָלבוֹא ִמ ְצ ָריְ ָמה |
ָה ָר ָעב ָבּ ֶ
ַויּ ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִא ָשּׁה יְ ַפת ַמ ְר ֶאה
ֹאמר ֶאל ָשׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ ִהנֵּה נָא י ַ
אָמרוּ ִא ְשׁתּוֹ זֹאת |
אָתּ (12) :וְ ָהיָה ִכּי יִ ְראוּ א ָֹת ְך ַה ִמּ ְצ ִרים וְ ְ
ְ
אָתּ | ְל ַמ ַען
וְ ָה ְרגוּ א ִֹתי וְ א ָֹת ְך יְ ַחיּוִּ (13) :א ְמ ִרי נָא ֲאח ִֹתי ְ
ֲבוּר ְך וְ ָחיְ ָתה נ ְ
אַב ָרם
ַפ ִשׁי ִבּ ְג ָל ֵל ְך (14) :וַיְ ִהי ְכּבוֹא ְ
יטב ִלי ַבע ֵ
יִ ַ
ָפה ִהוא ְמאֹד(15) :
ִמ ְצ ָריְ ָמה | וַיִּ ְראוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶאת ָה ִא ָשּׁה ִכּי י ָ
ַתּ ַקּח
וַיִּ ְראוּ א ָֹתהּ ָשׂ ֵרי ַפ ְרעֹה וַיְ ַה ְללוּ א ָֹתהּ ֶאל ַפּ ְרעֹה | ו ֻ
ֲבוּרהּ | וַיְ ִהי לוֹ
יטיב ַבּע ָ
אַב ָרם ֵה ִ
וּל ְ
ָה ִא ָשּׁה ֵבּית ַפּ ְרעֹהְ (16) :
וּג ַמ ִלּים(17) :
ַאתֹנֹת ְ
וּשׁ ָפחֹת ו ֲ
ֲב ִדים ְ
ַחמ ִֹרים ַוע ָ
וּב ָקר ו ֲ
צֹאן ָ
ָעים ְגּד ִֹלים וְ ֶאת ֵבּיתוֹ | ַעל ְדּ ַבר ָשׂ ַרי
וַיְ ַנגַּע יְ הוָה ֶאת ַפּ ְרעֹה נְ ג ִ
ֹאמר ַמה זֹּאת
אַב ָרם ַויּ ֶ
אַב ָרם (18) :וַיִּ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ְל ְ
ֵא ֶשׁת ְ
ַד ָתּ ִלּי ִכּי ִא ְשׁ ְתּ ָך ִהואָ (19) :ל ָמה
ית ִלּי | ָל ָמּה לֹא ִהגּ ְ
ָע ִשׂ ָ
אָמ ְר ָתּ ֲאח ִֹתי ִהוא ו ֶ
ָא ַקּח א ָֹתהּ ִלי ְל ִא ָשּׁה | וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ִא ְשׁ ְתּ ָך
ַ
ָשׁים | וַיְ ַשׁ ְלּחוּ אֹתוֹ וְ ֶאת
ָל ְך (20) :וַיְ ַצו ָע ָליו ַפּ ְרעֹה ֲאנ ִ
ַקח ו ֵ
ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ:
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אַב ָרם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם הוּא וְ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ וְ לוֹט ִעמּוֹ
ַעל ְ
)ַ (1ויּ ַ
ָהב(3) :
וּבזּ ָ
אַב ָרם ָכּ ֵבד ְמאֹד | ַבּ ִמּ ְקנֶה ַבּ ֶכּ ֶסף ַ
ַהנּ ְֶג ָבּה (2) :וְ ְ
ֵל ְך ְל ַמ ָסּ ָעיו ִמ ֶנּגֶב וְ ַעד ֵבּית ֵאל | ַעד ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָהיָה ָשׁם
ַויּ ֶ
וּבין ָה ָעיֶ (4) :אל
אָהלוֹ קרי[ ַבּ ְתּ ִח ָלּה ֵבּין ֵבּית ֵאל ֵ
אהלה ] ֳ
אַב ָרם
ְמקוֹם ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָשׁם ָבּ ִראשֹׁנָה | וַיִּ ְק ָרא ָשׁם ְ
וּב ָקר
אַב ָרם | ָהיָה צֹאן ָ
ְבּ ֵשׁם יְ הוָה (5) :וְ גַם ְללוֹט ַהה ֵֹל ְך ֶאת ְ
ַח ָדּו | ִכּי ָהיָה
אָרץ ָל ֶשׁ ֶבת י ְ
וְ א ָֹה ִלים (6) :וְ לֹא ָנ ָשׂא א ָֹתם ָה ֶ
ַח ָדּו (7) :וַיְ ִהי ִריב ֵבּין ר ֵֹעי
ָכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת י ְ
כוּשׁם ָרב וְ לֹא י ְ
ְר ָ
אַב ָרם ֵ
ִמ ְקנֵה ְ
וּבין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה לוֹט | וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ְפּ ִר ִזּי אָז י ֵֹשׁב
יבה ֵבּינִ י
אַב ָרם ֶאל לוֹט אַל ָנא ְת ִהי ְמ ִר ָ
ֹאמר ְ
אָרץַ (8) :ויּ ֶ
ָבּ ֶ
ָחנוּ(9) :
אַחים ֲאנ ְ
ָשׁים ִ
יך | ִכּי ֲאנ ִ
וּבין ר ֶֹע ָ
וּבין ר ַֹעי ֵ
ֶיך ֵ
וּבינ ָ
ֵ
אָרץ ְל ָפנ ָ
ֲהלֹא ָכל ָה ֶ
ימנָה
ֶיך ִה ָפּ ֶרד נָא ֵמ ָע ָלי | ִאם ַה ְשּׂמֹאל וְ ֵא ִ
ַרא ֶאת
ילה (10) :וַיִּ ָשּׂא לוֹט ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
אַשׂ ְמ ִא ָ
ָמין וְ ְ
וְ ִאם ַהיּ ִ
ֻלּהּ ַמ ְשׁ ֶקה | ִל ְפנֵי ַשׁ ֵחת יְ הוָה ֶאת ְסדֹם
ַר ֵדּן ִכּי כ ָ
ָכּל ִכּ ַכּר ַהיּ ְ
ֹא ָכה צ ַֹער (11) :וַיִּ ְב ַחר
וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה ְכּגַן יְ הוָה ְכּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בּ ֲ

ַר ֵדּן וַיִּ ַסּע לוֹט ִמ ֶקּ ֶדם | וַיִּ ָפּ ְרדוּ ִאישׁ
לוֹ לוֹט ֵאת ָכּל ִכּ ַכּר ַהיּ ְ
ָשׁב ְבּ ָע ֵרי
ָען | וְ לוֹט י ַ
ָשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַב ָרם י ַ
ֵמ ַעל אָ ִחיוְ (12) :
ַה ִכּ ָכּר ַויּ ֱ
ֶא ַהל ַעד ְסדֹם (13) :וְ אַנְ ֵשׁי ְסדֹם ָר ִעים וְ ַח ָטּ ִאים |
אַח ֵרי ִה ָפּ ֶרד לוֹט
אַב ָרם ֲ
אָמר ֶאל ְ
ַליהוָה ְמאֹד (14) :וַיהוָה ַ
אַתּה ָשׁם | ָצפֹנָה
וּר ֵאה ִמן ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
ֶיך ְ
ֵמ ִעמּוֹ ָשׂא נָא ֵעינ ָ
ָק ְד ָמה ָוי ָ
ָונ ְֶג ָבּה ו ֵ
אַתּה רֹ ֶאה
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
ָמּהִ (15) :כּי ֶאת ָכּל ָה ֶ
ֲפר
ֲך ַכּע ַ
ַרע ָ
עוֹלם (16) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת ז ְ
ֲך ַעד ָ
ַרע ָ
וּלז ְ
ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה | ְ
ֲך
ַרע ָ
אָרץ גַּם ז ְ
ֲפר ָה ֶ
יוּכל ִאישׁ ִל ְמנוֹת ֶאת ע ַ
אָרץ | ֲא ֶשׁר ִאם ַ
ָה ֶ
וּל ָר ְח ָבּהּ | ִכּי ְל ָך
אָר ָכּהּ ְ
אָרץ ְל ְ
יִ ָמּנֶה (17) :קוּם ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּ ֶ
ֵשׁב ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא ֲא ֶשׁר
אַב ָרם ַו ָיּבֹא ַויּ ֶ
ֶא ַהל ְ
ֶא ְתּ ֶננָּהַ (18) :ויּ ֱ
ְבּ ֶח ְברוֹן | וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה:
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יוֹך ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּ ָסר |
אַר ְ
אַמ ָר ֶפל ֶמ ֶל ְך ִשׁנְ ָער ְ
ימי ְ
) (1וַיְ ִהי ִבּ ֵ
ילם וְ ִת ְד ָעל ֶמ ֶל ְך גּוֹיִ םָ (2) :עשׂוּ ִמ ְל ָח ָמה ֶאת
ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ֶמ ֶל ְך ֵע ָ
אַד ָמה
ֶבּ ַרע ֶמ ֶל ְך ְסדֹם וְ ֶאת ִבּ ְר ַשׁע ֶמ ֶל ְך ֲעמ ָֹרה | ִשׁנְ אָב ֶמ ֶל ְך ְ
וּמ ֶל ְך ֶבּ ַלע ִהיא צ ַֹער(3) :
וְ ֶשׁ ְמ ֵא ֶבר ֶמ ֶל ְך צביים ] ְצבוֹיִ ים קרי[ ֶ
ָכּל ֵא ֶלּה ָח ְברוּ ֶאל ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים | הוּא יָם ַה ֶמּ ַלחְ (4) :שׁ ֵתּים
וּשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ָרדוּ:
ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָע ְבדוּ ֶאת ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר | ְ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָבּא ְכ ָד ְר ָלע ֶֹמר וְ ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
וּב ְ
) ְ (5
ַויַּכּוּ ֶאת ְר ָפ ִאים ְבּ ַע ְשׁ ְתּרֹת ַק ְרנַיִ ם וְ ֶאת ַה ִ
זּוּזים ְבּ ָהם | וְ ֵאת
ָתיִ ם (6) :וְ ֶאת ַהח ִֹרי ְבּ ַה ְר ָרם ֵשׂ ִעיר | ַעד
ימים ְבּ ָשׁוֵה ִק ְרי ָ
ָה ֵא ִ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵעין ִמ ְשׁ ָפּט
ארן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְד ָבּרַ (7) :ויּ ֻ
ֵאיל ָפּ ָ
ֲמ ֵל ִקי | וְ גַם ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ַהיּ ֵֹשׁב
ִהוא ָק ֵדשׁ ַויַּכּוּ ֶאת ָכּל ְשׂ ֵדה ָהע ָ
וּמ ֶל ְך אַ ְד ָמה
וּמ ֶל ְך ֲעמ ָֹרה ֶ
ֵצא ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ֶ
ְבּ ַח ְצצֹן ָתּ ָמרַ (8) :ויּ ֵ
ַע ְרכוּ ִא ָתּם
וּמ ֶל ְך ֶבּ ַלע ִהוא צ ַֹער | ַויּ ַ
וּמ ֶל ְך צביים ] ְצבוֹיִ ם קרי[ ֶ
ֶ
ילם וְ ִת ְד ָעל
ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּיםֵ (9) :את ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ֶמ ֶל ְך ֵע ָ
אַר ָבּ ָעה
יוֹך ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּ ָסר | ְ
אַר ְ
אַמ ָר ֶפל ֶמ ֶל ְך ִשׁנְ ָער וְ ְ
ֶמ ֶל ְך גּוֹיִ ם וְ ְ
ְמ ָל ִכים ֶאת ַה ֲח ִמ ָשּׁה (10) :וְ ֵע ֶמק ַה ִשׂ ִדּים ֶבּ ֱארֹת ֶבּ ֱארֹת ֵח ָמר
אָרים ֶה ָרה נָּסוּ:
ַו ָיּנֻסוּ ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ַויִּ ְפּלוּ ָשׁ ָמּה | וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
) (11וַיִּ ְקחוּ ֶאת ָכּל ְרכֻשׁ ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה וְ ֶאת ָכּל ְ
ֵלכוּ:
אָכ ָלם ַויּ ֵ
ֵלכוּ | וְ הוּא
אַב ָרם ַויּ ֵ
) (12וַיִּ ְקחוּ ֶאת לוֹט וְ ֶאת ְרכֻשׁוֹ ֶבּן ֲא ִחי ְ
אַב ָרם ָה ִע ְב ִרי | וְ הוּא
י ֵֹשׁב ִבּ ְסדֹםַ (13) :ו ָיּבֹא ַה ָפּ ִליט ַו ַיּ ֵגּד ְל ְ

ֲלי
ַא ִחי ָענֵר וְ ֵהם ַבּע ֵ
שׁ ֵֹכן ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ִחי ֶא ְשׁכֹּל ו ֲ
ָרק ֶאת
אָחיו | ַויּ ֶ
אַב ָרם ִכּי נִ ְשׁ ָבּה ִ
אַב ָרם (14) :וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
ְב ִרית ְ
ידי ֵביתוֹ ְשׁמֹנָה ָע ָשׂר ְ
יכיו יְ ִל ֵ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וַיִּ ְרדֹּף ַעד ָדּן:
ֲחנִ ָ
ַכּם | וַיִּ ְר ְדּ ֵפם ַעד
ֲב ָדיו ַויּ ֵ
יהם ַליְ ָלה הוּא ַוע ָ
ֲל ֶ
ֵח ֵלק ע ֵ
)ַ (15ויּ ָ
ָשׁב ֵאת ָכּל ָה ְרכֻשׁ | וְ גַם
חוֹבה ֲא ֶשׁר ִמ ְשּׂמֹאל ְל ַד ָמּ ֶשׂקַ (16) :ויּ ֶ
ָ
וּרכֻשׁוֹ ֵה ִשׁיב וְ גַם ֶאת ַהנּ ִ
ָשׁים וְ ֶאת ָה ָעם(17) :
אָחיו ְ
ֶאת לוֹט ִ
אַח ֵרי שׁוּבוֹ ֵמ ַהכּוֹת ֶאת ְכּ ָדר ָלע ֶֹמר
ֵצא ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ִל ְק ָראתוֹ ֲ
ַויּ ֵ
וְ ֶאת ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | ֶאל ֵע ֶמק ָשׁוֵה הוּא ֵע ֶמק ַה ֶמּ ֶל ְך:
הוֹציא ֶל ֶחם ָויָיִ ן | וְ הוּא כ ֵֹהן ְל ֵאל
וּמ ְל ִכּי ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך ָשׁ ֵלם ִ
)ַ (18
אַב ָרם ְל ֵאל ֶע ְליוֹן קֹנֵה
רוּך ְ
אמר | ָבּ ְ
ֶע ְליוֹן (19) :וַיְ ָב ְר ֵכהוּ ַויֹּ ַ
יך ְבּי ֶ
רוּך ֵאל ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ִמגֵּן ָצ ֶר ָ
ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ָד ָך |
וּב ְ
ָאָרץָ (20) :
אַב ָרם | ֶתּן
ֹאמר ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ֶאל ְ
ֲשׂר ִמכֹּלַ (21) :ויּ ֶ
וַיִּ ֶתּן לוֹ ַמע ֵ
ֹאמר אַ ְב ָרם ֶאל ֶמ ֶל ְך ְסדֹם |
ֶפשׁ וְ ָה ְרכֻשׁ ַקח ָל ְךַ (22) :ויּ ֶ
ִלי ַהנּ ֶ
ָדי ֶאל יְ הוָה ֵאל ֶע ְליוֹן קֹנֵה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ָאָרץִ (23) :אם
ֲה ִרימ ִֹתי י ִ
ֹאמר
ַעל וְ ִאם ֶא ַקּח ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ְך | וְ לֹא ת ַ
רוֹך נ ַ
ִמחוּט וְ ַעד ְשׂ ְ
אָכלוּ ַהנְּ ָע ִרים
אַב ָרםִ (24) :בּ ְל ָע ַדי ַרק ֲא ֶשׁר ְ
ֱשׁ ְר ִתּי ֶאת ְ
ֲאנִ י ֶהע ַ
וּמ ְמ ֵרא ֵהם
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ִא ִתּי | ָענֵר ֶא ְשׁכֹּל ַ
וְ ֵח ֶלק ָה ֲאנ ִ
יִ ְקחוּ ֶח ְל ָקם:
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אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל ְ
) ַ (1
אַב ָרם ַבּ ַמּ ֲחזֶה
אַב ָרם אָנ ִֹכי ָמגֵן ָל ְך ְשׂ ָכ ְר ָך ַה ְר ֵבּה ְמאֹד(2) :
ירא ְ
ֵלאמֹר | אַל ִתּ ָ
וּבן
ירי | ֶ
ֲר ִ
הוֹל ְך ע ִ
אַב ָרם ֲאדֹנָי יֱהוִ ה ַמה ִתּ ֶתּן ִלי וְ אָנ ִֹכי ֵ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
אַב ָרם ֵהן ִלי לֹא
ֹאמר ְ
יעזֶרַ (3) :ויּ ֶ
ֶמ ֶשׁק ֵבּ ִ
יתי הוּא ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֱא ִל ֶ
יוֹרשׁ א ִֹתי (4) :וְ ִהנֵּה ְד ַבר יְ הוָה
יתי ֵ
ָרע | וְ ִהנֵּה ֶבן ֵבּ ִ
ָת ָתּה ז ַ
נַ
יך הוּא
ֵצא ִמ ֵמּ ֶע ָ
יר ְשׁ ָך זֶה | ִכּי ִאם ֲא ֶשׁר י ֵ
ֵא ָליו ֵלאמֹר לֹא יִ ָ
ֹאמר ַה ֶבּט נָא ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה
חוּצה ַויּ ֶ
ַיּוֹצא אֹתוֹ ַה ָ
יר ֶשׁ ָך (5) :ו ֵ
יִ ָ
ֹאמר לוֹ כֹּה יִ ְהיֶה
תּוּכל ִל ְספֹּר א ָֹתם | ַויּ ֶ
כּוֹכ ִבים ִאם ַ
וּספֹר ַה ָ
ְ
זְ
ֹאמר
ַר ֶע ָך (6) :וְ ֶה ֱא ִמן ַבּיהוָה | ַו ַיּ ְח ְשׁ ֶב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקהַ (7) :ויּ ֶ
יך ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים ָל ֶתת ְל ָך ֶאת
את ָ
הוֹצ ִ
ֵא ָליו | ֲאנִ י יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֵ
ֹאמר | ֲאדֹנָי יֱהוִ ה ַבּ ָמּה ֵא ַדע ִכּי
אָרץ ַהזֹּאת ְל ִר ְשׁ ָתּהַּ (8) :ויּ ַ
ָה ֶ
ִא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְק ָחה ִלי ֶע ְג ָלה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת וְ ֵעז
יר ֶשׁנָּהַ (9) :ויּ ֶ
ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת וְ אַיִ ל ְמ ֻשׁ ָלּשׁ | וְ תֹר וְ גוֹזָל (10) :וַיִּ ַקּח לוֹ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה

ֶך וַיִּ ֵתּן ִאישׁ ִבּ ְתרוֹ ִל ְק ַראת ֵר ֵעהוּ | וְ ֶאת
וַיְ ַב ֵתּר א ָֹתם ַבּ ָתּו ְ
ַשּׁב א ָֹתם
ָרים | ַויּ ֵ
ֵרד ָה ַעיִ ט ַעל ַה ְפּג ִ
ַה ִצפֹּר לֹא ָב ָתרַ (11) :ויּ ֶ
אַב ָרם (12) :וַיְ ִהי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָלבוֹא וְ ַת ְר ֵדּ ָמה נ ְ
ְ
ָפ ָלה ַעל אַ ְב ָרם |
אַב ָרם
ֹאמר ְל ְ
ימה ֲח ֵשׁ ָכה ְגד ָֹלה נ ֶֹפ ֶלת ָע ָליוַ (13) :ויּ ֶ
וְ ִהנֵּה ֵא ָ
ֲבדוּם וְ ִענּוּ א ָֹתם
ֲך ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם ַוע ָ
ַרע ָ
ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵר יִ ְהיֶה ז ְ
| ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה (14) :וְ גַם ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹדוּ ָדּן אָנ ִֹכי |
יך
אַתּה ָתּבוֹא ֶאל ֲאב ֶֹת ָ
ֵצאוּ ִבּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל (15) :וְ ָ
אַח ֵרי ֵכן י ְ
וְ ֲ
יעי יָשׁוּבוּ ֵהנָּה |
טוֹבה (16) :וְ דוֹר ְר ִב ִ
יבה ָ
ְבּ ָשׁלוֹם | ִתּ ָקּ ֵבר ְבּ ֵשׂ ָ
ִכּי לֹא ָשׁ ֵלם עֲוֹן ָה ֱאמ ִֹרי ַעד ֵהנָּה (17) :וַיְ ִהי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָבּאָה
ֲל ָטה ָהיָה | וְ ִהנֵּה ַתנּוּר ָע ָשׁן וְ ַל ִפּיד ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ָע ַבר ֵבּין
ַוע ָ
אַב ָרם ְבּ ִרית
ָרים ָה ֵא ֶלּהַ (18) :בּיּוֹם ַההוּא ָכּ ַרת יְ הוָה ֶאת ְ
ַה ְגּז ִ
אָרץ ַהזֹּאת ִמנְּ ַהר ִמ ְצ ַריִ ם ַעד
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ֲך נ ַ
ַרע ָ
ֵלאמֹר | ְלז ְ
ָהר ַה ָגּדֹל נְ ַהר ְפּ ָרתֶ (19) :את ַה ֵקּינִ י וְ ֶאת ַה ְקּנִ ִזּי וְ ֵאת
ַהנּ ָ
ַה ַקּ ְדמֹנִ י (20) :וְ ֶאת ַה ִח ִתּי וְ ֶאת ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ֶאת ָה ְר ָפ ִאים(21) :
בוּסי:
ָשׁי וְ ֶאת ַהיְ ִ
וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ֶאת ַה ִגּ ְרגּ ִ
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וּשׁ ָמהּ
ָל ָדה לוֹ | וְ ָלהּ ִשׁ ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית ְ
אַב ָרם לֹא י ְ
) (1וְ ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
ֲצ ַרנִ י יְ הוָה ִמ ֶלּ ֶדת
אַב ָרם ִהנֵּה נָא ע ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
ָהגָרַ (2) :ותּ ֶ
אַב ָרם ְלקוֹל
אוּלי ִא ָבּנֶה ִמ ֵמּנָּה | וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
בֹּא נָא ֶאל ִשׁ ְפ ָח ִתי ַ
אַב ָרם ֶאת ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשׁ ְפ ָח ָתהּ
ַתּ ַקּח ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
ָשׂ ָרי (3) :ו ִ
ַתּ ֵתּן א ָֹתהּ
ָען | ו ִ
אַב ָרם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ִמ ֵקּץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְל ֶשׁ ֶבת ְ
ַתּ ֶרא ִכּי
ַתּ ַהר | ו ֵ
ישׁהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁהַ (4) :ו ָיּבֹא ֶאל ָהגָר ו ַ
אַב ָרם ִא ָ
ְל ְ
אַב ָרם
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
ֶיהַ (5) :ותּ ֶ
ָה ָר ָתה ו ֵ
ַתּ ַקל ְגּ ִב ְר ָתּהּ ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה
יק ָך ו ֵ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְבּ ֵח ֶ
יך אָנ ִֹכי נ ַ
ֲח ָמ ִסי ָע ֶל ָ
ֹאמר ְ
ֶיךַ (6) :ויּ ֶ
אַב ָרם ֶאל
וּבינ ָ
ֶיה | יִ ְשׁפֹּט יְ הוָה ֵבּינִ י ֵ
ָא ַקל ְבּ ֵעינ ָ
וֵ
ֶה ָשׂ ַרי
ַתּ ַענּ ָ
ֲשׂי ָלהּ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָיִ ְך | ו ְ
ָד ְך ע ִ
ָשׂ ַרי ִהנֵּה ִשׁ ְפ ָח ֵת ְך ְבּי ֵ
אַך יְ הוָה ַעל ֵעין ַה ַמּיִ ם
ֶיה (7) :וַיִּ ְמ ָצאָהּ ַמ ְל ְ
ַתּ ְב ַרח ִמ ָפּנ ָ
וִ
ֹאמר ָהגָר ִשׁ ְפ ַחת ָשׂ ַרי ֵאי
ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ַעל ָה ַעיִ ן ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּרַ (8) :ויּ ַ
ֹאמר ִמ ְפּנֵי ָשׂ ַרי ְגּ ִב ְר ִתּי אָנֹ ִכי
ִמזֶּה ָבאת וְ אָנָה ֵת ֵל ִכי | ַותּ ֶ
שׁוּבי ֶאל ְגּ ִב ְר ֵתּ ְך | וְ ִה ְת ַענִּ י
אַך יְ הוָה ִ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
בּ ַֹר ַחתַ (9) :ויּ ֶ
אַר ֶבּה ֶאת
אַך יְ הוָה ַה ְר ָבּה ְ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
יהַ (10) :ויּ ֶ
ָד ָ
ַתּ ַחת י ֶ
ָך
אַך יְ הוָה ִהנּ ְ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
ַר ֵע ְך | וְ לֹא יִ ָסּ ֵפר ֵמרֹבַ (11) :ויּ ֶ
זְ

ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן | וְ ָק ָראת ְשׁמוֹ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ִכּי ָשׁ ַמע יְ הוָה ֶאל
אָדם יָדוֹ ַבכֹּל וְ יַד כֹּל בּוֹ | וְ ַעל ְפּנֵי
ֵך (12) :וְ הוּא יִ ְהיֶה ֶפּ ֶרא ָ
ָענְ י ְ
יה ָ
ַתּ ְק ָרא ֵשׁם יְ הוָה ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
אַתּה ֵאל
ָכל ֶא ָחיו יִ ְשׁכֹּן (13) :ו ִ
אַח ֵרי ר ִֹאיַ (14) :על ֵכּן
יתי ֲ
אָמ ָרה ֲהגַם ֲהלֹם ָר ִא ִ
ֳאי | ִכּי ְ
רִ
וּבין ָבּ ֶרד(15) :
ָק ָרא ַל ְבּ ֵאר ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי | ִהנֵּה ֵבין ָק ֵדשׁ ֵ
ָל ָדה ָהגָר
אַב ָרם ֶשׁם ְבּנוֹ ֲא ֶשׁר י ְ
אַב ָרם ֵבּן | וַיִּ ְק ָרא ְ
ַתּ ֶלד ָהגָר ְל ְ
וֵ
אַב ָרם ֶבּן ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים | ְבּ ֶל ֶדת
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל (16) :וְ ְ
אַב ָרם:
ָהגָר ֶאת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְל ְ
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ֵרא יְ הוָה ֶאל
אַב ָרם ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים | ַויּ ָ
) (1וַיְ ִהי ְ
ֶהיֵה ָת ִמים:
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י ֵאל ַשׁ ַדּי ִה ְת ַה ֵלּ ְך ְל ָפנַי ו ְ
אַב ָרם ַויּ ֶ
ְ
אוֹת ָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד(3) :
אַר ֶבּה ְ
ֶך | וְ ְ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
) (2וְ ֶא ְתּנָה ְב ִר ִ
אַב ָרם ַעל ָפּנָיו | וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ֱאל ִֹהים ֵלאמֹרֲ (4) :אנִ י ִהנֵּה
וַיִּ פֹּל ְ
ית ְלאַב ֲהמוֹן גּוֹיִ ם (5) :וְ לֹא יִ ָקּ ֵרא עוֹד ֶאת
יתי ִא ָתּ ְך | וְ ָהיִ ָ
ְב ִר ִ
ִשׁ ְמ ָך ְ
יך:
אַב ָר ָהם ִכּי אַב ֲהמוֹן גּוֹיִ ם נְ ַת ִתּ ָ
אַב ָרם | וְ ָהיָה ִשׁ ְמ ָך ְ
וּמ ָל ִכים ִמ ְמּ ָך
יך ְלגוֹיִ ם | ְ
) (6וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד וּנְ ַת ִתּ ָ
יך
ֲך אַ ֲח ֶר ָ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֶך ֵ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
ֵצאוּ (7) :ו ֲ
יֵ
יך:
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
עוֹלם | ִל ְהיוֹת ְל ָך ֵלאל ִֹהים ְ
ְלדֹר ָֹתם ִל ְב ִרית ָ
יך ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ
ֻר ָ
יך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
) (8וְ נ ַ
ַען ַל ֲא ֻחזַּת ָ
ֹאמר
יתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהיםַ (9) :ויּ ֶ
עוֹלם | וְ ָהיִ ִ
ְכּנ ַ
ַר ֲע ָך
אַתּה וְ ז ְ
יתי ִת ְשׁמֹר | ָ
אַתּה ֶאת ְבּ ִר ִ
אַב ָר ָהם וְ ָ
ֱאל ִֹהים ֶאל ְ
ֵיכם
וּבינ ֶ
יתי ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֵבּינִ י ֵ
יך ְלדֹר ָֹתם (10) :זֹאת ְבּ ִר ִ
אַח ֶר ָ
ֲ
ָכר (11) :וּנְ ַמ ְל ֶתּם ֵאת
יך | ִהמּוֹל ָל ֶכם ָכּל ז ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֵ
אַח ֶר ָ
וּבן
ֵיכםֶ (12) :
וּבינ ֶ
ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכם | וְ ָהיָה ְלאוֹת ְבּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
וּמ ְקנַת
יכם | יְ ִליד ָבּיִ ת ִ
ָכר ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָמים יִ מּוֹל ָל ֶכם ָכּל ז ָ
ְשׁמֹנַת י ִ
ֲך הוּאִ (13) :המּוֹל יִ מּוֹל
ַרע ָ
ֵכר ֲא ֶשׁר לֹא ִמזּ ְ
ֶכּ ֶסף ִמכֹּל ֶבּן נ ָ
יתי ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ִל ְב ִרית
וּמ ְקנַת ַכּ ְס ֶפּ ָך | וְ ָהיְ ָתה ְב ִר ִ
ית ָך ִ
יְ ִליד ֵבּ ְ
עוֹלם (14) :וְ ָע ֵרל ז ָ
ָ
ָכר ֲא ֶשׁר לֹא יִ מּוֹל ֶאת ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ וְ נִ ְכ ְר ָתה
ֹאמר
ַויּ ֶ
יתי ֵה ַפר(15) :
יה | ֶאת ְבּ ִר ִ
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ַהנּ ֶ
אַב ָר ָהם ָשׂ ַרי ִא ְשׁ ְתּ ָך לֹא ִת ְק ָרא ֶאת ְשׁ ָמהּ ָשׂ ָרי |
ֱאל ִֹהים ֶאל ְ
ָת ִתּי ִמ ֶמּנָּה ְל ָך ֵבּן |
וּב ַר ְכ ִתּי א ָֹתהּ וְ גַם נ ַ
ִכּי ָשׂ ָרה ְשׁ ָמהֵּ (16) :
יה וְ ָהיְ ָתה ְלגוֹיִ ם ַמ ְל ֵכי ַע ִמּים ִמ ֶמּנָּה יִ ְהיוּ (17) :וַיִּ פֹּל
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
ֵ

ָלד
ֹאמר ְבּ ִלבּוֹ ַה ְלּ ֶבן ֵמאָה ָשׁנָה יִ וּ ֵ
אַב ָר ָהם ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְצ ָחק | ַויּ ֶ
ְ
אַב ָר ָהם ֶאל
ֹאמר ְ
וְ ִאם ָשׂ ָרה ֲה ַבת ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה ֵתּ ֵלדַ (18) :ויּ ֶ
ָה ֱאל ִֹהים | לוּ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל יִ ְחיֶה ְל ָפנ ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֲא ָבל
ֶיךַ (19) :ויּ ֶ
ַה ִקמ ִֹתי
את ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְצ ָחק | ו ֲ
ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ְתּ ָך י ֶֹל ֶדת ְל ָך ֵבּן וְ ָק ָר ָ
וּליִ ְשׁ ָמ ֵעאל
אַח ָריוְ (20) :
ַרעוֹ ֲ
עוֹלם ְלז ְ
יתי ִאתּוֹ ִל ְב ִרית ָ
ֶאת ְבּ ִר ִ
יתי אֹתוֹ
יתי אֹתוֹ וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יך ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ִתּי אֹתוֹ וְ ִה ְפ ֵר ִ
ְשׁ ַמ ְע ִתּ ָ
יוֹליד וּנְ ַת ִתּיו ְלגוֹי גָּדוֹל:
יאם ִ
ִבּ ְמאֹד ְמאֹד | ְשׁנֵים ָע ָשׂר נְ ִשׂ ִ
מּוֹעד
אָקים ֶאת יִ ְצ ָחק | ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵלד ְל ָך ָשׂ ָרה ַל ֵ
יתי ִ
) (21וְ ֶאת ְבּ ִר ִ
ַעל ֱאל ִֹהים ֵמ ַעל
אַח ֶרת (22) :וַיְ ַכל ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ | ַויּ ַ
ַהזֶּה ַבּ ָשּׁנָה ָה ֶ
ידי
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ וְ ֵאת ָכּל יְ ִל ֵ
אַב ָר ָהם (23) :וַיִּ ַקּח ְ
ְ
ָכר ְבּאַנְ ֵשׁי ֵבּית ְ
ֵביתוֹ וְ ֵאת ָכּל ִמ ְקנַת ַכּ ְספּוֹ ָכּל ז ָ
ָמל
אַב ָר ָהם | ַויּ ָ
ֶאת ְבּ ַשׂר ָע ְר ָל ָתם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ֱאל ִֹהים:
אַב ָר ָהם ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ו ֵ
) (24וְ ְ
ָת ַשׁע ָשׁנָה | ְבּ ִהמֹּלוֹ ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ:
) (25וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ ֶבּן ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה | ְבּ ִהמֹּלוֹ ֵאת ְבּ ַשׂר
אַב ָר ָהם | וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ:
ָע ְר ָלתוְֹ (26) :בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה נִ מּוֹל ְ
וּמ ְקנַת ֶכּ ֶסף ֵמ ֵאת ֶבּן ֵנ ָכר |
) (27וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ֵביתוֹ יְ ִליד ָבּיִ ת ִ
נִ מֹּלוּ ִאתּוֹ:
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ֵרא ֵא ָליו יְ הוָה ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא | וְ הוּא י ֵֹשׁב ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל
)ַ (1ויּ ָ
ָשׁים נִ ָצּ ִבים
ַרא וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ
ְכּחֹם ַהיּוֹם (2) :וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
אתם ִמ ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אָ ְר ָצה(3) :
ָרץ ִל ְק ָר ָ
ַרא ַויּ ָ
ָע ָליו | ַויּ ְ
ֶיך אַל נָא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר | ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ַויּ ַ
יכם | וְ ִה ָשּׁעֲנוּ ַתּ ַחת
ַע ְב ֶדּ ָך (4) :י ַ
ֻקּח נָא ְמ ַעט ַמיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
אַחר ַתּ ֲעבֹרוּ ִכּי ַעל
ָה ֵעץ (5) :וְ ֶא ְק ָחה ַפת ֶל ֶחם וְ ַסעֲדוּ ִל ְבּ ֶכם ַ
ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ(6) :
ֲב ְר ֶתּם ַעל ַע ְב ְדּ ֶכם | ַויּ ְ
ֹאמרוּ ֵכּן ַתּע ֶ
ֵכּן ע ַ
ֹאמר ַמ ֲה ִרי ְשׁלֹשׁ ְס ִאים
ֹה ָלה ֶאל ָשׂ ָרה | ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ָהא ֱ
וַיְ ַמ ֵהר ְ
אַב ָר ָהם |
ֲשׂי עֻגוֹת (7) :וְ ֶאל ַה ָבּ ָקר ָרץ ְ
לוּשׁי ַוע ִ
ֶק ַמח ס ֶֹלת ִ
וַיִּ ַקּח ֶבּן ָבּ ָקר ַר ְך וָטוֹב וַיִּ ֵתּן ֶאל ַהנּ ַ
ַער וַיְ ַמ ֵהר ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ:
ֵיהם |
וּבן ַה ָבּ ָקר ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וַיִּ ֵתּן ִל ְפנ ֶ
) (8וַיִּ ַקּח ֶח ְמאָה וְ ָח ָלב ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו אַיֵּה
ֹאכלוַּ (9) :ויּ ְ
יהם ַתּ ַחת ָה ֵעץ ַויּ ֵ
ֲל ֶ
וְ הוּא ע ֵֹמד ע ֵ
ֹאמר שׁוֹב אָשׁוּב
ֹאמר ִהנֵּה ָבא ֶֹהלַ (10) :ויּ ֶ
ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך | ַויּ ֶ
יך ָכּ ֵעת ַחיָּה וְ ִהנֵּה ֵבן ְל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך | וְ ָשׂ ָרה שׁ ַֹמ ַעת ֶפּ ַתח
ֵא ֶל ָ

אַב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה ְז ֵקנִ ים ָבּ ִאים
אַח ָריו (11) :וְ ְ
ָהא ֶֹהל וְ הוּא ֲ
ַתּ ְצ ַחק ָשׂ ָרה
ָשׁים (12) :ו ִ
ָמים | ָח ַדל ִל ְהיוֹת ְל ָשׂ ָרה א ַֹרח ַכּנּ ִ
ַבּיּ ִ
אַח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָתה ִלּי ֶע ְדנָה וַאדֹנִ י ז ֵ
ְבּ ִק ְר ָבּהּ ֵלאמֹר | ֲ
ָקן(13) :
אַב ָר ָהם | ָל ָמּה זֶּה ָצ ֲח ָקה ָשׂ ָרה ֵלאמֹר ַהאַף
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְ
ַויּ ֶ
מּוֹעד
ָקנְ ִתּיֲ (14) :היִ ָפּ ֵלא ֵמיְ הוָה ָדּ ָבר | ַל ֵ
ַאנִ י ז ַ
ֻא ְמנָם ֵא ֵלד ו ֲ
יך ָכּ ֵעת ַחיָּה ְ
אָשׁוּב ֵא ֶל ָ
ַתּ ַכ ֵחשׁ ָשׂ ָרה ֵלאמֹר
וּל ָשׂ ָרה ֵבן (15) :ו ְ
ָקמוּ
ֹאמר לֹא ִכּי ָצ ָח ְק ְתַּ (16) :ויּ ֻ
ָראָה | ַויּ ֶ
לֹא ָצ ַח ְק ִתּי ִכּי י ֵ
אַב ָר ָהם ה ֵֹל ְך ִע ָמּם
ַשׁ ִקפוּ ַעל ְפּנֵי ְסדֹם | וְ ְ
ִמ ָשּׁם ָה ֲא ָנ ִשׁים ַויּ ְ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י
אָמר | ַה ְמ ַכ ֶסּה ֲאנִ י ֵמ ְ
ְל ַשׁ ְלּ ָחם (17) :וַיהוָֹה ָ
אַב ָר ָהם ָהיוֹ יִ ְהיֶה ְלגוֹי גָּדוֹל וְ ָעצוּם | וְ נִ ְב ְרכוּ בוֹ
ע ֶֹשׂה (18) :וְ ְ
אָרץִ (19) :כּי יְ ַד ְע ִתּיו ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּה ֶאת ָבּ ָניו וְ ֶאת
כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
וּמ ְשׁ ָפּט | ְל ַמ ַען
אַח ָריו וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר ְך יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
ֵבּיתוֹ ֲ
ֹאמר
אַב ָר ָהם ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָע ָליוַ (20) :ויּ ֶ
ָה ִביא יְ הוָה ַעל ְ
אתם ִכּי ָכ ְב ָדה ְמאֹד:
ֲקת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ִכּי ָר ָבּה | וְ ַח ָטּ ָ
יְ הוָה ַזע ַ
ֲק ָתהּ ַה ָבּאָה ֵא ַלי ָעשׂוּ ָכּ ָלה | וְ ִאם
ֲדה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ַה ְכּ ַצע ָ
)ֵ (21אר ָ
אַב ָר ָהם
ֵלכוּ ְסד ָֹמה | וְ ְ
ָשׁים ַויּ ְ
לֹא ֵא ָד ָעה (22) :וַיִּ ְפנוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנ ִ
ֹאמר | ַהאַף
אַב ָר ָהם ַויּ ַ
עוֹדנּוּ ע ֵֹמד ִל ְפנֵי יְ הוָה (23) :וַיִּ גַּשׁ ְ
ֶ
וֹך
יקם ְבּת ְ
אוּלי יֵשׁ ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
ִתּ ְס ֶפּה ַצ ִדּיק ִעם ָר ָשׁעַ (24) :
ָה ִעיר | ַהאַף ִתּ ְס ֶפּה וְ לֹא ִת ָשּׂא ַל ָמּקוֹם ְל ַמ ַען ֲח ִמ ִשּׁים
יקם ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ָבּהָּ (25) :ח ִל ָלה ְלּ ָך ֵמ ֲעשֹׂת ַכּ ָדּ ָבר ַה ֶזּה
ַה ַצּ ִדּ ִ
ְל ָה ִמית ַצ ִדּיק ִעם ָר ָשׁע וְ ָהיָה ַכ ַצּ ִדּיק ָכּ ָר ָשׁע | ָח ִל ָלה ָלּ ְך ֲהשׁ ֵֹפט
ֹאמר יְ הוָה ִאם ֶא ְמ ָצא
ֲשׂה ִמ ְשׁ ָפּטַ (26) :ויּ ֶ
אָרץ לֹא ַיע ֶ
ָכּל ָה ֶ
אתי ְל ָכל ַה ָמּקוֹם
ָשׂ ִ
תוֹך ָה ִעיר | וְ נ ָ
יקם ְבּ ְ
ִב ְסדֹם ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
הוֹאַל ִתּי ְל ַד ֵבּר
ְ
ֹאמר | ִהנֵּה נָא
אַב ָר ָהם ַויּ ַ
ַען ְ
ֲבוּרםַ (27) :ויּ ַ
ַבּע ָ
ַח ְסרוּן ֲח ִמ ִשּׁים
אוּלי י ְ
ַ
ָא ֶפר(28) :
ֶאל ֲאדֹנָי וְ אָנ ִֹכי ָע ָפר ו ֵ
ֹאמר לֹא
יקם ֲח ִמ ָשּׁה ֲה ַת ְשׁ ִחית ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ֶאת ָכּל ָה ִעיר | ַויּ ֶ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ַח ִמ ָשּׁהַ (29) :ויּ ֶֹסף עוֹד
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
אַשׁ ִחית ִאם ֶא ְמ ָצא ָשׁם ְ
ְ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁם ְ
ֹאמר לֹא
אַר ָבּ ִעים | ַויּ ֶ
ֹאמר ַ
ְל ַד ֵבּר ֵא ָליו ַויּ ַ
ֹאמר אַל נָא יִ ַחר ַלאדֹנָי
אַר ָבּ ִעיםַ (30) :ויּ ֶ
ֱשׂה ַבּעֲבוּר ָה ְ
ֶאע ֶ
ֱשׂה ִאם
ֹאמר לֹא ֶאע ֶ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁם ְשׁל ִֹשׁים | ַויּ ֶ
ַא ַד ֵבּ ָרה ַ
וֲ
הוֹאַל ִתּי ְל ַד ֵבּר ֶאל
ְ
ֹאמר ִהנֵּה נָא
ֶא ְמ ָצא ָשׁם ְשׁל ִֹשׁיםַ (31) :ויּ ֶ
אַשׁ ִחית ַבּעֲבוּר
ֹאמר לֹא ְ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁם ֶע ְשׂ ִרים | ַויּ ֶ
ֲאדֹנָי ַ
אַך ַה ַפּ ַעם
ַא ַד ְבּ ָרה ְ
ֹאמר אַל נָא יִ ַחר ַלאדֹנָי ו ֲ
ָה ֶע ְשׂ ִריםַ (32) :ויּ ֶ
אַשׁ ִחית ַבּעֲבוּר
ֹאמר לֹא ְ
ֲשׂ ָרה | ַויּ ֶ
ַ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁם ע ָ

אַב ָר ָהם |
ֵל ְך יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר ֶאל ְ
ֲשׂ ָרהַ (33) :ויּ ֶ
ָהע ָ
אַב ָר ָהם ָשׁב ִל ְמקֹמוֹ:
וְ ְ
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אָכים ְסד ָֹמה ָבּ ֶע ֶרב וְ לוֹט י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ְסדֹם
)ַ (1ו ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי ַה ַמּ ְל ִ
ָקם ִל ְק ָר ָ
ֹאמר
אָר ָצהַ (2) :ויּ ֶ
אַפּיִ ם ְ
אתם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַ
ַרא לוֹט ַויּ ָ
| ַויּ ְ
יכם
ִהנֶּה נָּא ֲאדֹנַי סוּרוּ נָא ֶאל ֵבּית ַע ְב ְדּ ֶכם וְ ִלינוּ וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
ָלין:
ַה ַל ְכ ֶתּם ְל ַד ְר ְכּ ֶכם | ַויּ ְ
ֹאמרוּ לֹּא ִכּי ָב ְרחוֹב נ ִ
וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם ו ֲ
ַעשׂ ָל ֶהם
ָסרוּ ֵא ָליו ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּיתוֹ | ַויּ ַ
) (3וַיִּ ְפ ַצר ָבּם ְמאֹד ַויּ ֻ
ֹאכלוֶּ (4) :ט ֶרם יִ ְשׁ ָכּבוּ וְ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר
אָפה ַויּ ֵ
וּמצּוֹת ָ
ִמ ְשׁ ֶתּה ַ
ַער וְ ַעד ז ֵ
ָסבּוּ ַעל ַה ַבּיִ ת ִמנּ ַ
אַנְ ֵשׁי ְסדֹם נ ַ
ָקן | ָכּל ָה ָעם ִמ ָקּ ֶצה:
יך
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ֵא ֶל ָ
ֹאמרוּ לוֹ אַיֵּה ָה ֲאנ ִ
) (5וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל לוֹט ַויּ ְ
ֵצא ֲא ֵל ֶהם לוֹט
ֵד ָעה א ָֹתםַ (6) :ויּ ֵ
יאם ֵא ֵלינוּ וְ נ ְ
הוֹצ ֵ
ַה ָלּיְ ָלה | ִ
ַה ֶפּ ְת ָחה | וְ ַה ֶדּ ֶלת ָסגַר ֲ
אַחי ָתּ ֵרעוּ:
ֹאמר | אַל נָא ַ
אַח ָריוַ (7) :ויּ ַ
אוֹציאָה נָּא
ָדעוּ ִאישׁ ִ
)ִ (8הנֵּה נָא ִלי ְשׁ ֵתּי ָבנוֹת ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ָשׁים ָה ֵאל
ֵיכם | ַרק ָל ֲאנ ִ
יכם ַועֲשׂוּ ָל ֶהן ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
ֶא ְת ֶהן ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ גֶּשׁ
אַל ַתּעֲשׂוּ ָד ָבר ִכּי ַעל ֵכּן ָבּאוּ ְבּ ֵצל ק ָֹר ִתיַ (9) :ויּ ְ
ֹאמרוּ ָה ֶא ָחד ָבּא ָלגוּר וַיִּ ְשׁפֹּט ָשׁפוֹט ַע ָתּה ָנ ַרע ְל ָך
ָה ְלאָה ַויּ ְ
ֵמ ֶהם | וַיִּ ְפ ְצרוּ ָב ִאישׁ ְבּלוֹט ְמאֹד וַיִּ ְגּשׁוּ ִל ְשׁבֹּר ַה ָדּ ֶלת(10) :
יהם ַה ָבּיְ ָתה |
ָביאוּ ֶאת לוֹט ֲא ֵל ֶ
ָדם ַויּ ִ
ָשׁים ֶאת י ָ
וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת ִהכּוּ
וְ ֶאת ַה ֶדּ ֶלת ָסגָרוּ (11) :וְ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֹאמרוּ
ֵרים ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל | וַיִּ ְלאוּ ִל ְמצֹא ַה ָפּ ַתחַ (12) :ויּ ְ
ַבּ ַסּנְ ו ִ
יך וְ כֹל ֲא ֶשׁר
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
ָשׁים ֶאל לוֹט עֹד ִמי ְל ָך פֹה ָח ָתן ָ
ָה ֲאנ ִ
ַחנוּ ֶאת
הוֹצא ִמן ַה ָמּקוֹםִ (13) :כּי ַמ ְשׁ ִח ִתים ֲאנ ְ
ְל ָך ָבּ ִעיר | ֵ
ֲק ָתם ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחנוּ יְ ה ָוה
ָד ָלה ַצע ָ
ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | ִכּי ג ְ
ֵצא לוֹט וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ֲח ָתנָיו ל ְֹק ֵחי ְבנ ָֹתיו
ְל ַשׁ ֲח ָתהַּ (14) :ויּ ֵ
ֹאמר קוּמוּ ְצּאוּ ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ִכּי ַמ ְשׁ ִחית יְ הוָה ֶאת ָה ִעיר
ַויּ ֶ
וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַחר ָע ָלה ַו ָיּ ִאיצוּ
| וַיְ ִהי ִכ ְמ ַצ ֵחק ְבּ ֵעינֵי ֲח ָתנָיוְ (15) :
אָכים ְבּלוֹט ֵלאמֹר | קוּם ַקח ֶאת ִא ְשׁ ְתּ ָך וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי
ַה ַמּ ְל ִ
יך ַהנִּ ְמ ָצאֹת ֶפּן ִתּ ָסּ ֶפה ַבּעֲוֹן ָה ִעיר (16) :וַיִּ ְת ַמ ְה ָמהּ
ְבנ ֶֹת ָ
וּביַד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ְבּ ֶח ְמ ַלת
וּביַד ִא ְשׁתּוֹ ְ
ָשׁים ְבּיָדוֹ ְ
ַח ִזקוּ ָה ֲאנ ִ
ַויּ ֲ
הוֹציאָם
יְ הוָה ָע ָליו | ַויּ ִֹצ ֻאהוּ ַויַּנִּ ֻחהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר (17) :וַיְ ִהי ְכ ִ
יך וְ אַל
אַח ֶר ָ
חוּצה ַויּ ֶ
א ָֹתם ַה ָ
ַפ ֶשׁ ָך אַל ַתּ ִבּיט ֲ
ֹאמר ִה ָמּ ֵלט ַעל נ ְ

ֹאמר לוֹט
ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָכל ַה ִכּ ָכּר | ָה ָה ָרה ִה ָמּ ֵלט ֶפּן ִתּ ָסּ ֶפהַ (18) :ויּ ֶ
ֶיך
ֲא ֵל ֶהם | אַל נָא ֲאדֹנָיִ (19) :הנֵּה נָא ָמ ָצא ַע ְב ְדּ ָך ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ית ִע ָמּ ִדי ְל ַה ֲחיוֹת ֶאת נ ְ
ַתּ ְג ֵדּל ַח ְס ְדּ ָך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ַפ ִשׁי | וְ אָנ ִֹכי לֹא
וַ
ָמ ִתּיִ (20) :הנֵּה נָא
אוּכל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרה ֶפּן ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י ָה ָר ָעה ו ַ
ַ
ָה ִעיר ַהזֹּאת ְקר ָֹבה ָלנוּס ָשׁ ָמּה וְ ִהיא ִמ ְצ ָער | ִא ָמּ ְל ָטה נָּא
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּה
ַפ ִשׁיַ (21) :ויּ ֶ
וּת ִחי נ ְ
ָשׁ ָמּה ֲהלֹא ִמ ְצ ָער ִהוא ְ
ֶיך גַּם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה | ְל ִב ְל ִתּי ָה ְפ ִכּי ֶאת ָה ִעיר ֲא ֶשׁר
אתי ָפנ ָ
ָשׂ ִ
נָ
אוּכל ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר ַעד
ִדּ ַבּ ְר ָתַּ (22) :מ ֵהר ִה ָמּ ֵלט ָשׁ ָמּה ִכּי לֹא ַ
ָצא ַעל
צוֹערַ (23) :ה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָ
ֹא ָך ָשׁ ָמּה | ַעל ֵכּן ָק ָרא ֵשׁם ָה ִעיר ַ
בֲּ
ֲרה (24) :וַיהוָה ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל
אָרץ | וְ לוֹט ָבּא צֹע ָ
ָה ֶ
ָפ ִרית ו ֵ
ַהפ ְֹך ֶאת
ָאשׁ | ֵמ ֵאת יְ הוָה ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (25) :ויּ ֲ
ֲעמ ָֹרה גּ ְ
ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וְ ֵאת ָכּל ַה ִכּ ָכּר | וְ ֵאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ֶה ָע ִרים וְ ֶצ ַמח
ַתּ ֵבּט ִא ְשׁתּוֹ ֵמ ֲ
ָה ֲא ָד ָמה (26) :ו ַ
ַתּ ִהי נְ ִציב ֶמ ַלח(27) :
אַח ָריו | ו ְ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר | ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָע ַמד ָשׁם ֶאת ְפּנֵי
ַשׁ ֵכּם ְ
ַויּ ְ
ַשׁ ֵקף ַעל ְפּנֵי ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה וְ ַעל ָכּל ְפּנֵי ֶא ֶרץ
יְ הוָהַ (28) :ויּ ְ
אָרץ ְכּ ִקיטֹר ַה ִכּ ְב ָשׁן(29) :
ַה ִכּ ָכּר | ַויּ ְ
ַרא וְ ִהנֵּה ָע ָלה ִקיטֹר ָה ֶ
וַיְ ִהי ְבּ ַשׁ ֵחת ֱאל ִֹהים ֶאת ָע ֵרי ַה ִכּ ָכּר וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת
תּוֹך ַה ֲה ֵפ ָכה ַבּ ֲהפ ְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים
אַב ָר ָהם | וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת לוֹט ִמ ְ
ְ
ֲא ֶשׁר י ַ
וּשׁ ֵתּי
ֵשׁב ָבּ ָהר ְ
צּוֹער ַויּ ֶ
ַעל לוֹט ִמ ַ
ָשׁב ָבּ ֵהן לוֹטַ (30) :ויּ ַ
וּשׁ ֵתּי
ֵשׁב ַבּ ְמּ ָע ָרה הוּא ְ
צוֹער | ַויּ ֶ
ָרא ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַ
ְבנ ָֹתיו ִעמּוֹ ִכּי י ֵ
אָבינוּ ז ֵ
ירה ִ
ירה ֶאל ַה ְצּ ִע ָ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
ְבנ ָֹתיוַ (31) :ותּ ֶ
ָקן | וְ ִאישׁ
ַשׁ ֶקה ֶאת
אָרץְ (32) :ל ָכה נ ְ
אָרץ ָלבוֹא ָע ֵלינוּ ְכּ ֶד ֶר ְך ָכּל ָה ֶ
ֵאין ָבּ ֶ
ַתּ ְשׁ ֶקי ָן ֶאת
ָרע (33) :ו ַ
אָבינוּ ז ַ
אָבינוּ יַיִ ן וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ | וּנְ ַחיֶּה ֵמ ִ
ִ
אָבי ָה
ַתּ ְשׁ ַכּב ֶאת ִ
ירה ו ִ
ַתּבֹא ַה ְבּ ִכ ָ
יהן יַיִ ן ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא | ו ָ
ֲא ִב ֶ
ֹאמר
קוּמהּ (34) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַותּ ֶ
וּב ָ
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
וְ לֹא י ַ
ַשׁ ֶקנּוּ יַיִ ן ַגּם
אָבי | נ ְ
ירה ֵהן ָשׁ ַכ ְב ִתּי ֶא ֶמשׁ ֶאת ִ
ירה ֶאל ַה ְצּ ִע ָ
ַה ְבּ ִכ ָ
ַתּ ְשׁ ֶקי ָן ַגּם
ָרע (35) :ו ַ
אָבינוּ ז ַ
ַה ַלּיְ ָלה וּב ִֹאי ִשׁ ְכ ִבי ִעמּוֹ וּנְ ַחיֶּה ֵמ ִ
ַתּ ְשׁ ַכּב ִעמּוֹ
ירה ו ִ
ַתּ ָקם ַה ְצּ ִע ָ
יהן יָיִ ן | ו ָ
ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ֶאת ֲא ִב ֶ
ַתּ ֲה ֶרי ָן ְשׁ ֵתּי ְבנוֹת לוֹט
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
וְ לֹא י ַ
וּב ֻק ָמהּ (36) :ו ַ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מוֹאָב | הוּא
ירה ֵבּן ו ִ
ַתּ ֶלד ַה ְבּ ִכ ָ
יהן (37) :ו ֵ
ֵמ ֲא ִב ֶ
ַתּ ְק ָרא
ָל ָדה ֵבּן ו ִ
ירה גַם ִהוא י ְ
ֲא ִבי מוֹאָב ַעד ַהיּוֹם (38) :וְ ַה ְצּ ִע ָ
ְשׁמוֹ ֶבּן ַע ִמּי | הוּא ֲא ִבי ְבנֵי ַעמּוֹן ַעד ַהיּוֹם:
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וּבין שׁוּר |
ֵשׁב ֵבּין ָק ֵדשׁ ֵ
אַר ָצה ַה ֶנּגֶב ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ְ
) (1וַיִּ ַסּע ִמ ָשּׁם ְ
אַב ָר ָהם ֶאל ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ֲאח ִֹתי ִהוא |
ֹאמר ְ
ַו ָיּגָר ִבּ ְג ָררַ (2) :ויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַלח ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְגּ ָרר וַיִּ ַקּח ֶאת ָשׂ ָרהַ (3) :ו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים
ֹאמר לוֹ ִהנְּ ָך ֵמת ַעל ָה ִא ָשּׁה
ימ ֶל ְך ַבּ ֲחלוֹם ַה ָלּיְ ָלה | ַויּ ֶ
ֶאל ֲא ִב ֶ
יה |
ימ ֶל ְך לֹא ָק ַרב ֵא ֶל ָ
ַא ִב ֶ
ֻלת ָבּ ַעל (4) :ו ֲ
ֲא ֶשׁר ָל ַק ְח ָתּ וְ ִהוא ְבּע ַ
אָמר ִלי
ֹאמר ֲאדֹנָי ֲהגוֹי גַּם ַצ ִדּיק ַתּ ֲהרֹגֲ (5) :הלֹא הוּא ַ
ַויּ ַ
אָחי הוּא | ְבּ ָתם ְל ָב ִבי
אָמ ָרה ִ
ֲאח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא גַם ִהוא ְ
יתי זֹאתַ (6) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲחלֹם
וּבנִ ְקיֹן ַכּ ַפּי ָע ִשׂ ִ
ְ
ָא ְחשׂ ְֹך גַּם אָנ ִֹכי
ָד ְע ִתּי ִכּי ְב ָתם ְל ָב ְב ָך ָע ִשׂי ָת זֹּאת ו ֶ
גַּם אָנ ִֹכי י ַ
יה (7) :וְ ַע ָתּה
יך ִלנְ גּ ַֹע ֵא ֶל ָ
אוֹת ָך ֵמ ֲחטוֹ ִלי | ַעל ֵכּן לֹא נְ ַת ִתּ ָ
ְ
ָביא הוּא וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ַע ְד ָך ו ְ
ֶחיֵה | וְ ִאם
ָה ֵשׁב ֵא ֶשׁת ָה ִאישׁ ִכּי נ ִ
ַשׁ ֵכּם
אַתּה וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ְךַ (8) :ויּ ְ
ֵאינְ ָך ֵמ ִשׁיב ַדּע ִכּי מוֹת ָתּמוּת ָ
ֲב ָדיו וַיְ ַד ֵבּר ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ְק ָרא ְל ָכל ע ָ
ימ ֶל ְך
ָשׁים ְמאֹד (9) :וַיִּ ְק ָרא ֲא ִב ֶ
יראוּ ָה ֲאנ ִ
ֵיהם | וַיִּ ְ
אָזנ ֶ
ָה ֵא ֶלּה ְבּ ְ
אתי ָל ְך ִכּי ֵה ֵבא ָת
וּמה ָח ָט ִ
ית ָלּנוּ ֶ
ֹאמר לוֹ ֶמה ָע ִשׂ ָ
אַב ָר ָהם ַויּ ֶ
ְל ְ
ית
ֵעשׂוּ ָע ִשׂ ָ
ֲשׂים ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
ָע ַלי וְ ַעל ַמ ְמ ַל ְכ ִתּי ֲח ָטאָה ְגד ָֹלה | ַמע ִ
ית ִכּי ָע ִשׂי ָת
אַב ָר ָהם | ָמה ָר ִא ָ
ימ ֶל ְך ֶאל ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ִע ָמּ ִדיַ (10) :ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ִכּי ַ
ֹאמר ְ
ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (11) :ויּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ַרק ֵאין
ַה ָרגוּנִ י ַעל ְדּ ַבר ִא ְשׁ ִתּי(12) :
יִ ְראַת ֱאל ִֹהים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה | ו ֲ
ַתּ ִהי ִלי
אַך לֹא ַבת ִא ִמּי | ו ְ
אָבי ִהוא ְ
אָמנָה ֲאח ִֹתי ַבת ִ
וְ גַם ְ
אָבי
ְל ִא ָשּׁה (13) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְתעוּ א ִֹתי ֱאל ִֹהים ִמ ֵבּית ִ
ֲשׂי ִע ָמּ ִדי | ֶאל ָכּל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
ָוא ַֹמר ָלהּ זֶה ַח ְס ֵדּ ְך ֲא ֶשׁר ַתּע ִ
אָחי הוּא (14) :וַיִּ ַקּח ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך צֹאן
נָבוֹא ָשׁ ָמּה ִא ְמ ִרי ִלי ִ
ָשׁב לוֹ ֵאת ָשׂ ָרה
אַב ָר ָהם | ַויּ ֶ
וּשׁ ָפחֹת וַיִּ ֵתּן ְל ְ
ֲב ִדים ְ
וּב ָקר ַוע ָ
ָ
יך
ֶיך | ַבּטּוֹב ְבּ ֵעי ֶנ ָ
אַר ִצי ְל ָפנ ָ
ימ ֶל ְך ִהנֵּה ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ִא ְשׁתּוַֹ (15) :ויּ ֶ
יך ִהנֵּה הוּא
אָמר ִהנֵּה נ ַ
וּל ָשׂ ָרה ַ
ֵשׁבְ (16) :
אָח ְ
ָת ִתּי ֶא ֶלף ֶכּ ֶסף ְל ִ
ָל ְך ְכּסוּת ֵעינַיִ ם ְלכֹל ֲא ֶשׁר ִא ָתּ ְך | וְ ֵאת כֹּל וְ נ ָֹכ ַחת(17) :
ימ ֶל ְך
אַב ָר ָהם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים | וַיִּ ְר ָפּא ֱאל ִֹהים ֶאת ֲא ִב ֶ
וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ְ
וְ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ְ
ֵלדוִּ (18) :כּי ָעצֹר ָע ַצר יְ הוָה ְבּ ַעד ָכּל
אַמה ָֹתיו ַויּ ֵ
אַב ָר ָהם:
ימ ֶל ְך | ַעל ְדּ ַבר ָשׂ ָרה ֵא ֶשׁת ְ
ֶר ֶחם ְל ֵבית ֲא ִב ֶ
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ַעשׂ יְ הוָה ְל ָשׂ ָרה
אָמר | ַויּ ַ
) (1וַיהוָה ָפּ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
אַב ָר ָהם ֵבּן ִל ְז ֻקנָיו |
ַתּ ֶלד ָשׂ ָרה ְל ְ
ַתּ ַהר ו ֵ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר (2) :ו ַ
ַל ֵ
אַב ָר ָהם ֶאת ֶשׁם
מּוֹעד ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר אֹתוֹ ֱאל ִֹהים (3) :וַיִּ ְק ָרא ְ
אַב ָר ָהם
ָמל ְ
ָל ָדה לּוֹ ָשׂ ָרה יִ ְצ ָחקַ (4) :ויּ ָ
נּוֹלד לוֹ ֲא ֶשׁר י ְ
ְבּנוֹ ַה ַ
ָמים | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים(5) :
ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ֶבּן ְשׁמֹנַת י ִ
וְ ְ
ֹאמר
ָלד לוֹ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוַֹ (6) :ותּ ֶ
אַב ָר ָהם ֶבּן ְמאַת ָשׁנָה | ְבּ ִהוּ ֶ
ֹאמר
ָשׂ ָרה ְצחֹק ָע ָשׂה ִלי ֱאל ִֹהים | ָכּל ַהשּׁ ֵֹמ ַע יִ ְצ ַחק ִליַ (7) :ותּ ֶ
ָל ְד ִתּי ֵבן ִל ְז ֻק ָניו:
יקה ָבנִ ים ָשׂ ָרה | ִכּי י ַ
אַב ָר ָהם ֵהינִ ָ
ִמי ִמ ֵלּל ְל ְ
ָמל
אַב ָר ָהם ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל ְבּיוֹם ִהגּ ֵ
ַעשׂ ְ
ָמל | ַויּ ַ
ֶלד וַיִּ גּ ַ
) (8וַיִּ ְג ַדּל ַהיּ ֶ
ָל ָדה
ַתּ ֶרא ָשׂ ָרה ֶאת ֶבּן ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ֲא ֶשׁר י ְ
ֶאת יִ ְצ ָחק (9) :ו ֵ
ְל ְ
אָמה ַהזֹּאת
ָרשׁ ָה ָ
אַב ָר ָהם גּ ֵ
ֹאמר ְל ְ
אַב ָר ָהם ְמ ַצ ֵחקַ (10) :ותּ ֶ
אָמה ַהזֹּאת ִעם ְבּנִ י ִעם יִ ְצ ָחק:
ירשׁ ֶבּן ָה ָ
וְ ֶאת ְבּ ָנהּ | ִכּי לֹא יִ ַ
אַב ָר ָהם | ַעל אוֹדֹת ְבּנוֹ(12) :
ֵרע ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ְבּ ֵעינֵי ְ
)ַ (11ויּ ַ
ַער וְ ַעל
ֶיך ַעל ַהנּ ַ
ֵרע ְבּ ֵעינ ָ
אַב ָר ָהם אַל י ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ְ
ַויּ ֶ
יך ָשׂ ָרה ְשׁ ַמע ְבּק ָֹלהּ | ִכּי ְביִ ְצ ָחק
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֲא ָמ ֶת ָך כֹּל ֲא ֶשׁר תּ ַ
ֲך
ַרע ָ
ימנּוּ | ִכּי ז ְ
ָרע (13) :וְ גַם ֶאת ֶבּן ָה ָ
אָמה ְלגוֹי ֲא ִשׂ ֶ
יִ ָקּ ֵרא ְל ָך ז ַ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח ֶל ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם וַיִּ ֵתּן
ַשׁ ֵכּם ְ
הוּאַ (14) :ויּ ְ
ַתּ ַתע
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
ֶאל ָהגָר ָשׂם ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ וְ ֶאת ַהיּ ֶ
ֶלד וַיְ ַשׁ ְלּ ֶח ָה | ו ֵ
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ֶאת
ְבּ ִמ ְד ַבּר ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע (15) :וַיִּ ְכלוּ ַה ַמּיִ ם ִמן ַה ֵח ֶמת | ו ַ
ַתּ ֶשׁב ָלהּ ִמ ֶנּגֶד ַה ְר ֵחק
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
יחם (16) :ו ֵ
אַחד ַה ִשּׂ ִ
ֶלד ַתּ ַחת ַ
ַהיּ ֶ
אָמ ָרה אַל ֶא ְר ֶאה ְבּמוֹת ַהיּ ֶ
ַתּ ֶשׁב ִמ ֶנּ ֶגד
ָלד | ו ֵ
ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁת ִכּי ְ
ַער
ַתּ ְב ְךּ (17) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת קוֹל ַהנּ ַ
ַתּ ָשּׂא ֶאת ק ָֹלהּ ו ֵ
וִ
ֹאמר ָלהּ ַמה ָלּ ְך
אַך ֱאל ִֹהים ֶאל ָהגָר ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ַמ ְל ְ
ַער ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא
יר ִאי ִכּי ָשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל קוֹל ַהנּ ַ
ָהגָר | אַל ִתּ ְ
ָד ְך בּוֹ | ִכּי ְלגוֹי
יקי ֶאת י ֵ
ַער וְ ַה ֲח ִז ִ
קוּמי ְשׂ ִאי ֶאת ַהנּ ַ
ָשׁםִ (18) :
ַתּ ֶרא ְבּ ֵאר ָמיִ ם
ֶיה ו ֵ
ימנּוּ (19) :וַיִּ ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶאת ֵעינ ָ
גָּדוֹל ֲא ִשׂ ֶ
ָער (20) :וַיְ ִהי
ַתּ ְשׁ ְק ֶאת ַהנּ ַ
ַתּ ַמ ֵלּא ֶאת ַה ֵח ֶמת ַמיִ ם ו ַ
ַתּ ֶל ְך ו ְ
| וֵ
ַער וַיִּ ְג ָדּל | ַויּ ֶ
ֱאל ִֹהים ֶאת ַהנּ ַ
ֵשׁב ַבּ ִמּ ְד ָבּר וַיְ ִהי ר ֶֹבה ַק ָשּׁת(21) :
ַתּ ַקּח לוֹ ִאמּוֹ ִא ָשּׁה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ארן | ו ִ
ֵשׁב ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ַויּ ֶ
וּפיכֹל ַשׂר ְצ ָבאוֹ ֶאל
ימ ֶל ְך ִ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
) (22וַיְ ִהי ָבּ ֵעת ַה ִהוא ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֵלאמֹר | ֱאל ִֹהים ִע ְמּ ָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָ
ְ
אַתּה ע ֶֹשׂה(23) :
ֶכ ִדּי |
וּלנ ְ
וּלנִ ינִ י ְ
וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ֵבאל ִֹהים ֵהנָּה ִאם ִתּ ְשׁקֹר ִלי ְ
ַר ָתּה
אָרץ ֲא ֶשׁר גּ ְ
ֲשׂה ִע ָמּ ִדי וְ ִעם ָה ֶ
יתי ִע ְמּ ָך ַתּע ֶ
ַכּ ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
אַב ָר ָהם
הוֹכ ַח ְ
אַב ָר ָהם אָנ ִֹכי ִא ָשּׁ ֵב ַע (25) :וְ ִ
ֹאמר ְ
ָבּהַּ (24) :ויּ ֶ

ימ ֶל ְך | ַעל אֹדוֹת ְבּ ֵאר ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר גּ ְָזלוּ ַע ְב ֵדי
ֶאת ֲא ִב ֶ
ָד ְע ִתּי ִמי ָע ָשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר
ימ ֶל ְך לֹא י ַ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְךַ (26) :ויּ ֶ
ֲא ִב ֶ
ַד ָתּ ִלּי וְ גַם אָנ ִֹכי לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִבּ ְל ִתּי
אַתּה לֹא ִהגּ ְ
ַהזֶּה | וְ גַם ָ
ימ ֶל ְך | וַיִּ ְכ ְרתוּ
וּב ָקר וַיִּ ֵתּן ַל ֲא ִב ֶ
אַב ָר ָהם צֹאן ָ
ַהיּוֹם (27) :וַיִּ ַקּח ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ֶשׁ ַבע ִכּ ְבשֹׂת ַהצֹּאן
ַצּב ְ
ֵיהם ְבּ ִריתַ (28) :ויּ ֵ
ְשׁנ ֶ
אַב ָר ָהם | ָמה ֵהנָּה ֶשׁ ַבע
ימ ֶל ְך ֶאל ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ְל ַב ְדּ ֶהןַ (29) :ויּ ֶ
ֹאמר ִכּי ֶאת ֶשׁ ַבע
ְכּ ָבשֹׂת ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִה ַצּ ְב ָתּ ְל ַב ָדּנָהַ (30) :ויּ ֶ
ָדי | ַבּעֲבוּר ִתּ ְהיֶה ִלּי ְל ֵע ָדה ִכּי ָח ַפ ְר ִתּי ֶאת
ְכּ ָבשֹׂת ִתּ ַקּח ִמיּ ִ
ַה ְבּ ֵאר ַהזֹּאתַ (31) :על ֵכּן ָק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּא ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע | ִכּי
ָקם
ֵיהם (32) :וַיִּ ְכ ְרתוּ ְב ִרית ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע | ַויּ ָ
ָשׁם נִ ְשׁ ְבּעוּ ְשׁנ ֶ
וּפיכֹל ַשׂר ְצ ָבאוֹ ַויּ ֻ
ָשׁבוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (33) :וַיִּ ַטּע
ימ ֶל ְך ִ
ֲא ִב ֶ
עוֹלםַ (34) :ו ָיּגָר
ֶא ֶשׁל ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע | וַיִּ ְק ָרא ָשׁם ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֵאל ָ
ָמים ַר ִבּים:
אַב ָר ָהם ְבּ ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים י ִ
ְ
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אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָסּה ֶאת ְ
אַב ָר ָהם |
) (1וַיְ ִהי ַ
ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִבּנְ ָך
ֹאמר ִהנֵּנִ יַ (2) :ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ְ
ַויּ ֶ
אָה ְב ָתּ ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶל ְך ְל ָך ֶאל ֶא ֶרץ ַהמּ ִֹריָּה |
ֶאת יְ ִח ְ
יד ָך ֲא ֶשׁר ַ
יך(3) :
אַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֲלהוּ ָשׁם ְלע ָֹלה ַעל ַ
וְ ַהע ֵ
ַחבֹשׁ ֶאת ֲחמֹרוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׁנֵי נְ ָע ָריו
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ֲ
ַשׁ ֵכּם ְ
ַויּ ְ
ֵל ְך ֶאל ַה ָמּקוֹם
ָקם ַויּ ֶ
ֲצי ע ָֹלה ַויּ ָ
ִאתּוֹ וְ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ | וַיְ ַב ַקּע ע ֵ
אַב ָר ָהם ֶאת
ישׁי וַיִּ ָשּׂא ְ
אָמר לוֹ ָה ֱאל ִֹהיםַ (4) :בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲא ֶשׁר ַ
אַב ָר ָהם ֶאל נְ ָע ָריו
ֹאמר ְ
ַרא ֶאת ַה ָמּקוֹם ֵמ ָרחֹקַ (5) :ויּ ֶ
ֵעינָיו ַויּ ְ
ֵל ָכה ַעד כֹּה | וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲח ֶוה
ַער נ ְ
ַאנִ י וְ ַהנּ ַ
ְשׁבוּ ָל ֶכם פֹּה ִעם ַה ֲחמוֹר ו ֲ
ָשׂם ַעל
ֲצי ָהע ָֹלה ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֶאת ע ֵ
יכם (6) :וַיִּ ַקּח ְ
ָשׁוּבה ֲא ֵל ֶ
וְ נ ָ
ֵיהם
ֵלכוּ ְשׁנ ֶ
יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ ֶאת ָה ֵאשׁ וְ ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת | ַויּ ְ
אמר
אָבי ַויֹּ ֶ
ֹאמר ִ
אָביו ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל ְ
ַח ָדּוַ (7) :ויּ ֶ
יְ
ֹאמר ִהנֵּה ָה ֵאשׁ וְ ָה ֵע ִצים וְ אַיֵּה ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה(8) :
ִהנֶּנִּ י ְבנִ י | ַויּ ֶ
ֵלכוּ
אַב ָר ָהם ֱאל ִֹהים יִ ְר ֶאה לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה ְבּנִ י | ַויּ ְ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
אָמר לוֹ ָה ֱאל ִֹהים
ַח ָדּוַ (9) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
ֵיהם י ְ
ְשׁנ ֶ
וַיִּ ֶבן ָשׁם ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַו ַיּ ֲער ְֹך ֶאת ָה ֵע ִצים | ַו ַיּ ֲעקֹד ֶאת
ָשׂם אֹתוֹ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִמ ַמּ ַעל ָל ֵע ִצים (10) :וַיִּ ְשׁ ַלח
יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֶאת יָדוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת | ִל ְשׁחֹט ֶאת ְבּנוֹ(11) :
ְ

אַב ָר ָהם
ֹאמר אַ ְב ָר ָהם ְ
אַך יְ הוָה ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ
ַער וְ אַל ַתּ ַעשׂ
ָד ָך ֶאל ַהנּ ַ
ֹאמר אַל ִתּ ְשׁ ַלח י ְ
ֹאמר ִהנֵּנִ יַ (12) :ויּ ֶ
| ַויּ ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ָ
לוֹ ְמ ָ
אַתּה וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ
אוּמּה | ִכּי ַע ָתּה י ַ
ַרא
אַב ָר ָהם ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
יד ָך ִמ ֶמּנִּ י (13) :וַיִּ ָשּׂא ְ
ֶאת ִבּנְ ָך ֶאת יְ ִח ְ
ֵל ְך ְ
ֶא ַחז ַבּ ְסּ ַב ְך ְבּ ַק ְרנָיו | ַויּ ֶ
אַחר נ ֱ
וְ ִהנֵּה אַיִ ל ַ
אַב ָר ָהם וַיִּ ַקּח ֶאת
אַב ָר ָהם ֵשׁם
ֲלהוּ ְלע ָֹלה ַתּ ַחת ְבּנוֹ (14) :וַיִּ ְק ָרא ְ
ָהאַיִ ל ַו ַיּע ֵ
ֵאָמר ַהיּוֹם ְבּ ַהר יְ הוָה
ַה ָמּקוֹם ַההוּא יְ הוָה יִ ְר ֶאה | ֲא ֶשׁר י ֵ
אַב ָר ָהם | ֵשׁנִ ית ִמן
אַך יְ הוָה ֶאל ְ
ֵר ֶאה (15) :וַיִּ ְק ָרא ַמ ְל ְ
יָ
ַען ֲא ֶשׁר
ֹאמר ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי י ַ
ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (16) :ויּ ֶ
ית ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאת ִבּנְ ָך ֶאת יְ ִחי ֶד ָך(17) :
ָע ִשׂ ָ
ֲך ְכּ ְ
ַרע ָ
ִכּי ָב ֵר ְך ֲא ָב ֶר ְכ ָך וְ ַה ְר ָבּה אַ ְר ֶבּה ֶאת ז ְ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ֲך ֵאת ַשׁ ַער אֹיְ ָביו(18) :
ַרע ָ
וְ ַכחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם | וְ יִ ַרשׁ ז ְ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
ַרע ָ
וְ ִה ְת ָבּרֲכוּ ְבז ְ
אָרץ | ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּק ִֹלי:
ַח ָדּו ֶאל ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע |
ֵלכוּ י ְ
ָקמוּ ַויּ ְ
אַב ָר ָהם ֶאל נְ ָע ָריו ַויּ ֻ
ָשׁב ְ
)ַ (19ויּ ָ
אַב ָר ָהם ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע:
ֵשׁב ְ
ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֵלאמֹר | ִהנֵּה
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויֻּגַּד ְל ְ
) (20וַיְ ִהי ֲ
יךֶ (21) :את עוּץ ְבּכֹרוֹ
אָח ָ
ָל ָדה ִמ ְל ָכּה גַם ִהוא ָבּנִ ים ְלנָחוֹר ִ
יְ
מוּאל ֲא ִבי ֲא ָרם (22) :וְ ֶאת ֶכּ ֶשׂד וְ ֶאת
אָחיו | וְ ֶאת ְק ֵ
וְ ֶאת בּוּז ִ
ֲחזוֹ וְ ֶאת ִפּ ְל ָדּשׁ וְ ֶאת יִ ְד ָלף | וְ ֵאת ְבּ ֵ
ָלד
תוּאל י ַ
וּב ֵ
תוּאלְ (23) :
אַב ָר ָהם:
ָל ָדה ִמ ְל ָכּה ְלנָחוֹר ֲא ִחי ְ
ֶאת ִר ְב ָקה | ְשׁמֹנָה ֵא ֶלּה י ְ
ַתּ ֶלד גַּם ִהוא ֶאת ֶט ַבח וְ ֶאת
אוּמה | ו ֵ
וּשׁ ָמהּ ְר ָ
יל ְגשׁוֹ ְ
וּפ ַ
)ִ (24
ַחם וְ ֶאת ַתּ ַחשׁ וְ ֶאת ַמע ָ
ֲכה:
גַּ
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) (1וַיִּ ְהיוּ ַחיֵּי ָשׂ ָרה ֵמאָה ָשׁנָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים | ְשׁנֵי
אַר ַבּע ִהוא ֶח ְברוֹן ְבּ ֶא ֶרץ
ַתּ ָמת ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְריַת ְ
ַחיֵּי ָשׂ ָרה (2) :ו ָ
ָקם
אַב ָר ָהם ִל ְספֹּד ְל ָשׂ ָרה וְ ִל ְבכּ ָֹתהַּ (3) :ויּ ָ
ָען | ַו ָיּבֹא ְ
ְכּנ ַ
אַב ָר ָהם ֵמ ַעל ְפּנֵי ֵמתוֹ | וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי ֵחת ֵלאמֹר (4) :גֵּר
ְ
וְ ָ
תוֹשׁב אָנ ִֹכי ִע ָמּ ֶכם | ְתּנוּ ִלי ֲא ֻחזַּת ֶק ֶבר ִע ָמּ ֶכם וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֵמ ִתי
אַב ָר ָהם ֵלאמֹר לוְֹ (6) :שׁ ָמ ֵענוּ
ִמ ְלּ ָפנָיַ (5) :ו ַיּעֲנוּ ְבנֵי ֵחת ֶאת ְ
תוֹכנוּ ְבּ ִמ ְב ַחר ְק ָב ֵרינוּ ְקבֹר ֶאת
אַתּה ְבּ ֵ
ֲאדֹנִ י נְ ִשׂיא ֱאל ִֹהים ָ
ֵמ ֶת ָך | ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ִק ְברוֹ לֹא יִ ְכ ֶלה ִמ ְמּ ָך ִמ ְקּבֹר ֵמ ֶת ָך(7) :
אָרץ ִל ְבנֵי ֵחת (8) :וַיְ ַד ֵבּר ִא ָתּם
אַב ָר ָהם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ַעם ָה ֶ
ָקם ְ
ַויּ ָ

ַפ ְשׁ ֶכם ִל ְקבֹּר ֶאת ֵמ ִתי ִמ ְלּ ָפנַי ְשׁ ָמעוּנִ י
ֵלאמֹר | ִאם יֵשׁ ֶאת נ ְ
וּפ ְגעוּ ִלי ְבּ ֶע ְפרוֹן ֶבּן צ ַֹחר (9) :וְ יִ ֶתּן ִלי ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה
ִ
ֲא ֶשׁר לוֹ ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ָשׂ ֵדהוּ | ְבּ ֶכ ֶסף ָמ ֵלא יִ ְתּ ֶננָּה ִלי ְבּתוֹ ְכ ֶכם
ַען ֶע ְפרוֹן
תוֹך ְבּנֵי ֵחת | ַויּ ַ
ַל ֲא ֻחזַּת ָק ֶבר (10) :וְ ֶע ְפרוֹן י ֵֹשׁב ְבּ ְ
אָזנֵי ְבנֵי ֵחת ְלכֹל ָבּ ֵאי ַשׁ ַער ִעירוֹ ֵלאמֹר:
אַב ָר ָהם ְבּ ְ
ַה ִח ִתּי ֶאת ְ
ָת ִתּי ָל ְך וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר בּוֹ ְל ָך
) (11לֹא ֲאדֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ י ַה ָשּׂ ֶדה נ ַ
יה ָלּ ְך ְקבֹר ֵמ ֶת ָך (12) :וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ
נְ ַת ִתּי ָה | ְל ֵעינֵי ְבנֵי ַע ִמּי נְ ַת ִתּ ָ
אָזנֵי ַעם
אָרץ (13) :וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ֶע ְפרוֹן ְבּ ְ
אַב ָר ָהם ִל ְפנֵי ַעם ָה ֶ
ְ
ָת ִתּי ֶכּ ֶסף ַה ָשּׂ ֶדה ַקח
אַתּה לוּ ְשׁ ָמ ֵענִ י | נ ַ
אַך ִאם ָ
אָרץ ֵלאמֹר ְ
ָה ֶ
אַב ָר ָהם
ַען ֶע ְפרוֹן ֶאת ְ
ִמ ֶמּנִּ י וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֶאת ֵמ ִתי ָשׁ ָמּהַ (14) :ויּ ַ
אַר ַבּע ֵמאֹת ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ֵבּינִ י
ֵלאמֹר לוֲֹ (15) :אדֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ י ֶא ֶרץ ְ
אַב ָר ָהם ֶאל
וּבינְ ָך ַמה ִהוא | וְ ֶאת ֵמ ְת ָך ְקבֹר (16) :וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
ֵ
ֶע ְפרוֹן וַיִּ ְשׁקֹל ְ
אָזנֵי ְבנֵי
אַב ָר ָהם ְל ֶע ְפרֹן ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ְ
ָקם ְשׂ ֵדה
אַר ַבּע ֵמאוֹת ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ע ֵֹבר ַלסּ ֵֹחרַ (17) :ויּ ָ
ֵחת | ְ
ֶע ְפרוֹן ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא | ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה
ֲא ֶשׁר בּוֹ וְ ָכל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ְגּבֻלוֹ ָס ִביב(18) :
אַב ָר ָהם ְל ִמ ְקנָה ְל ֵעינֵי ְבנֵי ֵחת | ְבּכֹל ָבּ ֵאי ַשׁ ַער ִעירוֹ(19) :
ְל ְ
אַח ֵרי ֵכן ָק ַבר ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ֶאל ְמ ָע ַרת ְשׂ ֵדה
וְ ֲ
ָקם
ָעןַ (20) :ויּ ָ
ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ַעל ְפּנֵי ַמ ְמ ֵרא ִהוא ֶח ְברוֹן | ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַב ָר ָהם ַל ֲא ֻחזַּת ָק ֶבר | ֵמ ֵאת ְבּנֵי
ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר בּוֹ ְל ְ
ֵחת:
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אַב ָר ָהם ַבּכֹּל:
ָמים | וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת ְ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
אַב ָר ָהם ז ֵ
) (1וְ ְ
אַב ָר ָהם ֶאל ַע ְבדּוֹ ְז ַקן ֵבּיתוֹ ַהמּ ֵֹשׁל ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ |
ֹאמר ְ
)ַ (2ויּ ֶ
ֲך ַבּיהוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אַשׁ ִבּיע ָ
ָד ָך ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי (3) :וְ ְ
ִשׂים ָנא י ְ
אָרץ | ֲא ֶשׁר לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנ ֲענִ י ֲא ֶשׁר
וֵאל ֵֹהי ָה ֶ
מוֹל ְד ִתּי ֵתּ ֵל ְך |
יוֹשׁב ְבּ ִק ְרבּוִֹ (4) :כּי ֶאל ְ
אַר ִצי וְ ֶאל ַ
אָנ ִֹכי ֵ
אוּלי לֹא
ֹאמר ֵא ָליו ָה ֶע ֶבד ַ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחקַ (5) :ויּ ֶ
אָשׁיב
אָרץ ַהזֹּאת | ֶה ָה ֵשׁב ִ
אַח ַרי ֶאל ָה ֶ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ֲ
ת ֶ
ָצ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר י ָ
ֶאת ִבּנְ ָך ֶאל ָה ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
את ִמ ָשּׁםַ (6) :ויּ ֶ
אַב ָר ָהם | ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ָתּ ִשׁיב ֶאת ְבּנִ י ָשׁ ָמּה (7) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ְ
מוֹל ְד ִתּי ַו ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
וּמ ֶא ֶרץ ַ
אָבי ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵבּית ִ

אָרץ ַהזֹּאת | הוּא
ֲך ֶא ֵתּן ֶאת ָה ֶ
ַרע ָ
ַא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ִלי ֵלאמֹר ְלז ְ
ִלי ו ֲ
ֶיך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ָשּׁם (8) :וְ ִאם לֹא
יִ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָכוֹ ְל ָפנ ָ
ית ִמ ְשּׁב ָ
יך וְ נִ ִקּ ָ
אַח ֶר ָ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ֲ
ֻע ִתי זֹאת | ַרק ֶאת
ת ֶ
ֶר ְך
ָשׂם ָה ֶע ֶבד ֶאת יָדוֹ ַתּ ַחת י ֶ
ְבּנִ י לֹא ָת ֵשׁב ָשׁ ָמּהַ (9) :ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֲאדֹנָיו | וַיִּ ָשּׁ ַבע לוֹ ַעל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה (10) :וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד
ְ
ָקם
ֵל ְך וְ ָכל טוּב ֲאדֹנָיו ְבּיָדוֹ | ַויּ ָ
ֲשׂ ָרה ְג ַמ ִלּים ִמ ְגּ ַמ ֵלּי ֲאדֹנָיו ַויּ ֶ
עָ
ַב ֵר ְך ַה ְגּ ַמ ִלּים
ַה ַריִ ם ֶאל ִעיר נָחוֹרַ (11) :ויּ ְ
ֵל ְך ֶאל ֲא ַרם נ ֲ
ַויּ ֶ
ֹאבֹת:
ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל ְבּ ֵאר ַה ָמּיִ ם | ְל ֵעת ֶע ֶרב ְל ֵעת ֵצאת ַהשּׁ ֲ
אַב ָר ָהם ַה ְק ֵרה נָא ְל ָפנַי ַהיּוֹם |
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
)ַ (12ויּ ַ
אַב ָר ָהםִ (13) :הנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל ֵעין
ֲשׂה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ְ
ַוע ֵ
וּבנוֹת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר י ְֹצאֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם (14) :וְ ָהיָה
ַה ָמּיִ ם | ְ
יה ַה ִטּי נָא ַכ ֵדּ ְך וְ ֶא ְשׁ ֶתּה וְ אָ ְמ ָרה ְשׁ ֵתה
ֲר ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ַה ַנּע ָ
וּבהּ ֵא ַדע ִכּי
אַשׁ ֶקה | א ָֹתהּ ה ַֹכ ְח ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ְליִ ְצ ָחק ָ
יך ְ
וְ גַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י (15) :וַיְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר וְ ִה ֵנּה
ָע ִשׂ ָ
תוּאל ֶבּן ִמ ְל ָכּה ֵא ֶשׁת ָנחוֹר ֲא ִחי
ֻלּ ָדה ִל ְב ֵ
ִר ְב ָקה י ֵֹצאת ֲא ֶשׁר י ְ
ֲר ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד
אַ ְב ָר ָהם | וְ ַכ ָדּהּ ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ (16) :וְ ַה ַנּע ָ
ַתּ ַעל:
ַתּ ַמ ֵלּא ַכ ָדּהּ ו ָ
ַתּ ֶרד ָה ַעיְ נָה ו ְ
תוּלה וְ ִאישׁ לֹא יְ ָד ָעהּ | ו ֵ
ְבּ ָ
יאינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם
ֹאמר ַה ְג ִמ ִ
אתהּ | ַויּ ֶ
ָרץ ָה ֶע ֶבד ִל ְק ָר ָ
)ַ (17ויּ ָ
ִמ ַכּ ֵדּ ְךַ (18) :ותּ ֶ
ָדהּ
ַתּ ַמ ֵהר ַותּ ֶֹרד ַכּ ָדּהּ ַעל י ָ
ֹאמר ְשׁ ֵתה ֲאדֹנִ י | ו ְ
יך ֶא ְשׁאָב
ֹאמר גַּם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
ַתּ ַכל ְל ַה ְשׁקֹתוֹ | ַותּ ֶ
ַתּ ְשׁ ֵקהוּ (19) :ו ְ
וַ
ַתּ ַמ ֵהר ו ְ
ַעד ִאם ִכּלּוּ ִל ְשׁתֹּת (20) :ו ְ
ַתּ ָרץ
ַתּ ַער ַכּ ָדּהּ ֶאל ַהשּׁ ֶֹקת ו ָ
ַתּ ְשׁאַב ְל ָכל ְגּ ַמ ָלּיו (21) :וְ ָה ִאישׁ
עוֹד ֶאל ַה ְבּ ֵאר ִל ְשׁאֹב | ו ִ
יח יְ הוָה ַדּ ְרכּוֹ ִאם לֹא:
ִמ ְשׁ ָתּ ֵאה ָלהּ | ַמ ֲח ִרישׁ ָל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
ָהב
) (22וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּלּוּ ַה ְגּ ַמ ִלּים ִל ְשׁתּוֹת וַיִּ ַקּח ָה ִאישׁ ֶנזֶם ז ָ
ָהב ִמ ְשׁ ָק ָלם:
ֲשׂ ָרה ז ָ
יה ע ָ
ָד ָ
ידים ַעל י ֶ
וּשׁנֵי ְצ ִמ ִ
ֶבּ ַקע ִמ ְשׁ ָקלוֹ | ְ
יך ָמקוֹם
אָב ְ
ידי נָא ִלי | ֲהיֵשׁ ֵבּית ִ
אַתּ ַה ִגּ ִ
ֹאמר ַבּת ִמי ְ
)ַ (23ויּ ֶ
תוּאל אָנ ִֹכי | ֶבּן ִמ ְל ָכּה ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֵא ָליו ַבּת ְבּ ֵ
ָלנוּ ָל ִליןַ (24) :ותּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו גַּם ֶתּ ֶבן גַּם ִמ ְספּוֹא ַרב ִע ָמּנוּ |
ָל ָדה ְלנָחוֹרַ (25) :ותּ ֶ
יְ
גַּם ָמקוֹם ָללוּן (26) :וַיִּ קֹּד ָה ִאישׁ וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַליהוָה(27) :
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר לֹא ָע ַזב ַח ְסדּוֹ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
ֹאמר ָבּ ְ
ַויּ ֶ
ָחנִ י יְ הוָה ֵבּית ֲא ֵחי ֲאדֹנִ י:
ַא ִמתּוֹ ֵמ ִעם ֲאדֹנִ י | אָנ ִֹכי ַבּ ֶדּ ֶר ְך נ ַ
וֲ
) (28ו ָ
ַתּגֵּד ְל ֵבית ִא ָמּהּ | ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה(29) :
ֲר ו ַ
ַתּ ָרץ ַה ַנּע ָ
חוּצה ֶאל
ָרץ ָל ָבן ֶאל ָה ִאישׁ ַה ָ
וּשׁמוֹ ָל ָבן | ַויּ ָ
וּל ִר ְב ָקה אָח ְ
ְ
ָה ָעיִ ן (30) :וַיְ ִהי ִכּ ְראֹת ֶאת ַה ֶנּזֶם וְ ֶאת ַה ְצּ ִמ ִדים ַעל יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ

וּכ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה ֲאחֹתוֹ ֵלאמֹר כֹּה ִד ֶבּר ֵא ַלי ָה ִאישׁ |
ְ
ֹאמר
ַו ָיּבֹא ֶאל ָה ִאישׁ וְ ִהנֵּה ע ֵֹמד ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים ַעל ָה ָעיִ ןַ (31) :ויּ ֶ
יתי ַה ַבּיִ ת
רוּך יְ הוָה | ָל ָמּה ַת ֲעמֹד ַבּחוּץ וְ אָנ ִֹכי ִפּנִּ ִ
בּוֹא ְבּ ְ
וּמקוֹם ַל ְגּ ַמ ִלּיםַ (32) :ו ָיּבֹא ָה ִאישׁ ַה ַבּיְ ָתה וַיְ ַפ ַתּח ַה ְגּ ַמ ִלּים |
ָ
ָשׁים
וּמיִ ם ִל ְרחֹץ ַר ְג ָליו וְ ַר ְג ֵלי ָה ֲאנ ִ
וּמ ְספּוֹא ַל ְגּ ַמ ִלּים ַ
וַיִּ ֵתּן ֶתּ ֶבן ִ
ֹאמר לֹא
ַיּוּשׂם קרי[ ְל ָפנָיו ֶל ֱאכֹל ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (33) :ויישׂם ]ו ַ
ֹאמר | ֶע ֶבד
ֹאמר ַדּ ֵבּרַ (34) :ויּ ַ
א ַֹכל ַעד ִאם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְדּ ָב ָרי | ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם אָנ ִֹכי (35) :וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת ֲאדֹנִ י ְמאֹד וַיִּ ְג ָדּל | וַיִּ ֶתּן
ְ
ַחמ ִֹרים:
לוֹ צֹאן ָ
וּג ַמ ִלּים ו ֲ
וּשׁ ָפחֹת ְ
ֲב ִדם ְ
ָהב ַוע ָ
וּב ָקר וְ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
ָתהּ | וַיִּ ֶתּן לּוֹ
אַח ֵרי ִז ְקנ ָ
ַתּ ֶלד ָשׂ ָרה ֵא ֶשׁת ֲאדֹנִ י ֵבן ַלאדֹנִ י ֲ
) (36ו ֵ
ַשׁ ִבּ ֵענִ י ֲאדֹנִ י ֵלאמֹר | לֹא ִתּ ַקּח ִא ָשּׁה
ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוַֹ (37) :ויּ ְ
ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי י ֵֹשׁב ְבּ ְ
אַרצוִֹ (38) :אם לֹא ֶאל
אָבי ֵתּ ֵל ְך וְ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי | וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ יָ (39) :וא ַֹמר
ֵבּית ִ
ֹאמר ֵא ָלי |
אַח ָריַ (40) :ויּ ֶ
ֶאל ֲאדֹנִ י | ֻא ַלי לֹא ֵת ֵל ְך ָה ִא ָשּׁה ֲ
יח
יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְל ָפנָיו יִ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָכוֹ ִא ָתּ ְך וְ ִה ְצ ִל ַ
אָבי (41) :אָז
וּמ ֵבּית ִ
ַדּ ְר ֶכּ ָך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ִ
ָקה ֵמ ָ
אָל ִתי ִכּי ָתבוֹא ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי | וְ ִאם לֹא יִ ְתּנוּ ָל ְך
ִתּנּ ֶ
אָל ִתי (42) :וָאָבֹא ַהיּוֹם ֶאל ָה ָעיִ ן | ָוא ַֹמר יְ הוָה
ָקי ֵמ ָ
ית נ ִ
וְ ָהיִ ָ
יח ַדּ ְר ִכּי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
ֶשׁ ָך נָּא ַמ ְצ ִל ַ
אַב ָר ָהם ִאם י ְ
ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
יהִ (43) :הנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל ֵעין ַה ָמּיִ ם | וְ ָהיָה ָה ַע ְל ָמה
ה ֵֹל ְך ָע ֶל ָ
יה ַה ְשׁ ִקינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַכּ ֵדּ ְך:
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ַהיּ ֵֹצאת ִל ְשׁאֹב וְ ַ
אַתּה ְשׁ ֵתה וְ גַם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
יך ֶא ְשׁאָב | ִהוא
אָמ ָרה ֵא ַלי גַּם ָ
) (44וְ ְ
יח יְ הוָה ְל ֶבן ֲאדֹנִ יֲ (45) :אנִ י ֶט ֶרם ֲא ַכ ֶלּה
ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ה ִֹכ ַ
ַתּ ֶרד
ְל ַד ֵבּר ֶאל ִל ִבּי וְ ִהנֵּה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ ַכ ָדּהּ ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ ו ֵ
ַתּוֹרד
ַתּ ַמ ֵהר ו ֶ
יה ַה ְשׁ ִקינִ י נָא (46) :ו ְ
ַתּ ְשׁאָב | ָוא ַֹמר ֵא ֶל ָ
ָה ַעיְ נָה ו ִ
ָא ְשׁ ְתּ וְ גַם
אַשׁ ֶקה | ו ֵ
יך ְ
ֹאמר ְשׁ ֵתה וְ גַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
יה ַותּ ֶ
ַכּ ָדּהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ַה ְגּ ַמ ִלּים ִה ְשׁ ָק ָתה (47) :ו ֶ
אַתּ
ָא ְשׁאַל א ָֹתהּ ָוא ַֹמר ַבּת ִמי ְ
ָאָשׂם
ָל ָדה לּוֹ ִמ ְל ָכּה | ו ִ
תוּאל ֶבּן נָחוֹר ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאמר ַבּת ְבּ ֵ
ַותּ ֶ
ָא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה
ָאקֹּד ו ֶ
יה (48) :ו ֶ
ָד ָ
ידים ַעל י ֶ
אַפּהּ וְ ַה ְצּ ִמ ִ
ַה ֶנּזֶם ַעל ָ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ִהנְ ַחנִ י
ָא ָב ֵר ְך ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
ַליהוָה | ו ֲ
ְבּ ֶד ֶר ְך ֱא ֶמת ָל ַק ַחת ֶאת ַבּת ֲא ִחי ֲאדֹנִ י ִל ְבנוֹ (49) :וְ ַע ָתּה ִאם
ֶא ֶמת ֶאת ֲאדֹנִ י ַה ִגּידוּ ִלי | וְ ִאם לֹא ַה ִגּידוּ
ֶשׁ ֶכם ע ִֹשׂים ֶח ֶסד ו ֱ
יְ
תוּאל
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
ָמין אוֹ ַעל ְשׂמֹאלַ (50) :ויּ ַ
ִלי וְ ֶא ְפנֶה ַעל י ִ
יך ַרע אוֹ טוֹב:
נוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָצא ַה ָדּ ָבר | לֹא ַ
ֹאמרוּ ֵמיְ הוָה י ָ
ַויּ ְ

ֶיך
וּת ִהי ִא ָשּׁה ְל ֶבן ֲאדֹנ ָ
ָל ְך | ְ
ֶיך ַקח ו ֵ
)ִ (51הנֵּה ִר ְב ָקה ְל ָפנ ָ
אַב ָר ָהם ֶאת
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה (52) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶע ֶבד ְ
יהם | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
ִדּ ְב ֵר ֶ
ַיּוֹצא ָה ֶע ֶבד ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף
אַר ָצה ַליהוָה (53) :ו ֵ
וּל ִא ָמּהּ:
יה ְ
אָח ָ
ָתן ְל ִ
וּמ ְג ָדּנֹת נ ַ
ָדים וַיִּ ֵתּן ְל ִר ְב ָקה | ִ
וּבג ִ
ָהב ְ
וּכ ֵלי ז ָ
ְ
ָלינוּ | ַויָּקוּמוּ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ַויּ ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ הוּא וְ ָה ֲאנ ִ
)ַ (54ויּ ְ
ַבבּ ֶֹקר ַויּ ֶ
יה וְ ִא ָמּהּ ֵתּ ֵשׁב
אָח ָ
ֹאמר ִ
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֻחנִ י ַלאדֹנִ יַ (55) :ויּ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
אַחר ֵתּ ֵל ְךַ (56) :ויּ ֶ
ָמים אוֹ ָעשׂוֹר | ַ
ֲר ִא ָתּנוּ י ִ
ַה ַנּע ָ
יח ַדּ ְר ִכּי | ַשׁ ְלּחוּנִ י וְ ֵא ְל ָכה ַלאדֹנִ י:
אַחרוּ א ִֹתי וַיהוָה ִה ְצ ִל ַ
אַל ְתּ ֲ
יה (58) :וַיִּ ְק ְראוּ
ֲר| וְ נִ ְשׁ ֲא ָלה ֶאת ִפּ ָ
ֹאמרוּ נִ ְק ָרא ַל ַנּע ָ
)ַ (57ויּ ְ
ֹאמר ֵא ֵל ְך:
יה ֲה ֵת ְל ִכי ִעם ָה ִאישׁ ַהזֶּה | ַותּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
ְל ִר ְב ָקה ַויּ ְ
) (59וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאת ִר ְב ָקה ֲאח ָֹתם וְ ֶאת ֵמנִ ְק ָתּהּ | וְ ֶאת ֶע ֶבד
ָשׁיו (60) :וַיְ ָברֲכוּ ֶאת ִר ְב ָקה ַויֹּא ְמרוּ ָלהּ
אַב ָר ָהם וְ ֶאת ֲאנ ָ
ְ
ַר ֵע ְך ֵאת ַשׁ ַער שֹׂנְ אָיו:
ירשׁ ז ְ
אַל ֵפי ְר ָב ָבה | וְ יִ ַ
אַתּ ֲהיִ י ְל ְ
ֲאח ֵֹתנוּ ְ
ַתּ ְר ַכּ ְבנָה ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים ו ֵ
ַתּ ַל ְכנָה
יה ו ִ
ַתּ ָקם ִר ְב ָקה וְ ַנ ֲער ֶֹת ָ
) (61ו ָ
ֵל ְך (62) :וְ יִ ְצ ָחק ָבּא
אַח ֵרי ָה ִאישׁ | וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ֶאת ִר ְב ָקה ַויּ ַ
ֲ
ֵצא
יוֹשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ַה ֶנּגֶבַ (63) :ויּ ֵ
ִמבּוֹא ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי | וְ הוּא ֵ
ַרא וְ ִהנֵּה
שׂוּח ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְפנוֹת ָע ֶרב | וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
יִ ְצ ָחק ָל ַ
ַתּ ֶרא ֶאת יִ ְצ ָחק |
ֶיה ו ֵ
ַתּ ָשּׂא ִר ְב ָקה ֶאת ֵעינ ָ
ְג ַמ ִלּים ָבּ ִאים (64) :ו ִ
וִ
ֹאמר ֶאל ָה ֶע ֶבד ִמי ָה ִאישׁ ַה ָלּ ֶזה
ַתּפֹּל ֵמ ַעל ַה ָגּ ָמלַ (65) :ותּ ֶ
ַתּ ַקּח
ֹאמר ָה ֶע ֶבד הוּא ֲאדֹנִ י | ו ִ
אתנוּ ַויּ ֶ
ַהה ֵֹל ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְק ָר ֵ
ַתּ ְת ָכּס (66) :וַיְ ַס ֵפּר ָה ֶע ֶבד ְליִ ְצ ָחק | ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ַה ָצּ ִעיף ו ִ
ֹה ָלה ָשׂ ָרה ִאמּוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה (67) :וַיְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחק ָהא ֱ
אַח ֵרי ִאמּוֹ:
ָחם יִ ְצ ָחק ֲ
ֶא ָה ֶב ָה | וַיִּ נּ ֵ
ַתּ ִהי לוֹ ְל ִא ָשּׁה ַויּ ֱ
ִר ְב ָקה ו ְ
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וּשׁ ָמהּ ְק ָ
אַב ָר ָהם וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה ְ
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת
טוּרה (2) :ו ֵ
)ַ (1ויּ ֶֹסף ְ
ָק ָשׁן וְ ֶאת ְמ ָדן וְ ֶאת ִמ ְדיָן | וְ ֶאת יִ ְשׁ ָבּק וְ ֶאת שׁוּ ַח:
ִז ְמ ָרן וְ ֶאת י ְ
אַשּׁוּרם
ִ
וּבנֵי ְד ָדן ָהיוּ
ָלד ֶאת ְשׁ ָבא וְ ֶאת ְדּ ָדן | ְ
ָק ָשׁן י ַ
) (3וְ י ְ
ַא ִבי ָדע
ַחנ ְֹך ו ֲ
ָע ֶפר ו ֲ
יפה ו ֵ
וּבנֵי ִמ ְדיָן ֵע ָ
וּל ֻא ִמּיםְ (4) :
טוּשׁים ְ
וּל ִ
ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר
טוּרה (5) :וַיִּ ֵתּן ְ
וְ ֶא ְל ָדּ ָעה | ָכּל ֵא ֶלּה ְבּנֵי ְק ָ
אַב ָר ָהם נ ַ
יל ְג ִשׁים ֲא ֶשׁר ְל ְ
ָתן אַ ְב ָר ָהם
לוֹ ְליִ ְצ ָחק (6) :וְ ִל ְבנֵי ַה ִפּ ַ
עוֹדנּוּ ַחי ֵק ְד ָמה ֶאל ֶא ֶרץ
ַמ ָתּנֹת | וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ֵמ ַעל יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ְבּ ֶ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ָחי | ְמאַת ָשׁנָה
ֶק ֶדם (7) :וְ ֵא ֶלּה יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיֵּי ְ

אַב ָר ָהם ְבּ ֵשׂי ָבה
ָמת ְ
וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים (8) :וַיִּ ְגוַע ַויּ ָ
ֵאָסף ֶאל ַע ָמּיו (9) :וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ יִ ְצ ָחק
ָקן וְ ָשׂ ֵב ַע | ַויּ ֶ
טוֹבה ז ֵ
ָ
וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ָבּנָיו ֶאל ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה | ֶאל ְשׂ ֵדה ֶע ְפרֹן ֶבּן צ ַֹחר
אַב ָר ָהם
ַה ִח ִתּי ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַמ ְמ ֵראַ (10) :ה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָקנָה ְ
אַב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ (11) :וַיְ ִהי
ֵמ ֵאת ְבּנֵי ֵחת | ָשׁ ָמּה ֻק ַבּר ְ
ֵשׁב
אַב ָר ָהם וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ | ַויּ ֶ
אַח ֵרי מוֹת ְ
ֲ
יִ ְצ ָחק ִעם ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי (12) :וְ ֵא ֶלּה תּ ְֹלדֹת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן
ָל ָדה ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשׁ ְפ ַחת ָשׂ ָרה ְלאַ ְב ָר ָהם:
אַב ָר ָהם | ֲא ֶשׁר י ְ
ְ
תוֹלד ָֹתם | ְבּכֹר
) (13וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ִבּ ְשׁמ ָֹתם ְל ְ
דוּמה
וּמ ְשׁ ָמע וְ ָ
וּמ ְב ָשׂםִ (14) :
אַד ְבּ ֵאל ִ
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל נְ ָביֹת וְ ֵק ָדר וְ ְ
ָק ְד ָמהֵ (16) :א ֶלּה ֵהם
ָפישׁ ו ֵ
ימא יְ טוּר נ ִ
וּמ ָשּׂאֲ (15) :ח ַדד וְ ֵת ָ
ַ
וּב ִטיר ָֹתם | ְשׁנֵים ָע ָשׂר
יהם ְ
ְבּנֵי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל וְ ֵא ֶלּה ְשׁמ ָֹתם ְבּ ַח ְצ ֵר ֶ
יאם ְל ֻאמּ ָֹתם (17) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁנֵי ַחיֵּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְמאַת ָשׁנָה
נְ ִשׂ ִ
ָמת ַויּ ֶ
ְ
ֵאָסף ֶאל ַע ָמּיו(18) :
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים | וַיִּ ְגוַע ַויּ ָ
אַשּׁוּרה |
ָ
ֹא ָכה
ילה ַעד שׁוּר ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ִמ ְצ ַריִ ם בּ ֲ
וַיִּ ְשׁ ְכּנוּ ֵמ ֲחוִ ָ
ָפל:
ַעל ְפּנֵי ָכל ֶא ָחיו נ ָ
אַב ָר ָהם ִ
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחק ֶבּן ְ
) (19וְ ֵא ֶלּה ְ
הוֹליד ֶאת
אַב ָר ָהם | ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה
יִ ְצ ָחק (20) :וַיְ ִהי יִ ְצ ָחק ֶבּן ְ
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם | ֲאחוֹת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ַבּת ְבּ ֵ
ֶע ַתּר יִ ְצ ָחק ַליהוָה ְלנ ַֹכח ִא ְשׁתּוֹ ִכּי ע ָ
ֵע ֶתר
ֲק ָרה ִהוא | ַויּ ָ
)ַ (21ויּ ְ
ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ (22) :וַיִּ ְתרֹצֲצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ
לוֹ יְ הוָה ו ַ
ַתּ ֶל ְך ִל ְדרֹשׁ ֶאת יְ הוָה(23) :
ֹאמר ִאם ֵכּן ָל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי | ו ֵ
ַותּ ֶ
וּשׁנֵי ְל ֻא ִמּים
ֵך ְ
ֹאמר יְ הוָה ָלהּ ְשׁנֵי גיים ]גוֹיִ ם קרי[ ְבּ ִב ְטנ ְ
ַויּ ֶ
ֶא ָמץ וְ ַרב ַי ֲעבֹד ָצ ִעיר(24) :
וּלאֹם ִמ ְלאֹם י ֱ
ִמ ֵמּ ַעיִ ְך יִ ָפּ ֵרדוּ | ְ
ֵצא ָה ִראשׁוֹן
תוֹמם ְבּ ִב ְטנָהַּ (25) :ויּ ֵ
יה ָל ֶל ֶדת | וְ ִהנֵּה ִ
ָמ ָ
וַיִּ ְמ ְלאוּ י ֶ
אַח ֵרי ֵכן
אַדּ ֶרת ֵשׂ ָער | וַיִּ ְק ְראוּ ְשׁמוֹ ֵע ָשׂו (26) :וְ ֲ
אַדמוֹנִ י כֻּלּוֹ ְכּ ֶ
ְ
ֲקב ֵע ָשׂו וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ַי ֲעקֹב | וְ יִ ְצ ָחק
אָחיו וְ יָדוֹ א ֶֹחזֶת ַבּע ֵ
ָצא ִ
יָ
ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְבּ ֶל ֶדת א ָֹתם (27) :וַיִּ ְג ְדּלוּ ַהנְּ ָע ִרים וַיְ ִהי ֵע ָשׂו
ִאישׁ י ֵֹד ַע ַציִ ד ִאישׁ ָשׂ ֶדה | וְ ַי ֲעקֹב ִאישׁ ָתּם י ֵֹשׁב א ָֹה ִלים(28) :
ֶא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָשׂו ִכּי ַציִ ד ְבּ ִפיו | וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת
ַויּ ֱ
ַי ֲעקֹבַ (29) :ו ָיּזֶד ַי ֲעקֹב נ ִָזיד | ַו ָיּבֹא ֵע ָשׂו ִמן ַה ָשּׂ ֶדה וְ הוּא ָעיֵף:
יטנִ י נָא ִמן ָהאָדֹם ָהאָדֹם
ֹאמר ֵע ָשׂו ֶאל ַי ֲעקֹב ַה ְל ִע ֵ
)ַ (30ויּ ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב
ַהזֶּה ִכּי ָעיֵף אָנ ִֹכי | ַעל ֵכּן ָק ָרא ְשׁמוֹ ֱאדוֹםַ (31) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵע ָשׂו ִהנֵּה אָנ ִֹכי
| ִמ ְכ ָרה ַכיּוֹם ֶאת ְבּכ ָֹר ְת ָך ִליַ (32) :ויּ ֶ

ֹאמר ַי ֲעקֹב ִה ָשּׁ ְב ָעה
הוֹל ְך ָלמוּת | וְ ָל ָמּה זֶּה ִלי ְבּכ ָֹרהַ (33) :ויּ ֶ
ֵ
ִלּי ַכּיּוֹם וַיִּ ָשּׁ ַבע לוֹ | וַיִּ ְמכֹּר ֶאת ְבּכ ָֹרתוֹ ְל ַי ֲעקֹב (34) :וְ ַי ֲעקֹב
ֵשׁ ְתּ ַויּ ָ
ֹאכל ַויּ ְ
ֲד ִשׁים ַויּ ַ
ָתן ְל ֵע ָשׂו ֶל ֶחם וּנְ ִזיד ע ָ
נַ
ֵל ְך | וַיִּ ֶבז
ָקם ַויּ ַ
ֵע ָשׂו ֶאת ַה ְבּכ ָֹרה:
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ימי
אָרץ ִמ ְלּ ַבד ָה ָר ָעב ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר ָה ָיה ִבּ ֵ
) (1וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּ ֶ
ֵל ְך יִ ְצ ָחק ֶאל ֲא ִב ֶ
אַב ָר ָהם | ַויּ ֶ
ְ
ימּ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְגּ ָר ָרה(2) :
אָרץ ֲא ֶשׁר
ֹאמר אַל ֵתּ ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה | ְשׁכֹן ָבּ ֶ
ֵרא ֵא ָליו יְ הוָה ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ַא ָב ְר ֶכ ָךּ | ִכּי
אָרץ ַהזֹּאת וְ ֶא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ו ֲ
יך (3) :גּוּר ָבּ ֶ
א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֲך ֶא ֵתּן ֶאת ָכּל ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל ו ֲ
ֻעה
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ַה ְשּׁב ָ
ַרע ָ
וּלז ְ
ְל ָך ְ
ֲך
ַרע ָ
יתי ֶאת ז ְ
יך (4) :וְ ִה ְר ֵבּ ִ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ֲך ֵאת ָכּל ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל |
ְכּ ְ
ַרע ָ
ָת ִתּי ְלז ְ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ נ ַ
אַב ָר ָהם
אָרץֵ (5) :ע ֶקב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ְ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
ַרע ָ
וְ ִה ְת ָבּרֲכוּ ְבז ְ
ֵשׁב
קּוֹתי וְ תוֹר ָֹתיַ (6) :ויּ ֶ
וֹתי ֻח ַ
ְבּק ִֹלי | ַויִּ ְשׁמֹר ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצ ַ
יִ ְצ ָחק ִבּ ְג ָרר (7) :וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ְל ִא ְשׁתּוֹ ַויֹּא ֶמר ֲאח ִֹתי
ַה ְרגֻנִ י אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ַעל ִר ְב ָקה
ָרא ֵלאמֹר ִא ְשׁ ִתּי ֶפּן י ַ
ִהוא | ִכּי י ֵ
ָמים ַו ַיּ ְשׁ ֵקף
אָרכוּ לוֹ ָשׁם ַהיּ ִ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ִהיא (8) :וַיְ ִהי ִכּי ְ
ִכּי ַ
ַרא וְ ִהנֵּה יִ ְצ ָחק ְמ ַצ ֵחק
ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן | ַויּ ְ
ֲא ִב ֶ
אַך
ֹאמר ְ
ימ ֶל ְך ְליִ ְצ ָחק ַויּ ֶ
ֵאת ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ (9) :וַיִּ ְק ָרא ֲא ִב ֶ
ִהנֵּה ִא ְשׁ ְתּ ָך ִהוא וְ ֵא ְ
ֹאמר ֵא ָליו יִ ְצ ָחק
אָמ ְר ָתּ ֲאח ִֹתי ִהוא | ַויּ ֶ
יך ַ
ימ ֶל ְך ַמה זֹּאת
ֹאמר ֲא ִב ֶ
יהַ (10) :ויּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶפּן אָמוּת ָע ֶל ָ
ִכּי ַ
את ָע ֵלינוּ
אַחד ָה ָעם ֶאת ִא ְשׁ ֶתּ ָך וְ ֵה ֵב ָ
ית ָלּנוּ | ִכּ ְמ ַעט ָשׁ ַכב ַ
ָע ִשׂ ָ
ֵע ָבּ ִאישׁ
ימ ֶל ְך ֶאת ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר | ַהנֹּג ַ
אָשׁם (11) :וַיְ ַצו ֲא ִב ֶ
ָ
אָרץ ַה ִהוא
יוּמת (12) :וַיִּ ְז ַרע יִ ְצ ָחק ָבּ ֶ
וּב ִא ְשׁתּוֹ מוֹת ָ
ַהזֶּה ְ
ֲכהוּ יְ הוָה (13) :וַיִּ ְג ַדּל
וַיִּ ְמ ָצא ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהוא ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים | וַיְ ָבר ֵ
ָדל ְמאֹד (14) :וַיְ ִהי לוֹ ִמ ְקנֵה
ָדל ַעד ִכּי ג ַ
לוֹך וְ ג ֵ
ֵל ְך ָה ְ
ָה ִאישׁ | ַויּ ֶ
ֻדּה ַר ָבּה | וַיְ ַקנְ אוּ אֹתוֹ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים(15) :
וּמ ְקנֵה ָב ָקר ַו ֲעב ָ
צֹאן ִ
ימי ְ
אָביו ִבּ ֵ
וְ ָכל ַה ְבּ ֵארֹת ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ַע ְב ֵדי ִ
אַב ָר ָהם אָ ִביו |
ימ ֶל ְך ֶאל
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ִס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיְ ַמ ְלאוּם ָע ָפרַ (16) :ויּ ֶ
ֵל ְך ִמ ָשּׁם
יִ ְצ ָחק | ֵל ְך ֵמ ִע ָמּנוּ ִכּי ָע ַצ ְמ ָתּ ִמ ֶמּנּוּ ְמאֹדַ (17) :ויּ ֶ
ַחפֹּר ֶאת
ָשׁב יִ ְצ ָחק ַויּ ְ
ֵשׁב ָשׁםַ (18) :ויּ ָ
ַחל ְגּ ָרר ַויּ ֶ
יִ ְצ ָחק | וַיִּ ַחן ְבּנ ַ
אָביו וַיְ ַס ְתּמוּם
אַב ָר ָהם ִ
ימי ְ
ְבּ ֵארֹת ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ִבּ ֵ

אַב ָר ָהם | וַיִּ ְק ָרא ָל ֶהן ֵשׁמוֹת ַכּ ֵשּׁמֹת ֲא ֶשׁר
אַח ֵרי מוֹת ְ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֲ
ָחל | וַיִּ ְמ ְצאוּ ָשׁם
ַח ְפּרוּ ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק ַבּנּ ַ
אָביוַ (19) :ויּ ְ
ָק ָרא ָל ֶהן ִ
ָריבוּ ר ֵֹעי ְג ָרר ִעם ר ֵֹעי יִ ְצ ָחק ֵלאמֹר
ְבּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ יםַ (20) :ויּ ִ
ָלנוּ ַה ָמּיִ ם | וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ְבּ ֵאר ֵע ֶשׂק ִכּי ִה ְת ַע ְשּׂקוּ ִעמּוֹ(21) :
יה | וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ ִשׂ ְטנָה:
ָריבוּ גַּם ָע ֶל ָ
אַח ֶרת ַויּ ִ
ַח ְפּרוּ ְבּ ֵאר ֶ
ַויּ ְ
אַח ֶרת וְ לֹא ָרבוּ ָע ֶל ָ
יה | וַיִּ ְק ָרא
ַחפֹּר ְבּ ֵאר ֶ
ַע ֵתּק ִמ ָשּׁם ַויּ ְ
)ַ (22ויּ ְ
אָרץ:
וּפ ִרינוּ ָב ֶ
ֹאמר ִכּי ַע ָתּה ִה ְר ִחיב יְ הוָה ָלנוּ ָ
ְשׁ ָמהּ ְרחֹבוֹת ַויּ ֶ
ֵרא ֵא ָליו יְ הוָה ַבּ ַלּיְ ָלה
ַעל ִמ ָשּׁם ְבּ ֵאר ָשׁ ַבעַ (24) :ויּ ָ
)ַ (23ויּ ַ
ירא ִכּי ִא ְתּ ָך
יך | אַל ִתּ ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ְ
ַההוּא ַויּ ֶ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ַע ְב ִדּי(25) :
ֲך ַבּעֲבוּר ְ
ַרע ָ
יתי ֶאת ז ְ
יך וְ ִה ְר ֵבּ ִ
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
אָנ ִֹכי ֵ
אָהלוֹ | וַיִּ ְכרוּ ָשׁם
וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ַויֶּט ָשׁם ֳ
ַא ֻחזַּת
ימ ֶל ְך ָה ַל ְך ֵא ָליו ִמ ְגּ ָרר | ו ֲ
ַא ִב ֶ
ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק ְבּ ֵאר (26) :ו ֲ
דּוּע
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יִ ְצ ָחק ַמ ַ
וּפיכֹל ַשׂר ְצ ָבאוַֹ (27) :ויּ ֶ
ֵמ ֵר ֵעהוּ ִ
ָבּ ֶ
ַתּ ַשׁ ְלּחוּנִ י ֵמ ִא ְתּ ֶכם(28) :
ֵאתם א ִֹתי ו ְ
אַתּם ְשׂנ ֶ
אתם ֵא ָלי | וְ ֶ
ֹאמר ְתּ ִהי נָא אָ ָלה
ֹאמרוּ ָראוֹ ָר ִאינוּ ִכּי ָהיָה יְ הוָה ִע ָמּ ְך ַונּ ֶ
ַויּ ְ
ֲשׂה
ֶך | וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ִע ָמּ ְךִ (29) :אם ַתּע ֵ
וּבינ ָ
ינוֹתינוּ ֵבּינֵינוּ ֵ
ֵבּ ֵ
ֲנוּך וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂינוּ ִע ְמּ ָך ַרק טוֹב
ִע ָמּנוּ ָר ָעה ַכּ ֲא ֶשׁר לֹא נְ ַגע ָ
ַעשׂ ָל ֶהם
רוּך יְ הוָהַ (30) :ויּ ַ
אַתּה ַע ָתּה ְבּ ְ
וַנְּ ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ְבּ ָשׁלוֹם | ָ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ִאישׁ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוַּ (31) :ויּ ְ
ִמ ְשׁ ֶתּה ַויּ ְ
ֵלכוּ ֵמ ִאתּוֹ ְבּ ָשׁלוֹם (32) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם
אָחיו | וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם יִ ְצ ָחק ַויּ ְ
ְל ִ
ַההוּא ַו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ַעל אֹדוֹת ַה ְבּ ֵאר ֲא ֶשׁר ָח ָפרוּ
| ַויּ ְ
ֹאמרוּ לוֹ ָמ ָצאנוּ ָמיִ ם (33) :וַיִּ ְק ָרא א ָֹתהּ ִשׁ ְב ָעה | ַעל ֵכּן
ֵשׁם ָה ִעיר ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (34) :וַיְ ִהי ֵע ָשׂו ֶבּן
הוּדית ַבּת ְבּ ֵא ִרי ַה ִח ִתּי | וְ ֶאת
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה ֶאת יְ ִ
ְ
רוּח | ְליִ ְצ ָחק
ַתּ ְהיֶי ָן מ ַֹרת ַ
ָבּ ְשׂ ַמת ַבּת ֵאילֹן ַה ִח ִתּי (35) :ו ִ
וּל ִר ְב ָקה:
ְ
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ַתּ ְכ ֶהי ָן ֵעינָיו ֵמ ְראֹת | וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵע ָשׂו
ָקן יִ ְצ ָחק ו ִ
) (1וַיְ ִהי ִכּי ז ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ְבּנִ י ַויּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּה
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּנִ יַ (2) :ויּ ֶ
ְבּנוֹ ַה ָגּדֹל ַויּ ֶ
יך ֶתּ ְליְ ָך
מוֹתי (3) :וְ ַע ָתּה ָשׂא נָא ֵכ ֶל ָ
ָד ְע ִתּי יוֹם ִ
ָקנְ ִתּי | לֹא י ַ
נָא ז ַ
ֲשׂה ִלי
צוּדה ִלּי צידה ] ָציִ ד קרי[ַ (4) :וע ֵ
וְ ַק ְשׁ ֶתּ ָך | וְ ֵצא ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָ
אָה ְב ִתּי וְ ָה ִביאָה ִלּי וְ א ֵֹכ ָלה | ַבּעֲבוּר ְתּ ָב ֶר ְכ ָך
ַמ ְט ַע ִמּים ַכּ ֲא ֶשׁר ַ

ַפ ִשׁי ְבּ ֶט ֶרם אָמוּת (5) :וְ ִר ְב ָקה שׁ ַֹמ ַעת ְבּ ַד ֵבּר יִ ְצ ָחק ֶאל ֵע ָשׂו
נְ
אָמ ָרה
ֵל ְך ֵע ָשׂו ַה ָשּׂ ֶדה ָלצוּד ַציִ ד ְל ָה ִביא (6) :וְ ִר ְב ָקה ְ
ְבּנוֹ | ַויּ ֶ
יך ְמ ַד ֵבּר ֶאל ֵע ָשׂו
אָב ָ
ֶאל ַי ֲעקֹב ְבּנָהּ ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ִ
ֲשׂה ִלי ַמ ְט ַע ִמּים וְ אֹ ֵכ ָלה |
יך ֵלאמֹרָ (7) :ה ִביאָה ִלּי ַציִ ד ַוע ֵ
אָח ָ
ִ
מוֹתי (8) :וְ ַע ָתּה ְבנִ י ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי |
ַא ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵי יְ הוָה ִל ְפנֵי ִ
וֲ
ַל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַצוָּה א ָֹת ְךֶ (9) :ל ְך נָא ֶאל ַהצֹּאן וְ ַקח ִלי ִמ ָשּׁם
יך ַכּ ֲא ֶשׁר
אָב ָ
ֱשׂה א ָֹתם ַמ ְט ַע ִמּים ְל ִ
ְשׁנֵי ְגּ ָדיֵי ִע ִזּים ט ִֹבים | וְ ֶאע ֶ
אָכל | ַבּ ֲעבֻר ֲא ֶשׁר יְ ָב ֶר ְכ ָך ִל ְפנֵי
יך וְ ָ
אָב ָ
את ְל ִ
אָהב (10) :וְ ֵה ֵב ָ
ֵ
אָחי ִאישׁ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ִר ְב ָקה ִאמּוֹ | ֵהן ֵע ָשׂו ִ
מוֹתוַֹ (11) :ויּ ֶ
יתי ְב ֵעינָיו
אָבי וְ ָהיִ ִ
אוּלי יְ ֻמ ֵשּׁנִ י ִ
ָשׂ ִער וְ אָנ ִֹכי ִאישׁ ָח ָלקַ (12) :
ֹאמר לוֹ
אתי ָע ַלי ְק ָל ָלה וְ לֹא ְב ָר ָכהַ (13) :ותּ ֶ
ִכּ ְמ ַת ְע ֵתּ ַע | וְ ֵה ֵב ִ
ֵל ְך
אַך ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי וְ ֵל ְך ַקח ִליַ (14) :ויּ ֶ
ִאמּוֹ ָע ַלי ִק ְל ָל ְת ָך ְבּנִ י | ְ
ַתּ ַעשׂ ִאמּוֹ ַמ ְט ַע ִמּים ַכּ ֲא ֶשׁר ֵ
וַיִּ ַקּח ַויּ ֵ
אָהב אָ ִביו:
ָבא ְל ִאמּוֹ | ו ַ
ַתּ ַקּח ִר ְב ָקה ֶאת ִבּ ְג ֵדי ֵע ָשׂו ְבּנָהּ ַה ָגּדֹל ַה ֲח ֻמדֹת ֲא ֶשׁר
) (15ו ִ
ַתּ ְל ֵבּשׁ ֶאת ַי ֲעקֹב ְבּנָהּ ַה ָקּ ָטן (16) :וְ ֵאת עֹרֹת
ִא ָתּהּ ַבּ ָבּיִ ת | ו ַ
ַתּ ֵתּן
ָאריו (17) :ו ִ
ָדיו | וְ ַעל ֶח ְל ַקת ַצוּ ָ
ישׁה ַעל י ָ
ְגּ ָדיֵי ָה ִע ִזּים ִה ְל ִבּ ָ
ֶאת ַה ַמּ ְט ַע ִמּים וְ ֶאת ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂ ָתה | ְבּיַד ַי ֲעקֹב ְבּנָהּ:
ֹאמר ִהנֶּנִּ י ִמי ָ
ֹאמר ִ
אָביו ַויּ ֶ
)ַ (18ו ָיּבֹא ֶאל ִ
אַתּה ְבּנִ י:
אָבי | ַויּ ֶ
יתי ַכּ ֲא ֶשׁר
אָביו אָנ ִֹכי ֵע ָשׂו ְבּכ ֶֹר ָך ָע ִשׂ ִ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ִ
)ַ (19ויּ ֶ
ֲכנִּ י
ידי ַבּעֲבוּר ְתּ ָבר ַ
אָכ ָלה ִמ ֵצּ ִ
ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵא ָלי | קוּם נָא ְשׁ ָבה וְ ְ
נְ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל ְבּנוֹ ַמה זֶּה ִמ ַה ְר ָתּ ִל ְמצֹא ְבּנִ י |
ַפ ֶשׁ ָךַ (20) :ויּ ֶ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל
יך ְל ָפנָיַ (21) :ויּ ֶ
ֹאמר ִכּי ִה ְק ָרה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַויּ ֶ
אַתּה זֶה ְבּנִ י ֵע ָשׂו ִאם לֹא(22) :
ַא ֻמ ְשׁ ָך ְבּנִ י | ַה ָ
ַי ֲעקֹב ְגּ ָשׁה נָּא ו ֲ
ֹאמר ַהקֹּל קוֹל ַי ֲעקֹב
אָביו וַיְ ֻמ ֵשּׁהוּ | ַויּ ֶ
וַיִּ גַּשׁ ַי ֲעקֹב ֶאל יִ ְצ ָחק ִ
ידי ֵע ָשׂו אָ ִחיו
ָדיו ִכּ ֵ
ָדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂו (23) :וְ לֹא ִה ִכּירוֹ ִכּי ָהיוּ י ָ
וְ ַהיּ ַ
ֹאמר
אַתּה זֶה ְבּנִ י ֵע ָשׂו | ַויּ ֶ
ֹאמר ָ
ְשׂ ִערֹת | וַיְ ָב ְר ֵכהוַּ (24) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ִגּ ָשׁה ִלּי וְ א ְֹכ ָלה ִמ ֵצּיד ְבּנִ י ְל ַמ ַען ְתּ ָב ֶר ְכ ָך
אָנִ יַ (25) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ֵשׁ ְתַּ (26) :ויּ ֶ
ָבא לוֹ יַיִ ן ַויּ ְ
ֹאכל ַויּ ֵ
ַפ ִשׁי | ַו ַיּגֶּשׁ לוֹ ַויּ ַ
נְ
אָביו | ְגּ ָשׁה נָּא ְ
יִ ְצ ָחק ִ
ָרח
וּשׁ ָקה ִלּי ְבּנִ י (27) :וַיִּ גַּשׁ וַיִּ ַשּׁק לוֹ ַויּ ַ
יח ָשׂ ֶדה
יח ְבּנִ י ְכּ ֵר ַ
ֹאמר ְר ֵאה ֵר ַ
ֲכהוּ | ַויּ ֶ
ָדיו וַיְ ָבר ֵ
יח ְבּג ָ
ֶאת ֵר ַ
ֲא ֶשׁר ֵבּרֲכוֹ יְ הוָה (28) :וְ יִ ֶתּן ְל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
וּמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ֶ
ִ
דוּך ַע ִמּים וישׁתחו
ַע ְב ָ
אָרץ | וְ רֹב ָדּגָן וְ ִתירֹשׁ (29) :י ַ
יך וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ְל ָך ְבּנֵי
אַח ָ
]וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ קרי[ ְל ָך ְל ֻא ִמּים ֱהוֵה ְג ִביר ְל ֶ
רוּך (30) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה
יך ָבּ ְ
ֲכ ָ
וּמ ָבר ֶ
יך אָרוּר ְ
ִא ֶמּ ָך | א ְֹר ֶר ָ

ָצא ַי ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְפּנֵי
אַך ָיצֹא י ָ
יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַי ֲעקֹב וַיְ ִהי ְ
ַעשׂ גַּם הוּא
אָחיו ָבּא ִמ ֵצּידוַֹ (31) :ויּ ַ
אָביו | וְ ֵע ָשׂו ִ
יִ ְצ ָחק ִ
אָבי וְ י ַ
ָקם ִ
אָביו י ֻ
ֹאמר ְל ִ
ָבא ְל ִ
ַמ ְט ַע ִמּים ַויּ ֵ
ֹאכל ִמ ֵצּיד
אָביו | ַויּ ֶ
אָביו ִמי
ֹאמר לוֹ יִ ְצ ָחק ִ
ַפ ֶשׁ ָךַ (32) :ויּ ֶ
ֲכנִּ י נ ְ
ְבּנוֹ ַבּעֲבוּר ְתּ ָבר ַ
ֶח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדה
ֹאמר ֲאנִ י ִבּנְ ָך ְבכ ְֹר ָך ֵע ָשׂוַ (33) :ויּ ֱ
אָתּה | ַויּ ֶ
ָ
ְגּד ָֹלה ַעד ְמאֹד ַויּ ֶ
ָבא ִלי ָוא ַֹכל
ֹאמר ִמי ֵאפוֹא הוּא ַה ָצּד ַציִ ד ַויּ ֵ
רוּך יִ ְהיֶהִ (34) :כּ ְשׁמ ַֹע
ֲכהוּ | גַּם ָבּ ְ
ָא ָבר ֵ
ִמכֹּל ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ו ֲ
וּמ ָרה ַעד ְמאֹד |
אָביו וַיִּ ְצ ַעק ְצ ָע ָקה ְגּד ָֹלה ָ
ֵע ָשׂו ֶאת ִדּ ְב ֵרי ִ
יך
אָח ָ
ֹאמר ָבּא ִ
אָביַ (35) :ויּ ֶ
אָביו ָבּר ֵ
ֹאמר ְל ִ
ַויּ ֶ
ֲכנִ י גַם אָנִ י ִ
ֹאמר ֲה ִכי ָק ָרא ְשׁמוֹ ַי ֲעקֹב
ְבּ ִמ ְר ָמה | וַיִּ ַקּח ִבּ ְר ָכ ֶת ָךַ (36) :ויּ ֶ
ֲמיִ ם ֶאת ְבּכ ָֹר ִתי ָל ָקח וְ ִהנֵּה ַע ָתּה ָל ַקח ִבּ ְר ָכ ִתי |
ַויּ ְ
ַע ְק ֵבנִ י זֶה ַפע ַ
ֹאמר ְל ֵע ָשׂו
ַען יִ ְצ ָחק ַויּ ֶ
אָצ ְל ָתּ ִלּי ְבּ ָר ָכהַ (37) :ויּ ַ
ֹאמר ֲהלֹא ַ
ַויּ ַ
ֲב ִדים וְ ָדגָן
ָת ִתּי לוֹ ַלע ָ
ֵהן ְגּ ִביר ַשׂ ְמ ִתּיו ָל ְך וְ ֶאת ָכּל ֶא ָחיו נ ַ
ֹאמר
ֱשׂה ְבּנִ יַ (38) :ויּ ֶ
וּל ָכה ֵאפוֹא ָמה ֶאע ֶ
וְ ִתירֹשׁ ְס ַמ ְכ ִתּיו | ְ
אָבי |
ֲכנִ י גַם אָנִ י ִ
אָבי ָבּר ֵ
אַחת ִהוא ְל ָך ִ
אָביו ַה ְב ָר ָכה ַ
ֵע ָשׂו ֶאל ִ
ֹאמר ֵא ָליו | ִהנֵּה
וַיִּ ָשּׂא ֵע ָשׂו קֹלוֹ ַו ֵיּ ְב ְךַּ (39) :ויּ ַ
אָביו ַויּ ֶ
ַען יִ ְצ ָחק ִ
וּמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵמ ָעל (40) :וְ ַעל
מוֹשׁ ֶב ָך ִ
אָרץ יִ ְהיֶה ָ
ִמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ֶ
וּפ ַר ְק ָתּ
יך ַתּ ֲעבֹד | וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִריד ָ
אָח ָ
ַח ְר ְבּ ָך ִת ְחיֶה וְ ֶאת ִ
עֻלּוֹ ֵמ ַעל ַצוּ ֶ
ָאר ָך (41) :וַיִּ ְשׂטֹם ֵע ָשׂו ֶאת ַי ֲעקֹב ַעל ַה ְבּ ָר ָכה
אָבי
ֹאמר ֵע ָשׂו ְבּ ִלבּוֹ יִ ְק ְרבוּ יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
אָביו | ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ֵבּרֲכוֹ ִ
אַה ְרגָה ֶאת ַי ֲעקֹב ִ
וְ ַ
אָחיַ (42) :ויֻּגַּד ְל ִר ְב ָקה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֵע ָשׂו ְבּנָהּ
ֹאמר ֵא ָליו ִה ֵנּה
ַתּ ְק ָרא ְל ַי ֲעקֹב ְבּ ָנהּ ַה ָקּ ָטן ַותּ ֶ
ַתּ ְשׁ ַלח ו ִ
ַה ָגּדֹל | ו ִ
ֶך (43) :וְ ַע ָתּה ְבנִ י ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי |
ַחם ְל ָך ְל ָה ְרג ָ
יך ִמ ְתנ ֵ
אָח ָ
ֵע ָשׂו ִ
ָמים
ָשׁ ְב ָתּ ִעמּוֹ י ִ
אָחי ָח ָרנָה (44) :וְ י ַ
וְ קוּם ְבּ ַרח ְל ָך ֶאל ָל ָבן ִ
יך
אָח ָ
יךַ (45) :עד שׁוּב אַף ִ
אָח ָ
ֲא ָח ִדים | ַעד ֲא ֶשׁר ָתּשׁוּב ֲח ַמת ִ
יך ִמ ָשּׁם |
וּל ַק ְח ִתּ ָ
ית לּוֹ וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ְ
ִמ ְמּ ָך וְ ָשׁ ַכח ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ִר ְב ָקה ֶאל
ֵיכם יוֹם ֶא ָחדַ (46) :ותּ ֶ
ָל ָמה ֶא ְשׁ ַכּל גַּם ְשׁנ ֶ
יִ ְצ ָחק ַק ְצ ִתּי ְב ַחיַּי ִמ ְפּנֵי ְבּנוֹת ֵחת | ִאם ל ֵֹק ַח ַי ֲעקֹב ִא ָשּׁה
אָרץ ָל ָמּה ִלּי ַחיִּ ים:
ִמ ְבּנוֹת ֵחת ָכּ ֵא ֶלּה ִמ ְבּנוֹת ָה ֶ
Genesis Chapter 28
ֹאמר לוֹ לֹא
) (1וַיִּ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאל ַי ֲעקֹב וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ | וַיְ ַצוֵּהוּ ַויּ ֶ
יתה
ָען (2) :קוּם ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרם ֵבּ ָ
ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ

תוּאל ֲא ִבי ִא ֶמּ ָך | וְ ַקח ְל ָך ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֶמּ ָך:
ְב ֵ
ית ִל ְק ַהל ַע ִמּים:
ַר ֶבּ ָך | וְ ָהיִ ָ
ַפ ְר ָך וְ י ְ
) (3וְ ֵאל ַשׁ ַדּי יְ ָב ֵר ְך א ְֹת ָך וְ י ְ
ֲך ִא ָתּ ְך | ְל ִר ְשׁ ְתּ ָך ֶאת
ַרע ָ
וּלז ְ
אַב ָר ָהם ְל ָך ְ
) (4וְ יִ ֶתּן ְל ָך ֶאת ִבּ ְר ַכּת ְ
אַב ָר ָהם (5) :וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְצ ָחק
ָתן ֱאל ִֹהים ְל ְ
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
ֻר ָ
ֶא ֶרץ ְמג ֶ
ֶאת ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי ֲא ִחי
ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרם | ֶאל ָל ָבן ֶבּן ְבּ ֵ
ַרא ֵע ָשׂו ִכּי ֵב ַר ְך יִ ְצ ָחק ֶאת ַי ֲעקֹב
ִר ְב ָקה ֵאם ַי ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂוַ (6) :ויּ ְ
וְ ִשׁ ַלּח אֹתוֹ ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרם ָל ַק ַחת לוֹ ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה | ְבּ ָברֲכוֹ אֹתוֹ
ָען (7) :וַיִּ ְשׁ ַמע
וַיְ ַצו ָע ָליו ֵלאמֹר לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ַרא ֵע ָשׂו ִכּי
ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרםַ (8) :ויּ ְ
אָביו וְ ֶאל ִאמּוֹ | ַויּ ֶ
ַי ֲעקֹב ֶאל ִ
ָען | ְבּ ֵעינֵי יִ ְצ ָחק ִ
ָרעוֹת ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ֵל ְך ֵע ָשׂו ֶאל
אָביוַ (9) :ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֲאחוֹת
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל | וַיִּ ַקּח ֶאת ָמ ֲח ַלת ַבּת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן ְ
ֵל ְך
ֵצא ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע | ַויּ ֶ
ָשׁיו לוֹ ְל ִא ָשּׁהַ (10) :ויּ ֵ
נְ ָביוֹת ַעל נ ָ
ָלן ָשׁם ִכּי ָבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַיִּ ַקּח
ָח ָרנָה (11) :וַיִּ ְפגַּע ַבּ ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו | וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא(12) :
אַבנֵי ַה ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ֵמ ְ
יע ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה | וְ ִהנֵּה
אַר ָצה וְ רֹאשׁוֹ ַמ ִגּ ַ
ַחלֹם וְ ִהנֵּה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ְ
ַויּ ֲ
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ (13) :וְ ִהנֵּה יְ הוָה נִ ָצּב ָע ָליו
אָרץ
יך וֵאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק | ָה ֶ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְ
ַויּ ַ
וּלז ְ
יה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
אַתּה שׁ ֵֹכב ָע ֶל ָ
ֲא ֶשׁר ָ
ֲך
ַרע ָ
ַר ֶע ָך (14) :וְ ָהיָה ז ְ
ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונ ְֶג ָבּה | וְ נִ ְברֲכוּ ְב ָך ָכּל
ָמּה ו ֵ
וּפ ַר ְצ ָתּ י ָ
אָרץ ָ
ֲפר ָה ֶ
ַכּע ַ
וּשׁ ַמ ְר ִתּי ָך
ַר ֶע ָך (15) :וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ְ
וּבז ְ
ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ
ָב ָך
יך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת | ִכּי לֹא ֶא ֱעז ְ
ַה ִשׁב ִֹת ָ
ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך ו ֲ
יקץ ַי ֲעקֹב
יתי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך (16) :וַיִּ ַ
ַעד ֲא ֶשׁר ִאם ָע ִשׂ ִ
ָד ְע ִתּי:
אָכן יֵשׁ יְ הוָה ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה | וְ אָנ ִֹכי לֹא י ָ
ֹאמר ֵ
ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ֶ
נּוֹרא ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | ֵאין זֶה ִכּי ִאם ֵבּית
ֹאמר ַמה ָ
ירא ַויּ ַ
) (17וַיִּ ָ
ַשׁ ֵכּם ַי ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח
ֱאל ִֹהים וְ זֶה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (18) :ויּ ְ
ֶאת ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ַו ָיּ ֶשׂם א ָֹתהּ ַמ ֵצּ ָבה | וַיִּ צֹק ֶשׁ ֶמן
ֹאשׁהּ (19) :וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ֵבּית ֵאל |
ַעל ר ָ
אוּלם לוּז ֵשׁם ָה ִעיר ָל ִראשֹׁנָה (20) :וַיִּ ַדּר ַי ֲעקֹב נ ֶ
וְ ָ
ֶדר ֵלאמֹר |
הוֹל ְך
וּשׁ ָמ ַרנִ י ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
ִאם יִ ְהיֶה ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי ְ
וּבגֶד ִל ְלבֹּשׁ (21) :וְ ַשׁ ְב ִתּי ְב ָשׁלוֹם ֶאל ֵבּית
ָתן ִלי ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל ֶ
וְ נ ַ
ִ
אָבי | וְ ָהיָה יְ הוָה ִלי ֵלאל ִֹהים (22) :וְ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי
ַמ ֵצּ ָבה יִ ְהיֶה ֵבּית ֱאל ִֹהים | וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ֶתּן ִלי ַע ֵשּׂר ֲא ַע ְשּׂ ֶרנּוּ
ָל ְך:
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ַרא וְ ִהנֵּה
אַר ָצה ְבנֵי ֶק ֶדםַ (2) :ויּ ְ
ֵל ְך ְ
) (1וַיִּ ָשּׂא ַי ֲעקֹב ַר ְג ָליו | ַויּ ֶ
יה ִכּי ִמן
ְב ֵאר ַבּ ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵּה ָשׁם ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְד ֵרי צֹאן ר ְֹב ִצים ָע ֶל ָ
ֲד ִרים | וְ ָה ֶא ֶבן ְגּד ָֹלה ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר(3) :
ַשׁקוּ ָהע ָ
ַה ְבּ ֵאר ַה ִהוא י ְ
ֲד ִרים וְ ָגלֲלוּ ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר
ֶא ְספוּ ָשׁ ָמּה ָכל ָהע ָ
וְ נ ֶ
וְ ִה ְשׁקוּ ֶאת ַהצֹּאן | וְ ֵה ִשׁיבוּ ֶאת ָה ֶא ֶבן ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר ִל ְמקֹ ָמהּ:
ֹאמרוּ ֵמ ָח ָרן
אַתּם | ַויּ ְ
אַחי ֵמאַיִ ן ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ַי ֲעקֹב ַ
)ַ (4ויּ ֶ
ֹאמרוּ
ֹאמר ָל ֶהם ַהיְ ַד ְע ֶתּם ֶאת ָל ָבן ֶבּן נָחוֹר | ַויּ ְ
ָחנוַּ (5) :ויּ ֶ
ֲאנ ְ
ָד ְענוַּ (6) :ויּ ֶ
יָ
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם וְ ִהנֵּה ָר ֵחל
ֹאמר ָל ֶהם ֲה ָשׁלוֹם לוֹ | ַויּ ְ
ֹאמר ֵהן עוֹד ַהיּוֹם גָּדוֹל לֹא ֵעת
ִבּתּוֹ ָבּאָה ִעם ַהצֹּאןַ (7) :ויּ ֶ
נוּכל
ֹאמרוּ לֹא ַ
וּלכוּ ְרעוַּ (8) :ויּ ְ
אָסף ַה ִמּ ְקנֶה | ַה ְשׁקוּ ַהצֹּאן ְ
ֵה ֵ
ֵאָספוּ ָכּל ָהע ָ
ֲד ִרים וְ ָגלֲלוּ ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר |
ַעד ֲא ֶשׁר י ְ
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ִע ָמּם | וְ ָר ֵחל ָבּאָה ִעם ַהצֹּאן
וְ ִה ְשׁ ִקינוּ ַהצֹּאןֶ (9) :
יה ִכּי ר ָֹעה ִהוא (10) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָראָה ַי ֲעקֹב ֶאת
אָב ָ
ֲא ֶשׁר ְל ִ
ָר ֵחל ַבּת ָל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ וְ ֶאת צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ | וַיִּ גַּשׁ ַי ֲעקֹב
ַשׁ ְק ֶאת צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ:
ַו ָיּגֶל ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר ַויּ ְ
) (11וַיִּ ַשּׁק ַי ֲעקֹב ְל ָר ֵחל | וַיִּ ָשּׂא ֶאת קֹלוֹ ַויּ ְ
ֵב ְךַּ (12) :ו ַיּגֵּד ַי ֲעקֹב
ַתּגֵּד
ַתּ ָרץ ו ַ
יה הוּא וְ ִכי ֶבן ִר ְב ָקה הוּא | ו ָ
אָב ָ
ְל ָר ֵחל ִכּי ֲא ִחי ִ
ָרץ
יה (13) :וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָל ָבן ֶאת ֵשׁ ַמע ַי ֲעקֹב ֶבּן ֲאחֹתוֹ ַויּ ָ
אָב ָ
ְל ִ
יאהוּ ֶאל ֵבּיתוֹ | ַויְ ַס ֵפּר ְל ָל ָבן
ַשּׁק לוֹ וַיְ ִב ֵ
ִל ְק ָראתוֹ וַיְ ַח ֶבּק לוֹ וַיְ נ ֶ
וּב ָשׂ ִרי
אַך ַע ְצ ִמי ְ
ֹאמר לוֹ ָל ָבן ְ
ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר ָל ָבן ְל ַי ֲעקֹב ֲה ִכי
ָמיםַ (15) :ויּ ֶ
אָתּה | ַויּ ֶ
ֵשׁב ִעמּוֹ ח ֶֹדשׁ י ִ
ָ
ֻר ֶתּ ָך(16) :
ידה ִלּי ַמה ַמּ ְשׂכּ ְ
ֲב ְד ַתּנִ י ִחנָּם | ַה ִגּ ָ
אַתּה ַוע ַ
אָחי ָ
ִ
וּ ְל ָל ָבן ְשׁ ֵתּי ָבנוֹת | ֵשׁם ַה ְגּד ָֹלה ֵלאָה וְ ֵשׁם ַה ְקּ ַטנָּה ָר ֵחל(17) :
יפת ַמ ְר ֶאה(18) :
וְ ֵעינֵי ֵלאָה ַרכּוֹת | וְ ָר ֵחל ָהיְ ָתה יְ ַפת תֹּאַר וִ ַ
ֱב ְד ָך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְבּ ָר ֵחל ִבּ ְתּ ָך
ֹאמר ֶאע ָ
ֶא ַהב ַי ֲעקֹב ֶאת ָר ֵחל | ַויּ ֶ
ַויּ ֱ
ֹאמר ָל ָבן טוֹב ִתּ ִתּי א ָֹתהּ ָל ְך ִמ ִתּ ִתּי א ָֹתהּ
ַה ְקּ ַטנָּהַ (19) :ויּ ֶ
אַחר | ְשׁ ָבה ִע ָמּ ִדיַ (20) :ו ַיּ ֲעבֹד ַי ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים |
ְל ִאישׁ ֵ
ֹאמר
אַה ָבתוֹ א ָֹתהַּ (21) :ויּ ֶ
ָמים ֲא ָח ִדים ְבּ ֲ
וַיִּ ְהיוּ ְב ֵעינָיו ְכּי ִ
יה:
ָמי | וְ אָבוֹאָה ֵא ֶל ָ
ַי ֲעקֹב ֶאל ָל ָבן ָה ָבה ֶאת ִא ְשׁ ִתּי ִכּי ָמ ְלאוּ י ָ
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה(23) :
ֶאסֹף ָל ָבן ֶאת ָכּל אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ַויּ ַ
)ַ (22ויּ ֱ
ָבא א ָֹתהּ ֵא ָליו | ַו ָיּבֹא
וַיְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַיִּ ַקּח ֶאת ֵלאָה ִבתּוֹ ַויּ ֵ
יה (24) :וַיִּ ֵתּן ָל ָבן ָלהּ ֶאת ִז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ָחתוֹ | ְל ֵלאָה ִבתּוֹ
ֵא ֶל ָ

ֹאמר ֶאל ָל ָבן ַמה
ִשׁ ְפ ָחה (25) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה ִהוא ֵלאָה | ַויּ ֶ
יתנִ י(26) :
ית ִלּי ֲהלֹא ְב ָר ֵחל ָע ַב ְד ִתּי ִע ָמּ ְך וְ ָל ָמּה ִר ִמּ ָ
זֹּאת ָע ִשׂ ָ
ֵע ֶשׂה ֵכן ִבּ ְמ ֵ
ֹאמר ָל ָבן לֹא י ָ
ַויּ ֶ
ירה ִל ְפנֵי
קוֹמנוּ | ָל ֵתת ַה ְצּ ִע ָ
ֻע זֹאת | וְ נִ ְתּנָה ְל ָך גַּם ֶאת זֹאת
ירהַ (27) :מ ֵלּא ְשׁב ַ
ַה ְבּ ִכ ָ
ַעשׂ
ַבּ ֲעב ָֹדה ֲא ֶשׁר ַתּ ֲעבֹד ִע ָמּ ִדי עוֹד ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֲא ֵחרוֹתַ (28) :ויּ ַ
ַי ֲעקֹב ֵכּן וַיְ ַמ ֵלּא ְשׁב ַ
ֻע זֹאת | וַיִּ ֶתּן לוֹ ֶאת ָר ֵחל ִבּתּוֹ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
) (29וַיִּ ֵתּן ָל ָבן ְל ָר ֵחל ִבּתּוֹ ֶאת ִבּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָחתוֹ | ָלהּ ְל ִשׁ ְפ ָחה:
ֶא ַהב גַּם ֶאת ָר ֵחל ִמ ֵלּאָה | ַו ַיּ ֲעבֹד ִעמּוֹ
)ַ (30ו ָיּבֹא גַּם ֶאל ָר ֵחל ַויּ ֱ
ַרא יְ הוָה ִכּי ְשׂנוּאָה ֵלאָה
עוֹד ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֲא ֵחרוֹתַ (31) :ויּ ְ
ַתּ ֶלד ֵבּן
ַתּ ַהר ֵלאָה ו ֵ
ֲק ָרה (32) :ו ַ
וַיִּ ְפ ַתּח ֶאת ַר ְח ָמהּ | וְ ָר ֵחל ע ָ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְר ֵ
וִ
אָמ ָרה ִכּי ָראָה יְ הוָה ְבּ ָענְ יִ י ִכּי ַע ָתּה
אוּבן | ִכּי ְ
ֹאמר ִכּי ָשׁ ַמע יְ הוָה
ַתּ ֶלד ֵבּן ַותּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
ישׁי (33) :ו ַ
ֶא ָה ַבנִ י ִא ִ
יֱ
ִכּי ְשׂנוּאָה אָנ ִֹכי וַיִּ ֶתּן ִלי גַּם ֶאת זֶה | ו ִ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן:
ֹאמר ַע ָתּה ַה ַפּ ַעם יִ ָלּוֶה ִאי ִשׁי ֵא ַלי
ַתּ ֶלד ֵבּן ַותּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
) (34ו ַ
ַתּ ַהר
ָל ְד ִתּי לוֹ ְשׁל ָֹשׁה ָבנִ ים | ַעל ֵכּן ָק ָרא ְשׁמוֹ ֵלוִ י (35) :ו ַ
ִכּי י ַ
אוֹדה ֶאת יְ הוָה ַעל ֵכּן ָק ְראָה
ַתּ ֶלד ֵבּן ַותּ ֶ
עוֹד ו ֵ
ֹאמר ַה ַפּ ַעם ֶ
ַתּ ֲעמֹד ִמ ֶלּ ֶדת:
הוּדה | ו ַ
ְשׁמוֹ יְ ָ
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ַתּ ַקנֵּא ָר ֵחל ַבּ ֲאחֹ ָתהּ |
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ו ְ
ַתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי לֹא י ְ
)  (1ו ֵ
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ָה ָבה ִלּי ָבנִ ים וְ ִאם אַיִ ן ֵמ ָתה אָנ ִֹכי(2) :
ַותּ ֶ
ֹאמר ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים אָנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ָמנַע
וַיִּ ַחר אַף ַי ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחל | ַויּ ֶ
יה |
ֹאמר ִהנֵּה ֲא ָמ ִתי ִב ְל ָהה בֹּא ֵא ֶל ָ
ִמ ֵמּ ְך ְפּ ִרי ָב ֶטןַ (3) :ותּ ֶ
ַתּ ֶתּן לוֹ ֶאת ִבּ ְל ָהה
וְ ֵת ֵלד ַעל ִבּ ְר ַכּי וְ ִא ָבּנֶה גַם אָנ ִֹכי ִמ ֶמּנָּה (4) :ו ִ
ַתּ ֶלד
ַתּ ַהר ִבּ ְל ָהה ו ֵ
יה ַי ֲעקֹב (5) :ו ַ
ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ְל ִא ָשּׁה | ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ֹאמר ָר ֵחל ָדּנַנִּ י ֱאל ִֹהים וְ גַם ָשׁ ַמע ְבּקֹ ִלי
ְל ַי ֲעקֹב ֵבּןַ (6) :ותּ ֶ
ַתּ ֶלד ִבּ ְל ָהה
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
וַיִּ ֶתּן ִלי ֵבּן | ַעל ֵכּן ָק ְראָה ְשׁמוֹ ָדּן (7) :ו ַ
תּוּלי ֱאל ִֹהים
ַפ ֵ
ֹאמר ָר ֵחל נ ְ
ִשׁ ְפ ַחת ָר ֵחל | ֵבּן ֵשׁנִ י ְל ַי ֲעקֹבַ (8) :ותּ ֶ
ַתּ ֶרא
ַפ ָתּ ִלי (9) :ו ֵ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ נ ְ
נִ ְפ ַתּ ְל ִתּי ִעם ֲאח ִֹתי גַּם ָיכ ְֹל ִתּי | ו ִ
ַתּ ֵתּן אֹ ָתהּ
ַתּ ַקּח ֶאת ִז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ו ִ
ֵלאָה ִכּי ָע ְמ ָדה ִמ ֶלּ ֶדת | ו ִ
ַתּ ֶלד ִז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ַחת ֵלאָה ְל ַי ֲעקֹב ֵבּן(11) :
ְל ַי ֲעקֹב ְל ִא ָשּׁה (10) :ו ֵ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ גָּד(12) :
ֹאמר ֵלאָה בגד ] ָבּא גָד קרי[ | ו ִ
ַותּ ֶ
ֹאמר ֵלאָה
ַתּ ֶלד ִז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ַחת ֵלאָה ֵבּן ֵשׁנִ י ְל ַי ֲעקֹבַ (13) :ותּ ֶ
וֵ

ֵל ְך
אָשׁרַ (14) :ויּ ֶ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵ
אָשׁ ִרי ִכּי ִא ְשּׁרוּנִ י ָבּנוֹת | ו ִ
ְבּ ְ
ָבא אֹ ָתם
דוּד ִאים ַבּ ָשּׂ ֶדה ַויּ ֵ
ימי ְק ִציר ִח ִטּים וַיִּ ְמ ָצא ָ
אוּבן ִבּ ֵ
ְר ֵ
ֹאמר ָר ֵחל ֶאל ֵלאָה ְתּנִ י נָא ִלי ִמ ָ
ֵך:
דּוּד ֵאי ְבּנ ְ
ֶאל ֵלאָה ִאמּוֹ | ַותּ ֶ
ישׁי וְ ָל ַק ַחת גַּם ֶאת
ֹאמר ָלהּ ַה ְמ ַעט ַק ְח ֵתּ ְך ֶאת ִא ִ
)ַ (15ותּ ֶ
ֹאמר ָר ֵחל ָל ֵכן יִ ְשׁ ַכּב ִע ָמּ ְך ַה ַלּיְ ָלה ַתּ ַחת ָ
דּוּד ֵאי ְבּנִ י | ַותּ ֶ
ָ
דּוּד ֵאי
ַתּ ֵצא ֵלאָה ִל ְק ָראתוֹ
ֵךַ (16) :ו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ִמן ַה ָשּׂ ֶדה ָבּ ֶע ֶרב ו ֵ
ְבנ ְ
דוּד ֵאי ְבּנִ י | וַיִּ ְשׁ ַכּב
יך ְבּ ָ
ֹאמר ֵא ַלי ָתּבוֹא ִכּי ָשׂכֹר ְשׂ ַכ ְר ִתּ ָ
ַותּ ֶ
ַתּ ֶלד
ַתּ ַהר ו ֵ
ִע ָמּהּ ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא (17) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל ֵלאָה | ו ַ
ָתן ֱאל ִֹהים ְשׂ ָכ ִרי ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֵלאָה נ ַ
ישׁיַ (18) :ותּ ֶ
ְל ַי ֲעקֹב ֵבּן ֲח ִמ ִ
ַתּ ַהר עוֹד
שכר (19) :ו ַ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ יִ ָשּׂ ָ
ישׁי | ו ִ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְל ִא ִ
נַ
ֹאמר ֵלאָה ְז ָב ַדנִ י ֱאל ִֹהים
ַתּ ֶלד ֵבּן ִשׁ ִשּׁי ְלּ ַי ֲעקֹבַ (20) :ותּ ֶ
ֵלאָה ו ֵ
ָל ְד ִתּי לוֹ ִשׁ ָשּׁה ָבנִ ים |
ישׁי ִכּי י ַ
ֵבד טוֹב ַה ַפּ ַעם יִ ְז ְבּ ֵלנִ י ִא ִ
א ִֹתי ז ֶ
אַחר י ְ
וִ
ַתּ ְק ָרא ֶאת
ָל ָדה ַבּת | ו ִ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ְזבֻלוּן (21) :וְ ַ
יה
ְשׁ ָמהּ ִדּינָה (22) :וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ָר ֵחל | וַיִּ ְשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
ֹאמר
ַתּ ֶלד ֵבּן | ַותּ ֶ
ַתּ ַהר ו ֵ
ֱאל ִֹהים ַויִּ ְפ ַתּח ֶאת ַר ְח ָמהּ (23) :ו ַ
יוֹסף ֵלאמֹר
אָסף ֱאל ִֹהים ֶאת ֶח ְר ָפּ ִתי (24) :ו ִ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵ
ַ
וֹסף
ָל ָדה ָר ֵחל ֶאת י ֵ
אַחר (25) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
| י ֵֹסף יְ הוָה ִלי ֵבּן ֵ
אַר ִצי:
וּל ְ
קוֹמי ְ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ָל ָבן ַשׁ ְלּ ֵחנִ י וְ ֵא ְל ָכה ֶאל ְמ ִ
| ַויּ ֶ
ָשׁי וְ ֶאת יְ ָל ַדי ֲא ֶשׁר ָע ַב ְד ִתּי א ְֹת ָך ָבּ ֵהן וְ ֵא ֵל ָכה |
)ְ (26תּנָה ֶאת נ ַ
ֹאמר ֵא ָליו
יךַ (27) :ויּ ֶ
ֲב ְד ִתּ ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת ֲעב ָֹד ִתי ֲא ֶשׁר ע ַ
אַתּה י ַ
ִכּי ָ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָל ָבן ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ֲכנִ י יְ הוָה ִבּ ְג ָל ֶל ָך:
ֶיך | נִ ַח ְשׁ ִתּי וַיְ ָבר ֵ
ֹאמר ֵא ָליו
ָק ָבה ְשׂ ָכ ְר ָך ָע ַלי וְ ֶא ֵתּנָהַ (29) :ויּ ֶ
ֹאמר | נ ְ
)ַ (28ויּ ַ
יך | וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָהיָה ִמ ְקנְ ָך ִא ִתּי:
ֲב ְד ִתּ ָ
ָד ְע ָתּ ֵאת ֲא ֶשׁר ע ַ
אַתּה י ַ
ָ
)ִ (30כּי ְמ ַעט ֲא ֶשׁר ָהיָה ְל ָך ְל ָפנַי וַיִּ ְפרֹץ ָלרֹב וַיְ ָב ֶר ְך יְ הוָה א ְֹת ָך
ֹאמר ָמה
יתיַ (31) :ויּ ֶ
ֱשׂה גַם אָנ ִֹכי ְל ֵב ִ
ְל ַר ְג ִלי | וְ ַע ָתּה ָמ ַתי ֶאע ֶ
ֲשׂה ִלּי
ֹאמר ַי ֲעקֹב לֹא ִת ֶתּן ִלי ְמ ָ
ֶא ֶתּן ָל ְך | ַויּ ֶ
אוּמה ִאם ַתּע ֶ
אָשׁוּבה ֶא ְר ֶעה צֹאנְ ָך ֶא ְשׁמֹרֶ (32) :א ֱעבֹר ְבּ ָכל
ָ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
צֹאנְ ָך ַהיּוֹם ָה ֵסר ִמ ָשּׁם ָכּל ֶשׂה ָנקֹד וְ ָטלוּא וְ ָכל ֶשׂה חוּם
ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים וְ ָטלוּא וְ ָנקֹד ָבּ ִע ִזּים | וְ ָהיָה ְשׂ ָכ ִרי (33) :וְ ָענְ ָתה ִבּי
ֶיך | כֹּל ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ
ִצ ְד ָק ִתי ְבּיוֹם ָמ ָחר ִכּי ָתבוֹא ַעל ְשׂ ָכ ִרי ְל ָפנ ָ
ָנקֹד וְ ָטלוּא ָבּ ִע ִזּים וְ חוּם ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים גָּנוּב הוּא ִא ִתּי(34) :
ָסר ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת
ֹאמר ָל ָבן ֵהן | לוּ יְ ִהי ִכ ְד ָב ֶר ָךַ (35) :ויּ ַ
ַויּ ֶ
ֻאים וְ ֵאת ָכּל ָה ִע ִזּים ַהנְּ ֻקדּוֹת
ֲק ִדּים וְ ַה ְטּל ִ
ָשׁים ָהע ֻ
ַה ְתּי ִ
וְ ַה ְטּ ֻלאֹת כֹּל ֲא ֶשׁר ָל ָבן בּוֹ וְ ָכל חוּם ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים | וַיִּ ֵתּן ְבּיַד ָבּנָיו:

וּבין ַי ֲעקֹב | וְ ַי ֲעקֹב ר ֶֹעה
ָמים ֵבּינוֹ ֵ
ָשׂם ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
)ַ (36ויּ ֶ
נּוֹתרֹת (37) :וַיִּ ַקּח לוֹ ַי ֲעקֹב ַמ ַקּל ִל ְבנֶה ַלח
ֶאת צֹאן ָל ָבן ַה ָ
וְ לוּז וְ ֶע ְרמוֹן | וַיְ ַפ ֵצּל ָבּ ֵהן ְפּ ָצלוֹת ְל ָבנוֹת ַמ ְחשֹׂף ַה ָלּ ָבן ֲא ֶשׁר ַעל
ֳה ִטים
ַצּג ֶאת ַה ַמּ ְקלוֹת ֲא ֶשׁר ִפּ ֵצּל ָבּר ָ
ַה ַמּ ְקלוֹתַ (38) :ויּ ֵ
ְבּ ִשׁ ֲקתוֹת ַה ָמּיִ ם | ֲא ֶשׁר ָתּבֹא ָן ַהצֹּאן ִל ְשׁתּוֹת ְלנ ַֹכח ַהצֹּאן
ַויּ ַ
ֶחמוּ ַהצֹּאן ֶאל ַה ַמּ ְקלוֹת |
ֵח ְמנָה ְבּבֹאָן ִל ְשׁתּוֹתַ (39) :ויּ ֱ
ֻאים (40) :וְ ַה ְכּ ָשׂ ִבים ִה ְפ ִריד
וּטל ִ
ֲק ִדּים נְ ֻק ִדּים ְ
ַתּ ַל ְד ָן ַהצֹּאן ע ֻ
וֵ
ָשׁת לוֹ
ַי ֲעקֹב וַיִּ ֵתּן ְפּנֵי ַהצֹּאן ֶאל ָעקֹד וְ ָכל חוּם ְבּצֹאן ָל ָבן | ַויּ ֶ
ַחם
ֲד ִרים ְל ַבדּוֹ וְ לֹא ָשׁ ָתם ַעל צֹאן ָל ָבן (41) :וְ ָהיָה ְבּ ָכל י ֵ
עָ
ַהצֹּאן ַה ְמ ֻק ָשּׁרוֹת וְ ָשׂם ַי ֲעקֹב ֶאת ַה ַמּ ְקלוֹת ְל ֵעינֵי ַהצֹּאן
ָשׂים |
ֲטיף ַהצֹּאן לֹא י ִ
וּב ַהע ִ
ַח ֵמנָּה ַבּ ַמּ ְקלוֹתְ (42) :
ֳה ִטים | ְלי ְ
ָבּר ָ
ֲט ִפים ְל ָל ָבן וְ ַה ְקּ ֻשׁ ִרים ְל ַי ֲעקֹב (43) :וַיִּ ְפרֹץ ָה ִאישׁ
וְ ָהיָה ָהע ֻ
וּג ַמ ִלּים
ֲב ִדים ְ
וּשׁ ָפחוֹת ַוע ָ
ְמאֹד ְמאֹד | וַיְ ִהי לוֹ צֹאן ַרבּוֹת ְ
ַחמ ִֹרים:
וֲ
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) (1וַיִּ ְשׁ ַמע ֶאת ִדּ ְב ֵרי ְבנֵי ָל ָבן ֵלאמֹר ָל ַקח ַי ֲעקֹב ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ַרא
אָבינוּ ָע ָשׂה ֵאת ָכּל ַה ָכּבֹד ַהזֶּהַ (2) :ויּ ְ
וּמ ֲא ֶשׁר ְל ִ
אָבינוּ | ֵ
ְל ִ
ַי ֲעקֹב ֶאת ְפּנֵי ָל ָבן | וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ ִעמּוֹ ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם(3) :
וּל ַ
יך ְ
בוֹת ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַי ֲעקֹב שׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֶ
מוֹל ְד ֶתּ ָך |
ַויּ ֶ
וּל ֵלאָה | ַה ָשּׂ ֶדה
וְ ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך (4) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַי ֲעקֹב וַיִּ ְק ָרא ְל ָר ֵחל ְ
יכן ִכּי ֵאינֶנּוּ
ֹאמר ָל ֶהן ר ֶֹאה אָנ ִֹכי ֶאת ְפּנֵי ֲא ִב ֶ
ֶאל צֹאנוַֹ (5) :ויּ ֶ
אַתּנָה יְ ַד ְע ֶתּן
אָבי ָהיָה ִע ָמּ ִדי (6) :וְ ֵ
ֵא ַלי ִכּ ְתמֹל ִשׁ ְלשֹׁם | וֵאל ֵֹהי ִ
יכן ֵה ֶתל ִבּי וְ ֶה ֱח ִלף
ַא ִב ֶ
יכן (7) :ו ֲ
| ִכּי ְבּ ָכל כּ ִֹחי ָע ַב ְד ִתּי ֶאת ֲא ִב ֶ
ֲשׂ ֶרת מֹנִ ים | וְ לֹא נְ ָתנוֹ ֱאל ִֹהים ְל ָה ַרע ִע ָמּ ִדי:
ֻר ִתּי ע ֶ
ֶאת ַמ ְשׂכּ ְ
ָלדוּ ָכל ַהצֹּאן נְ ֻק ִדּים
ֹאמר נְ ֻק ִדּים יִ ְהיֶה ְשׂ ָכ ֶר ָך וְ י ְ
)ִ (8אם כֹּה י ַ
ָלדוּ ָכל ַהצֹּאן ֲע ֻק ִדּים:
ֲק ִדּים יִ ְהיֶה ְשׂ ָכ ֶר ָך וְ י ְ
ֹאמר ע ֻ
| וְ ִאם כֹּה י ַ
ַצּל ֱאל ִֹהים ֶאת ִמ ְקנֵה ֲא ִב ֶ
יכם וַיִּ ֶתּן ִלי (10) :וַיְ ִהי ְבּ ֵעת
)ַ (9ויּ ֵ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ָו ֵא ֶרא ַבּ ֲחלוֹם | וְ ִהנֵּה ָה ַע ֻתּ ִדים ָהע ִֹלים
ַחם ַהצֹּאן ו ֶ
יֵ
אַך
ֹאמר ֵא ַלי ַמ ְל ְ
ֻדּיםַ (11) :ויּ ֶ
וּבר ִ
ֲק ִדּים נְ ֻק ִדּים ְ
ַעל ַהצֹּאן ע ֻ
ֹאמר ָשׂא נָא
ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲחלוֹם ַי ֲעקֹב | ָוא ַֹמר ִהנֵּנִ יַ (12) :ויּ ֶ
ֲק ִדּים נְ ֻק ִדּים
וּר ֵאה ָכּל ָה ַע ֻתּ ִדים ָהע ִֹלים ַעל ַהצֹּאן ע ֻ
ֶיך ְ
ֵעינ ָ
יתי ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ָבן ע ֶֹשׂה ָלּ ְך (13) :אָנ ִֹכי
ֻדּים | ִכּי ָר ִא ִ
וּבר ִ
ְ

ֶדר |
ָד ְר ָתּ ִלּי ָשׁם נ ֶ
ָה ֵאל ֵבּית ֵאל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ָשּׁם ַמ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר נ ַ
מוֹל ְד ֶתּ ָך(14) :
אָרץ ַהזֹּאת וְ שׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ַ
ַע ָתּה קוּם ֵצא ִמן ָה ֶ
ַתּ ַען ָר ֵחל וְ ֵלאָה ַותּ ַ
וַ
ַח ָלה ְבּ ֵבית
ֹאמ ְרנָה לוֹ | ַהעוֹד ָלנוּ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ֹאכל גַּם
ֶח ַשׁ ְבנוּ לוֹ ִכּי ְמ ָכ ָרנוּ | ַויּ ַ
ָכ ִריּוֹת נ ְ
אָבינוֲּ (15) :הלוֹא נ ְ
ִ
אָכוֹל ֶאת ַכּ ְס ֵפּנוִּ (16) :כּי ָכל ָהע ֶֹשׁר ֲא ֶשׁר ִה ִצּיל ֱאל ִֹהים
אָבינוּ ָלנוּ הוּא ְ
יך
אָמר ֱאל ִֹהים ֵא ֶל ָ
וּל ָב ֵנינוּ | וְ ַע ָתּה כֹּל ֲא ֶשׁר ַ
ֵמ ִ
ָשׁיו ַעל
ָקם ַי ֲעקֹב | וַיִּ ָשּׂא ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת נ ָ
ֲשׂהַ (17) :ויּ ָ
עֵ
ַה ְגּ ַמ ִלּים (18) :וַיִּ נְ ַהג ֶאת ָכּל ִמ ְקנֵהוּ וְ ֶאת ָכּל ְרכֻשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָר ָכשׁ
אָביו
ִמ ְקנֵה ִקנְ יָנוֹ ֲא ֶשׁר ָר ַכשׁ ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם | ָלבוֹא ֶאל יִ ְצ ָחק ִ
ַתּ ְגנֹב ָר ֵחל ֶאת
ָען (19) :וְ ָל ָבן ָה ַל ְך ִל ְגזֹז ֶאת צֹאנוֹ | ו ִ
אַר ָצה ְכּנ ַ
ְ
אָב ָ
ַה ְתּ ָר ִפים ֲא ֶשׁר ְל ִ
יה (20) :וַיִּ ְגנֹב ַי ֲעקֹב ֶאת ֵלב ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי |
ַעל ְבּ ִלי ִה ִגּיד לוֹ ִכּי ב ֵֹר ַח הוּא (21) :וַיִּ ְב ַרח הוּא וְ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ
ָשׂם ֶאת ָפּנָיו ַהר ַה ִגּ ְל ָעדַ (22) :ויֻּגַּד
ָהר | ַויּ ֶ
ָקם ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ַהנּ ָ
ַויּ ָ
ישׁי | ִכּי ָב ַרח ַי ֲעקֹב (23) :וַיִּ ַקּח ֶאת ֶא ָחיו ִעמּוֹ
ְל ָל ָבן ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַד ֵבּק אֹתוֹ ְבּ ַהר ַה ִגּ ְל ָעד:
ָמים | ַויּ ְ
אַח ָריו ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ְב ַעת י ִ
וַיִּ ְרדֹּף ֲ
ֹאמר לוֹ
)ַ (24ו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ַבּ ֲחלֹם ַה ָלּיְ ָלה | ַויּ ֶ
ַשּׂג ָל ָבן
ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ְתּ ַד ֵבּר ִעם ַי ֲעקֹב ִמטּוֹב ַעד ָרעַ (25) :ויּ ֵ
ֶאת ַי ֲעקֹב | וְ ַי ֲעקֹב ָתּ ַקע ֶאת ֳ
אָהלוֹ ָבּ ָהר וְ ָל ָבן ָתּ ַקע ֶאת ֶא ָחיו
ַתּ ְגנֹב ֶאת
ית ו ִ
ֹאמר ָל ָבן ְל ַי ֲעקֹב ֶמה ָע ִשׂ ָ
ְבּ ַהר ַה ִגּ ְל ָעדַ (26) :ויּ ֶ
את
ַח ֵבּ ָ
ַהג ֶאת ְבּנ ַֹתי ִכּ ְשׁבֻיוֹת ָח ֶרבָ (27) :ל ָמּה נ ְ
ַתּנ ֵ
ְל ָב ִבי | ו ְ
ִל ְבר ַֹח ו ִ
ָא ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וּ ְב ִשׁ ִרים
ַד ָתּ ִלּי ו ֲ
ַתּ ְגנֹב א ִֹתי | וְ לֹא ִהגּ ְ
ַשּׁק ְל ָבנַי וְ ִל ְבנ ָֹתי | ַע ָתּה
וּב ִכנּוֹר (28) :וְ לֹא נְ ַט ְשׁ ַתּנִ י ְלנ ֵ
ְבּתֹף ְ
ָדי ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם ָרע | וֵאל ֵֹהי
ִה ְס ַכּ ְל ָתּ עֲשׂוֹ (29) :יֶשׁ ְל ֵאל י ִ
אָמר ֵא ַלי ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ִמ ַדּ ֵבּר ִעם ַי ֲעקֹב
יכם ֶא ֶמשׁ ַ
ֲא ִב ֶ
ִמטּוֹב ַעד ָרע (30) :וְ ַע ָתּה ָהל ְֹך ָה ַל ְכ ָתּ ִכּי נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ָתּה ְל ֵבית
ֹאמר ְל ָל ָבן |
ַען ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
ַב ָתּ ֶאת ֱאל ָֹהיַ (31) :ויּ ַ
יך | ָל ָמּה ָגנ ְ
אָב ָ
ִ
יך ֵמ ִע ִמּיִ (32) :עם
נוֹת ָ
אָמ ְר ִתּי ֶפּן ִתּ ְגזֹל ֶאת ְבּ ֶ
אתי ִכּי ַ
ָר ִ
ִכּי י ֵ
אַחינוּ ַה ֶכּר ְל ָך ָמה
יך לֹא יִ ְחיֶה ֶנגֶד ֵ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא ֶאת ֱאל ֶֹה ָ
ָב ַתםַ (33) :ו ָיּבֹא ָל ָבן
ָדע ַי ֲעקֹב ִכּי ָר ֵחל ְגּנ ָ
ִע ָמּ ִדי וְ ַקח ָל ְך | וְ לֹא י ַ
וּבא ֶֹהל ְשׁ ֵתּי ָה ֲא ָמהֹת וְ לֹא ָמ ָצא |
וּבא ֶֹהל ֵלאָה ְ
ְבּא ֶֹהל ַי ֲעקֹב ְ
ֵצא ֵמא ֶֹהל ֵלאָה ַו ָיּבֹא ְבּא ֶֹהל ָר ֵחל (34) :וְ ָר ֵחל ָל ְק ָחה ֶאת
ַויּ ֵ
יהם | וַיְ ַמ ֵשּׁשׁ ָל ָבן ֶאת
ֲל ֶ
ַתּ ֶשׁב ע ֵ
ָמל ו ֵ
ַתּ ִשׂ ֵמם ְבּ ַכר ַהגּ ָ
ַה ְתּ ָר ִפים ו ְ
יה אַל יִ ַחר ְבּ ֵעי ֵני
אָב ָ
ֹאמר ֶאל ִ
ָכּל ָהא ֶֹהל וְ לֹא ָמ ָצאַ (35) :ותּ ֶ
ָשׁים ִלי | וַיְ ַח ֵפּשׂ
אוּכל ָלקוּם ִמ ָפּנ ָ
ֲאדֹנִ י ִכּי לוֹא ַ
ֶיך ִכּי ֶד ֶר ְך נ ִ

ַען
ָרב ְבּ ָל ָבן | ַויּ ַ
וְ לֹא ָמ ָצא ֶאת ַה ְתּ ָר ִפים (36) :וַיִּ ַחר ְל ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
אתי ִכּי ָד ַל ְק ָתּ אַ ֲח ָרי:
ֹאמר ְל ָל ָבן ַמה ִפּ ְשׁ ִעי ַמה ַח ָטּ ִ
ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
)ִ (37כּי ִמ ַשּׁ ְשׁ ָתּ ֶאת ָכּל ֵכּ ַלי ַמה ָמּ ָצ ָ
את ִמכֹּל ְכּ ֵלי ֵבי ֶת ָך ִשׂים
יוֹכיחוּ ֵבּין ְשׁנֵינוּ (38) :זֶה ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
יך | וְ ִ
אַח ָ
אַחי וְ ֶ
כֹּה ֶנגֶד ַ
ילי צֹאנְ ָך לֹא ָ
יך וְ ִעזּ ָ
אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ְר ֵח ֶל ָ
אָכ ְל ִתּי:
ֶיך לֹא ִשׁ ֵכּלוּ | וְ ֵא ֵ
ָדי ְתּ ַב ְק ֶשׁנָּה |
יך אָנ ִֹכי ֲא ַח ֶטּנָּה ִמיּ ִ
אתי ֵא ֶל ָ
)ְ (39ט ֵר ָפה לֹא ֵה ֵב ִ
יתי ַביּוֹם ֲא ָכ ַלנִ י ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח
ֻב ִתי ָליְ ָלהָ (40) :היִ ִ
וּגנ ְ
ֻב ִתי יוֹם ְ
ְגּנ ְ
ית ָך
ָתי ֵמ ֵעינָי (41) :זֶה ִלּי ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּ ֵב ֶ
ַבּ ָלּיְ ָלה | ו ִ
ַתּ ַדּד ְשׁנ ִ
ֶך |
יך וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ְבּצֹאנ ָ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִבּ ְשׁ ֵתּי ְבנ ֶֹת ָ
יך ְ
ֲב ְד ִתּ ָ
עַ
אָבי
לוּלי ֱאל ֵֹהי ִ
ֻר ִתּי ע ֶ
ַתּ ֲח ֵלף ֶאת ַמ ְשׂכּ ְ
וַ
ֲשׂ ֶרת מֹנִ יםֵ (42) :
יקם ִשׁ ַלּ ְח ָתּנִ י |
וּפ ַחד יִ ְצ ָחק ָהיָה ִלי ִכּי ַע ָתּה ֵר ָ
אַב ָר ָהם ַ
ֱאל ֵֹהי ְ
ַען
אָמשַׁ (43) :ויּ ַ
ַיּוֹכח ֶ
יע ַכּ ַפּי ָראָה ֱאל ִֹהים ו ַ
ֶאת ָענְ יִ י וְ ֶאת יְ ִג ַ
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ַה ָבּנוֹת ְבּנ ַֹתי וְ ַה ָבּנִ ים ָבּנַי וְ ַהצֹּאן צֹאנִ י
ָל ָבן ַויּ ֶ
ֱשׂה ָל ֵא ֶלּה ַהיּוֹם
אַתּה ר ֶֹאה ִלי הוּא | וְ ִל ְבנ ַֹתי ָמה ֶאע ֶ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר ָ
ָלדוּ (44) :וְ ַע ָתּה ְל ָכה נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ֲאנִ י
ֵיהן ֲא ֶשׁר י ָ
אוֹ ִל ְבנ ֶ
ימ ָה
אָבן | וַיְ ִר ֶ
ֶך (45) :וַיִּ ַקּח ַי ֲעקֹב ֶ
ָאָתּה | וְ ָהיָה ְל ֵעד ֵבּינִ י ֵ
וּבינ ָ
ו ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ְל ֶא ָחיו ִל ְקטוּ ֲא ָבנִ ים וַיִּ ְקחוּ ֲא ָבנִ ים
ַמ ֵצּ ָבהַ (46) :ויּ ֶ
ֹאכלוּ ָשׁם ַעל ַהגָּל (47) :וַיִּ ְק ָרא לוֹ ָל ָבן יְ גַר
ַו ַיּעֲשׂוּ גָל | ַויּ ְ
ֹאמר ָל ָבן ַהגַּל ַהזֶּה
ַל ֵעדַ (48) :ויּ ֶ
דוּתא | וְ ַי ֲעקֹב ָק ָרא לוֹ גּ ְ
ָשׂ ֲה ָ
ַל ֵעד (49) :וְ ַה ִמּ ְצ ָפּה
וּבינְ ָך ַהיּוֹם | ַעל ֵכּן ָק ָרא ְשׁמוֹ גּ ְ
ֵעד ֵבּינִ י ֵ
וּבינ ָ
אָמר יִ ֶצף יְ הוָה ֵבּינִ י ֵ
ֲא ֶשׁר ַ
ֶך | ִכּי נִ ָסּ ֵתר ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ(50) :
ָשׁים ַעל ְבּנ ַֹתי ֵאין ִאישׁ ִע ָמּנוּ |
ִאם ְתּ ַענֶּה ֶאת ְבּנ ַֹתי וְ ִאם ִתּ ַקּח נ ִ
ֹאמר ָל ָבן ְל ַי ֲעקֹב | ִהנֵּה
ֶךַ (51) :ויּ ֶ
וּבינ ָ
ְר ֵאה ֱאל ִֹהים ֵעד ֵבּינִ י ֵ
ֶךֵ (52) :עד ַהגַּל
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ָר ִ
ַהגַּל ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַה ַמ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר י ִ
יך ֶאת ַהגַּל ַה ֶזּה
ַהזֶּה וְ ֵע ָדה ַה ַמּ ֵצּ ָבה | ִאם אָנִ י לֹא ֶא ֱעבֹר ֵא ֶל ָ
אַתּה לֹא ַת ֲעבֹר ֵא ַלי ֶאת ַהגַּל ַהזֶּה וְ ֶאת ַה ַמּ ֵצּ ָבה ַהזֹּאת
וְ ִאם ָ
אַב ָר ָהם וֵאל ֵֹהי נָחוֹר יִ ְשׁ ְפּטוּ ֵבינֵינוּ ֱאל ֵֹהי
ְל ָר ָעהֱ (53) :אל ֵֹהי ְ
אָביו יִ ְצ ָחק (54) :וַיִּ ְז ַבּח ַי ֲעקֹב
יהם | וַיִּ ָשּׁ ַבע ַי ֲעקֹב ְבּ ַפ ַחד ִ
ֲא ִב ֶ
ָלינוּ
ֹאכלוּ ֶל ֶחם ַויּ ִ
ֶבח ָבּ ָהר וַיִּ ְק ָרא ְל ֶא ָחיו ֶל ֱא ָכל ָל ֶחם | ַויּ ְ
זַ
ָבּ ָהר:
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נוֹתיו וַיְ ָב ֶר ְך ֶא ְת ֶהם |
ַשּׁק ְל ָבנָיו וְ ִל ְב ָ
ַשׁ ֵכּם ָל ָבן ַבּבּ ֶֹקר וַיְ נ ֵ
)ַ (1ויּ ְ
ָשׁב ָל ָבן ִל ְמקֹמוֹ (2) :וְ ַי ֲעקֹב ָה ַל ְך ְל ַד ְרכּוֹ | וַיִּ ְפ ְגּעוּ בוֹ
ֵל ְך ַויּ ָ
ַויּ ֶ
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהיםַ (3) :ויּ ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַכּ ֲא ֶשׁר ָראָם ַמ ֲחנֵה ֱאל ִֹהים
זֶה | וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ַמ ֲחנָיִ ם:
אַר ָצה ֵשׂ ִעיר
אָחיו | ְ
אָכים ְל ָפנָיו ֶאל ֵע ָשׂו ִ
) (4וַיִּ ְשׁ ַלח ַי ֲעקֹב ַמ ְל ִ
ְשׂ ֵדה ֱאדוֹם (5) :וַיְ ַצו א ָֹתם ֵלאמֹר כֹּה ת ְ
ֹאמרוּן ַלאדֹנִ י ְל ֵע ָשׂו |
ָא ַחר ַעד ָע ָתּה (6) :וַיְ ִהי
ַר ִתּי ו ֵ
כֹּה אָ ַמר ַע ְב ְדּ ָך ַי ֲעקֹב ִעם ָל ָבן גּ ְ
ָא ְשׁ ְל ָחה ְל ַה ִגּיד ַלאדֹנִ י
ַחמוֹר צֹאן וְ ֶע ֶבד וְ ִשׁ ְפ ָחה | ו ֶ
ִלי שׁוֹר ו ֲ
אָכים ֶאל ַי ֲעקֹב ֵלאמֹר |
ָשׁבוּ ַה ַמּ ְל ִ
ֶיךַ (7) :ויּ ֻ
ִל ְמצֹא ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
את ָך וְ ְ
יך ֶאל ֵע ָשׂו וְ גַם ה ֵֹל ְך ִל ְק ָר ְ
אָח ָ
ָבּאנוּ ֶאל ִ
ַחץ ֶאת ָה ָעם
ֵצר לוֹ | ַויּ ַ
ירא ַי ֲעקֹב ְמאֹד ַויּ ֶ
ִאישׁ ִעמּוֹ (8) :וַיִּ ָ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ וְ ֶאת ַהצֹּאן וְ ֶאת ַה ָבּ ָקר וְ ַה ְגּ ַמ ִלּים ִל ְשׁנֵי ַמ ֲחנוֹת(9) :
אַחת וְ ִה ָכּהוּ | וְ ָהיָה
ֹאמר ִאם יָבוֹא ֵע ָשׂו ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ָה ַ
ַויּ ֶ
אָבי
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֱאל ֵֹהי ִ
ַה ַמּ ֲחנֶה ַהנִּ ְשׁאָר ִל ְפ ֵל ָ
יטהַ (10) :ויּ ֶ
אַר ְצ ָך
אָבי יִ ְצ ָחק | יְ הוָה ָהא ֵֹמר ֵא ַלי שׁוּב ְל ְ
אַב ָר ָהם וֵאל ֵֹהי ִ
ְ
וּמ ָכּל
יבה ִע ָמּ ְךָ (11) :קטֹנְ ִתּי ִמכֹּל ַה ֲח ָס ִדים ִ
יט ָ
מוֹל ְד ְתּ ָך וְ ֵא ִ
וּל ַ
ְ
ָה ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ַר ֵדּן
ית ֶאת ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי ְב ַמ ְק ִלי ָע ַב ְר ִתּי ֶאת ַהיּ ְ
אָחי
ילנִ י נָא ִמיַּד ִ
יתי ִל ְשׁנֵי ַמ ֲחנוֹתַ (12) :ה ִצּ ֵ
ַהזֶּה וְ ַע ָתּה ָהיִ ִ
ָרא אָנ ִֹכי אֹתוֹ ֶפּן יָבוֹא וְ ִה ַכּנִ י ֵאם ַעל ָבּנִ ים:
ִמיַּד ֵע ָשׂו | ִכּי י ֵ
ֲך ְכּחוֹל
ַרע ָ
יטיב ִע ָמּ ְך | וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת ז ְ
אָמ ְר ָתּ ֵהי ֵטב ֵא ִ
אַתּה ַ
) (13וְ ָ
ָלן ָשׁם ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא | וַיִּ ַקּח
ַהיָּם ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָסּ ֵפר ֵמרֹבַ (14) :ויּ ֶ
ִמן ַה ָבּא ְביָדוֹ ִמנְ ָחה ְל ֵע ָשׂו ִ
ָשׁים
וּתי ִ
אתיִ ם ְ
אָחיוִ (15) :ע ִזּים ָמ ַ
ילים ֶע ְשׂ ִריםְ (16) :גּ ַמ ִלּים
אתיִ ם וְ ֵא ִ
ֶע ְשׂ ִרים | ְר ֵח ִלים ָמ ַ
ֲשׂ ָרה
וּפ ִרים ע ָ
אַר ָבּ ִעים ָ
ֵיהם ְשׁל ִֹשׁים | ָפּרוֹת ְ
וּבנ ֶ
ֵמינִ יקוֹת ְ
ֲב ָדיו ֵע ֶדר ֵע ֶדר
ֲשׂ ָרה (17) :וַיִּ ֵתּן ְבּיַד ע ָ
ָרם ע ָ
ַעי ִ
ֲאתֹנֹת ֶע ְשׂ ִרים ו ְ
וּבין
ֲב ָדיו ִע ְברוּ ְל ָפנַי וְ ֶרוַח ָתּ ִשׂימוּ ֵבּין ֵע ֶדר ֵ
ֹאמר ֶאל ע ָ
ְל ַבדּוֹ | ַויּ ֶ
אָחי
ָשׁ ָך ֵע ָשׂו ִ
ֵע ֶדר (18) :וַיְ ַצו ֶאת ָה ִראשׁוֹן ֵלאמֹר | ִכּי יִ ְפגּ ְ
וּל ִמי ֵא ֶלּה ְל ָפנ ָ
ֶיך(19) :
אַתּה וְ אָנָה ֵת ֵל ְך ְ
וִ ְשׁ ֵא ְל ָך ֵלאמֹר ְל ִמי ָ
לוּחה ַלאדֹנִ י ְל ֵע ָשׂו |
אָמ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ְל ַי ֲעקֹב ִמנְ ָחה ִהוא ְשׁ ָ
וְ ַ
אַח ֵרינוּ (20) :וַיְ ַצו גַּם ֶאת ַה ֵשּׁנִ י גַּם ֶאת
וְ ִהנֵּה גַם הוּא ֲ
ֲד ִרים ֵלאמֹר | ַכּ ָדּ ָבר
אַח ֵרי ָהע ָ
ישׁי גַּם ֶאת ָכּל ַהה ְֹל ִכים ֲ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ַא ַמ ְר ֶתּם גַּם ִה ֵנּה
ַהזֶּה ְתּ ַד ְבּרוּן ֶאל ֵע ָשׂו ְבּמ ַֹצ ֲא ֶכם אֹתוֹ (21) :ו ֲ
ַע ְב ְדּ ָך ַי ֲעקֹב ֲ
אָמר ֲא ַכ ְפּ ָרה ָפנָיו ַבּ ִמּנְ ָחה ַהה ֶֹל ֶכת
אַח ֵרינוּ | ִכּי ַ
ַתּ ֲעבֹר
אוּלי יִ ָשּׂא ָפנָי (22) :ו ַ
ַ
אַח ֵרי ֵכן ֶא ְר ֶאה ָפנָיו
ְל ָפנָי וְ ֲ

ָקם
ַה ִמּנְ ָחה ַעל ָפּנָיו | וְ הוּא ָלן ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ַבּ ַמּ ֲחנֶהַ (23) :ויּ ָ
אַחד
ָשׁיו וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי ִשׁ ְפח ָֹתיו וְ ֶאת ַ
ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׁ ֵתּי נ ָ
ָע ָשׂר יְ ָל ָדיו | ַו ַיּ ֲעבֹר ֵאת ַמע ַ
ֲב ֵרם ֶאת
ֲבר ַיבֹּק (24) :וַיִּ ָקּ ֵחם ַו ַיּע ִ
ֵאָבק
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַבדּוֹ | ַויּ ֵ
ֲבר ֶאת ֲא ֶשׁר לוֹ (25) :וַיִּ וּ ֵ
ָחל | ַו ַיּע ֵ
ַהנּ ַ
ַרא ִכּי לֹא ָיכֹל לוֹ וַיִּ גַּע ְבּ ַכף
ִאישׁ ִעמּוֹ ַעד עֲלוֹת ַה ָשּׁ ַחרַ (26) :ויּ ְ
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֵחנִ י
אָבקוֹ ִעמּוַֹ (27) :ויּ ֶ
ֶר ְך ַי ֲעקֹב ְבּ ֵה ְ
ַתּ ַקע ַכּף י ֶ
יְ ֵרכוֹ | ו ֵ
ֹאמר לֹא ֲא ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ִכּי ִאם ֵבּ ַר ְכ ָתּנִ י(28) :
ִכּי ָע ָלה ַה ָשּׁ ַחר | ַויּ ֶ
ֹאמר לֹא ַי ֲעקֹב
ֹאמר ַי ֲעקֹבַ (29) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַמה ְשּׁ ֶמ ָך | ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ית ִעם ֱאל ִֹהים וְ ִעם
ֵאָמר עוֹד ִשׁ ְמ ָך ִכּי ִאם יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ָשׂ ִר ָ
י ֵ
ידה נָּא ְשׁ ֶמ ָך
ֹאמר ַה ִגּ ָ
ַתּוּכל (30) :וַיִּ ְשׁאַל ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
ָשׁים ו ָ
ֲאנ ִ
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁאַל ִל ְשׁ ִמי | וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ ָשׁם (31) :וַיִּ ְק ָרא
ַויּ ֶ
יתי ֱאל ִֹהים ָפּנִ ים ֶאל ָפּנִ ים
יאל | ִכּי ָר ִא ִ
ַי ֲעקֹב ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ְפּנִ ֵ
נוּאל |
ַפ ִשׁי (32) :וַיִּ ְז ַרח לוֹ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ַבר ֶאת ְפּ ֵ
ָצל נ ְ
ַתּנּ ֵ
וִ
ֹאכלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִגּיד
וְ הוּא צ ֵֹל ַע ַעל יְ ֵרכוַֹ (33) :על ֵכּן לֹא י ְ
ֶר ְך
ָר ְך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִכּי ָנגַע ְבּ ַכף י ֶ
ָשׁה ֲא ֶשׁר ַעל ַכּף ַהיּ ֵ
ַהנּ ֶ
ָשׁה:
ַי ֲעקֹב ְבּ ִגיד ַהנּ ֶ
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ַרא וְ ִהנֵּה ֵע ָשׂו ָבּא וְ ִעמּוֹ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
) (1וַיִּ ָשּׂא ַי ֲעקֹב ֵעינָיו ַויּ ְ
ַחץ ֶאת ַהיְ ָל ִדים ַעל ֵלאָה וְ ַעל ָר ֵחל וְ ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְשּׁ ָפחוֹת:
ִאישׁ | ַויּ ַ
יהן ִראשֹׁנָה | וְ ֶאת ֵלאָה
ַל ֵד ֶ
ָשׂם ֶאת ַה ְשּׁ ָפחוֹת וְ ֶאת י ְ
)ַ (2ויּ ֶ
אַחרֹנִ ים (3) :וְ הוּא ָע ַבר
יוֹסף ֲ
אַחרֹנִ ים וְ ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת ֵ
יה ֲ
יל ֶד ָ
וִ ָ
אָחיו(4) :
אַר ָצה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ַעד ִגּ ְשׁתּוֹ ַעד ִ
ֵיהם | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
ִל ְפנ ֶ
ָארו וַיִּ ָשּׁ ֵקהוּ | וַיִּ ְבכּוּ:
ַויּ ָ
ָרץ ֵע ָשׂו ִל ְק ָראתוֹ וַיְ ַח ְבּ ֵקהוּ וַיִּ פֹּל ַעל ַצוּ ָ
ֹאמר ִמי
ָשׁים וְ ֶאת ַהיְ ָל ִדים ַויּ ֶ
ַרא ֶאת ַהנּ ִ
) (5וַיִּ ָשּׂא ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
ֹאמר ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר ָחנַן ֱאל ִֹהים ֶאת ַע ְב ֶדּ ָך(6) :
ֵא ֶלּה ָלּ ְך | ַויּ ַ
יהן ו ִ
ַתּגַּשׁ גַּם ֵלאָה
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן (7) :ו ִ
ַל ֵד ֶ
ַשׁ ָן ַה ְשּׁ ָפחוֹת ֵהנָּה וְ י ְ
ַתּגּ ְ
וִ
ֹאמר
יוֹסף וְ ָר ֵחל וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווַּ (8) :ויּ ֶ
אַחר נִ גַּשׁ ֵ
יה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ | וְ ַ
יל ֶד ָ
וִ ָ
ָשׁ ִתּי | ַויּ ֶ
ִמי ְל ָך ָכּל ַה ַמּ ֲחנֶה ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָפּג ְ
ֹאמר ִל ְמצֹא ֵחן ְבּ ֵעינֵי
אָחי יְ ִהי ְל ָך ֲא ֶשׁר ָל ְך(10) :
ֹאמר ֵע ָשׂו יֶשׁ ִלי ָרב | ִ
ֲאדֹנִ יַ (9) :ויּ ֶ
ֶיך וְ ָל ַק ְח ָתּ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב אַל נָא ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ַויּ ֶ
ִמנְ ָח ִתי ִמיּ ִ
ֶיך ִכּ ְראֹת ְפּנֵי ֱאל ִֹהים
יתי ָפנ ָ
ָדי | ִכּי ַעל ֵכּן ָר ִא ִ
ַתּ ְר ֵצנִ יַ (11) :קח נָא ֶאת ִבּ ְר ָכ ִתי ֲא ֶשׁר ֻה ָבאת ָל ְך ִכּי ַח ַנּנִ י
וִ

ֹאמר נִ ְס ָעה
ֱאל ִֹהים וְ ִכי יֶשׁ ִלי כֹל | וַיִּ ְפ ַצר בּוֹ וַיִּ ָקּחַ (12) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י י ֵֹד ַע ִכּי
ֵל ָכה | וְ ֵא ְל ָכה ְלנ ְֶג ֶדּ ָךַ (13) :ויּ ֶ
וְ נ ֵ
וּד ָפקוּם יוֹם ֶא ָחד
ַהיְ ָל ִדים ַר ִכּים וְ ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקר ָעלוֹת ָע ָלי | ְ
ַאנִ י
ֲבר נָא ֲאדֹנִ י ִל ְפנֵי ַע ְבדּוֹ | ו ֲ
ָמתוּ ָכּל ַהצֹּאןַ (14) :יע ָ
וֵ
וּל ֶרגֶל ַהיְ ָל ִדים ַעד
אכה ֲא ֶשׁר ְל ָפנַי ְ
ָה ָלה ְל ִא ִטּי ְל ֶרגֶל ַה ְמּ ָל ָ
ֶא ְתנ ֲ
ֲא ֶשׁר אָבֹא ֶאל ֲאדֹנִ י ֵשׂ ִע ָ
ֹאמר ֵע ָשׂו אַ ִצּיגָה נָּא
ירהַ (15) :ויּ ֶ
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעי ֵני
ִע ְמּ ָך ִמן ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִא ִתּי | ַויּ ֶ
ירה (17) :וְ ַי ֲעקֹב
ָשׁב ַבּיּוֹם ַההוּא ֵע ָשׂו ְל ַד ְרכּוֹ ֵשׂ ִע ָ
ֲאדֹנִ יַ (16) :ויּ ָ
וּל ִמ ְקנֵהוּ ָע ָשׂה ֻסכֹּת ַעל ֵכּן ָק ָרא ֵשׁם
ָסע ֻסכּ ָֹתה וַיִּ ֶבן לוֹ ָבּיִ ת | ְ
נַ
ַה ָמּקוֹם ֻסכּוֹתַ (18) :ו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ָשׁ ֵלם ִעיר ְשׁ ֶכם ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ
ַען ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם | וַיִּ ַחן ֶאת ְפּנֵי ָה ִעיר (19) :וַיִּ ֶקן ֶאת
ְכּנ ַ
אָהלוֹ ִמיַּד ְבּנֵי ֲחמוֹר ֲא ִבי ְשׁ ֶכם |
ָטה ָשׁם ֳ
ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר נ ָ
ַצּב ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח | וַיִּ ְק ָרא לוֹ ֵאל ֱאל ֵֹהי
יטהַ (20) :ויּ ֶ
ְבּ ֵמאָה ְק ִשׂ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב | ִל ְראוֹת ִבּ ְבנוֹת
ַתּ ֵצא ִדינָה ַבּת ֵלאָה ֲא ֶשׁר י ְ
)  (1ו ֵ
ַרא א ָֹתהּ ְשׁ ֶכם ֶבּן ֲחמוֹר ַה ִחוִּ י נְ ִשׂיא ָהאָ ֶרץ |
אָרץַ (2) :ויּ ְ
ָה ֶ
וַיִּ ַקּח א ָֹתהּ וַיִּ ְשׁ ַכּב א ָֹתהּ וַיְ ַענּ ָ
ַפשׁוֹ ְבּ ִדינָה ַבּת
ַתּ ְד ַבּק נ ְ
ֶה (3) :ו ִ
ֹאמר ְשׁ ֶכם
ֲרַ (4) :ויּ ֶ
ֲר וַיְ ַד ֵבּר ַעל ֵלב ַה ַנּע ָ
ֶא ַהב ֶאת ַה ַנּע ָ
ַי ֲעקֹב | ַויּ ֱ
ַל ָדּה ַהזֹּאת ְל ִא ָשּׁה(5) :
אָביו ֵלאמֹר | ַקח ִלי ֶאת ַהיּ ְ
ֶאל ֲחמוֹר ִ
וּבנָיו ָהיוּ ֶאת ִמ ְק ֵנהוּ
וְ ַי ֲעקֹב ָשׁ ַמע ִכּי ִט ֵמּא ֶאת ִדּינָה ִבתּוֹ ָ
ֵצא ֲחמוֹר ֲא ִבי ְשׁ ֶכם ֶאל
ַבּ ָשּׂ ֶדה | וְ ֶה ֱח ִרשׁ ַי ֲעקֹב ַעד בֹּאָםַ (6) :ויּ ֵ
וּבנֵי ַי ֲעקֹב ָבּאוּ ִמן ַה ָשּׂ ֶדה ְכּ ָשׁ ְמ ָעם
ַי ֲעקֹב | ְל ַד ֵבּר ִאתּוְֹ (7) :
ָשׁים וַיִּ ַחר ָל ֶהם ְמאֹד | ִכּי נְ ָב ָלה ָע ָשׂה ְביִ ְשׂ ָר ֵאל
וַיִּ ְת ַע ְצּבוּ ָה ֲאנ ִ
ֵע ֶשׂה (8) :וַיְ ַד ֵבּר ֲחמוֹר ִא ָתּם
ִל ְשׁ ַכּב ֶאת ַבּת ַי ֲעקֹב וְ ֵכן לֹא י ָ
ַפשׁוֹ ְבּ ִב ְתּ ֶכם ְתּנוּ נָא א ָֹתהּ לוֹ
ֵלאמֹר | ְשׁ ֶכם ְבּנִ י ָח ְשׁ ָקה נ ְ
ְל ִא ָשּׁה (9) :וְ ִה ְת ַח ְתּנוּ א ָֹתנוּ | ְבּנ ֵֹתי ֶכם ִתּ ְתּנוּ ָלנוּ וְ ֶאת ְבּנ ֵֹתינוּ
אָרץ ִתּ ְהיֶה ִל ְפנ ֶ
ִתּ ְקחוּ ָל ֶכם (10) :וְ ִא ָתּנוּ ֵתּ ֵשׁבוּ | וְ ָה ֶ
ֵיכם ְשׁבוּ
יה
יה וְ ֶאל אַ ֶח ָ
אָב ָ
ֹאמר ְשׁ ֶכם ֶאל ִ
אָחזוּ ָבּהַּ (11) :ויּ ֶ
רוּה וְ ֵה ֲ
וּס ָח ָ
ְ
ֹאמרוּ ֵא ַלי ֶא ֵתּןַ (12) :ה ְרבּוּ ָע ַלי
ַא ֶשׁר תּ ְ
ֵיכם | ו ֲ
ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינ ֶ
וּמ ָתּן וְ ֶא ְתּנָה ַכּ ֲא ֶשׁר תּ ְ
ְמאֹד מ ַֹהר ַ
וּתנוּ ִלי ֶאת
ֹאמרוּ ֵא ָלי | ְ
אָביו
ֲר ְל ִא ָשּׁהַ (13) :ו ַיּעֲנוּ ְבנֵי ַי ֲעקֹב ֶאת ְשׁ ֶכם וְ ֶאת ֲחמוֹר ִ
ַה ַנּע ָ

ֹאמרוּ
ְבּ ִמ ְר ָמה וַיְ ַד ֵבּרוּ | ֲא ֶשׁר ִט ֵמּא ֵאת ִדּינָה ֲאח ָֹתםַ (14) :ויּ ְ
נוּכל ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָל ֵתת ֶאת ֲאח ֵֹתנוּ ְל ִאישׁ
יהם לֹא ַ
ֲא ֵל ֶ
אַך ְבּזֹאת נֵאוֹת ָל ֶכם
ֲא ֶשׁר לוֹ ָע ְר ָלה | ִכּי ֶח ְר ָפּה ִהוא ָלנוְּ (15) :
ָתנּוּ ֶאת ְבּנ ֵֹתינוּ
ָכר (16) :וְ נ ַ
| ִאם ִתּ ְהיוּ ָכמֹנוּ ְל ִהמֹּל ָל ֶכם ָכּל ז ָ
ָשׁ ְבנוּ ִא ְתּ ֶכם וְ ָהיִ ינוּ ְל ַעם ֶא ָחד:
ָל ֶכם וְ ֶאת ְבּנ ֵֹתי ֶכם נִ ַקּח ָלנוּ | וְ י ַ
) (17וְ ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֵא ֵלינוּ ְל ִהמּוֹל | וְ ָל ַק ְחנוּ ֶאת ִבּ ֵתּנוּ
וּב ֵעינֵי ְשׁ ֶכם ֶבּן
יהם ְבּ ֵעינֵי ֲחמוֹר | ְ
יטבוּ ִד ְב ֵר ֶ
וְ ָה ָל ְכנוּ (18) :וַיִּ ְ
ַער ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּ ָבר ִכּי ָח ֵפץ ְבּ ַבת ַי ֲעקֹב
ֲחמוֹר (19) :וְ לֹא ֵא ַחר ַהנּ ַ
וּשׁ ֶכם ְבּנוֹ ֶאל
אָביוַ (20) :ו ָיּבֹא ֲחמוֹר ְ
| וְ הוּא נִ ְכ ָבּד ִמכֹּל ֵבּית ִ
ָשׁים
ירם ֵלאמֹרָ (21) :ה ֲאנ ִ
ירם | וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל אַנְ ֵשׁי ִע ָ
ַשׁ ַער ִע ָ
ֵשׁבוּ ָב ֶ
ָה ֵא ֶלּה ְשׁ ֵל ִמים ֵהם ִא ָתּנוּ וְ י ְ
אָרץ
אָרץ וְ יִ ְס ֲחרוּ א ָֹתהּ וְ ָה ֶ
ָשׁים וְ ֶאת
ֵיהם | ֶאת ְבּנ ָֹתם נִ ַקּח ָלנוּ ְלנ ִ
ָדיִ ם ִל ְפנ ֶ
ִהנֵּה ַר ֲח ַבת י ַ
ָשׁים ָל ֶשׁ ֶבת
אַך ְבּזֹאת ֵיאֹתוּ ָלנוּ ָה ֲאנ ִ
ְבּנ ֵֹתינוּ נִ ֵתּן ָל ֶהםְ (22) :
ָכר ַכּ ֲא ֶשׁר ֵהם
ִא ָתּנוּ ִל ְהיוֹת ְל ַעם ֶא ָחד | ְבּ ִהמּוֹל ָלנוּ ָכּל ז ָ
אַך
ֵהם וְ ִקנְ ָינָם וְ ָכל ְבּ ֶה ְמ ָתּם ֲהלוֹא ָלנוּ ֵהם | ְ
נִ מֹּ ִליםִ (23) :מ ְקנ ֶ
ֵשׁבוּ ִא ָתּנוּ (24) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ֲחמוֹר וְ ֶאל ְשׁ ֶכם
ֵאוֹתה ָל ֶהם וְ י ְ
נ ָ
ָכר ָכּל י ְֹצ ֵאי ַשׁ ַער ִעירוֹ:
ְבּנוֹ ָכּל י ְֹצ ֵאי ַשׁ ַער ִעירוֹ | וַיִּ מֹּלוּ ָכּל ז ָ
ֹא ִבים וַיִּ ְקחוּ ְשׁ ֵני ְבנֵי
יוֹתם כּ ֲ
ישׁי ִבּ ְה ָ
) (25וַיְ ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַי ֲעקֹב ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י ֲא ֵחי ִדינָה ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ַו ָיּבֹאוּ ַעל ָה ִעיר ֶבּ ַטח |
ָכר (26) :וְ ֶאת ֲחמוֹר וְ ֶאת ְשׁ ֶכם ְבּנוֹ ָה ְרגוּ ְל ִפי ָח ֶרב
ַה ְרגוּ ָכּל ז ָ
ַויּ ַ
ֵצאוְּ (27) :בּנֵי ַי ֲעקֹב ָבּאוּ ַעל
| וַיִּ ְקחוּ ֶאת ִדּינָה ִמ ֵבּית ְשׁ ֶכם ַויּ ֵ
חוֹתםֶ (28) :את צֹאנָם
ַה ֲח ָל ִלים ַו ָיּבֹזּוּ ָה ִעיר | ֲא ֶשׁר ִט ְמּאוּ ֲא ָ
יהּם | וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר וְ ֶאת ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה
וְ ֶאת ְבּ ָק ָרם וְ ֶאת ֲחמ ֵֹר ֶ
יהם ָשׁבוּ
ילם וְ ֶאת ָכּל ַט ָפּם וְ ֶאת נְ ֵשׁ ֶ
ָל ָקחוּ (29) :וְ ֶאת ָכּל ֵח ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ִשׁ ְמעוֹן
ַו ָיּבֹזּוּ | וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּיִ תַ (30) :ויּ ֶ
וּב ְפּ ִר ִזּי
אָרץ ַבּ ְכּ ַנעֲנִ י ַ
ישׁנִ י ְבּי ֵֹשׁב ָה ֶ
ֲכ ְר ֶתּם א ִֹתי ְל ַה ְב ִא ֵ
וְ ֶאל ֵלוִ י ע ַ
יתי:
וּב ִ
ֶא ְספוּ ָע ַלי וְ ִהכּוּנִ י וְ נִ ְשׁ ַמ ְד ִתּי ֲאנִ י ֵ
| וֲ
ַאנִ י ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר וְ נ ֶ
חוֹתנוּ:
ֲשׂה ֶאת ֲא ֵ
ֹאמרוּ | ַה ְכזוֹנָה ַיע ֶ
)ַ (31ויּ ְ
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ֲלה ֵבית ֵאל וְ ֶשׁב ָשׁם |
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ַי ֲעקֹב קוּם ע ֵ
)ַ (1ויּ ֶ
ֲשׂה ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ָל ֵאל ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ֶל ָ
יך:
אָח ָ
יך ְבּ ָב ְר ֲח ָך ִמ ְפּ ֵני ֵע ָשׂו ִ
ַוע ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵבּיתוֹ וְ ֶאל ָכּל ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ | ָה ִסרוּ ֶאת
)ַ (2ויּ ֶ

יכם(3) :
ֵכר ֲא ֶשׁר ְבּת ְֹכ ֶכם וְ ִה ַטּ ֲהרוּ וְ ַה ֲח ִליפוּ ִשׂ ְמלֹ ֵת ֶ
ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
ֱשׂה ָשּׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ָל ֵאל ָהעֹנֶה א ִֹתי
ֲלה ֵבּית ֵאל | וְ ֶאע ֶ
ָקוּמה וְ ַנע ֶ
וְ נ ָ
ְבּיוֹם ָצ ָר ִתי וַיְ ִהי ִע ָמּ ִדי ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָה ָל ְכ ִתּי (4) :וַיִּ ְתּנוּ ֶאל
ָמים ֲא ֶשׁר
ָדם וְ ֶאת ַהנְּ ז ִ
ֵכר ֲא ֶשׁר ְבּי ָ
ַי ֲעקֹב ֵאת ָכּל ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
ֵיהם | וַיִּ ְטמֹן א ָֹתם ַי ֲעקֹב ַתּ ַחת ָה ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ִעם ְשׁ ֶכם:
אָזנ ֶ
ְבּ ְ
יהם
) (5וַיִּ ָסּעוּ | וַיְ ִהי ִח ַתּת ֱאל ִֹהים ַעל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
אַח ֵרי ְבּנֵי ַי ֲעקֹבַ (6) :ו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב לוּזָה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ
וְ לֹא ָר ְדפוּ ֲ
ַען ִהוא ֵבּית ֵאל | הוּא וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ (7) :וַיִּ ֶבן ָשׁם
ְכּנ ַ
ִמ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ֵאל ֵבּית ֵאל | ִכּי ָשׁם נִ ְגלוּ ֵא ָליו
ֶקת ִר ְב ָקה
ַתּ ָמת ְדּב ָֹרה ֵמינ ֶ
אָחיו (8) :ו ָ
ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ִ
וִ
ַתּ ָקּ ֵבר ִמ ַתּ ַחת ְל ֵבית ֵאל ַתּ ַחת ָהאַלּוֹן | וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ אַלּוֹן
ָבּכוּת:
ֵרא ֱאל ִֹהים ֶאל ַי ֲעקֹב עוֹד ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם | וַיְ ָב ֶר ְך
)ַ (9ויּ ָ
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ִשׁ ְמ ָך ַי ֲעקֹב | לֹא יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ָך
אֹתוַֹ (10) :ויּ ֶ
עוֹד ַי ֲעקֹב ִכּי ִאם יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶה ְשׁ ֶמ ָך וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּק ַהל גּוֹיִ ם
וּר ֵבה גּוֹי ְ
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ֵאל ַשׁ ַדּי ְפּ ֵרה ְ
)ַ (11ויּ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר
ֵצאוּ (12) :וְ ֶאת ָה ֶ
יך י ֵ
וּמ ָל ִכים ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ
יִ ְהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ | ְ
יך ֶא ֵתּן ֶאת
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
וּליִ ְצ ָחק ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה | ְ
אַב ָר ָהם ְ
ָת ִתּי ְל ְ
נַ
ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהים | ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ:
אָרץַ (13) :ויּ ַ
ָה ֶ
)ַ (14ויּ ֵ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ַמ ֶצּ ֶבת אָ ֶבן |
יה ָשׁ ֶמן (15) :וַיִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאת ֵשׁם
ֶס ְך וַיִּ צֹק ָע ֶל ָ
יה נ ֶ
ַסּ ְך ָע ֶל ָ
ַויּ ֵ
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ָשׁם ֱאל ִֹהים ֵבּית ֵאל (16) :וַיִּ ְסעוּ
ַתּ ֶלד ָר ֵחל
אָרץ ָלבוֹא ֶא ְפ ָר ָתה | ו ֵ
ִמ ֵבּית ֵאל וַיְ ִהי עוֹד ִכּ ְב ַרת ָה ֶ
ֹאמר ָלהּ
ַתּ ַקשׁ ְבּ ִל ְד ָתּהּ (17) :וַיְ ִהי ְב ַה ְקשׁ ָֹתהּ ְבּ ִל ְד ָתּהּ | ַותּ ֶ
וְ
ַפ ָשׁהּ
יר ִאי ִכּי גַם זֶה ָל ְך ֵבּן (18) :וַיְ ִהי ְבּ ֵצאת נ ְ
ַלּ ֶדת אַל ִתּ ְ
ַה ְמי ֶ
ָמין(19) :
אָביו ָק ָרא לוֹ ִבנְ י ִ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶבּן אוֹנִ י | וְ ִ
ִכּי ֵמ ָתה ו ִ
ַצּב
ַתּ ָקּ ֵבר ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָר ָתה ִהוא ֵבּית ָל ֶחםַ (20) :ויּ ֵ
ַתּ ָמת ָר ֵחל | ו ִ
וָ
ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַעל ְקב ָ
ֻרת ָר ֵחל ַעד ַהיּוֹם:
ֻר ָתהּ | ִהוא ַמ ֶצּ ֶבת ְקב ַ
אָהלֹה ֵמ ָה ְלאָה ְל ִמ ְג ַדּל ֵע ֶדר (22) :וַיְ ִהי
) (21וַיִּ ַסּע יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויֵּט ֳ
אוּבן וַיִּ ְשׁ ַכּב ֶאת ִבּ ְל ָהה
ֵל ְך ְר ֵ
אָרץ ַה ִהוא ַויּ ֶ
ִבּ ְשׁכֹּן יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֶ
אָביו | וַיִּ ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ילגֶשׁ ִ
ִפּ ֶ
וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ַי ֲעקֹב ְשׁנֵים ָע ָשׂרְ (23) :בּנֵי ֵלאָה ְבּכוֹר ַי ֲעקֹב ְראוּ ֵבן
יוֹסף
וּזבוּלֻןְ (24) :בּנֵי ָר ֵחל ֵ
שכר ְ
יהוּדה וְ יִ ָשּׂ ָ
| וְ ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י וִ ָ
וּבנְ י ִ
ִ
וּבנֵי
ַפ ָתּ ִליְ (26) :
וּבנֵי ִב ְל ָהה ִשׁ ְפ ַחת ָר ֵחל ָדּן וְ נ ְ
ָמןְ (25) :

ֻלּד לוֹ
אָשׁר | ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר י ַ
ִז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ַחת ֵלאָה גָּד וְ ֵ
אָביו ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַת
ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרםַ (27) :ו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ֶאל יִ ְצ ָחק ִ
אַר ַבּע | ִהוא ֶח ְברוֹן ֲא ֶשׁר גָּר ָשׁם ְ
ָה ְ
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק (28) :וַיִּ ְהיוּ
ָמת
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה (29) :וַיִּ ְגוַע יִ ְצ ָחק ַויּ ָ
יְ ֵמי יִ ְצ ָחק | ְמאַת ָשׁנָה ְ
ָמים | וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ֵע ָשׂו וְ ַי ֲעקֹב
וּשׂ ַבע י ִ
ָקן ְ
ֵאָסף ֶאל ַע ָמּיו ז ֵ
ַויּ ֶ
ָבּנָיו:
Genesis Chapter 36
ָשׁיו
) (1וְ ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ֵע ָשׂו הוּא ֱאדוֹםֵ (2) :ע ָשׂו ָל ַקח ֶאת נ ָ
יב ָמה ַבּת
אָה ִל ָ
ָען | ֶאת ָע ָדה ַבּת ֵאילוֹן ַה ִח ִתּי וְ ֶאת ֳ
ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ֲענָה ַבּת ִצ ְבעוֹן ַה ִחוִּ י (3) :וְ ֶאת ָבּ ְשׂ ַמת ַבּת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֲאחוֹת
ָל ָדה ֶאת
וּב ְשׂ ַמת י ְ
יפז | ָ
ַתּ ֶלד ָע ָדה ְל ֵע ָשׂו ֶאת ֱא ִל ָ
נְ ָביוֹת (4) :ו ֵ
ַע ָלם
ָל ָדה ֶאת יעישׁ ]יְ עוּשׁ קרי[ וְ ֶאת י ְ
יב ָמה י ְ
אָה ִל ָ
עוּאל (5) :וְ ֳ
ְר ֵ
ֻלּדוּ לוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
וְ ֶאת ק ַֹרח | ֵא ֶלּה ְבּנֵי ֵע ָשׂו ֲא ֶשׁר י ְ
ָען (6) :וַיִּ ַקּח
ַפשׁוֹת ֵבּיתוֹ וְ ֶאת
ֵע ָשׂו ֶאת ָנ ָשׁיו וְ ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת ְבּנ ָֹתיו וְ ֶאת ָכּל נ ְ
ָען |
ִמ ְקנֵהוּ וְ ֶאת ָכּל ְבּ ֶה ְמתּוֹ וְ ֵאת ָכּל ִקנְ יָנוֹ ֲא ֶשׁר ָר ַכשׁ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
כוּשׁם ָרב
אָחיוִ (7) :כּי ָהיָה ְר ָ
ֵל ְך ֶאל ֶא ֶרץ ִמ ְפּנֵי ַי ֲעקֹב ִ
ַויּ ֶ
יהם ָל ֵשׂאת א ָֹתם ִמ ְפּנֵי
גוּר ֶ
ָכ ָלה ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ַח ָדּו | וְ לֹא י ְ
ִמ ֶשּׁ ֶבת י ְ
ִמ ְקנ ֶ
ֵשׁב ֵע ָשׂו ְבּ ַהר ֵשׂ ִעיר ֵע ָשׂו הוּא ֱאדוֹם(9) :
ֵיהםַ (8) :ויּ ֶ
וְ ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ֵע ָשׂו ֲא ִבי ֱאדוֹם | ְבּ ַהר ֵשׂ ִעירֵ (10) :א ֶלּה ְשׁמוֹת
יפז ֶבּן ָע ָדה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו ְרעוּ ֵאל ֶבּן ָבּ ְשׂ ַמת ֵא ֶשׁת
ְבּנֵי ֵע ָשׂו | ֱא ִל ַ
וּקנַז:
ַע ָתּם ְ
אוֹמר ְצפוֹ וְ ג ְ
ימן ָ
יפז | ֵתּ ָ
ֵע ָשׂו (11) :וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵי ֱא ִל ָ
יפז ֶאת
ַתּ ֶלד ֶל ֱא ִל ַ
יפז ֶבּן ֵע ָשׂו ו ֵ
ילגֶשׁ ֶל ֱא ִל ַ
) (12וְ ִת ְמנַע ָהיְ ָתה ִפ ֶ
ַחת
עוּאל נ ַ
ֲמ ֵלק | ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָע ָדה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו (13) :וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ְר ֵ
עָ
וּמזָּה | ֵא ֶלּה ָהיוּ ְבּנֵי ָב ְשׂ ַמת ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו (14) :וְ ֵא ֶלּה
ֶרח ַשׁ ָמּה ִ
ָוז ַ
ַתּ ֶלד ְל ֵע ָשׂו
יב ָמה ַבת ֲענָה ַבּת ִצ ְבעוֹן ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו | ו ֵ
אָה ִל ָ
ָהיוּ ְבּנֵי ֳ
אַלּוּפי
ֵ
ַע ָלם וְ ֶאת ק ַֹרחֵ (15) :א ֶלּה
ֶאת יעישׁ ]יְ עוּשׁ קרי[ וְ ֶאת י ְ
אוֹמר אַלּוּף
ימן אַלּוּף ָ
יפז ְבּכוֹר ֵע ָשׂו אַלּוּף ֵתּ ָ
ְבנֵי ֵע ָשׂו | ְבּנֵי ֱא ִל ַ
ַע ָתּם אַלּוּף ע ָ
ְצפוֹ אַלּוּף ְקנַז (16) :אַלּוּף ק ַֹרח אַלּוּף גּ ְ
ֲמ ֵלק |
יפז ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָע ָדה (17) :וְ ֵא ֶלּה
אַלּוּפי ֱא ִל ַ
ֵ
ֵא ֶלּה
ֶרח אַלּוּף ַשׁ ָמּה אַלּוּף
ַחת אַלּוּף ז ַ
עוּאל ֶבּן ֵע ָשׂו אַלּוּף נ ַ
ְבּנֵי ְר ֵ
עוּאל ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָב ְשׂ ַמת ֵא ֶשׁת
אַלּוּפי ְר ֵ
ֵ
ִמזָּה | ֵא ֶלּה
יב ָמה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו אַלּוּף יְ עוּשׁ אַלּוּף
אָה ִל ָ
ֵע ָשׂו (18) :וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ֳ

יב ָמה ַבּת ֲענָה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו:
אָה ִל ָ
לּוּפי ֳ
ַע ָלם אַלּוּף ק ַֹרח | ֵא ֶלּה אַ ֵ
יְ
יהם הוּא ֱאדוֹםֵ (20) :א ֶלּה ְבנֵי
אַלּוּפ ֶ
ֵ
)ֵ (19א ֶלּה ְבנֵי ֵע ָשׂו וְ ֵא ֶלּה
ֵשׂ ִעיר ַהח ִֹרי י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
שׁוֹבל וְ ִצ ְבעוֹן ַו ֲענָה(21) :
לוֹטן וְ ָ
אָרץ | ָ
אַלּוּפי ַהח ִֹרי ְבּנֵי ֵשׂ ִעיר ְבּ ֶא ֶרץ
ֵ
ישׁן | ֵא ֶלּה
וְ ִדשׁוֹן וְ ֵא ֶצר וְ ִד ָ
לוֹטן ִתּ ְמנָע:
ַאחוֹת ָ
ימם | ו ֲ
לוֹטן ח ִֹרי וְ ֵה ָ
ֱאדוֹם (22) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ָ
ַחת וְ ֵע ָ
וּמנ ַ
שׁוֹבל ַע ְלוָן ָ
) (23וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָ
יבל | ְשׁפוֹ וְ אוֹנָם(24) :
ֵמם
וְ ֵא ֶלּה ְבנֵי ִצ ְבעוֹן וְ אַיָּה ַו ֲענָה | הוּא ֲענָה ֲא ֶשׁר ָמ ָצא ֶאת ַהיּ ִ
אָביו (25) :וְ ֵא ֶלּה ְבנֵי
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִבּ ְרעֹתוֹ ֶאת ַה ֲחמ ִֹרים ְל ִצ ְבעוֹן ִ
ישׁן | ֶח ְמ ָדּן
יב ָמה ַבּת ֲענָה (26) :וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ִד ָ
אָה ִל ָ
ֲענָה ִדּשֹׁן | וְ ֳ
ֲקן:
וּכ ָרןֵ (27) :א ֶלּה ְבּנֵי ֵא ֶצר | ִבּ ְל ָהן וְ ַז ֲעוָן ַוע ָ
וְ ֶא ְשׁ ָבּן וְ יִ ְת ָרן ְ
אַלּוּפי ַהח ִֹרי | אַלּוּף
ֵ
ַא ָרןֵ (29) :א ֶלּה
ישׁן עוּץ ו ֲ
)ֵ (28א ֶלּה ְבנֵי ִד ָ
שׁוֹבל אַלּוּף ִצ ְבעוֹן אַלּוּף ֲענָה (30) :אַלּוּף ִדּשֹׁן
לוֹטן אַלּוּף ָ
ָ
יהם ְבּ ֶא ֶרץ
ֻפ ֶ
אַלּוּפי ַהח ִֹרי ְלאַלּ ֵ
ֵ
ישׁן | ֵא ֶלּה
אַלּוּף ֵא ֶצר אַלּוּף ִדּ ָ
ֵשׂ ִעיר:
) (31וְ ֵא ֶלּה ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ָמ ְלכוּ ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם | ִל ְפנֵי ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (32) :וַיִּ ְמל ְֹך ֶבּ ֱאדוֹם ֶבּ ַלע ֶבּן ְבּעוֹר | וְ ֵשׁם ִעירוֹ
ֶרח ִמ ָבּ ְצ ָרה:
יוֹבב ֶבּן ז ַ
ָמת ָבּ ַלע | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ָ
ִדּנְ ָה ָבהַ (33) :ויּ ָ
ימנִ י(35) :
יוֹבב | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֻח ָשׁם ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֵתּ ָ
ָמת ָ
)ַ (34ויּ ָ
ָמת ֻח ָשׁם | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדד ֶבּן ְבּ ַדד ַה ַמּ ֶכּה ֶאת ִמ ְדיָן
ַויּ ָ
ָמת ֲה ָדד | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו
ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָב וְ ֵשׁם ִעירוֹ עֲוִ יתַ (36) :ויּ ָ
ָמת ַשׂ ְמ ָלה | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ָשׁאוּל
ַשׂ ְמ ָלה ִמ ַמּ ְשׂ ֵר ָקהַ (37) :ויּ ָ
ָמת ָשׁאוּל | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַבּ ַעל ָחנָן ֶבּן
ָהרַ (38) :ויּ ָ
ֵמ ְרחֹבוֹת ַהנּ ָ
ָמת ַבּ ַעל ָחנָן ֶבּן ַע ְכבּוֹר וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדר
ַע ְכבּוֹרַ (39) :ויּ ָ
ָהב:
יט ְב ֵאל ַבּת ַמ ְט ֵרד ַבּת ֵמי ז ָ
וְ ֵשׁם ִעירוֹ ָפּעוּ | וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ְמ ֵה ַ
אַלּוּפי ֵע ָשׂו ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְמקֹמ ָֹתם ִבּ ְשׁמ ָֹתם
ֵ
) (40וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת
יב ָמה
אָה ִל ָ
| אַלּוּף ִתּ ְמנָע אַלּוּף ַע ְלוָה אַלּוּף יְ ֵתת (41) :אַלּוּף ֳ
ימן אַלּוּף
אַלּוּף ֵא ָלה אַלּוּף ִפּינֹן (42) :אַלּוּף ְקנַז אַלּוּף ֵתּ ָ
אַלּוּפי ֱאדוֹם
ֵ
ירם | ֵא ֶלּה
יאל אַלּוּף ִע ָ
ִמ ְב ָצר (43) :אַלּוּף ַמ ְג ִדּ ֵ
ָתם הוּא ֵע ָשׂו ֲא ִבי ֱאדוֹם:
ְלמ ְֹשׁב ָֹתם ְבּ ֶא ֶרץ ֲא ֻחזּ ָ
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ָעןֵ (2) :א ֶלּה
אָביו | ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
גוּרי ִ
ֵשׁב ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
)ַ (1ויּ ֶ
יוֹסף ֶבּן ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת ֶא ָחיו
תּ ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹב ֵ

אָביו |
ַער ֶאת ְבּנֵי ִב ְל ָהה וְ ֶאת ְבּנֵי ִז ְל ָפּה נְ ֵשׁי ִ
ַבּצֹּאן וְ הוּא נ ַ
אָהב ֶאת
יהם (3) :וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
יוֹסף ֶאת ִדּ ָבּ ָתם ָר ָעה ֶאל ֲא ִב ֶ
ָבא ֵ
ַויּ ֵ
ֵ
יוֹסף ִמ ָכּל ָבּנָיו ִכּי ֶבן ְז ֻקנִ ים הוּא לוֹ | וְ ָע ָשׂה לוֹ ְכּתֹנֶת ַפּ ִסּים:
יהם ִמ ָכּל ֶא ָחיו וַיִּ ְשׂנְ אוּ אֹתוֹ
אָהב ֲא ִב ֶ
) (4וַיִּ ְראוּ ֶא ָחיו ִכּי אֹתוֹ ַ
יוֹסף ֲחלוֹם ַו ַיּגֵּד ְל ֶא ָחיו |
ַחלֹם ֵ
ָכלוּ ַדּ ְבּרוֹ ְל ָשׁלֹםַ (5) :ויּ ֲ
| וְ לֹא י ְ
יהם | ִשׁ ְמעוּ נָא ַה ֲחלוֹם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנֹא אֹתוַֹ (6) :ויּ ֶ
ו ִ
וֹך
ֻמּים ְבּת ְ
אַלּ ִמים ֲאל ִ
ַחנוּ ְמ ְ
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָח ָל ְמ ִתּי (7) :וְ ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֻמּ ִתי וְ גַם נִ ָצּ ָבה | וְ ִהנֵּה ְת ֻס ֶבּינָה
ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵּה ָק ָמה ֲאל ָ
ֹאמרוּ לוֹ ֶא ָחיו ֲה ָמל ְֹך
ֻמּ ִתיַ (8) :ויּ ְ
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן ַל ֲאל ָ
יכם ו ִ
ֲא ֻלמּ ֵֹת ֶ
ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנֹא אֹתוֹ ַעל
ִתּ ְמל ְֹך ָע ֵלינוּ ִאם ָמשׁוֹל ִתּ ְמשֹׁל ָבּנוּ | ו ִ
אַחר וַיְ ַס ֵפּר אֹתוֹ
ֲחלֹמ ָֹתיו וְ ַעל ְדּ ָב ָריוַ (9) :ויּ ֲ
ַחלֹם עוֹד ֲחלוֹם ֵ
ָר ַח
ֹאמר ִהנֵּה ָח ַל ְמ ִתּי ֲחלוֹם עוֹד וְ ִהנֵּה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַהיּ ֵ
ְל ֶא ָחיו | ַויּ ֶ
אָביו וְ ֶאל
כּוֹכ ִבים ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ִלי (10) :וַיְ ַס ֵפּר ֶאל ִ
אַחד ָע ָשׂר ָ
וְ ַ
אָביו ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ָמה ַה ֲחלוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָח ָל ְמ ָתּ |
ֶא ָחיו וַיִּ ְג ַער בּוֹ ִ
אָר ָצה(11) :
יך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ָך ְ
אַח ָ
ֲהבוֹא נָבוֹא ֲאנִ י וְ ִא ְמּ ָך וְ ֶ
ֵלכוּ ֶא ָחיו |
אָביו ָשׁ ַמר ֶאת ַה ָדּ ָברַ (12) :ויּ ְ
וַיְ ַקנְ אוּ בוֹ ֶא ָחיו | וְ ִ
ִל ְרעוֹת ֶאת צֹאן ֲא ִב ֶ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יוֹ ֵסף
יהם ִבּ ְשׁ ֶכםַ (13) :ויּ ֶ
ֹאמר לוֹ
יהם | ַויּ ֶ
יך ר ִֹעים ִבּ ְשׁ ֶכם ְל ָכה וְ ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך ֲא ֵל ֶ
אַח ָ
ֲהלוֹא ֶ
יך וְ ֶאת ְשׁלוֹם
אַח ָ
ֹאמר לוֹ ֶל ְך נָא ְר ֵאה ֶאת ְשׁלוֹם ֶ
ִהנֵּנִ יַ (14) :ויּ ֶ
ַה ִשׁ ֵבנִ י ָדּ ָבר | וַיִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברוֹן ַו ָיּבֹא ְשׁ ֶכ ָמה:
ַהצֹּאן ו ֲ
אָלהוּ ָה ִאישׁ
) (15וַיִּ ְמ ָצ ֵאהוּ ִאישׁ וְ ִהנֵּה ת ֶֹעה ַבּ ָשּׂ ֶדה | וַיִּ ְשׁ ֵ
ֹאמר ֶאת ַ
ֵלאמֹר ַמה ְתּ ַב ֵקּשַׁ (16) :ויּ ֶ
ידה
אַחי אָנ ִֹכי ְמ ַב ֵקּשׁ | ַה ִגּ ָ
ָסעוּ ִמזֶּה ִכּי
ֹאמר ָה ִאישׁ נ ְ
נָּא ִלי ֵאיפֹה ֵהם ר ִֹעיםַ (17) :ויּ ֶ
אַחר ֶא ָחיו וַיִּ ְמ ָצ ֵאם
יוֹסף ַ
ֵל ְך ֵ
ֵל ָכה דּ ָֹתיְ נָה | ַויּ ֶ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי א ְֹמ ִרים נ ְ
יהם
וּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ
ְבּד ָֹתן (18) :וַיִּ ְראוּ אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק | ְ
אָחיו | ִהנֵּה ַבּ ַעל
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
ַכּלוּ אֹתוֹ ַל ֲה ִמיתוַֹ (19) :ויּ ְ
וַיִּ ְתנ ְ
אַחד
ַשׁ ִל ֵכהוּ ְבּ ַ
ַה ְרגֵהוּ וְ נ ְ
ַה ֲחלֹמוֹת ַה ָלּזֶה ָבּא (20) :וְ ַע ָתּה ְלכוּ וְ נ ַ
ַהבֹּרוֹת וְ ַ
אָמ ְרנוּ ַחיָּה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוּ | וְ נִ ְר ֶאה ַמה יִּ ְהיוּ
ַכּנּוּ
ֹאמר לֹא נ ֶ
ָדם | ַויּ ֶ
ַצּ ֵלהוּ ִמיּ ָ
אוּבן ַויּ ִ
ֲחלֹמ ָֹתיו (21) :וַיִּ ְשׁ ַמע ְר ֵ
אוּבן אַל ִתּ ְשׁ ְפּכוּ ָדם ַה ְשׁ ִליכוּ אֹתוֹ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְר ֵ
ָפשַׁ (22) :ויּ ֶ
נֶ
ֶאל ַהבּוֹר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ יָד אַל ִתּ ְשׁ ְלחוּ בוֹ | ְל ַמ ַען ַה ִצּיל
יוֹסף ֶאל
אָביו (23) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ֵ
ָדם ַל ֲה ִשׁיבוֹ ֶאל ִ
אֹתוֹ ִמיּ ָ
ֻתּנְ תּוֹ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר
יוֹסף ֶאת כּ ָ
ַפ ִשׁיטוּ ֶאת ֵ
ֶא ָחיו | ַויּ ְ
ַשׁ ִלכוּ אֹתוֹ ַהבּ ָֹרה | וְ ַהבּוֹר ֵרק ֵאין בּוֹ
ָע ָליו (24) :וַיִּ ָקּ ֻחהוּ ַויּ ְ

ֵיהם וַיִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה
ֵשׁבוּ ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם וַיִּ ְשׂאוּ ֵעינ ֶ
ָמיִ םַ (25) :ויּ ְ
יהם נ ְֹשׂ ִאים נְ כֹאת
וּג ַמ ֵלּ ֶ
אלים ָבּאָה ִמ ִגּ ְל ָעד | ְ
א ְֹר ַחת יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
הוּדה ֶאל
ֹאמר יְ ָ
הוֹריד ִמ ְצ ָריְ ָמהַ (26) :ויּ ֶ
הוֹל ִכים ְל ִ
וּצ ִרי ָולֹט ְ
ְ
אָחינוּ וְ ִכ ִסּינוּ ֶאת ָדּמוְֹ (27) :לכוּ
ַהרֹג ֶאת ִ
ֶא ָחיו | ַמה ֶבּ ַצע ִכּי נ ֲ
אָחינוּ ְב ָשׂ ֵרנוּ הוּא |
ָדנוּ אַל ְתּ ִהי בוֹ ִכּי ִ
אלים וְ י ֵ
וְ נִ ְמ ְכּ ֶרנּוּ ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֹח ִרים וַיִּ ְמ ְשׁכוּ
ָשׁים ִמ ְדיָנִ ים ס ֲ
ַע ְברוּ ֲאנ ִ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ָחיוַ (28) :ויּ ַ
אלים
יוֹסף ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
יוֹסף ִמן ַהבּוֹר וַיִּ ְמ ְכּרוּ ֶאת ֵ
ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֵ
אוּבן
ָשׁב ְר ֵ
יוֹסף ִמ ְצ ָריְ ָמהַ (29) :ויּ ָ
ָביאוּ ֶאת ֵ
ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ָכּ ֶסף | ַויּ ִ
ָשׁב
ָדיוַ (30) :ויּ ָ
יוֹסף ַבּבּוֹר | וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
ֶאל ַהבּוֹר וְ ִהנֵּה ֵאין ֵ
ַאנִ י אָנָה ֲאנִ י ָבא (31) :וַיִּ ְקחוּ
ֶלד ֵאינֶנּוּ ו ֲ
ֹאמר | ַהיּ ֶ
ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ַ
יוֹסף | וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים וַיִּ ְט ְבּלוּ ֶאת ַה ֻכּתֹּנֶת
ֶאת ְכּתֹנֶת ֵ
ַבּ ָדּם (32) :וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ַויּ ִ
ָביאוּ ֶאל ֲא ִבי ֶהם
ֹאמרוּ זֹאת ָמ ָצאנוּ | ַה ֶכּר נָא ַה ְכּתֹנֶת ִבּנְ ָך ִהוא ִאם לֹא(33) :
ַויּ ְ
ֹאמר ְכּתֹנֶת ְבּנִ י ַחיָּה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוּ | ָטרֹף ט ַֹרף
ירהּ ַויּ ֶ
ַו ַיּ ִכּ ָ
ֵ
אַבּל
ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְת ָניו | וַיִּ ְת ֵ
יוֹסף (34) :וַיִּ ְק ַרע ַי ֲעקֹב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
ַחמוֹ
ָקמוּ ָכל ָבּנָיו וְ ָכל ְבּנ ָֹתיו ְלנ ֲ
ָמים ַר ִבּיםַ (35) :ויּ ֻ
ַעל ְבּנוֹ י ִ
ֵב ְךּ
אָבל ְשׁא ָֹלה | ַויּ ְ
ֹאמר ִכּי ֵא ֵרד ֶאל ְבּנִ י ֵ
ַחם ַויּ ֶ
וַיְ ָמ ֵאן ְל ִה ְתנ ֵ
יפר
פוֹט ַ
אָביו (36) :וְ ַה ְמּ ָדנִ ים ָמ ְכרוּ אֹתוֹ ֶאל ִמ ְצ ָריִ ם | ְל ִ
אֹתוֹ ִ
ְס ִריס ַפּ ְרעֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים:
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הוּדה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו | ַויֵּט ַעד ִאישׁ
ֵרד יְ ָ
) (1וַיְ ִהי ָבּ ֵעת ַה ִהוא ַויּ ֶ
וּשׁמוֹ
הוּדה ַבּת ִאישׁ ְכּ ַנעֲנִ י ְ
ַרא ָשׁם יְ ָ
ירהַ (2) :ויּ ְ
וּשׁמוֹ ִח ָ
ֻלּ ִמי ְ
ֲעד ָ
ַתּ ֶלד ֵבּן | וַיִּ ְק ָרא ֶאת
ַתּ ַהר ו ֵ
יה (3) :ו ַ
שׁוּע | וַיִּ ָקּ ֶח ָה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ַ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ אוֹנָן(5) :
ַתּ ֶלד ֵבּן | ו ִ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
ְשׁמוֹ ֵער (4) :ו ַ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵשׁ ָלה | וְ ָהיָה ִב ְכ ִזיב
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַותּ ֶֹסף עוֹד ו ֵ
וּשׁ ָמהּ
הוּדה ִא ָשּׁה ְל ֵער ְבּכוֹרוֹ | ְ
ְבּ ִל ְד ָתּהּ אֹתוֹ (6) :וַיִּ ַקּח יְ ָ
ָתּ ָמר (7) :וַיְ ִהי ֵער ְבּכוֹר יְ ָ
הוּדה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וַיְ ִמ ֵתהוּ
ַבּם
יך וְ י ֵ
אָח ָ
הוּדה ְלאוֹנָן בֹּא ֶאל ֵא ֶשׁת ִ
ֹאמר יְ ָ
יְ הוָהַ (8) :ויּ ֶ
ֵדע אוֹנָן ִכּי לֹּא לוֹ יִ ְהיֶה ַה ָזּ ַרע
יךַ (9) :ויּ ַ
אָח ָ
ֶרע ְל ִ
א ָֹתהּ | וְ ָה ֵקם ז ַ
אָחיו וְ ִשׁ ֵחת ְ
ֶרע
אַר ָצה ְל ִב ְל ִתּי נְ ָתן ז ַ
| וְ ָהיָה ִאם ָבּא ֶאל ֵא ֶשׁת ִ
ָמת גַּם אֹתוֹ:
ֵרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ַויּ ֶ
אָחיוַ (10) :ויּ ַ
ְל ִ
אָב ְ
יך ַעד
אַל ָמנָה ֵבית ִ
הוּדה ְל ָת ָמר ַכּ ָלּתוֹ ְשׁ ִבי ְ
ֹאמר יְ ָ
)ַ (11ויּ ֶ

ַתּ ֶל ְך ָתּ ָמר
אָמר ֶפּן יָמוּת גַּם הוּא ְכּ ֶא ָחיו | ו ֵ
יִ ְג ַדּל ֵשׁ ָלה ְבנִ י ִכּי ַ
שׁוּע ֵא ֶשׁת
ַתּ ָמת ַבּת ַ
ָמים ו ָ
יה (12) :וַיִּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
אָב ָ
ַתּ ֶשׁב ֵבּית ִ
וֵ
ַעל ַעל גֲֹּזזֵי צֹאנוֹ הוּא וְ ִח ָ
יְ ָ
ירה ֵר ֵעהוּ
הוּדה ַויּ ַ
ָחם יְ ָ
הוּדה | וַיִּ נּ ֶ
יך ע ֶֹלה
ָתהַ (13) :ויֻּגַּד ְל ָת ָמר ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָח ִמ ְ
ֻלּ ִמי ִתּ ְמנ ָ
ָה ֲעד ָ
ַתּ ַכס
יה ו ְ
נוּתהּ ֵמ ָע ֶל ָ
אַל ְמ ָ
ַתּ ַסר ִבּ ְג ֵדי ְ
ָתה ָלגֹז צֹאנוֹ (14) :ו ָ
ִת ְמנ ָ
ָתה | ִכּי
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֶפ ַתח ֵעינַיִ ם ֲא ֶשׁר ַעל ֶדּ ֶר ְך ִתּ ְמנ ָ
ַתּ ְת ַע ָלּף ו ֵ
ַבּ ָצּ ִעיף ו ִ
ָדל ֵשׁ ָלה וְ ִהוא לֹא נִ ְתּנָה לוֹ ְל ִא ָשּׁה (15) :וַיִּ ְר ֶא ָה
ָר ֲא ָתה ִכּי ג ַ
יה ֶאל
ֶיהַ (16) :ויֵּט ֵא ֶל ָ
ַח ְשׁ ֶב ָה ְלזוֹנָה | ִכּי ִכ ְסּ ָתה ָפּנ ָ
הוּדה ַויּ ְ
יְ ָ
ָדע ִכּי ַכ ָלּתוֹ ִהוא |
ֹאמר ָה ָבה נָּא אָבוֹא ֵא ַליִ ְך ִכּי לֹא י ַ
ַה ֶדּ ֶר ְך ַויּ ֶ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֲא ַשׁ ַלּח
ֹאמר ַמה ִתּ ֶתּן ִלּי ִכּי ָתבוֹא ֵא ָליַ (17) :ויּ ֶ
ַותּ ֶ
ֹאמר ִאם ִתּ ֵתּן ֵע ָרבוֹן ַעד ָשׁ ְל ֶח ָך(18) :
ְגּ ִדי ִע ִזּים ִמן ַהצֹּאן | ַותּ ֶ
יל ָך
וּפ ִת ֶ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ָך ְ
אמר ָמה ָה ֵע ָרבוֹן ֲא ֶשׁר ֶא ֶתּן ָלּ ְך ַותּ ֶ
ַויֹּ ֶ
יה ו ַ
ָד ָך | וַיִּ ֶתּן ָלּהּ ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
וּמ ְטּ ָך ֲא ֶשׁר ְבּי ֶ
ַ
ַתּ ָקם
ַתּ ַהר לוֹ (19) :ו ָ
נוּתהּ(20) :
אַל ְמ ָ
ַתּ ְל ַבּשׁ ִבּ ְג ֵדי ְ
יה | ו ִ
יפהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ַתּ ַסר ְצ ִע ָ
ַתּ ֶל ְך ו ָ
וֵ
ֻלּ ִמי ָל ַק ַחת
הוּדה ֶאת ְגּ ִדי ָה ִע ִזּים ְבּיַד ֵר ֵעהוּ ָה ֲעד ָ
וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ָ
ָה ֵע ָרבוֹן ִמיַּד ָה ִא ָשּׁה | וְ לֹא ְמ ָצאָהּ (21) :וַיִּ ְשׁאַל ֶאת אַנְ ֵשׁי
ֹאמרוּ
ְמק ָֹמהּ ֵלאמֹר אַיֵּה ַה ְקּ ֵד ָשׁה ִהוא ָב ֵעינַיִ ם ַעל ַה ָדּ ֶר ְך | ַויּ ְ
ֹאמר לֹא
הוּדה ַויּ ֶ
ָשׁב ֶאל יְ ָ
לֹא ָהיְ ָתה ָבזֶה ְק ֵד ָשׁהַ (22) :ויּ ָ
את ָ
אָמרוּ לֹא ָהיְ ָתה ָבזֶה ְק ֵד ָשׁה:
יה | וְ גַם אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ְ
ְמ ָצ ִ
הוּדה ִתּ ַקּח ָלהּ ֶפּן נִ ְהיֶה ָלבוּז | ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ַה ְגּ ִדי
ֹאמר יְ ָ
)ַ (23ויּ ֶ
אַתּה לֹא ְמ ָצ ָ
ַהזֶּה וְ ָ
אתהּ (24) :וַיְ ִהי ְכּ ִמ ְשׁלֹשׁ ֳח ָד ִשׁים ַויֻּגַּד
יהוּדה ֵלאמֹר זָנְ ָתה ָתּ ָמר ַכּ ָלּ ֶת ָך וְ גַם ִהנֵּה ָה ָרה ִל ְזנוּנִ ים |
ִל ָ
מוּצאת וְ ִהיא
ֵ
יאוּה וְ ִת ָשּׂ ֵרףִ (25) :הוא
הוֹצ ָ
ִ
הוּדה
ֹאמר יְ ָ
ַויּ ֶ
יה ֵלאמֹר ְל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵא ֶלּה לּוֹ אָנ ִֹכי ָה ָרה |
ָשׁ ְל ָחה ֶאל ָח ִמ ָ
ילים וְ ַה ַמּ ֶטּה ָה ֵא ֶלּה:
ֹאמר ַה ֶכּר נָא ְל ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְפּ ִת ִ
ַותּ ֶ
יה
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ֶמּנִּ י ִכּי ַעל ֵכּן לֹא נְ ַת ִתּ ָ
הוּדה ַויּ ֶ
ַכּר יְ ָ
)ַ (26ויּ ֵ
ָסף עוֹד ְל ַד ְע ָתּהּ (27) :וַיְ ִהי ְבּ ֵעת ִל ְד ָתּהּ |
ְל ֵשׁ ָלה ְבנִ י | וְ לֹא י ַ
ַתּ ַקּח
אוֹמים ְבּ ִב ְטנָהּ (28) :וַיְ ִהי ְב ִל ְד ָתּהּ וַיִּ ֶתּן יָד | ו ִ
וְ ִהנֵּה ְת ִ
ָצא ִראשֹׁנָה(29) :
ַתּ ְקשֹׁר ַעל יָדוֹ ָשׁנִ י ֵלאמֹר זֶה י ָ
ַלּ ֶדת ו ִ
ַה ְמי ֶ
יך ָפּ ֶרץ
ֹאמר ַמה ָפּ ַר ְצ ָתּ ָע ֶל ָ
אָחיו ַותּ ֶ
ָצא ִ
וַיְ ִהי ְכּ ֵמ ִשׁיב יָדוֹ וְ ִהנֵּה י ָ
אָחיו ֲא ֶשׁר ַעל יָדוֹ ַה ָשּׁנִ י |
ָצא ִ
אַחר י ָ
| וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ָפּ ֶרץ (30) :וְ ַ
ָרח:
וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ז ַ
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יפר ְס ִריס ַפּ ְרעֹה ַשׂר
פּוֹט ַ
הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה | וַיִּ ְקנֵהוּ ִ
יוֹסף ַ
) (1וְ ֵ
הוֹר ֻדהוּ ָשׁ ָמּה:
אלים ֲא ֶשׁר ִ
ַה ַטּ ָבּ ִחים ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ִמיַּד ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
יוֹסף וַיְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצ ִל ַ
יח | וַיְ ִהי ְבּ ֵבית ֲאדֹנָיו
) (2וַיְ ִהי יְ הוָה ֶאת ֵ
ַרא ֲאדֹנָיו ִכּי יְ הוָה ִאתּוֹ | וְ כֹל ֲא ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה
ַה ִמּ ְצ ִריַ (3) :ויּ ְ
יוֹסף ֵחן ְבּ ֵעינָיו וַיְ ָשׁ ֶרת אֹתוֹ |
יח ְבּיָדוֹ (4) :וַיִּ ְמ ָצא ֵ
יְ הוָה ַמ ְצ ִל ַ
ָתן ְבּיָדוֹ (5) :וַיְ ִהי ֵמאָז ִה ְפ ִקיד
ַפ ִק ֵדהוּ ַעל ֵבּיתוֹ וְ ָכל ֶישׁ לוֹ נ ַ
ַויּ ְ
אֹתוֹ ְבּ ֵביתוֹ וְ ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר יֶשׁ לוֹ וַיְ ָב ֶר ְך יְ הוָה ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְצ ִרי
יוֹסף | וַיְ ִהי ִבּ ְר ַכּת יְ הוָה ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר יֶשׁ לוֹ ַבּ ַבּיִ ת וּ ַב ָשּׂ ֶדה:
ִבּ ְג ַלל ֵ
אוּמה ִכּי ִאם
ָדע ִאתּוֹ ְמ ָ
יוֹסף וְ לֹא י ַ
)ַ (6ו ַיּ ֲעזֹב ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְבּ ַיד ֵ
יפה ַמ ְר ֶאה:
יוֹסף יְ ֵפה תֹאַר וִ ֵ
אוֹכל | וַיְ ִהי ֵ
ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר הוּא ֵ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ִ
ֶיה
ַתּ ָשּׂא ֵא ֶשׁת ֲאדֹנָיו ֶאת ֵעינ ָ
) (7וַיְ ִהי ַ
אמר ֶאל ֵא ֶשׁת
ֹאמר ִשׁ ְכ ָבה ִע ִמּי (8) :וַיְ ָמ ֵאן ַויֹּ ֶ
יוֹסף | ַותּ ֶ
ֶאל ֵ
ָתן
ָדע ִא ִתּי ַמה ַבּ ָבּיִ ת | וְ כֹל ֲא ֶשׁר יֶשׁ לוֹ נ ַ
ֲאדֹנָיו ֵהן ֲאדֹנִ י לֹא י ַ
ָדיֵ (9) :אינֶנּוּ גָדוֹל ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה ִמ ֶמּנִּ י וְ לֹא ָח ַשׂ ְך ִמ ֶמּנִּ י
ְבּי ִ
ֱשׂה ָה ָר ָעה
יך ֶאע ֶ
אַתּ ִא ְשׁתּוֹ | וְ ֵא ְ
אוֹת ְך ַבּ ֲא ֶשׁר ְ
אוּמה ִכּי ִאם ָ
ְמ ָ
ַה ְגּד ָֹלה ַהזֹּאת וְ ָח ָט ִ
יוֹסף
אתי ֵלאל ִֹהים (10) :וַיְ ִהי ְכּ ַד ְבּ ָרהּ ֶאל ֵ
יה ִל ְשׁ ַכּב ֶא ְצ ָלהּ ִל ְהיוֹת ִע ָמּהּ(11) :
יוֹם יוֹם | וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
אכתּוֹ | וְ ֵאין ִאישׁ
וַיְ ִהי ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה ַו ָיּבֹא ַה ַבּיְ ָתה ַלעֲשׂוֹת ְמ ַל ְ
ַתּ ְת ְפּ ֵשׂהוּ ְבּ ִב ְגדוֹ ֵלאמֹר ִשׁ ְכ ָבה
ֵמאַנְ ֵשׁי ַה ַבּיִ ת ָשׁם ַבּ ָבּיִ ת (12) :ו ִ
חוּצה (13) :וַיְ ִהי
ֵצא ַה ָ
ָדהּ ַו ָיּנָס ַויּ ֵ
ִע ִמּי | ַו ַיּ ֲעזֹב ִבּ ְגדוֹ ְבּי ָ
ַתּ ְק ָרא
חוּצה (14) :ו ִ
ָדהּ | ַו ָיּנָס ַה ָ
אוֹתהּ ִכּי ָעזַב ִבּ ְגדוֹ ְבּי ָ
ִכּ ְר ָ
ֹאמר ָל ֶהם ֵלאמֹר ְראוּ ֵה ִביא ָלנוּ ִאישׁ ִע ְב ִרי
יתהּ ַותּ ֶ
ְלאַנְ ֵשׁי ֵב ָ
ָא ְק ָרא ְבּקוֹל גָּדוֹל (15) :וַיְ ִהי
ְל ַצ ֶחק ָבּנוּ | ָבּא ֵא ַלי ִל ְשׁ ַכּב ִע ִמּי ו ֶ
ָא ְק ָרא | ַו ַיּ ֲעזֹב ִבּ ְגדוֹ ֶא ְצ ִלי ַו ָיּנָס
קוֹלי ו ֶ
ְכ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי ֲה ִרימ ִֹתי ִ
ַתּנַּח ִבּ ְגדוֹ ֶא ְצ ָלהּ | ַעד בּוֹא ֲאדֹנָיו ֶאל
חוּצה (16) :ו ַ
ֵצא ַה ָ
ַויּ ֵ
ַתּ ַד ֵבּר ֵא ָליו ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלאמֹר | ָבּא ֵא ַלי
ֵבּיתוֹ (17) :ו ְ
ָה ֶע ֶבד ָה ִע ְב ִרי ֲא ֶשׁר ֵה ֵב ָ
ימי
את ָלּנוּ ְל ַצ ֶחק ִבּי (18) :וַיְ ִהי ַכּ ֲה ִר ִ
חוּצה (19) :וַיְ ִהי
ָא ְק ָרא | ַו ַיּ ֲעזֹב ִבּ ְגדוֹ ֶא ְצ ִלי ַו ָיּנָס ַה ָ
קוֹלי ו ֶ
ִ
ִכ ְשׁמ ַֹע ֲאדֹנָיו ֶאת ִדּ ְב ֵרי ִא ְשׁתּוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּ ָרה ֵא ָליו ֵלאמֹר
ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָע ָשׂהּ ִלי ַע ְב ֶדּ ָך | וַיִּ ַחר אַפּוֹ (20) :וַיִּ ַקּח ֲאדֹנֵי
ירי
יוֹסף אֹתוֹ וַיִּ ְתּנֵהוּ ֶאל ֵבּית ַהסּ ַֹהר ְמקוֹם ֲא ֶשׁר אסורי ] ֲא ִס ֵ
ֵ
סוּרים | וַיְ ִהי ָשׁם ְבּ ֵבית ַהסּ ַֹהר (21) :וַיְ ִהי יְ הוָה
קרי[ ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ִ
יוֹסף ַויֵּט ֵא ָליו ָח ֶסד | וַיִּ ֵתּן ִחנּוֹ ְבּ ֵעינֵי ַשׂר ֵבּית ַהסּ ַֹהר:
ֶאת ֵ

ירם ֲא ֶשׁר
יוֹסף ֵאת ָכּל ָה ֲא ִס ִ
) (22וַיִּ ֵתּן ַשׂר ֵבּית ַהסּ ַֹהר ְבּיַד ֵ
ְבּ ֵבית ַהסּ ַֹהר | וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ע ִֹשׂים ָשׁם הוּא ָהיָה ע ֶֹשׂה(23) :
ֵאין ַשׂר ֵבּית ַהסּ ַֹהר ר ֶֹאה ֶאת ָכּל ְמ ָ
אוּמה ְבּיָדוֹ ַבּ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
יח:
ַא ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה יְ הוָה ַמ ְצ ִל ַ
ִאתּוֹ | ו ֲ
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אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָח ְטאוּ ַמ ְשׁ ֵקה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם
) (1וַיְ ִהי ַ
וְ ָהא ֶֹפה | ַל ֲאדֹנ ֶ
ֵיהם ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם (2) :וַיִּ ְקצֹף ַפּ ְרעֹה ַעל ְשׁ ֵני
אוֹפים (3) :וַיִּ ֵתּן א ָֹתם
יסיו | ַעל ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים וְ ַעל ַשׂר ָה ִ
ָס ִר ָ
יוֹסף
ְבּ ִמ ְשׁ ַמר ֵבּית ַשׂר ַה ַט ָבּ ִחים ֶאל ֵבּית ַהסּ ַֹהר | ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ֵ
יוֹסף ִא ָתּם וַיְ ָשׁ ֶרת
אָסוּר ָשׁם (4) :וַיִּ ְפקֹד ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים ֶאת ֵ
ֵיהם ִאישׁ
ַח ְלמוּ ֲחלוֹם ְשׁנ ֶ
ָמים ְבּ ִמ ְשׁ ָמרַ (5) :ויּ ַ
א ָֹתם | וַיִּ ְהיוּ י ִ
ֲחלֹמוֹ ְבּ ַליְ ָלה ֶא ָחד ִאישׁ ְכּ ִפ ְתרוֹן ֲחלֹמוֹ | ַה ַמּ ְשׁ ֶקה וְ ָהא ֶֹפה
סוּרים ְבּ ֵבית ַהסּ ַֹהרַ (6) :ו ָיּבֹא
ֲא ֶשׁר ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ֲא ִ
ֲפים (7) :וַיִּ ְשׁאַל
ַרא א ָֹתם וְ ִהנָּם זֹע ִ
יוֹסף ַבּבּ ֶֹקר | ַויּ ְ
יהם ֵ
ֲא ֵל ֶ
ֶאת ְס ִר ֵ
יסי ַפ ְרעֹה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ְב ִמ ְשׁ ַמר ֵבּית ֲאדֹנָיו ֵלאמֹר |
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲחלוֹם ָח ַל ְמנוּ
ֵיכם ָר ִעים ַהיּוֹםַ (8) :ויּ ְ
דּוּע ְפּנ ֶ
ַמ ַ
יוֹסף ֲהלוֹא ֵלאל ִֹהים ִפּ ְתרֹנִ ים
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ | ַויּ ֶ
ַס ְפּרוּ נָא ִלי (9) :וַיְ ַס ֵפּר ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֲחלֹמוֹ ְל ֵ
יוֹסף |
יגם |
ֶפן ְשׁל ָֹשׁה ָשׂ ִר ִ
וּבגּ ֶ
ֶפן ְל ָפנָיַ (10) :
לוֹמי וְ ִהנֵּה ג ֶ
ֹאמר לוֹ ַבּ ֲח ִ
ַויּ ֶ
ָבים(11) :
יה ֲענ ִ
אַשׁ ְכּל ֶֹת ָ
וְ ִהיא ְכפ ַֹר ַחת ָע ְל ָתה נִ ָצּהּ ִה ְב ִשׁילוּ ְ
ָא ְשׂ ַחט א ָֹתם ֶאל כּוֹס
ָבים ו ֶ
ָא ַקּח ֶאת ָה ֲענ ִ
ָדי | ו ֶ
וְ כוֹס ַפּ ְרעֹה ְבּי ִ
יוֹסף זֶה
ֹאמר לוֹ ֵ
ָא ֵתּן ֶאת ַהכּוֹס ַעל ַכּף ַפּ ְרעֹהַ (12) :ויּ ֶ
ַפּ ְרעֹה ו ֶ
ָמים ֵהםְ (13) :בּעוֹד ְשׁל ֶֹשׁת
ִפּ ְתרֹנוֹ | ְשׁל ֶֹשׁת ַה ָשּׂ ִר ִגים ְשׁלֹ ֶשׁת י ִ
ָת ָתּ כוֹס
ֶך | וְ נ ַ
ַה ִשׁ ְ
ֹאשׁ ָך ו ֲ
ָמים יִ ָשּׂא ַפ ְרעֹה ֶאת ר ֶ
יִ
יב ָך ַעל ַכּנּ ָ
ית ַמ ְשׁ ֵקהוִּ (14) :כּי
ַפּ ְרעֹה ְבּיָדוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר ָהיִ ָ
יטב ָל ְך וְ ָע ִשׂ ָ
ִאם ְז ַכ ְר ַתּנִ י ִא ְתּ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ַ
ית נָּא ִע ָמּ ִדי ָח ֶסד |
אתנִ י ִמן ַה ַבּיִ ת ַהזֶּהִ (15) :כּי ֻגנֹּב
הוֹצ ַ
וְ ִה ְז ַכּ ְר ַתּנִ י ֶאל ַפּ ְרעֹה וְ ֵ
אוּמה ִכּי ָשׂמוּ
יתי ְמ ָ
ַב ִתּי ֵמ ֶא ֶרץ ָה ִע ְב ִרים | וְ גַם פֹּה לֹא ָע ִשׂ ִ
ֻגּנּ ְ
ֹאמר ֶאל
ַרא ַשׂר ָהא ִֹפים ִכּי טוֹב ָפּ ָתר | ַויּ ֶ
א ִֹתי ַבּבּוֹרַ (16) :ויּ ְ
לוֹמי וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ַס ֵלּי ח ִֹרי ַעל רֹא ִשׁי(17) :
יוֹסף אַף ֲאנִ י ַבּ ֲח ִ
ֵ
ֲשׂה א ֶֹפה | וְ ָהעוֹף א ֵֹכל
וּב ַסּל ָה ֶע ְליוֹן ִמכֹּל ַמ ֲא ַכל ַפּ ְרעֹה ַמע ֵ
ַ
ֹאמר זֶה ִפּ ְתרֹנוֹ |
יוֹסף ַויּ ֶ
ַען ֵ
ֹאשׁיַ (18) :ויּ ַ
א ָֹתם ִמן ַה ַסּל ֵמ ַעל ר ִ

ָמים
ָמים ֵהםְ (19) :בּעוֹד ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ְשׁל ֶֹשׁת ַה ַסּ ִלּים ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
אָכל
אוֹת ָך ַעל ֵעץ | וְ ַ
ְ
יך וְ ָת ָלה
ֹאשׁ ָך ֵמ ָע ֶל ָ
יִ ָשּׂא ַפ ְרעֹה ֶאת ר ְ
יך (20) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָהעוֹף ֶאת ְבּ ָשׂ ְר ָך ֵמ ָע ֶל ָ
ישׁי יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכל ֲע ָב ָדיו | וַיִּ ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ ַשׂר
ֶאת ַפּ ְרעֹה ַויּ ַ
ָשׁב ֶאת
ֲב ָדיוַ (21) :ויּ ֶ
תוֹך ע ָ
ַה ַמּ ְשׁ ִקים וְ ֶאת רֹאשׁ ַשׂר ָהא ִֹפים ְבּ ְ
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ַעל ַמ ְשׁ ֵקהוּ | וַיִּ ֵתּן ַהכּוֹס ַעל ַכּף ַפּ ְרעֹה(22) :
ָכר
יוֹסף (23) :וְ לֹא ז ַ
וְ ֵאת ַשׂר ָהא ִֹפים ָתּ ָלה | ַכּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתר ָל ֶהם ֵ
יוֹסף וַיִּ ְשׁ ָכּ ֵחהוּ:
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֵ
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ָתיִ ם י ִ
) (1וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַ
וּפ ְרעֹה ח ֵֹלם וְ ִהנֵּה ע ֵֹמד ַעל
ָמים | ַ
ַהיְ אֹר (2) :וְ ִהנֵּה ִמן ַהיְ אֹר עֹלֹת ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת יְ פוֹת ַמ ְר ֶאה
ַתּ ְר ֶעינָה ָבּאָחוּ (3) :וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ֲא ֵחרוֹת
וּב ִריאֹת ָבּ ָשׂר | ו ִ
ְ
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה
יהן ִמן ַהיְ אֹר ָרעוֹת ַמ ְר ֶאה וְ ַדקּוֹת ָבּ ָשׂר | ו ַ
אַח ֵר ֶ
עֹלוֹת ֲ
ֹאכ ְלנָה ַה ָפּרוֹת ָרעוֹת
ֵא ֶצל ַה ָפּרוֹת ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ אֹרַ (4) :ותּ ַ
ַה ַמּ ְר ֶאה וְ ַדקֹּת ַה ָבּ ָשׂר ֵאת ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת יְ פֹת ַה ַמּ ְר ֶאה
וְ ַה ְבּ ִריאֹת | וַיִּ ַ
ַחלֹם ֵשׁנִ ית | וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע
ישׁן ַויּ ֲ
יקץ ַפּ ְרעֹה (5) :וַיִּ ָ
ֳלים עֹלוֹת ְבּ ָקנֶה ֶא ָחד ְבּ ִריאוֹת וְ טֹבוֹת (6) :וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע
ִשׁבּ ִ
יהן(7) :
אַח ֵר ֶ
וּשׁדוּפֹת ָק ִדים | צ ְֹמחוֹת ֲ
ֳלים ַדּקּוֹת ְ
ִשׁבּ ִ
ֳלים ַה ַדּקּוֹת ֵאת ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
וִ
ֳלים ַה ְבּ ִריאוֹת
ַתּ ְב ַל ְענָה ַה ִשּׁבּ ִ
ַתּ ָפּ ֶעם
יקץ ַפּ ְרעֹה וְ ִהנֵּה ֲחלוֹם (8) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ו ִ
וְ ַה ְמּ ֵלאוֹת | וַיִּ ַ
יה |
רוּחוֹ וַיִּ ְשׁ ַלח וַיִּ ְק ָרא ֶאת ָכּל ַח ְר ֻט ֵמּי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ָכּל ֲח ָכ ֶמ ָ
אוֹתם ְל ַפ ְרעֹה(9) :
פּוֹתר ָ
וַיְ ַס ֵפּר ַפּ ְרעֹה ָל ֶהם ֶאת ֲחלֹמוֹ וְ ֵאין ֵ
וַיְ ַד ֵבּר ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר | ֶאת ֲח ָטאַי ֲאנִ י ַמ ְז ִכּיר
ֲב ָדיו | וַיִּ ֵתּן א ִֹתי ְבּ ִמ ְשׁ ַמר ֵבּית ַשׂר
ַהיּוֹםַ (10) :פּ ְרעֹה ָק ַצף ַעל ע ָ
ַח ְל ָמה ֲחלוֹם ְבּ ַליְ ָלה
ַה ַטּ ָבּ ִחים א ִֹתי וְ ֵאת ַשׂר ָהא ִֹפיםַ (11) :ונּ ַ
ֶא ָחד ֲאנִ י וָהוּא | ִאישׁ ְכּ ִפ ְתרוֹן ֲחלֹמוֹ ָח ָל ְמנוּ (12) :וְ ָשׁם ִא ָתּנוּ
ַער ִע ְב ִרי ֶע ֶבד ְל ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים וַנְּ ַס ֶפּר לוֹ וַיִּ ְפ ָתּר ָלנוּ ֶאת
נַ
ֲחלֹמ ֵֹתינוּ | ִאישׁ ַכּ ֲחלֹמוֹ ָפּ ָתר (13) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתר ָלנוּ ֵכּן
ָהיָה | א ִֹתי ֵה ִשׁיב ַעל ַכּנִּ י וְ אֹתוֹ ָת ָלה (14) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה
וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵ
ַלּח וַיְ ַח ֵלּף ִשׂ ְמל ָֹתיו
יוֹסף וַיְ ִריצֻהוּ ִמן ַהבּוֹר | וַיְ ג ַ
יוֹסף ֲחלוֹם ָח ַל ְמ ִתּי
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
ַו ָיּבֹא ֶאל ַפּ ְרעֹהַ (15) :ויּ ֶ
יך ֵלאמֹר ִתּ ְשׁ ַמע ֲחלוֹם
ַאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָע ֶל ָ
וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ | ו ֲ

יוֹסף ֶאת ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר ִבּ ְל ָע ָדי | ֱאל ִֹהים
ַען ֵ
ִל ְפתֹּר אֹתוַֹ (16) :ויּ ַ
יוֹסף | ַבּ ֲחל ִֹמי
ַי ֲענֶה ֶאת ְשׁלוֹם ַפּ ְרעֹה (17) :וַיְ ַד ֵבּר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
ִהנְ נִ י ע ֵֹמד ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ אֹר (18) :וְ ִהנֵּה ִמן ַהיְ אֹר עֹלֹת ֶשׁ ַבע
ַתּ ְר ֶעינָה ָבּאָחוּ (19) :וְ ִהנֵּה
ָפּרוֹת ְבּ ִריאוֹת ָבּ ָשׂר וִ יפֹת תֹּאַר | ו ִ
יהן ַדּלּוֹת וְ ָרעוֹת תֹּאַר ְמאֹד
אַח ֵר ֶ
ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ֲא ֵחרוֹת עֹלוֹת ֲ
וְ ַרקּוֹת ָבּ ָשׂר | לֹא ָר ִא ִ
יתי ָכ ֵהנָּה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלר ַֹע(20) :
ֹאכ ְלנָה ַה ָפּרוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרעוֹת | ֵאת ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת
ַותּ ַ
נוֹדע ִכּי
ַתּבֹאנָה ֶאל ִק ְר ֶבּנָה וְ לֹא ַ
ָה ִראשֹׁנוֹת ַה ְבּ ִריאֹת (21) :ו ָ
יקץ(22) :
ָא ָ
יהן ַרע ַכּ ֲא ֶשׁר ַבּ ְתּ ִח ָלּה | ו ִ
וּמ ְר ֵא ֶ
ָבאוּ ֶאל ִק ְר ֶבּנָה ַ
ֳלים עֹלֹת ְבּ ָקנֶה ֶא ָחד ְמ ֵלאֹת
ָא ֶרא ַבּ ֲחל ִֹמי | וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
וֵ
ֳלים ְצנֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻפוֹת ָק ִדים |
וְ טֹבוֹת (23) :וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
ַתּ ְב ַל ְע ָן ָה ִשׁבּ ִ
אַח ֵר ֶ
צ ְֹמחוֹת ֲ
ֳלים ַה ַדּקֹּת ֵאת ֶשׁ ַבע
יהם (24) :ו ִ
ֳלים ַהטֹּבוֹת | ָוא ַֹמר ֶאל ַה ַח ְר ֻט ִמּים וְ ֵאין ַמ ִגּיד ִלי(25) :
ַה ִשׁבּ ִ
יוֹסף ֶאל ַפּ ְרעֹה ֲחלוֹם ַפּ ְרעֹה ֶא ָחד הוּא | ֵאת ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֵ
ַויּ ֶ
ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׂה ִה ִגּיד ְל ַפ ְרעֹהֶ (26) :שׁ ַבע ָפּרֹת ַהטֹּבֹת ֶשׁ ַבע
ֳלים ַהטֹּבֹת ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֵהנָּה | ֲחלוֹם
ָשׁנִ ים ֵהנָּה וְ ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
יהן
אַח ֵר ֶ
ֶא ָחד הוּא (27) :וְ ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרעֹת ָהעֹלֹת ֲ
ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֵהנָּה וְ ֶשׁ ַבע ַה ִשׁבּ ִ
ֳלים ָה ֵרקוֹת ְשׁדֻפוֹת ַה ָקּ ִדים | יִ ְהיוּ
ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָר ָעב (28) :הוּא ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל ַפּ ְרעֹה | ֲא ֶשׁר
ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׂה ֶה ְראָה ֶאת ַפּ ְרעֹהִ (29) :הנֵּה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ָבּאוֹת
| ָשׂ ָבע גָּדוֹל ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (30) :וְ ָקמוּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָר ָעב
יהן וְ נִ ְשׁ ַכּח ָכּל ַה ָשּׂ ָבע ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ִכ ָלּה ָה ָר ָעב ֶאת
אַח ֵר ֶ
ֲ
אַח ֵרי
אָרץ ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעב ַההוּא ֲ
ָדע ַה ָשּׂ ָבע ָבּ ֶ
אָרץ (31) :וְ לֹא יִ וּ ַ
ָה ֶ
ֵכן | ִכּי ָכ ֵבד הוּא ְמאֹד (32) :וְ ַעל ִה ָשּׁנוֹת ַה ֲחלוֹם ֶאל ַפּ ְרעֹה
וּמ ַמ ֵהר ָה ֱאל ִֹהים
ֲמיִ ם | ִכּי נָכוֹן ַה ָדּ ָבר ֵמ ִעם ָה ֱאל ִֹהים ְ
ַפּע ָ
יתהוּ ַעל
ישׁ ֵ
ֵרא ַפ ְרעֹה ִאישׁ נָבוֹן וְ ָח ָכם | וִ ִ
ַל ֲעשֹׂתוֹ (33) :וְ ַע ָתּה י ֶ
אָרץ |
ַפ ֵקד ְפּ ִק ִדים ַעל ָה ֶ
ֲשׂה ַפ ְרעֹה וְ י ְ
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (34) :יע ֶ
וְ ִח ֵמּשׁ ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע (35) :וְ יִ ְק ְבּצוּ ֶאת
ָכּל א ֶֹכל ַה ָשּׁנִ ים ַהטֹּבֹת ַה ָבּאֹת ָה ֵא ֶלּה | וְ יִ ְצ ְבּרוּ ָבר ַתּ ַחת יַד
אָרץ
ַפּ ְרעֹה א ֶֹכל ֶבּ ָע ִרים וְ ָשׁ ָמרוּ (36) :וְ ָהיָה ָהא ֶֹכל ְל ִפ ָקּדוֹן ָל ֶ
ְל ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָר ָעב ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶי ָן ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ לֹא ִת ָכּ ֵרת
וּב ֵעינֵי ָכּל
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה | ְ
אָרץ ָבּ ָר ָעב (37) :וַיִּ ַ
ָה ֶ
ֲב ָדיו | ֲהנִ ְמ ָצא ָכזֶה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ע ָ
ֲב ָדיוַ (38) :ויּ ֶ
עָ
יע
הוֹד ַ
אַח ֵרי ִ
יוֹסף ֲ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
רוּח ֱאל ִֹהים בּוַֹ (39) :ויּ ֶ
ַ

אַתּה
מוֹךָ (40) :
אוֹת ָך ֶאת ָכּל זֹאת | ֵאין נָבוֹן וְ ָח ָכם ָכּ ָ
ֱאל ִֹהים ְ
יך יִ ַשּׁק ָכּל ַע ִמּי | ַרק ַה ִכּ ֵסּא ֶא ְג ַדּל ִמ ֶמּ ָךּ:
יתי וְ ַעל ִפּ ָ
ִתּ ְהיֶה ַעל ֵבּ ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
ָת ִתּי א ְֹת ָך ַעל ָכּל ֶא ֶרץ
יוֹסף | ְר ֵאה נ ַ
)ַ (41ויּ ֶ
ָסר ַפּ ְרעֹה ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל יָדוֹ וַיִּ ֵתּן א ָֹתהּ ַעל
ִמ ְצ ָריִ םַ (42) :ויּ ַ
ָשׂם ְר ִבד ַהזּ ָ
ַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ִבּ ְג ֵדי ֵשׁשׁ ַויּ ֶ
יוֹסף | ַויּ ְ
יַד ֵ
ָהב ַעל ַצוָּארוֹ:
ַר ֵכּב אֹתוֹ ְבּ ִמ ְר ֶכּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶה ֲא ֶשׁר לוֹ וַיִּ ְק ְראוּ ְל ָפנָיו
)ַ (43ויּ ְ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל
אַב ֵר ְך | וְ נָתוֹן אֹתוֹ ַעל ָכּל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (44) :ויּ ֶ
ְ
ָרים ִאישׁ ֶאת יָדוֹ וְ ֶאת ַר ְגלוֹ
יך לֹא י ִ
וּב ְל ָע ֶד ָ
יוֹסף ֲאנִ י ַפ ְרעֹה | ִ
ֵ
ֵח
יוֹסף ָצ ְפנַת ַפּ ְענ ַ
ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (45) :וַיִּ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ֵשׁם ֵ
יוֹסף
ֵצא ֵ
פּוֹטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אֹן ְל ִא ָשּׁה | ַויּ ֵ
אָסנַת ַבּת ִ
וַיִּ ֶתּן לוֹ ֶאת ְ
יוֹסף ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ְבּ ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי
ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (46) :וְ ֵ
יוֹסף ִמ ִלּ ְפנֵי ַפ ְרעֹה ַו ַיּ ֲעבֹר ְבּ ָכל ֶא ֶרץ
ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם | ַו ֵיּ ֵצא ֵ
אָרץ ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע | ִל ְק ָמ ִצים(48) :
ַתּ ַעשׂ ָה ֶ
ִמ ְצ ָריִ ם (47) :ו ַ
וַיִּ ְקבֹּץ ֶאת ָכּל א ֶֹכל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ֶתּן
תוֹכהּ:
ָתן ְבּ ָ
יה נ ַ
א ֶֹכל ֶבּ ָע ִרים | א ֶֹכל ְשׂ ֵדה ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֶֹת ָ
יוֹסף ָבּר ְכּחוֹל ַהיָּם ַה ְר ֵבּה ְמאֹד | ַעד ִכּי ָח ַדל
) (49וַיִּ ְצבֹּר ֵ
ֻלּד ְשׁנֵי ָבנִ ים ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא
יוֹסף י ַ
וּל ֵ
ִל ְספֹּר ִכּי ֵאין ִמ ְס ָפּרְ (50) :
אָסנַת ַבּת ִ
ָל ָדה לּוֹ ְ
ְשׁנַת ָה ָר ָעב | ֲא ֶשׁר י ְ
פּוֹטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אוֹן:
ַשּׁנִ י ֱאל ִֹהים ֶאת
ַשּׁה | ִכּי נ ַ
יוֹסף ֶאת ֵשׁם ַה ְבּכוֹר ְמנ ֶ
) (51וַיִּ ְק ָרא ֵ
אָבי (52) :וְ ֵאת ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ י ָק ָרא ֶא ְפ ָריִ ם
ֲמ ִלי וְ ֵאת ָכּל ֵבּית ִ
ָכּל ע ָ
ַתּ ְכ ֶלינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע
| ִכּי ִה ְפ ַרנִ י ֱאל ִֹהים ְבּ ֶא ֶרץ ָענְ יִ י (53) :ו ִ
ַתּ ִח ֶלּינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָר ָעב
| ֲא ֶשׁר ָהיָה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (54) :ו ְ
וּב ָכל ֶא ֶרץ
יוֹסף | וַיְ ִהי ָר ָעב ְבּ ָכל ָה ֲא ָרצוֹת ְ
אָמר ֵ
ָלבוֹא ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ַתּ ְר ַעב ָכּל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְצ ַעק ָה ָעם
ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָה ָל ֶחם (55) :ו ִ
יוֹסף
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ְל ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ְלכוּ ֶאל ֵ
ֶאל ַפּ ְרעֹה ַל ָלּ ֶחם | ַויּ ֶ
אָרץ |
ֹאמר ָל ֶכם ַתּעֲשׂוּ (56) :וְ ָה ָר ָעב ָהיָה ַעל ָכּל ְפּנֵי ָה ֶ
ֲא ֶשׁר י ַ
יוֹסף ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם וַיִּ ְשׁבֹּר ְל ִמ ְצ ַריִ ם ַו ֶיּ ֱחזַק ָה ָר ָעב
וַיִּ ְפ ַתּח ֵ
וֹסף
אָרץ ָבּאוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ִל ְשׁבֹּר ֶאל י ֵ
ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (57) :וְ ָכל ָה ֶ
אָרץ:
| ִכּי ָחזַק ָה ָר ָעב ְבּ ָכל ָה ֶ
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ֹאמר ַי ֲעקֹב ְל ָבנָיו
ַרא ַי ֲעקֹב ִכּי יֶשׁ ֶשׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ַויּ ֶ
)ַ (1ויּ ְ
ֹאמר ִהנֵּה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִכּי יֶשׁ ֶשׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם |
ָל ָמּה ִתּ ְת ָראוַּ (2) :ויּ ֶ

ֵרדוּ ֲא ֵחי
ְרדוּ ָשׁ ָמּה וְ ִשׁ ְברוּ ָלנוּ ִמ ָשּׁם וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא נָמוּתַ (3) :ויּ ְ
יוֹסף
ָמין ֲא ִחי ֵ
ֲשׂ ָרה | ִל ְשׁבֹּר ָבּר ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם (4) :וְ ֶאת ִבּנְ י ִ
יוֹסף ע ָ
ֵ
לֹא ָשׁ ַלח ַי ֲעקֹב ֶאת ֶא ָחיו | ִכּי ַ
אָמר ֶפּן יִ ְק ָר ֶאנּוּ אָסוֹן(5) :
תוֹך ַה ָבּ ִאים | ִכּי ָהיָה ָה ָר ָעב ְבּ ֶא ֶרץ
ַו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁבֹּר ְבּ ְ
אָרץ הוּא ַה ַמּ ְשׁ ִבּיר ְל ָכל ַעם
יוֹסף הוּא ַה ַשּׁ ִלּיט ַעל ָה ֶ
ָען (6) :וְ ֵ
ְכּנ ַ
אַפּיִ ם ְ
יוֹסף וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ַ
ָה ֶ
ַרא
אָר ָצהַ (7) :ויּ ְ
אָרץ | ַו ָיּבֹאוּ ֲא ֵחי ֵ
יהם וַיְ ַד ֵבּר ִא ָתּם ָקשׁוֹת
ַכּר ֲא ֵל ֶ
ַכּ ֵרם | וַיִּ ְתנ ֵ
יוֹ ֵסף ֶאת ֶא ָחיו ַויּ ִ
ַען ִל ְשׁ ָבּר א ֶֹכל:
ֹאמרוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אתם ַויּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵמאַיִ ן ָבּ ֶ
ַויּ ֶ
יוֹסף
יוֹסף ֶאת ֶא ָחיו | וְ ֵהם לֹא ִה ִכּרֻהוּ (9) :וַיִּ ְזכֹּר ֵ
ַכּר ֵ
)ַ (8ויּ ֵ
אַתּם
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
ֵאת ַה ֲחלֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָח ַלם ָל ֶהם | ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו לֹא ֲאדֹנִ י
אתםַ (10) :ויּ ְ
אָרץ ָבּ ֶ
ִל ְראוֹת ֶאת ֶע ְרוַת ָה ֶ
ָחנוּ |
ֻלּנוּ ְבּנֵי ִאישׁ ֶא ָחד נ ְ
יך ָבּאוּ ִל ְשׁ ָבּר א ֶֹכל (11) :כּ ָ
ֲב ֶד ָ
| ַוע ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם | לֹא
יך ְמ ַר ְגּ ִליםַ (12) :ויּ ֶ
ֲב ֶד ָ
ַחנוּ לֹא ָהיוּ ע ָ
ֵכּנִ ים ֲאנ ְ
אָרץ ָבּ ֶ
ִכּי ֶע ְרוַת ָה ֶ
ֹאמרוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר
אתם ִל ְראוֹתַ (13) :ויּ ְ
ָען | וְ ִהנֵּה ַה ָקּטֹן
ַחנוּ ְבּנֵי ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַחים ֲאנ ְ
יך ִ
ֲב ֶד ָ
עָ
וֹסף |
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם י ֵ
אָבינוּ ַהיּוֹם וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶנּוַּ (14) :ויּ ֶ
ֶאת ִ
הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶכם ֵלאמֹר ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
אַתּםְ (15) :בּזֹאת
יכם ַה ָקּטֹן
ִתּ ָבּ ֵחנוּ | ֵחי ַפ ְרעֹה ִאם ֵתּ ְצאוּ ִמזֶּה ִכּי ִאם ְבּבוֹא ֲא ִח ֶ
אָסרוּ
אַתּם ֵה ְ
יכם וְ ֶ
ֵהנָּהִ (16) :שׁ ְלחוּ ִמ ֶכּם ֶא ָחד וְ יִ ַקּח ֶאת ֲא ִח ֶ
יכם ַה ֱא ֶמת ִא ְתּ ֶכם | וְ ִאם לֹא ֵחי ַפ ְרעֹה ִכּי
וְ יִ ָבּ ֲחנוּ ִדּ ְב ֵר ֶ
ֶאסֹף א ָֹתם ֶאל ִמ ְשׁ ָמר ְשׁל ֶֹשׁת ָי ִמים:
אַתּםַ (17) :ויּ ֱ
ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
ישׁי זֹאת עֲשׂוּ וִ ְחיוּ | ֶאת
יוֹסף ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
)ַ (18ויּ ֶ
ֵאָסר
יכם ֶא ָחד י ֵ
אַתּם ֲא ִח ֶ
ָראִ (19) :אם ֵכּנִ ים ֶ
ָה ֱאל ִֹהים ֲאנִ י י ֵ
יכם(20) :
אַתּם ְלכוּ ָה ִביאוּ ֶשׁ ֶבר ַרעֲבוֹן ָבּ ֵתּ ֶ
ְבּ ֵבית ִמ ְשׁ ַמ ְר ֶכם | וְ ֶ
יכם וְ לֹא ָתמוּתוּ |
וְ ֶאת ֲא ִח ֶ
ֵאָמנוּ ִד ְב ֵר ֶ
יכם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי וְ י ְ
ַחנוּ ַעל
אָחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכןַ (21) :ויּ ְ
ַפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵא ֵלינוּ וְ לֹא ָשׁ ָמ ְענוּ | ַעל
אָחינוּ ֲא ֶשׁר ָר ִאינוּ ָצ ַרת נ ְ
ִ
אוּבן א ָֹתם ֵלאמֹר
ַען ְר ֵ
ֵכּן ָבּאָה ֵא ֵלינוּ ַה ָצּ ָרה ַהזֹּאתַ (22) :ויּ ַ
ֶלד וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם |
יכם ֵלאמֹר אַל ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֲהלוֹא ַ
יוֹסף | ִכּי
ָדעוּ ִכּי שׁ ֵֹמ ַע ֵ
וְ גַם ָדּמוֹ ִהנֵּה נִ ְד ָרשׁ (23) :וְ ֵהם לֹא י ְ
ָשׁב ֲא ֵל ֶהם וַיְ ַד ֵבּר
ֵב ְךּ | ַויּ ָ
יהם ַויּ ְ
ֲל ֶ
ַה ֵמּ ִליץ ֵבּינ ָֹתם (24) :וַיִּ סֹּב ֵמע ֵ
ֵיהם(25) :
ֶאסֹר אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ֲא ֵל ֶהם וַיִּ ַקּח ֵמ ִא ָתּם ֶאת ִשׁ ְמעוֹן ַויּ ֱ
וּל ָה ִשׁיב ַכּ ְס ֵפּ ֶ
יהם ָבּר ְ
וַיְ ַצו ֵ
יהם ִאישׁ ֶאל
יוֹסף וַיְ ַמ ְלאוּ ֶאת ְכּ ֵל ֶ
ַעשׂ ָל ֶהם ֵכּן (26) :וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת
ַשׂקּוֹ וְ ָל ֵתת ָל ֶהם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶר ְך | ַויּ ַ

ֵלכוּ ִמ ָשּׁם (27) :וַיִּ ְפ ַתּח ָה ֶא ָחד ֶאת
יהם | ַויּ ְ
ִשׁ ְב ָרם ַעל ֲחמ ֵֹר ֶ
ַרא ֶאת ַכּ ְספּוֹ וְ ִהנֵּה הוּא
ַשׂקּוֹ ָל ֵתת ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמֹרוֹ ַבּ ָמּלוֹן | ַויּ ְ
ֹאמר ֶאל ֶא ָחיו ַ
ְבּ ִפי ְ
הוּשׁב ַכּ ְס ִפּי וְ גַם ִהנֵּה
אַמ ַתּ ְחתּוַֹ (28) :ויּ ֶ
אָחיו ֵלאמֹר ַמה זֹּאת
ֶח ְרדוּ ִאישׁ ֶאל ִ
ֵצא ִל ָבּם ַויּ ֶ
אַמ ַתּ ְח ִתּי | ַויּ ֵ
ְב ְ
ָען |
אַר ָצה ְכּנ ַ
יהם ְ
ָע ָשׂה ֱאל ִֹהים ָלנוַּ (29) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ֵאת ָכּל ַהקֹּרֹת א ָֹתם ֵלאמֹרִ (30) :דּ ֶבּר ָה ִאישׁ ֲאדֹ ֵני
אָרץ(31) :
אָרץ ִא ָתּנוּ ָקשׁוֹת | וַיִּ ֵתּן א ָֹתנוּ ִכּ ְמ ַר ְגּ ִלים ֶאת ָה ֶ
ָה ֶ
ָחנוּ | לֹא ָהיִ ינוּ ְמ ַר ְגּ ִליםְ (32) :שׁ ֵנים ָע ָשׂר
ֹאמר ֵא ָליו ֵכּנִ ים ֲאנ ְ
ַונּ ֶ
אָבינוּ | ָה ֶא ָחד ֵאינֶנּוּ וְ ַה ָקּטֹן ַהיּוֹם ֶאת אָ ִבינוּ
אַחים ְבּנֵי ִ
ַחנוּ ִ
ֲאנ ְ
אָרץ ְבּזֹאת
ֹאמר ֵא ֵלינוּ ָה ִאישׁ ֲאדֹנֵי ָה ֶ
ָעןַ (33) :ויּ ֶ
ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יכם ָה ֶא ָחד ַהנִּ יחוּ ִא ִתּי וְ ֶאת ַרעֲבוֹן
אַתּם | ֲא ִח ֶ
ֵא ַדע ִכּי ֵכנִ ים ֶ
יכם ְקחוּ ו ֵ
ָבּ ֵתּ ֶ
יכם ַה ָקּטֹן ֵא ַלי
ָלכוּ (34) :וְ ָה ִביאוּ ֶאת ֲא ִח ֶ
יכם ֶא ֵתּן
אַתּם | ֶאת ֲא ִח ֶ
אַתּם ִכּי ֵכנִ ים ֶ
וְ ֵא ְד ָעה ִכּי לֹא ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
יהם
יקים ַשׂ ֵקּ ֶ
אָרץ ִתּ ְס ָחרוּ (35) :וַיְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִ
ָל ֶכם וְ ֶאת ָה ֶ
יהם
וְ ִהנֵּה ִאישׁ ְצרוֹר ַכּ ְספּוֹ ְבּ ַשׂקּוֹ | ַויִּ ְראוּ ֶאת ְצרֹרוֹת ַכּ ְס ֵפּ ֶ
יהם אֹ ִתי
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
יראוַּ (36) :ויּ ֶ
יהם וַיִּ ָ
ַא ִב ֶ
ֵה ָמּה ו ֲ
יוֹסף ֵאינֶנּוּ וְ ִשׁ ְמעוֹן ֵאינֶנּוּ וְ ֶאת ִבּנְ י ִ
ָמן ִתּ ָקּחוּ ָע ַלי ָהיוּ
ִשׁ ַכּ ְל ֶתּם | ֵ
אָביו ֵלאמֹר ֶאת ְשׁנֵי ָבנַי ָתּ ִמית
אוּבן ֶאל ִ
ֹאמר ְר ֵ
ֻלּנָהַ (37) :ויּ ֶ
כָ
יך:
יבנּוּ ֵא ֶל ָ
ַאנִ י ֲא ִשׁ ֶ
ָדי ו ֲ
יך | ְתּנָה אֹתוֹ ַעל י ִ
יאנּוּ ֵא ֶל ָ
ִאם לֹא ֲא ִב ֶ
אָחיו ֵמת וְ הוּא ְל ַבדּוֹ
ֵרד ְבּנִ י ִע ָמּ ֶכם | ִכּי ִ
ֹאמר לֹא י ֵ
)ַ (38ויּ ֶ
הוֹר ְד ֶתּם ֶאת
וּק ָראָהוּ אָסוֹן ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוּ ָבהּ וְ ַ
נִ ְשׁאָר ְ
אוֹלה:
יב ִתי ְבּיָגוֹן ְשׁ ָ
ֵשׂ ָ
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אָרץ (2) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּלּוּ ֶל ֱאכֹל ֶאת ַה ֶשּׁ ֶבר
) (1וְ ָה ָר ָעב ָכּ ֵבד ָבּ ֶ
יהם ֻשׁבוּ ִשׁ ְברוּ ָלנוּ
יהם ֲא ִב ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֲא ֶשׁר ֵה ִביאוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ַויּ ֶ
הוּדה ֵלאמֹר | ָה ֵעד ֵה ִעד ָבּנוּ
ֹאמר ֵא ָליו יְ ָ
ְמ ַעט א ֶֹכלַ (3) :ויּ ֶ
יכם ִא ְתּ ֶכםִ (4) :אם
ָה ִאישׁ ֵלאמֹר לֹא ִת ְראוּ ָפנַי ִבּ ְל ִתּי ֲא ִח ֶ
ֵר ָדה וְ נִ ְשׁ ְבּ ָרה ְל ָך א ֶֹכל(5) :
אָחינוּ ִא ָתּנוּ | נ ְ
ֶשׁ ָך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ִ
יְ
וְ ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח לֹא נ ֵ
אָמר ֵא ֵלינוּ לֹא ִת ְראוּ
ֵרד | ִכּי ָה ִאישׁ ַ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ָמה ֲה ֵרע ֶֹתם ִלי
יכם ִא ְתּ ֶכםַ (6) :ויּ ֶ
ָפנַי ִבּ ְל ִתּי ֲא ִח ֶ
ֹאמרוּ ָשׁאוֹל ָשׁאַל ָה ִאישׁ
| ְל ַה ִגּיד ָל ִאישׁ ַהעוֹד ָל ֶכם אָחַ (7) :ויּ ְ
יכם ַחי ֲהיֵשׁ ָל ֶכם אָח ַו ַנגֶּד לוֹ
מוֹל ְד ֵתּנוּ ֵלאמֹר ַהעוֹד ֲא ִב ֶ
וּל ַ
ָלנוּ ְ

הוֹרידוּ ֶאת
ֹאמר ִ
ֵדע ִכּי י ַ
ָדוֹע נ ַ
ַעל ִפּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ֲהי ַ
ַער
אָביו ִשׁ ְל ָחה ַהנּ ַ
הוּדה ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֹאמר יְ ָ
יכםַ (8) :ויּ ֶ
ֲא ִח ֶ
ַחנוּ גַם ָ
ֵל ָכה | וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא נָמוּת גַּם ֲאנ ְ
ָקוּמה וְ נ ֵ
ִא ִתּי וְ נ ָ
אַתּה גַּם
ָדי ְתּ ַב ְק ֶשׁנּוּ | ִאם לֹא ֲה ִביא ִֹתיו
ַט ֵפּנוּ (9) :אָנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶבנּוּ ִמיּ ִ
לוּלא
ָמיםִ (10) :כּי ֵ
אתי ְל ָך ָכּל ַהיּ ִ
ֶיך וְ ָח ָט ִ
יך וְ ִה ַצּ ְג ִתּיו ְל ָפנ ָ
ֵא ֶל ָ
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנוּ | ִכּי ַע ָתּה ַשׁ ְבנוּ זֶה ַפע ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
ֲמיִ םַ (11) :ויּ ֶ
אָרץ
יהם ִאם ֵכּן ֵאפוֹא זֹאת עֲשׂוּ ְקחוּ ִמ ִזּ ְמ ַרת ָה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִב ֶ
וּמ ַעט ְדּ ַבשׁ נְ כֹאת
ֳרי ְ
הוֹרידוּ ָל ִאישׁ ִמנְ ָחה | ְמ ַעט צ ִ
יכם וְ ִ
ִבּ ְכ ֵל ֶ
ֶד ֶכם | וְ ֶאת
וּשׁ ֵק ִדים (12) :וְ ֶכ ֶסף ִמ ְשׁנֶה ְקחוּ ְבי ְ
ָולֹט ָבּ ְטנִ ים ְ
אוּלי ִמ ְשׁגֶּה
ֶד ֶכם ַ
יכם ָתּ ִשׁיבוּ ְבי ְ
אַמ ְתּח ֵֹת ֶ
מּוּשׁב ְבּ ִפי ְ
ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
יכם ָקחוּ | וְ קוּמוּ שׁוּבוּ ֶאל ָה ִאישׁ(14) :
הוּא (13) :וְ ֶאת ֲא ִח ֶ
וְ ֵאל ַשׁ ַדּי יִ ֵתּן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵי ָה ִאישׁ וְ ִשׁ ַלּח ָל ֶכם ֶאת
ַאנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁכ ְֹל ִתּי ָשׁ ָכ ְל ִתּי(15) :
ָמין | ו ֲ
אַחר וְ ֶאת ִבּנְ י ִ
יכם ֵ
ֲא ִח ֶ
וּמ ְשׁנֶה ֶכּ ֶסף ָל ְקחוּ ְב ָי ָדם
ָשׁים ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַהזֹּאת ִ
וַיִּ ְקחוּ ָה ֲאנ ִ
יוֹסף(16) :
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ֵ
ֵרדוּ ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ַ
ָקמוּ ַויּ ְ
ָמן | ַויּ ֻ
וְ ֶאת ִבּנְ י ִ
ֹאמר ַל ֲא ֶשׁר ַעל ֵבּיתוֹ ָה ֵבא ֶאת
ָמין ַויּ ֶ
יוֹסף ִא ָתּם ֶאת ִבּנְ י ִ
ַרא ֵ
ַויּ ְ
ָה ֲאנ ִ
ָשׁים
ֹאכלוּ ָה ֲאנ ִ
וּטב ַֹח ֶט ַבח וְ ָה ֵכן ִכּי ִא ִתּי י ְ
ָשׁים ַה ָבּיְ ָתה | ְ
ָבא ָה ִאישׁ
יוֹסף | ַויּ ֵ
אָמר ֵ
ַעשׂ ָה ִאישׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ַבּ ָצּ ֳה ָריִ םַ (17) :ויּ ַ
הוּבאוּ
ָשׁים ִכּי ְ
יראוּ ָה ֲאנ ִ
יוֹסף (18) :וַיִּ ְ
יתה ֵ
ָשׁים ֵבּ ָ
ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֹאמרוּ ַעל ְדּ ַבר ַה ֶכּ ֶסף ַה ָשּׁב ְבּ ְ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ ַבּ ְתּ ִח ָלּה
יוֹסף ַויּ ְ
ֵבּית ֵ
ַפּל ָע ֵלינוּ וְ ָל ַק ַחת אֹ ָתנוּ
וּל ִה ְתנ ֵ
מוּב ִאים | ְל ִה ְתגּ ֵֹלל ָע ֵלינוּ ְ
ַחנוּ ָ
ֲאנ ְ
ֲב ִדים וְ ֶאת ֲחמ ֵֹרינוּ (19) :וַיִּ ְגּשׁוּ ֶאל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַעל ֵבּית
ַלע ָ
ֹאמרוּ ִבּי ֲאדֹנִ י | ָירֹד
יוֹסף | וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֶפּ ַתח ַה ָבּיִ תַ (20) :ויּ ְ
ֵ
ָר ְדנוּ ַבּ ְתּ ִח ָלּה ִל ְשׁ ָבּר א ֶֹכל (21) :וַיְ ִהי ִכּי ָבאנוּ ֶאל ַה ָמּלוֹן
יַ
אַמ ַתּ ְחתּוֹ ַכּ ְס ֵפּנוּ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ וְ ִהנֵּה ֶכ ֶסף ִאישׁ ְבּ ִפי ְ
וַנִּ ְפ ְתּ ָחה ֶאת ְ
ָדנוּ
הוֹר ְדנוּ ְבי ֵ
אַחר ַ
ָדנוּ (22) :וְ ֶכ ֶסף ֵ
ָשׁב אֹתוֹ ְבּי ֵ
ְבּ ִמ ְשׁ ָקלוֹ | ַונּ ֶ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ(23) :
ָד ְענוּ ִמי ָשׂם ַכּ ְס ֵפּנוּ ְבּ ְ
ִל ְשׁ ָבּר א ֶֹכל | לֹא י ַ
יכם וֵאל ֵֹהי ֲא ִב ֶ
יראוּ ֱאל ֵֹה ֶ
ָתן
יכם נ ַ
ֹאמר ָשׁלוֹם ָל ֶכם אַל ִתּ ָ
ַויּ ֶ
ַיּוֹצא ֲא ֵל ֶהם
יכם ַכּ ְס ְפּ ֶכם ָבּא ֵא ָלי | ו ֵ
אַמ ְתּח ֵֹת ֶ
ָל ֶכם ַמ ְטמוֹן ְבּ ְ
יוֹסף | וַיִּ ֶתּן
יתה ֵ
ָשׁים ֵבּ ָ
ָבא ָה ִאישׁ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֶאת ִשׁ ְמעוֹןַ (24) :ויּ ֵ
יהם וַיִּ ֵתּן ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמ ֵֹר ֶ
ָכינוּ
יהםַ (25) :ויּ ִ
ַמיִ ם וַיִּ ְר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
ֹאכלוּ
יוֹסף ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם | ִכּי ָשׁ ְמעוּ ִכּי ָשׁם י ְ
ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַעד בּוֹא ֵ
ָביאּוּ לוֹ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ֲא ֶשׁר
יוֹסף ַה ַבּיְ ָתה ַויּ ִ
ָל ֶחםַ (26) :ו ָיּבֹא ֵ
אָר ָצה (27) :וַיִּ ְשׁאַל ָל ֶהם ְל ָשׁלוֹם
ָדם ַה ָבּיְ ָתה | וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ְ
ְבּי ָ

עוֹדנּוּ ָחי(28) :
ָקן ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם | ַה ֶ
יכם ַהזּ ֵ
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹם ֲא ִב ֶ
ַויּ ֶ
עוֹדנּוּ ָחי | וַיִּ ְקּדוּ וישׁתחו
אָבינוּ ֶ
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם ְל ַע ְב ְדּ ָך ְל ִ
ַויּ ְ
אָחיו ֶבּן
ָמין ִ
ַרא ֶאת ִבּנְ י ִ
]וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ קרי[ (29) :וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
ֹאמר
יכם ַה ָקּטֹן ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָלי | ַויּ ַ
ֹאמר ֲהזֶה ֲא ִח ֶ
ִאמּוֹ ַויּ ֶ
יוֹסף ִכּי נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֶאל
ָחנְ ָך ְבּנִ י (30) :וַיְ ַמ ֵהר ֵ
ֱאל ִֹהים י ְ
אָחיו וַיְ ַב ֵקּשׁ ִל ְבכּוֹת | ַו ָיּבֹא ַה ַח ְד ָרה ַויּ ְ
ִ
ֵב ְךּ ָשׁ ָמּה (31) :וַיִּ ְר ַחץ
ָשׂימוּ לוֹ ְל ַבדּוֹ
ֹאמר ִשׂימוּ ָל ֶחםַ (32) :ויּ ִ
אַפּק ַויּ ֶ
ֵצא | וַיִּ ְת ַ
ָפּנָיו ַויּ ֵ
יוּכלוּן
וְ ָל ֶהם ְל ַב ָדּם | וְ ַל ִמּ ְצ ִרים ָהא ְֹכ ִלים ִאתּוֹ ְל ַב ָדּם ִכּי לֹא ְ
תוֹע ָבה ִהוא ְל ִמ ְצ ָריִ ם:
ַה ִמּ ְצ ִרים ֶל ֱאכֹל ֶאת ָה ִע ְב ִרים ֶל ֶחם ִכּי ֵ
ֵשׁבוּ ְל ָפנָיו ַה ְבּכֹר ִכּ ְבכ ָֹרתוֹ וְ ַה ָצּ ִעיר ִכּ ְצ ִע ָרתוֹ | וַיִּ ְת ְמהוּ
)ַ (33ויּ ְ
ָשׁים ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ (34) :וַיִּ ָשּׂא ַמ ְשׂאֹת ֵמ ֵאת ָפּנָיו ֲא ֵל ֶהם
ָה ֲאנ ִ
ֻלּם ָח ֵמשׁ יָדוֹת | וַיִּ ְשׁתּוּ וַיִּ ְשׁ ְכּרוּ
ָמן ִמ ַמּ ְשׂאֹת כּ ָ
ַתּ ֶרב ַמ ְשׂאַת ִבּנְ י ִ
וֵ
ִעמּוֹ:
Genesis Chapter 44
ָשׁים
אַמ ְתּחֹת ָה ֲאנ ִ
) (1וַיְ ַצו ֶאת ֲא ֶשׁר ַעל ֵבּיתוֹ ֵלאמֹר ַמ ֵלּא ֶאת ְ
א ֶֹכל ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
אַמ ַתּ ְחתּוֹ(2) :
יוּכלוּן ְשׂ ֵאת | וְ ִשׂים ֶכּ ֶסף ִאישׁ ְבּ ִפי ְ
אַמ ַתּ ַחת ַה ָקּטֹן וְ ֵאת ֶכּ ֶסף
יע ַה ֶכּ ֶסף ָתּ ִשׂים ְבּ ִפי ְ
יעי ְגּ ִב ַ
וְ ֶאת ְגּ ִב ִ
יוֹסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּרַ (3) :הבּ ֶֹקר אוֹר |
ַעשׂ ִכּ ְד ַבר ֵ
ִשׁ ְברוֹ | ַויּ ַ
ַחמ ֵֹר ֶ
ָשׁים ֻשׁ ְלּחוּ ֵה ָמּה ו ֲ
ָצאוּ ֶאת ָה ִעיר לֹא
יהםֵ (4) :הם י ְ
וְ ָה ֲאנ ִ
אַח ֵרי
אָמר ַל ֲא ֶשׁר ַעל ֵבּיתוֹ קוּם ְרדֹף ֲ
יוֹסף ַ
ִה ְר ִחיקוּ וְ ֵ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָל ָמּה ִשׁ ַלּ ְמ ֶתּם ָר ָעה ַתּ ַחת
ָשׁים | וְ ִה ַשּׂ ְג ָתּם וְ ַ
ָה ֲאנ ִ
ַחשׁ בּוֹ
ַחשׁ יְ נ ֵ
טוֹבהֲ (5) :הלוֹא זֶה ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ֶתּה ֲאדֹנִ י בּוֹ וְ הוּא נ ֵ
ָ
ַשּׂגֵם | וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ֶאת
יתםַ (6) :ויּ ִ
ֲשׂ ֶ
| ֲה ֵרע ֶֹתם ֲא ֶשׁר ע ִ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָל ָמּה יְ ַד ֵבּר ֲאדֹנִ י ַכּ ְדּ ָב ִרים
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ (7) :ויּ ְ
יך ֵמעֲשׂוֹת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּהֵ (8) :הן ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר
ֲב ֶד ָ
ילה ַלע ָ
ָה ֵא ֶלּה | ָח ִל ָ
יך נִ ְגנֹב
ָען | וְ ֵא ְ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ ֱה ִשׁיבֹנוּ ֵא ֶל ָ
ָמ ָצאנוּ ְבּ ִפי ְ
ֶיך ֶכּ ֶסף אוֹ ז ָ
ָמת
יך ו ֵ
ֲב ֶד ָ
ָהבֲ (9) :א ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ִאתּוֹ ֵמע ָ
ִמ ֵבּית ֲאדֹנ ָ
ֹאמר גַּם ַע ָתּה
ֲב ִדיםַ (10) :ויּ ֶ
ַחנוּ נִ ְהיֶה ַלאדֹנִ י ַלע ָ
| וְ גַם ֲאנ ְ
ְכ ִד ְב ֵר ֶ
אַתּם
יכם ֶכּן הוּא | ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ִאתּוֹ יִ ְהיֶה ִלּי ָע ֶבד וְ ֶ
אָר ָצה |
אַמ ַתּ ְחתּוֹ ְ
ַיּוֹרדוּ ִאישׁ ֶאת ְ
ִתּ ְהיוּ נְ ִקיִּ ם (11) :וַיְ ַמ ֲהרוּ ו ִ
וּב ָקּטֹן ִכּ ָלּה |
אַמ ַתּ ְחתּוֹ (12) :וַיְ ַח ֵפּשׂ ַבּגָּדוֹל ֵה ֵחל ַ
וַיִּ ְפ ְתּחוּ ִאישׁ ְ
ָמן (13) :וַיִּ ְק ְרעוּ ִשׂ ְמלֹ ָתם |
אַמ ַתּ ַחת ִבּנְ י ִ
יע ְבּ ְ
ָב ַ
וַיִּ ָמּ ֵצא ַהגּ ִ

הוּדה וְ ֶא ָחיו
ירהַ (14) :ו ָיּבֹא יְ ָ
ָשׁבוּ ָה ִע ָ
ַו ַיּ ֲעמֹס ִאישׁ ַעל ֲחמֹרוֹ ַויּ ֻ
ֹאמר
אָר ָצהַ (15) :ויּ ֶ
עוֹדנּוּ ָשׁם | וַיִּ ְפּלוּ ְל ָפנָיו ְ
יוֹסף וְ הוּא ֶ
יתה ֵ
ֵבּ ָ
יתם | ֲהלוֹא יְ ַד ְע ֶתּם ִכּי
ֲשׂ ֶ
ֲשׂה ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ע ִ
יוֹסף ָמה ַה ַמּע ֶ
ָל ֶהם ֵ
ֹאמר
הוּדה ַמה נּ ַ
ֹאמר יְ ָ
ַחשׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָכּמֹנִ יַ (16) :ויּ ֶ
ַחשׁ יְ נ ֵ
נֵ
יך
ֲב ֶד ָ
וּמה נִּ ְצ ַט ָדּק | ָה ֱאל ִֹהים ָמ ָצא ֶאת עֲוֹן ע ָ
ַלאדֹנִ י ַמה נְּ ַד ֵבּר ַ
ָב ַ
ַחנוּ גַּם ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ַהגּ ִ
ֲב ִדים ַלאדֹנִ י גַּם ֲאנ ְ
יע ְבּיָדוֹ:
ִהנֶּנּוּ ע ָ
ילה ִלּי ֵמעֲשׂוֹת זֹאת | ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא
ֹאמר ָח ִל ָ
)ַ (17ויּ ֶ
יכם:
אַתּם עֲלוּ ְל ָשׁלוֹם ֶאל ֲא ִב ֶ
יע ְבּיָדוֹ הוּא יִ ְהיֶה ִלּי ָע ֶבד וְ ֶ
ָב ַ
ַהגּ ִ
ֹאמר ִבּי ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶבּר נָא ַע ְב ְדּ ָך ָד ָבר
הוּדה ַויּ ֶ
) (18וַיִּ גַּשׁ ֵא ָליו יְ ָ
מוֹך ְכּ ַפ ְרעֹה(19) :
אַפּ ָך ְבּ ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי ָכ ָ
אָזנֵי ֲאדֹנִ י וְ אַל יִ ַחר ְ
ְבּ ְ
ֲב ָדיו ֵלאמֹר | ֲהיֵשׁ ָל ֶכם אָב אוֹ אָח(20) :
ֲאדֹנִ י ָשׁאַל ֶאת ע ָ
אָחיו ֵמת
ֶלד ְז ֻקנִ ים ָק ָטן | וְ ִ
ָקן וְ י ֶ
ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִ י יֶשׁ ָלנוּ אָב ז ֵ
ַונּ ֶ
יך
ֲב ֶד ָ
אמר ֶאל ע ָ
אָביו ֲא ֵהבוַֹ (21) :ותֹּ ֶ
ָתר הוּא ְל ַבדּוֹ ְל ִאמּוֹ וְ ִ
וַיִּ וּ ֵ
אָשׂ ָ
הוֹרדֻהוּ ֵא ָלי | וְ ִ
ִ
ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִ י לֹא
ימה ֵעינִ י ָע ָליוַ (22) :ונּ ֶ
ֹאמר
ָמתַ (23) :ותּ ֶ
אָביו ו ֵ
אָביו | וְ ָעזַב ֶאת ִ
ַער ַל ֲעזֹב ֶאת ִ
יוּכל ַהנּ ַ
ַ
יכם ַה ָקּטֹן ִא ְתּ ֶכם | לֹא ת ִֹספוּן
ֵרד ֲא ִח ֶ
יך ִאם לֹא י ֵ
ֲב ֶד ָ
ֶאל ע ָ
ִל ְראוֹת ָפּנָי (24) :וַיְ ִהי ִכּי ָע ִלינוּ ֶאל ַע ְב ְדּ ָך ִ
אָבי | ַו ַנּגֶּד לוֹ ֵאת
אָבינוּ | ֻשׁבוּ ִשׁ ְברוּ ָלנוּ ְמ ַעט א ֶֹכל:
ֹאמר ִ
ִדּ ְב ֵרי ֲאדֹנִ יַ (25) :ויּ ֶ
אָחינוּ ַה ָקּטֹן ִא ָתּנוּ
נוּכל ָל ֶר ֶדת | ִאם יֵשׁ ִ
ֹאמר לֹא ַ
)ַ (26ונּ ֶ
אָחינוּ ַה ָקּטֹן ֵאינֶנּוּ
נוּכל ִל ְראוֹת ְפּנֵי ָה ִאישׁ וְ ִ
ָר ְדנוּ ִכּי לֹא ַ
וְ י ַ
אַתּם יְ ַד ְע ֶתּם ִכּי ְשׁנַיִ ם
אָבי ֵא ֵלינוּ | ֶ
ֹאמר ַע ְב ְדּ ָך ִ
ִא ָתּנוַּ (27) :ויּ ֶ
אַך ָטרֹף טֹ ָרף
ָל ָדה ִלּי ִא ְשׁ ִתּיַ (28) :ויּ ֵ
ֵצא ָה ֶא ָחד ֵמ ִא ִתּי ָוא ַֹמר ְ
יְ
וּל ַק ְח ֶתּם גַּם ֶאת זֶה ֵמ ִעם ָפּנַי
יתיו ַעד ֵהנָּהְ (29) :
| וְ לֹא ְר ִא ִ
יב ִתי ְבּ ָר ָעה ְשׁא ָֹלה (30) :וְ ַע ָתּה
הוֹר ְד ֶתּם ֶאת ֵשׂ ָ
וְ ָק ָרהוּ אָסוֹן | וְ ַ
שׁוּרה
ַפשׁוֹ ְק ָ
ַער ֵאינֶנּוּ ִא ָתּנוּ | וְ נ ְ
אָבי וְ ַהנּ ַ
ְכּב ִֹאי ֶאל ַע ְב ְדּ ָך ִ
יך
ֲב ֶד ָ
הוֹרידוּ ע ָ
ָמת | וְ ִ
ַער ו ֵ
ַפשׁוֹ (31) :וְ ָהיָה ִכּ ְראוֹתוֹ ִכּי ֵאין ַהנּ ַ
ְבנ ְ
אָבינוּ ְבּיָגוֹן ְשׁא ָֹלהִ (32) :כּי ַע ְב ְדּ ָך ָע ַרב ֶאת
יבת ַע ְב ְדּ ָך ִ
ֶאת ֵשׂ ַ
אתי ְלאָ ִבי
יך וְ ָח ָט ִ
יאנּוּ ֵא ֶל ָ
אָבי ֵלאמֹר | ִאם לֹא ֲא ִב ֶ
ַער ֵמ ִעם ִ
ַהנּ ַ
ַער ֶע ֶבד ַלאדֹנִ י |
ֵשׁב נָא ַע ְב ְדּ ָך ַתּ ַחת ַהנּ ַ
ָמים (33) :וְ ַע ָתּה י ֶ
ָכּל ַהיּ ִ
ַער ֵאינֶנּוּ
אָבי וְ ַהנּ ַ
ֱלה ֶאל ִ
יך ֶאע ֶ
ַעל ִעם ֶא ָחיוִ (34) :כּי ֵא ְ
ַער י ַ
וְ ַהנּ ַ
אָבי:
ִא ִתּי | ֶפּן ֶא ְר ֶאה ָב ָרע ֲא ֶשׁר יִ ְמ ָצא ֶאת ִ
Genesis Chapter 45

אַפּק ְלכֹל ַהנִּ ָצּ ִבים ָע ָליו וַיִּ ְק ָרא
יוֹסף ְל ִה ְת ֵ
) (1וְ לֹא ָיכֹל ֵ
יוֹסף ֶאל
ַדּע ֵ
הוֹציאוּ ָכל ִאישׁ ֵמ ָע ָלי | וְ לֹא ָע ַמד ִאישׁ ִאתּוֹ ְבּ ִה ְתו ַ
ִ
ֶא ָחיו (2) :וַיִּ ֵתּן ֶאת קֹלוֹ ִבּ ְב ִכי | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְשׁ ַמע ֵבּית
אָבי ָחי |
יוֹסף ַהעוֹד ִ
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו ֲאנִ י ֵ
ֹאמר ֵ
ַפּ ְרעֹהַ (3) :ויּ ֶ
יוֹסף
ֹאמר ֵ
ָכלוּ ֶא ָחיו ַלעֲנוֹת אֹתוֹ ִכּי נִ ְב ֲהלוּ ִמ ָפּנָיוַ (4) :ויּ ֶ
וְ לֹא י ְ
יכם ֲא ֶשׁר
יוֹסף ֲא ִח ֶ
ֹאמר ֲאנִ י ֵ
ֶאל ֶא ָחיו ְגּשׁוּ נָא ֵא ַלי וַיִּ גָּשׁוּ | ַויּ ֶ
ְמ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ִמ ְצ ָריְ ָמה (5) :וְ ַע ָתּה אַל ֵתּ ָע ְצבוּ וְ אַל יִ ַחר
ֵיכם ִכּי ְמ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ֵהנָּה | ִכּי ְל ִמ ְחיָה ְשׁ ָל ַחנִ י ֱאל ִֹהים
ְבּ ֵעינ ֶ
אָרץ | וְ עוֹד ָח ֵמשׁ
ָתיִ ם ָה ָר ָעב ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ֵיכםִ (6) :כּי זֶה ְשׁנ ַ
ִל ְפנ ֶ
ֵיכם
ָשׁנִ ים ֲא ֶשׁר ֵאין ָח ִרישׁ וְ ָק ִצּיר (7) :וַיִּ ְשׁ ָל ֵחנִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנ ֶ
יטה ְגּד ָֹלה(8) :
אָרץ | ְ
וּל ַה ֲחיוֹת ָל ֶכם ִל ְפ ֵל ָ
ָלשׂוּם ָל ֶכם ְשׁ ֵא ִרית ָבּ ֶ
ימנִ י
אַתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם א ִֹתי ֵהנָּה ִכּי ָה ֱאל ִֹהים | וַיְ ִשׂ ֵ
וְ ַע ָתּה לֹא ֶ
וּלאָדוֹן ְל ָכל ֵבּיתוֹ וּמ ֵֹשׁל ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(9) :
ְלאָב ְל ַפ ְרעֹה ְ
אָמר ִבּנְ ָך ֵ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָליו כֹּה ַ
אָבי ו ֲ
יוֹסף ָשׂ ַמנִ י
ַמ ֲהרוּ ַועֲלוּ ֶאל ִ
ֱאל ִֹהים ְלאָדוֹן ְל ָכל ִמ ְצ ָריִ ם | ְר ָדה ֵא ַלי אַל ַתּ ֲעמֹד(10) :
ֶיך |
ֶיך וּ ְבנֵי ָבנ ָ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ית ָקרוֹב ֵא ַלי ָ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן וְ ָהיִ ָ
וְ י ַ
וּב ָק ְר ָך וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ְך (11) :וְ ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי א ְֹת ָך ָשׁם ִכּי עוֹד
וְ צֹאנְ ָך ְ
ית ָך וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ְך(12) :
וּב ְ
אַתּה ֵ
ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָר ָעב | ֶפּן ִתּ ָוּ ֵרשׁ ָ
יכם:
ָמין | ִכּי ִפי ַה ְמ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
אָחי ִבנְ י ִ
ֵיכם רֹאוֹת וְ ֵעינֵי ִ
וְ ִהנֵּה ֵעינ ֶ
בוֹדי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
אָבי ֶאת ָכּל ְכּ ִ
ַד ֶתּם ְל ִ
) (13וְ ִהגּ ְ
אָבי ֵהנָּה (14) :וַיִּ פֹּל ַעל
הוֹר ְד ֶתּם ֶאת ִ
וּמ ַה ְר ֶתּם וְ ַ
יתם | ִ
ְר ִא ֶ
אָחיו ַויּ ְ
ָמן ִ
ארי ִבנְ י ִ
ַשּׁק
ָאריו (15) :וַיְ נ ֵ
ָמן ָבּ ָכה ַעל ַצוּ ָ
וּבנְ י ִ
ֵב ְךּ | ִ
ַצוְּ ֵ
אַח ֵרי ֵכן ִדּ ְבּרוּ ֶא ָחיו ִאתּוֹ(16) :
יהם | וְ ֲ
ֲל ֶ
ֵב ְךּ ע ֵ
ְל ָכל ֶא ָחיו ַויּ ְ
יוֹסף | וַיִּ ַ
יטב ְבּ ֵעינֵי
וְ ַהקֹּל נִ ְשׁ ַמע ֵבּית ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר ָבּאוּ ֲא ֵחי ֵ
יוֹסף ֱאמֹר ֶאל
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
ֲב ָדיוַ (17) :ויּ ֶ
וּב ֵעינֵי ע ָ
ַפ ְרעֹה ְ
ָען:
אַר ָצה ְכּנ ַ
וּלכוּ בֹאוּ ְ
יר ֶכם ְ
יך זֹאת עֲשׂוּ | ַטעֲנוּ ֶאת ְבּ ִע ְ
אַח ָ
ֶ
יכם וּבֹאוּ ֵא ָלי | וְ ֶא ְתּנָה ָל ֶכם
)ְ (18
יכם וְ ֶאת ָבּ ֵתּ ֶ
וּקחוּ ֶאת ֲא ִב ֶ
אַתּה
אָרץ (19) :וְ ָ
ֶאת טוּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִא ְכלוּ ֶאת ֵח ֶלב ָה ֶ
ֵיתה זֹאת עֲשׂוּ | ְקחוּ ָל ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲעגָלוֹת ְל ַט ְפּ ֶכם
ֻצוּ ָ
וּב ֶ
יכם ָ
אתם ֶאת ֲא ִב ֶ
יכם וּנְ ָשׂ ֶ
אתם (20) :וְ ֵעינְ ֶכם אַל
וְ ִלנְ ֵשׁ ֶ
יכם | ִכּי טוּב ָכּל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָל ֶכם הוּא(21) :
ָתּחֹס ַעל ְכּ ֵל ֶ
יוֹסף ֲעגָלוֹת ַעל ִפּי ַפ ְרעֹה |
ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֵ
ָתן ָל ִאישׁ ֲח ִלפוֹת ְשׂ ָמלֹת |
ֻלּם נ ַ
וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶר ְךְ (22) :לכ ָ
ָתן ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶכּ ֶסף וְ ָח ֵמשׁ ֲח ִלפֹת ְשׂ ָמלֹת(23) :
ָמן נ ַ
וּל ִבנְ י ִ
ְ

ֲשׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נ ְֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמ ְצ ָריִ ם |
אָביו ָשׁ ַלח ְכּזֹאת ע ָ
וּל ִ
ְ
אָביו ַל ָדּ ֶר ְך(24) :
וּמזוֹן ְל ִ
ָל ֶחם ָ
וְ ֶע ֶשׂר ֲאתֹנֹת נ ְֹשׂאֹת ָבּר ו ֶ
וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת ֶא ָחיו ַויּ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם אַל ִתּ ְר ְגּזוּ ַבּ ָדּ ֶר ְך(25) :
ֵלכוּ | ַויּ ֶ
יהם(26) :
ַען ֶאל ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ַו ַיּעֲלוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ַו ָיּבֹאוּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יוֹסף ַחי וְ ִכי הוּא מ ֵֹשׁל ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם |
ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ֵלאמֹר עוֹד ֵ
ַויּ ָ
ָפג ִלבּוֹ ִכּי לֹא ֶה ֱא ִמין ָל ֶהם (27) :וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי
וֹסף
ַרא ֶאת ָה ֲעגָלוֹת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח י ֵ
יוֹסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶהם ַויּ ְ
ֵ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהםַ (28) :ויּ ֶ
רוּח ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ַתּ ִחי ַ
ָל ֵשׂאת אֹתוֹ | ו ְ
יוֹסף ְבּנִ י ָחי | ֵא ְל ָכה וְ ֶא ְר ֶאנּוּ ְבּ ֶט ֶרם אָמוּת:
ַרב עוֹד ֵ
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) (1וַיִּ ַסּע יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ ַו ָיּבֹא ְבּ ֵא ָרה ָשּׁ ַבע | וַיִּ ְז ַבּח
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
אָביו יִ ְצ ָחקַ (2) :ויּ ֶ
ְז ָב ִחים ֵלאל ֵֹהי ִ
ֹאמר
ֹאמר ִהנֵּנִ יַ (3) :ויּ ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב | ַויּ ֶ
ְבּ ַמ ְראֹת ַה ַלּיְ ָלה ַויּ ֶ
ירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמה ִכּי ְלגוֹי
יך | אַל ִתּ ָ
אָב ָ
אָנ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ִ
אַע ְל ָך
ימ ָך ָשׁם (4) :אָנ ִֹכי ֵא ֵרד ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה וְ אָנ ִֹכי ַ
גָּדוֹל ֲא ִשׂ ְ
ָקם ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר
ֶיךַ (5) :ויּ ָ
ָשׁית יָדוֹ ַעל ֵעינ ָ
יוֹסף י ִ
גַם ָעלֹה | וְ ֵ
יהם וְ ֶאת ַט ָפּם וְ ֶאת
ָשׁ ַבע | וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
נְ ֵשׁי ֶהם ָבּ ֲעגָלוֹת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה ָל ֵשׂאת אֹתוֹ (6) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת
ַען ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה
כוּשׁם ֲא ֶשׁר ָר ְכשׁוּ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֵיהם וְ ֶאת ְר ָ
ִמ ְקנ ֶ
וּבנוֹת
וּבנֵי ָבנָיו ִאתּוֹ ְבּנ ָֹתיו ְ
ַרעוֹ ִאתּוָֹ (7) :בּנָיו ְ
| ַי ֲעקֹב וְ ָכל ז ְ
ַרעוֹ | ֵה ִביא ִאתּוֹ ִמ ְצ ָריְ ָמה (8) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי
ָבּנָיו וְ ָכל ז ְ
אוּבן(9) :
וּבנָיו | ְבּכֹר ַי ֲעקֹב ְר ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ַריְ ָמה ַי ֲעקֹב ָ
וּפלּוּא וְ ֶח ְצרוֹן וְ ַכ ְר ִמיְ (10) :
וּבנֵי ִשׁ ְמעוֹן
נוֹך ַ
אוּבן | ֲח ְ
וּבנֵי ְר ֵ
ְ
ָכין וְ צ ַֹחר | וְ ָשׁאוּל ֶבּן ַה ְכּ ַנעֲנִ ית(11) :
ָמין וְ א ַֹהד וְ י ִ
מוּאל וְ י ִ
יְ ֵ
הוּדה ֵער וְ אוֹנָן
וּבנֵי יְ ָ
וּמ ָר ִריְ (12) :
ֵרשׁוֹן ְק ָהת ְ
וּבנֵי ֵלוִ י | גּ ְ
ְ
ָמת ֵער וְ אוֹנָן ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָפ ֶרץ ָוז ַ
וְ ֵשׁ ָלה ו ֶ
ַען וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ֶפ ֶרץ
ָרח | ַויּ ָ
תּוֹלע וּ ֻפוָּה וְ יוֹב וְ ִשׁ ְמרוֹן:
שכר | ָ
וּבנֵי יִ ָשׂ ָ
ֶח ְצרוֹן וְ ָחמוּלְ (13) :
ַח ְל ֵאלֵ (15) :א ֶלּה ְבּנֵי ֵלאָה
וּבנֵי ְזבוּלֻן | ֶס ֶרד וְ ֵאלוֹן וְ י ְ
)ְ (14
ֶפשׁ ָבּנָיו
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם וְ ֵאת ִדּינָה ִבתּוֹ | ָכּל נ ֶ
ֲא ֶשׁר י ְ
וּבנֵי ָגד ִצ ְפיוֹן וְ ַח ִגּי שׁוּנִ י וְ ֶא ְצבֹּן |
נוֹתיו ְשׁל ִֹשׁים וְ ָשׁלֹשְׁ (16) :
וּב ָ
ְ
אָשׁר יִ ְמנָה וְ יִ ְשׁוָה וְ יִ ְשׁוִ י
וּבנֵי ֵ
אַר ֵא ִליְ (17) :
רוֹדי וְ ְ
ַא ִ
ֵע ִרי ו ֲ
יאלֵ (18) :א ֶלּה
וּמ ְל ִכּ ֵ
יעה ֶח ֶבר ַ
וּבנֵי ְב ִר ָ
יעה וְ ֶשׂ ַרח ֲאח ָֹתם | ְ
וּב ִר ָ
ְ

ָתן ָל ָבן ְל ֵלאָה ִבתּוֹ | ַו ֵתּ ֶלד ֶאת ֵא ֶלּה ְל ַי ֲעקֹב
ְבּנֵי ִז ְל ָפּה ֲא ֶשׁר נ ַ
ָמן(20) :
וּבנְ י ִ
יוֹסף ִ
ָפשְׁ (19) :בּנֵי ָר ֵחל ֵא ֶשׁת ַי ֲעקֹב ֵ
ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נ ֶ
ָל ָדה לּוֹ ְ
יוֹסף ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר י ְ
פּוֹטי
אָסנַת ַבּת ִ
ָלד ְל ֵ
וַיִּ וּ ֵ
ָמן ֶבּ ַלע
וּבנֵי ִבנְ י ִ
ַשּׁה וְ ֶאת ֶא ְפ ָריִ םְ (21) :
ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אֹן | ֶאת ְמנ ֶ
ָאָר ְדּ:
ֲמן ֵא ִחי ָורֹאשׁ | ֻמ ִפּים וְ ֻח ִפּים ו ְ
ֵרא וְ ַנע ָ
אַשׁ ֵבּל גּ ָ
ָב ֶכר וְ ְ
וֶ
)ֵ (22א ֶלּה ְבּנֵי ָר ֵחל ֲא ֶשׁר י ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר:
ֶפשׁ ְ
ֻלּד ְל ַי ֲעקֹב | ָכּל נ ֶ
ֵצר
ַח ְצ ֵאל וְ גוּנִ י וְ י ֶ
ַפ ָתּ ִלי | י ְ
וּבנֵי נ ְ
וּבנֵי ָדן ֻח ִשׁיםְ (24) :
)ְ (23
ַתּ ֶלד
ָתן ָל ָבן ְל ָר ֵחל ִבּתּוֹ | ו ֵ
וְ ִשׁ ֵלּםֵ (25) :א ֶלּה ְבּנֵי ִב ְל ָהה ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶפשׁ ַה ָבּאָה ְל ַי ֲעקֹב
ֶפשׁ ִשׁ ְב ָעהָ (26) :כּל ַהנּ ֶ
ֶאת ֵא ֶלּה ְל ַי ֲעקֹב ָכּל נ ֶ
ֶפשׁ ִשׁ ִשּׁים
ִמ ְצ ַריְ ָמה י ְֹצ ֵאי יְ ֵרכוֹ ִמ ְלּ ַבד נְ ֵשׁי ְבנֵי ַי ֲעקֹב | ָכּל נ ֶ
וֵ
ֶפשׁ ְשׁ ָניִ ם | ָכּל
ֻלּד לוֹ ְב ִמ ְצ ַריִ ם נ ֶ
יוֹסף ֲא ֶשׁר י ַ
וּבנֵי ֵ
ָשׁשְׁ (27) :
ֶפשׁ ְל ֵבית ַי ֲעקֹב ַה ָבּאָה ִמ ְצ ַריְ ָמה ִשׁ ְב ִעים:
ַהנּ ֶ
יוֹסף ְלהוֹרֹת ְל ָפנָיו גּ ְֹשׁנָה |
הוּדה ָשׁ ַלח ְל ָפנָיו ֶאל ֵ
) (28וְ ֶאת יְ ָ
ַו ָיּבֹאוּ ְ
ַעל ִל ְק ַראת
ֶאסֹר יוֹ ֵסף ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ ַויּ ַ
אַר ָצה גּ ֶֹשׁןַ (29) :ויּ ְ
ֵב ְךּ ַעל
ָאריו ַויּ ְ
ֵרא ֵא ָליו וַיִּ פֹּל ַעל ַצוּ ָ
אָביו גּ ְֹשׁנָה | ַויּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אָמוּתה ַה ָפּ ַעם |
ָ
יוֹסף
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֵ
ָאריו עוֹדַ (30) :ויּ ֶ
ַצוּ ָ
יוֹסף ֶאל
עוֹד ָך ָחיַ (31) :ויֹּא ֶמר ֵ
ֶיך ִכּי ְ
אוֹתי ֶאת ָפּנ ָ
אַח ֵרי ְר ִ
ֲ
ידה ְל ַפ ְרעֹה | וְ א ְֹמ ָרה ֵא ָליו
אַגּ ָ
ֱלה וְ ִ
אָביו ֶאע ֶ
ֶא ָחיו וְ ֶאל ֵבּית ִ
ָשׁים
ַען ָבּאוּ ֵא ָלי (32) :וְ ָה ֲאנ ִ
אָבי ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
וּבית ִ
אַחי ֵ
ַ
וּב ָק ָרם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם
ר ֵֹעי צֹאן ִכּי אַנְ ֵשׁי ִמ ְקנֶה ָהיוּ | וְ צֹאנָם ְ
יכם:
ֲשׂ ֶ
אָמר ַמה ַמּע ֵ
ֵה ִביאוּ (33) :וְ ָהיָה ִכּי יִ ְק ָרא ָל ֶכם ַפּ ְרעֹה | וְ ַ
יך ִמנְּ ֵ
ֲב ֶד ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם אַנְ ֵשׁי ִמ ְקנֶה ָהיוּ ע ָ
עוּרינוּ וְ ַעד ַע ָתּה גַּם
) (34ו ֲ
ֲבת
ַחנוּ גַּם ֲאב ֵֹתינוּ | ַבּעֲבוּר ֵתּ ְשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן ִכּי תוֹע ַ
ֲאנ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ָכּל ר ֵֹעה צֹאן:
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אַחי וְ צֹאנָם וּ ְב ָק ָרם
)ַ (1ו ָיּבֹא ֵ
אָבי וְ ַ
ֹאמר ִ
יוֹסף ַו ַיּגֵּד ְל ַפ ְרעֹה ַויּ ֶ
ָען | וְ ִהנָּם ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן(2) :
וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ָבּאוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַצּגֵם ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה(3) :
ָשׁים | ַויּ ִ
וּמ ְק ֵצה ֶא ָחיו ָל ַקח ֲח ִמ ָשּׁה ֲאנ ִ
ִ
ֲשׂ ֶ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ַמּע ֵ
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה ר ֵֹעה
יכם | ַויּ ְ
ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה
בוֹתינוַּ (4) :ויּ ְ
ַחנוּ גַּם ֲא ֵ
יך גַּם ֲאנ ְ
ֲב ֶד ָ
צֹאן ע ָ
יך ִכּי ָכ ֵבד
ֲב ֶד ָ
אָרץ ָבּאנוּ ִכּי ֵאין ִמ ְר ֶעה ַלצֹּאן ֲא ֶשׁר ַלע ָ
ָלגוּר ָבּ ֶ
יך ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן(5) :
ֲב ֶד ָ
ֵשׁבוּ נָא ע ָ
ָען | וְ ַע ָתּה י ְ
ָה ָר ָעב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ

יך(6) :
יך ָבּאוּ ֵא ֶל ָ
אַח ָ
יך וְ ֶ
אָב ָ
יוֹסף ֵלאמֹר | ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
ַויּ ֶ
יך וְ ֶאת
אָב ָ
הוֹשׁב ֶאת ִ
אָרץ ֵ
יטב ָה ֶ
ֶיך ִהוא ְבּ ֵמ ַ
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָפנ ָ
ָד ְע ָתּ וְ יֶשׁ ָבּם אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל
יך | י ְ
אַח ָ
ֶ
ֵשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן וְ ִאם י ַ
יוֹסף ֶאת ַי ֲעקֹב
ָבא ֵ
וְ ַשׂ ְמ ָתּם ָשׂ ֵרי ִמ ְקנֶה ַעל ֲא ֶשׁר ִליַ (7) :ויּ ֵ
ֲמ ֵדהוּ ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה | וַיְ ָב ֶר ְך ַי ֲעקֹב ֶאת ַפּ ְרעֹה(8) :
אָביו ַו ַיּע ִ
ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ַי ֲעקֹב | ַכּ ָמּה יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיּ ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר
ֶיךַ (9) :ויּ ֶ
וּמאַת ָשׁ ָנה | ְמ ַעט
גוּרי ְשׁל ִֹשׁים ְ
ַי ֲעקֹב ֶאל ַפּ ְרעֹה יְ ֵמי ְשׁנֵי ְמ ַ
וְ ָר ִעים ָהיוּ יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיַּי וְ לֹא ִה ִשּׂיגוּ ֶאת יְ ֵמי ְשׁנֵי ַח ֵיּי ֲאב ַֹתי
ֵצא ִמ ִלּ ְפ ֵני
יהם (10) :וַיְ ָב ֶר ְך ַי ֲעקֹב ֶאת ַפּ ְרעֹה | ַויּ ֵ
ִבּ ֵ
גוּר ֶ
ימי ְמ ֵ
אָביו וְ ֶאת ֶא ָחיו וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם
יוֹסף ֶאת ִ
ַיּוֹשׁב ֵ
ַפ ְרעֹה (11) :ו ֵ
אָרץ ְבּ ֶא ֶרץ ַר ְע ְמ ֵסס | ַכּ ֲא ֶשׁר
יטב ָה ֶ
ֲא ֻחזָּה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵמ ַ
אָביו וְ ֶאת ֶא ָחיו וְ ֵאת ָכּל
יוֹסף ֶאת ִ
ִצוָּה ַפ ְרעֹה (12) :וַיְ ַכ ְל ֵכּל ֵ
אָרץ ִכּי ָכ ֵבד
אָביו | ֶל ֶחם ְל ִפי ַה ָטּף (13) :וְ ֶל ֶחם ֵאין ְבּ ָכל ָה ֶ
ֵבּית ִ
ַען ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעב(14) :
ַתּ ַלהּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָה ָר ָעב ְמאֹד | ו ֵ
ַען
וּב ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יוֹסף ֶאת ָכּל ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
וַיְ ַל ֵקּט ֵ
יתה ַפ ְרעֹה:
יוֹסף ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ֵבּ ָ
ָבא ֵ
ַבּ ֶשּׁ ֶבר ֲא ֶשׁר ֵהם שׁ ְֹב ִרים | ַויּ ֵ
ַען ַו ָיּבֹאוּ ָכל
וּמ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
) (15וַיִּ תֹּם ַה ֶכּ ֶסף ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ֶאל ֵ
יוֹסף ֵלאמֹר ָה ָבה ָלּנוּ ֶל ֶחם וְ ָל ָמּה נָמוּת נ ְֶג ֶדּ ָך | ִכּי
ֵיכם וְ ֶא ְתּנָה ָל ֶכם
יוֹסף ָהבוּ ִמ ְקנ ֶ
ֹאמר ֵ
אָפס ָכּ ֶסףַ (16) :ויּ ֶ
ֵ
ֵיהם ֶאל
ָביאוּ ֶאת ִמ ְקנ ֶ
אָפס ָכּ ֶסףַ (17) :ויּ ִ
ֵיכם | ִאם ֵ
ְבּ ִמ ְקנ ֶ
וּב ִמ ְקנֵה ַהצֹּאן ְ
סּוּסים ְ
יוֹסף ֶל ֶחם ַבּ ִ
יוֹסף וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֵ
וּב ִמ ְקנֵה
ֵ
ֵהם ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהוא:
ַה ֵלם ַבּ ֶלּ ֶחם ְבּ ָכל ִמ ְקנ ֶ
וּב ֲחמ ִֹרים | וַיְ נ ֲ
ַה ָבּ ָקר ַ
ֹאמרוּ
ַתּתֹּם ַה ָשּׁנָה ַה ִהוא ַו ָיּבֹאוּ ֵא ָליו ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ַויּ ְ
) (18ו ִ
וּמ ְקנֵה ַה ְבּ ֵה ָמה ֶאל
לוֹ לֹא נְ ַכ ֵחד ֵמ ֲאדֹנִ י ִכּי ִאם ַתּם ַה ֶכּ ֶסף ִ
אַד ָמ ֵתנוּ(19) :
ָתנוּ וְ ְ
ֲאדֹנִ י | לֹא נִ ְשׁאַר ִל ְפנֵי ֲאדֹנִ י ִבּ ְל ִתּי ִאם ְגּוִ יּ ֵ
אַד ָמ ֵתנוּ ְקנֵה א ָֹתנוּ וְ ֶאת
ַחנוּ גַּם ְ
ֶיך גַּם ֲאנ ְ
ָל ָמּה נָמוּת ְל ֵעינ ָ
ֲב ִדים ְל ַפ ְרעֹה וְ ֶתן
אַד ָמ ֵתנוּ ע ָ
ַחנוּ וְ ְ
אַד ָמ ֵתנוּ ַבּ ָלּ ֶחם | וְ נִ ְהיֶה ֲאנ ְ
ְ
יוֹסף ֶאת
ֶרע וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא נָמוּת וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ֵת ָשׁם (20) :וַיִּ ֶקן ֵ
זַ
אַד ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַפ ְרעֹה ִכּי ָמ ְכרוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִאישׁ ָשׂ ֵדהוּ ִכּי
ָכּל ְ
אָרץ ְל ַפ ְרעֹה (21) :וְ ֶאת ָה ָעם
ַתּ ִהי ָה ֶ
ֲל ֶהם ָה ָר ָעב | ו ְ
ָחזַק ע ֵ
ֱביר אֹתוֹ ֶל ָע ִרים | ִמ ְק ֵצה ְגבוּל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ָק ֵצהוַּ (22) :רק
ֶהע ִ
אָכלוּ
ֹהנִ ים ֵמ ֵאת ַפּ ְרעֹה וְ ְ
ֹהנִ ים לֹא ָקנָה | ִכּי חֹק ַלכּ ֲ
אַד ַמת ַהכּ ֲ
ְ
ָתן ָל ֶהם ַפּ ְרעֹה ַעל ֵכּן לֹא ָמ ְכרוּ ֶאת אַ ְד ָמ ָתם:
ֶאת ֻח ָקּם ֲא ֶשׁר נ ַ
יתי ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם וְ ֶאת
יוֹסף ֶאל ָה ָעם ֵהן ָקנִ ִ
ֹאמר ֵ
)ַ (23ויּ ֶ

וּז ַר ְע ֶתּם ֶאת ָה ֲא ָד ָמה(24) :
ֶרע ְ
אַד ַמ ְת ֶכם ְל ַפ ְרעֹה | ֵהא ָל ֶכם ז ַ
ְ
אַר ַבּע ַה ָיּדֹת יִ ְהיֶה
ישׁית ְל ַפ ְרעֹה | וְ ְ
וְ ָהיָה ַבּ ְתּבוּאֹת וּנְ ַת ֶתּם ֲח ִמ ִ
אָכ ְל ֶכם וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ָב ֵתּ ֶ
וּל ְ
ֶרע ַה ָשּׂ ֶדה ְ
ָל ֶכם ְלז ַ
יכם וְ ֶל ֱאכֹל
ֹאמרוּ ֶה ֱחיִ ָתנוּ | נִ ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי ֲאדֹנִ י וְ ָהיִ ינוּ
ְל ַט ְפּ ֶכםַ (25) :ויּ ְ
יוֹסף ְלחֹק ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעל
ָשׂם א ָֹתהּ ֵ
ֲב ִדים ְל ַפ ְרעֹהַ (26) :ויּ ֶ
עָ
ְ
ֹהנִ ים ְל ַב ָדּם לֹא
אַד ַמת ַהכּ ֲ
אַד ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַפ ְרעֹה ַלח ֶֹמשׁ | ַרק ְ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן |
ָהיְ ָתה ְל ַפ ְרעֹהַ (27) :ויּ ֶ
ֵאָחזוּ ָבהּ וַיִּ ְפרוּ וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד (28) :וַיְ ִחי ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ַויּ ֲ
ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה | וַיְ ִהי יְ ֵמי ַי ֲעקֹב ְשׁנֵי ַחיָּיו ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
וּמאַת ָשׁנָה (29) :וַיִּ ְק ְרבוּ יְ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָלמוּת וַיִּ ְק ָרא
אַר ָבּ ִעים ְ
וְ ְ
ָד ָך
ֶיך ִשׂים ָנא י ְ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר לוֹ ִאם נָא ָמ ָצ ִ
יוֹסף ַויּ ֶ
ִל ְבנוֹ ְל ֵ
ֶא ֶמת אַל נָא ִת ְק ְבּ ֵרנִ י
ית ִע ָמּ ִדי ֶח ֶסד ו ֱ
ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי | וְ ָע ִשׂ ָ
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם (30) :וְ ָשׁ ַכ ְב ִתּי ִעם ֲאב ַֹתי וּנְ ָשׂ ַ
וּק ַב ְר ַתּנִ י ִבּ ְקב ָ
ְ
ֹאמר
ֱשׂה ִכ ְד ָב ֶר ָךַ (31) :ויּ ֶ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֶאע ֶ
ֻר ָתם | ַויּ ַ
ִה ָשּׁ ְב ָעה ִלי וַיִּ ָשּׁ ַבע לוֹ | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל רֹאשׁ ַה ִמּ ָטּה:
Genesis Chapter 48
יך ח ֶֹלה
אָב ָ
יוֹסף ִהנֵּה ִ
ֹאמר ְל ֵ
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֶ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ַשּׁה וְ ֶאת ֶא ְפ ָריִ םַ (2) :ו ַיּגֵּד
| וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׁנֵי ָבנָיו ִעמּוֹ ֶאת ְמנ ֶ
יך | וַיִּ ְת ַחזֵּק יִ ְשׂ ָר ֵאל
יוֹסף ָבּא ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִה ֵנּה ִבּנְ ָך ֵ
ְל ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
יוֹסף ֵאל ַשׁ ַדּי נִ ְראָה
ֵשׁב ַעל ַה ִמּ ָטּהַ (3) :ויּ ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵ
ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ִהנְ נִ י
ָען | וַיְ ָב ֶר ְך א ִֹתיַ (4) :ויּ ֶ
ֵא ַלי ְבּלוּז ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אָרץ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
יך ִל ְק ַהל ַע ִמּים | וְ נ ַ
ית ָך וּנְ ַת ִתּ ָ
ַמ ְפ ְר ָך וְ ִה ְר ִבּ ִ
ֶיך
עוֹלם (5) :וְ ַע ָתּה ְשׁנֵי ָבנ ָ
ַרע ָ
ַהזֹּאת ְלז ְ
יך ֲא ֻחזַּת ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה ִלי ֵהם |
נּוֹל ִדים ְל ָך ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי ֵא ֶל ָ
ַה ָ
אוּבן וְ ִשׁ ְמעוֹן יִ ְהיוּ ִלי (6) :וּ ַ
מוֹל ְד ְתּ ָך ֲא ֶשׁר
ַשּׁה ִכּ ְר ֵ
וּמנ ֶ
ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ַח ָל ָתם:
יהם יִ ָקּ ְראוּ ְבּנ ֲ
יהם ְל ָך יִ ְהיוּ | ַעל ֵשׁם ֲא ֵח ֶ
אַח ֵר ֶ
הוֹל ְד ָתּ ֲ
ַ
ַען ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּעוֹד
ַאנִ י ְבּב ִֹאי ִמ ַפּ ָדּן ֵמ ָתה ָע ַלי ָר ֵחל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
)  (7ו ֲ
ָא ְק ְבּ ֶר ָה ָשּׁם ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָרת ִהוא
ִכּ ְב ַרת ֶא ֶרץ ָלבֹא ֶא ְפ ָר ָתה | ו ֶ
ֹאמר ִמי ֵא ֶלּה:
יוֹסף | ַויּ ֶ
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְבּנֵי ֵ
ֵבּית ָל ֶחםַ (8) :ויּ ְ
ָתן ִלי ֱאל ִֹהים ָבּזֶה |
ֹאמר ֵ
)ַ (9ויּ ֶ
אָביו ָבּנַי ֵהם ֲא ֶשׁר נ ַ
יוֹסף ֶאל ִ
ֲכם (10) :וְ ֵעינֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּ ְבדוּ ִמזֹּ ֶקן
ַא ָבר ֵ
ֹאמר ָק ֶחם נָא ֵא ַלי ו ֲ
ַויּ ַ
יוּכל ִל ְראוֹת | ַו ַיּגֵּשׁ א ָֹתם ֵא ָליו וַיִּ ַשּׁק ָל ֶהם וַיְ ַח ֵבּק ָל ֶהם:
לֹא ַ

ֶיך לֹא ִפ ָלּ ְל ִתּי | וְ ִהנֵּה
יוֹסף ְראֹה ָפנ ָ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֵ
)ַ (11ויּ ֶ
יוֹסף א ָֹתם
ַיּוֹצא ֵ
ַר ֶע ָך (12) :ו ֵ
ֶה ְראָה א ִֹתי ֱאל ִֹהים גַּם ֶאת ז ְ
יוֹסף ֶאת
ֵמ ִעם ִבּ ְר ָכּיו | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְלאַ ָפּיו ְ
אָר ָצה (13) :וַיִּ ַקּח ֵ
ַשּׁה
ימינוֹ ִמ ְשּׂמֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ְמנ ֶ
ֵיהם ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִבּ ִ
ְשׁנ ֶ
ימין יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ַיּגֵּשׁ ֵא ָליו (14) :וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ִב ְשׂמֹאלוֹ ִמ ִ
יְ ִמינוֹ ַויּ ֶ
ָשׁת ַעל רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם וְ הוּא ַה ָצּ ִעיר וְ ֶאת ְשׂמֹאלוֹ ַעל
ַשּׁה ַה ְבּכוֹר (15) :וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת
ָדיו ִכּי ְמנ ֶ
ַשּׁה | ִשׂ ֵכּל ֶאת י ָ
רֹאשׁ ְמנ ֶ
אַב ָר ָהם
ֹאמר | ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ְלּכוּ ֲאב ַֹתי ְל ָפנָיו ְ
יוֹסף ַויּ ַ
ֵ
עוֹדי ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה(16) :
וְ יִ ְצ ָחק ָה ֱאל ִֹהים ָהר ֶֹעה א ִֹתי ֵמ ִ
ַה ַמּ ְלאָ ְך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַהנְּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם
אָרץ:
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק | וְ יִ ְדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי ְ
ֵרע
אָביו יַד יְ ִמינוֹ ַעל רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם ַויּ ַ
ָשׁית ִ
יוֹסף ִכּי י ִ
ַרא ֵ
)ַ (17ויּ ְ
אָביו ְל ָה ִסיר א ָֹתהּ ֵמ ַעל רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם ַעל
ְבּ ֵעינָיו | וַיִּ ְתמ ְֹך יַד ִ
אָבי | ִכּי זֶה
ֹאמר ֵ
ַשּׁהַ (18) :ויּ ֶ
אָביו לֹא ֵכן ִ
יוֹסף ֶאל ִ
רֹאשׁ ְמנ ֶ
ָד ְע ִתּי
ֹאמר י ַ
אָביו ַויּ ֶ
ַה ְבּכֹר ִשׂים יְ ִמינְ ָך ַעל רֹאשׁוֹ (19) :וַיְ ָמ ֵאן ִ
אָחיו
אוּלם ִ
ָד ְע ִתּי גַּם הוּא יִ ְהיֶה ְלּ ָעם וְ ַגם הוּא יִ ְג ָדּל | וְ ָ
ְבנִ י י ַ
ֲכם
ַרעוֹ יִ ְהיֶה ְמלֹא ַהגּוֹיִ ם (20) :וַיְ ָבר ֵ
ַה ָקּטֹן יִ ְג ַדּל ִמ ֶמּנּוּ וְ ז ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמוֹר ְבּ ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר יְ ִשׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים
ָשׂם ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִל ְפנֵי ְמ ַנ ֶשּׁה(21) :
ַשּׁה | ַויּ ֶ
ְכּ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ֶ
יוֹסף ִהנֵּה אָנ ִֹכי ֵמת | וְ ָהיָה ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ֶכם
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֵ
ַויּ ֶ
ָת ִתּי ְל ָך ְשׁ ֶכם
ַאנִ י נ ַ
יכם (22) :ו ֲ
וְ ֵה ִשׁיב ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ֲאב ֵֹת ֶ
וּב ַק ְשׁ ִתּי:
יך | ֲא ֶשׁר ָל ַק ְח ִתּי ִמיַּד ָה ֱאמ ִֹרי ְבּ ַח ְר ִבּי ְ
אַח ָ
אַחד ַעל ֶ
ַ
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ידה ָל ֶכם ֵאת
אַגּ ָ
אָספוּ וְ ִ
ֹאמר ֵה ְ
) (1וַיִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאל ָבּנָיו | ַויּ ֶ
ָמיםִ (2) :ה ָקּ ְבצוּ וְ ִשׁ ְמעוּ ְבּנֵי
אַח ִרית ַהיּ ִ
ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ְבּ ֲ
אַתּה כּ ִֹחי
אוּבן ְבּכ ִֹרי ָ
יכםְ (3) :ר ֵ
ַי ֲעקֹב | וְ ִשׁ ְמעוּ ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִב ֶ
תּוֹתר
ֶתר ָעזַ (4) :פּ ַחז ַכּ ַמּיִ ם אַל ַ
ֶתר ְשׂ ֵאת וְ י ֶ
אשׁית אוֹנִ י | י ֶ
וְ ֵר ִ
צוּעי ָע ָלה:
יך | אָז ִח ַלּ ְל ָתּ יְ ִ
אָב ָ
ית ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִ
ִכּי ָע ִל ָ
יהםְ (6) :בּס ָֹדם אַל
אַחים | ְכּ ֵלי ָח ָמס ְמ ֵכר ֵֹת ֶ
)ִ (5שׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י ִ
אַפּם ָה ְרגוּ ִאישׁ
ַפ ִשׁי ִבּ ְק ָה ָלם אַל ֵתּ ַחד ְכּב ִֹדי | ִכּי ְב ָ
ָתּבֹא נ ְ
ִ
אַפּם ִכּי ָעז וְ ֶע ְב ָר ָתם ִכּי ָק ָשׁ ָתה
וּב ְרצֹנָם ִע ְקּרוּ שׁוֹר (7) :אָרוּר ָ
יוֹדוּך
ָ
אַתּה
הוּדה ָ
יצם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :יְ ָ
ַא ִפ ֵ
| ֲא ַח ְלּ ֵקם ְבּ ַי ֲעקֹב ו ֲ

אַריֵה
יך (9) :גּוּר ְ
אָב ָ
יך | יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ְל ָך ְבּנֵי ִ
ָד ָך ְבּע ֶֹרף אֹיְ ֶב ָ
יך י ְ
אַח ָ
ֶ
וּכ ָל ִביא ִמי
אַריֵה ְ
ית | ָכּ ַרע ָר ַבץ ְכּ ְ
הוּדה ִמ ֶטּ ֶרף ְבּנִ י ָע ִל ָ
יְ ָ
יהוּדה ְ
יְ ִק ֶ
וּמח ֵֹקק ִמ ֵבּין ַר ְג ָליו | ַעד
ימנּוּ (10) :לֹא יָסוּר ֵשׁ ֶבט ִמ ָ
ֶפן
ִכּי ָיבֹא שׁילה ] ִשׁילוֹ קרי[ וְ לוֹ יִ ְקּ ַהת ַע ִמּים (11) :א ְֹס ִרי ַלגּ ֶ
וּב ַדם
עירה ] ִעירוֹ קרי[ וְ ַלשּׂ ֵֹר ָקה ְבּנִ י ֲאתֹנוֹ | ִכּ ֵבּס ַבּיַּיִ ן ְלבֻשׁוֹ ְ
ֲענ ִ
וּל ֶבן
ילי ֵעינַיִ ם ִמיָּיִ ן | ְ
ָבים סותה ]סוּתוֹ קרי[ַ (12) :ח ְכ ִל ִ
ִשׁנַּיִ ם ֵמ ָח ָלב:
ַר ָכתוֹ ַעל
ַמּים יִ ְשׁכֹּן | וְ הוּא ְלחוֹף ֳאנִ יּוֹת וְ י ְ
)ְ (13זבוּלֻן ְלחוֹף י ִ
ָרם | ר ֵֹבץ ֵבּין ַה ִמּ ְשׁ ְפּ ָתיִ ם(15) :
שכר ֲחמֹר גּ ֶ
) (14יִ ָשּׂ ָ
ִצידֹן:
ָע ָמה | ַויֵּט ִשׁ ְכמוֹ ִל ְסבֹּל
ֻחה ִכּי טוֹב וְ ֶאת ָה ֶ
ַרא ְמנ ָ
ַויּ ְ
אָרץ ִכּי נ ֵ
אַחד ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָדין ַעמּוֹ | ְכּ ַ
)ָ (16דּן י ִ
וַיְ ִהי ְל ַמס ע ֵֹבד:
ֲלי א ַֹרח | ַהנּ ֵֹשׁ ְך ִע ְקּ ֵבי סוּס
) (17יְ ִהי ָדן נ ָ
ֲלי ֶד ֶר ְך ְשׁ ִפיפֹן ע ֵ
ָחשׁ ע ֵ
יתי יְ הוָה (19) :גָּד ְגּדוּד
ישׁוּע ְת ָך ִקוִּ ִ
וַיִּ פֹּל ר ְֹכבוֹ אָחוֹרִ (18) :ל ָ
אָשׁר ְשׁ ֵמנָה ַל ְחמוֹ | וְ הוּא
גוּדנּוּ | וְ הוּא ָיגֻד ָע ֵקבֵ (20) :מ ֵ
יְ ֶ
ָלה ְשׁל ָ
ֲדנֵּי ֶמ ֶל ְך:
יִ ֵתּן ַמע ַ
ֻחה | ַהנּ ֵֹתן ִא ְמ ֵרי
ַפ ָתּ ִלי אַיּ ָ
) (21נ ְ
ֲדה
ֲלי ָעיִ ן | ָבּנוֹת ָצע ָ
יוֹסף ֵבּן פּ ָֹרת ע ֵ
)ֵ (22בּן פּ ָֹרת ֵ
ָשׁ ֶפר:
ֲלי ִח ִצּים(24) :
ֲלי שׁוּר (23) :וַיְ ָמ ֲררֻהוּ ָורֹבּוּ | וַיִּ ְשׂ ְט ֻמהוּ ַבּע ֵ
עֵ
ידי ֲא ִביר ַי ֲעקֹב ִמ ָשּׁם
ָדיו | ִמ ֵ
יתן ַק ְשׁתּוֹ ַו ָיּפֹזּוּ ְזר ֵֹעי י ָ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֵא ָ
וֵ
ַע ְז ֶר ָךּ וְ ֵאת ַשׁ ַדּי וִ י ָב ְר ֶכ ָךּ
יך וְ י ְ
אָב ָ
ר ֶֹעה ֶא ֶבן יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (25) :מ ֵאל ִ
ִבּ ְרכֹת ָשׁ ַמיִ ם ֵמ ָעל ִבּ ְרכֹת ְתּהוֹם ר ֶֹב ֶצת ָתּ ַחת | ִבּ ְרכֹת ָשׁ ַדיִ ם
ָברוּ ַעל ִבּ ְרכֹת הוֹ ַרי ַעד ַתּ ֲאוַת
יך גּ ְ
אָב ָ
ָר ַחםִ (26) :בּ ְרכֹת ִ
וָ
וּל ָק ְדקֹד נְ ִזיר ֶא ָחיו:
יוֹסף ְ
עוֹלם | ִתּ ְהיֶי ָן ְלרֹאשׁ ֵ
ִגּ ְבעֹת ָ
ֹאכל ַעד | וְ ָל ֶע ֶרב יְ ַח ֵלּק ָשׁ ָלל:
ָמין ְז ֵאב יִ ְט ָרף ַבּבּ ֶֹקר י ַ
)ִ (27בּנְ י ִ
)ָ (28כּל ֵא ֶלּה ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁנֵים ָע ָשׂר | וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם
אוֹתם ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֹ ֵבּ ַר ְך א ָֹתם(29) :
יהם וַיְ ָב ֶר ְך ָ
ֲא ִב ֶ
ֶא ָסף ֶאל ַע ִמּי ִק ְברוּ אֹ ִתי ֶאל
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י נ ֱ
אוֹתם ַויּ ֶ
וַיְ ַצו ָ
ֲאב ָֹתי | ֶאל ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה ֶע ְפרוֹן ַה ִח ִתּיַ (30) :בּ ְמּ ָע ָרה
ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַמ ְמ ֵרא ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָען | ֲא ֶשׁר
אַב ָר ָהם ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ֵמ ֵאת ֶע ְפרֹן ַה ִח ִתּי ַל ֲא ֻחזַּת ָק ֶבר(31) :
ָקנָה ְ
אַב ָר ָהם וְ ֵאת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ָשׁ ָמּה ָק ְברוּ ֶאת
ָשׁ ָמּה ָק ְברוּ ֶאת ְ
יִ ְצ ָחק וְ ֵאת ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ | וְ ָשׁ ָמּה ָק ַב ְר ִתּי ֶאת ֵלאָה(32) :
ִמ ְקנֵה ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר בּוֹ ֵמ ֵאת ְבּנֵי ֵחת (33) :וַיְ ַכל
ֵאָסף
ֶאסֹף ַר ְג ָליו ֶאל ַה ִמּ ָטּה | וַיִּ ְגוַע ַויּ ֶ
ַי ֲעקֹב ְל ַצוֹּת ֶאת ָבּנָיו ַויּ ֱ
ֶאל ַע ָמּיו:
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יוֹסף
אָביו | ַו ֵיּ ְב ְךּ ָע ָליו וַיִּ ַשּׁק לוֹ (2) :וַיְ ַצו ֵ
יוֹסף ַעל ְפּנֵי ִ
) (1וַיִּ פֹּל ֵ
ַחנְ טוּ ָהר ְֹפ ִאים
אָביו | ַויּ ַ
ֲב ָדיו ֶאת ָהר ְֹפ ִאים ַל ֲחנֹט ֶאת ִ
ֶאת ע ָ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וַיִּ ְמ ְלאוּ לוֹ ְ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ִכּי ֵכּן יִ ְמ ְלאוּ יְ ֵמי
ַע ְברוּ יְ ֵמי
ֻטים | וַיִּ ְבכּוּ אֹתוֹ ִמ ְצ ַריִ ם ִשׁ ְב ִעים יוֹםַ (4) :ויּ ַ
ַה ֲחנ ִ
אתי ֵחן
יוֹסף ֶאל ֵבּית ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר | ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ְב ִכיתוֹ וַיְ ַד ֵבּר ֵ
ֵיכם ַדּ ְבּרוּ נָא ְבּ ְ
יענִ י
אָבי ִה ְשׁ ִבּ ַ
אָזנֵי ַפ ְרעֹה ֵלאמֹרִ (5) :
ְבּ ֵעינ ֶ
יתי ִלי ְבּ ֶא ֶרץ ְכּ ַנ ַען ָשׁ ָמּה
ֵלאמֹר ִהנֵּה אָנ ִֹכי ֵמת ְבּ ִק ְב ִרי ֲא ֶשׁר ָכּ ִר ִ
אָשׁוּבה(6) :
ָ
אָבי וְ
ֱלה נָּא וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֶאת ִ
ִתּ ְק ְבּ ֵרנִ י | וְ ַע ָתּה ֶאע ֶ
ַעל
יע ָךַ (7) :ויּ ַ
יך ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִבּ ֶ
אָב ָ
וּקבֹר ֶאת ִ
ֲלה ְ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה | ע ֵ
ַויּ ֶ
אָביו | ַו ַיּעֲלוּ ִאתּוֹ ָכּל ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ִז ְקנֵי ֵביתוֹ
יוֹסף ִל ְקבֹּר ֶאת ִ
ֵ
אָביו |
וּבית ִ
יוֹסף וְ ֶא ָחיו ֵ
וְ כֹל ִז ְקנֵי ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (8) :וְ כֹל ֵבּית ֵ
ַעל ִעמּוֹ גַּם
וּב ָק ָרם ָע ְזבוּ ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁןַ (9) :ויּ ַ
ַרק ַט ָפּם וְ צֹאנָם ְ
ֶר ֶכב גַּם ָפּ ָר ִשׁים | וַיְ ִהי ַה ַמּ ֲחנֶה ָכּ ֵבד ְמאֹדַ (10) :ו ָיּבֹאוּ ַעד גּ ֶֹרן
ָה ָ
ַר ֵדּן וַיִּ ְס ְפּדוּ ָשׁם ִמ ְס ֵפּד גָּדוֹל וְ ָכ ֵבד ְמאֹד
אָטד ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
אָרץ
יוֹשׁב ָה ֶ
ַרא ֵ
ָמיםַ (11) :ויּ ְ
אָביו ֵא ֶבל ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַעשׂ ְל ִ
| ַויּ ַ
ֹאמרוּ ֵא ֶבל ָכּ ֵבד זֶה ְל ִמ ְצ ָריִ ם
אָטד ַויּ ְ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶאת ָה ֵא ֶבל ְבּג ֶֹרן ָה ָ
ַר ֵדּן(12) :
| ַעל ֵכּן ָק ָרא ְשׁ ָמהּ אָ ֵבל ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
אַר ָצה
ַו ַיּעֲשׂוּ ָבנָיו לוֹ | ֵכּן ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּם (13) :וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ ָבנָיו ְ
אַב ָר ָהם
ַען וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִבּ ְמ ָע ַרת ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה | ֲא ֶשׁר ָקנָה ְ
ְכּנ ַ
ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ַל ֲא ֻחזַּת ֶק ֶבר ֵמ ֵאת ֶע ְפרֹן ַה ִח ִתּי ַעל ְפּנֵי ַמ ְמ ֵרא:
יוֹסף ִמ ְצ ַריְ ָמה הוּא וְ ֶא ָחיו וְ ָכל ָהע ִֹלים ִאתּוֹ ִל ְקבֹּר
ָשׁב ֵ
)ַ (14ויּ ָ
יוֹסף ִכּי
אָביו (15) :וַיִּ ְראוּ ֲא ֵחי ֵ
אַח ֵרי ָק ְברוֹ ֶאת ִ
אָביו | ֲ
ֶאת ִ
ָשׁיב ָלנוּ ֵאת ָכּל
יוֹסף | וְ ָה ֵשׁב י ִ
ֹאמרוּ לוּ יִ ְשׂ ְט ֵמנוּ ֵ
יהם ַויּ ְ
ֵמת ֲא ִב ֶ
יך
אָב ָ
יוֹסף ֵלאמֹר | ִ
ָמ ְלנוּ אֹתוֹ (16) :וַיְ ַצוּוּ ֶאל ֵ
ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר גּ ַ
יוֹסף אָנָּא ָשׂא ָנא
ֹאמרוּ ְל ֵ
ִצוָּה ִל ְפנֵי מוֹתוֹ ֵלאמֹר (17) :כֹּה ת ְ
לוּך וְ ַע ָתּה ָשׂא נָא ְל ֶפ ַשׁע
אתם ִכּי ָר ָעה ְג ָמ ָ
יך וְ ַח ָטּ ָ
אַח ָ
ֶפּ ַשׁע ֶ
אָב ָ
ַע ְב ֵדי ֱאל ֵֹהי ִ
ֵלכוּ גַּם
יוֹסף ְבּ ַד ְבּ ָרם ֵא ָליוַ (18) :ויּ ְ
ֵב ְךּ ֵ
יך | ַויּ ְ
ֹאמר
ֲב ִדיםַ (19) :ויּ ֶ
ֹאמרוּ ִהנֶּנּוּ ְל ָך ַלע ָ
ֶא ָחיו וַיִּ ְפּלוּ ְל ָפנָיו | ַויּ ְ
אַתּם
יראוּ | ִכּי ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים אָנִ י (20) :וְ ֶ
יוֹסף אַל ִתּ ָ
ֲא ֵל ֶהם ֵ
ֲח ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַלי ָר ָעה | ֱאל ִֹהים ֲח ָשׁ ָבהּ ְלט ָֹבה ְל ַמ ַען ֲעשֹׂה ַכּיּוֹם
יראוּ אָנ ִֹכי ֲא ַכ ְל ֵכּל
ַהזֶּה ְל ַה ֲחיֹת ַעם ָרב (21) :וְ ַע ָתּה אַל ִתּ ָ

ֵשׁב
אוֹתם וַיְ ַד ֵבּר ַעל ִל ָבּםַ (22) :ויּ ֶ
ַחם ָ
ֶא ְת ֶכם וְ ֶאת ַט ְפּ ֶכם | וַיְ נ ֵ
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים:
יוֹסף ֵמאָה ו ֶ
אָביו | וַיְ ִחי ֵ
וּבית ִ
יוֹסף ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ֵ
ֵ
יוֹסף ְל ֶא ְפ ַריִ ם ְבּנֵי ִשׁ ֵלּ ִשׁים | גַּם ְבּנֵי ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
ַרא ֵ
)ַ (23ויּ ְ
ַשּׁה
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו אָנ ִֹכי ֵמת |
ֹאמר ֵ
יוֹסףַ (24) :ויּ ֶ
ֻלּדוּ ַעל ִבּ ְר ֵכּי ֵ
יְ
ֱלה ֶא ְת ֶכם ִמן ָהאָ ֶרץ ַהזֹּאת
וֵאל ִֹהים ָפּקֹד יִ ְפקֹד ֶא ְת ֶכם וְ ֶהע ָ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ְ
ַשׁ ַבּע
וּל ַי ֲעקֹבַ (25) :ויּ ְ
ֶאל ָה ֶ
יוֹסף ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ָפּקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם
ֵ
ָע ֶשׂר
יוֹסף ֶבּן ֵמאָה ו ֶ
ָמת ֵ
ֲל ֶתם ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמזֶּהַ (26) :ויּ ָ
וְ ַהע ִ
ישׂם ָבּאָרוֹן ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:
ַחנְ טוּ אֹתוֹ וַיִּ ֶ
ָשׁנִ ים | ַויּ ַ
ֵס ֶפר ְשׁמוֹת
Exodus Chapter 1
) (1וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה | ֵאת ַי ֲעקֹב ִאישׁ
יהוּדה (3) :יִ ָשּׂ ָ
אוּבן ִשׁ ְמעוֹן ֵלוִ י וִ ָ
וּביתוֹ ָבּאוְּ (2) :ר ֵ
ֵ
שכר ְזבוּ ֻלן
ֶר ְך
ֶפשׁ י ְֹצ ֵאי י ֶ
אָשׁר (5) :וַיְ ִהי ָכּל נ ֶ
ַפ ָתּ ִלי גָּד וְ ֵ
ָמןָ (4) :דּן וְ נ ְ
וּבנְ י ִ
ִ
יוֹסף וְ ָכל
ָמת ֵ
יוֹסף ָהיָה ְב ִמ ְצ ָריִ םַ (6) :ויּ ָ
ָפשׁ | וְ ֵ
ַי ֲעקֹב ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ וַיִּ ְשׁ ְרצוּ וַיִּ ְרבּוּ
ֶא ָחיו וְ כֹל ַהדּוֹר ַההוּאְ (7) :
אָרץ א ָֹתם:
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
ַע ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד | ו ִ
ַויּ ַ
יוֹסף(9) :
ָדע ֶאת ֵ
ָקם ֶמ ֶל ְך ָח ָדשׁ ַעל ִמ ְצ ָריִ ם | ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
)ַ (8ויּ ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר ֶאל ַעמּוֹ | ִהנֵּה ַעם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַרב וְ ָעצוּם ִמ ֶמּנּוּ(10) :
נוֹסף
ָה ָבה נִ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ | ֶפּן יִ ְר ֶבּה וְ ָהיָה ִכּי ִת ְק ֶראנָה ִמ ְל ָח ָמה וְ ַ
ָשׂימוּ
אָרץַ (11) :ויּ ִ
גַּם הוּא ַעל שֹׂנְ ֵאינוּ וְ נִ ְל ַחם ָבּנוּ וְ ָע ָלה ִמן ָה ֶ
ָע ָליו ָשׂ ֵרי ִמ ִסּים ְל ַמ ַען ַענֹּתוֹ ְבּ ִס ְבל ָֹתם | וַיִּ ֶבן ָע ֵרי ִמ ְס ְכּנוֹת
ְל ַפ ְרעֹה ֶאת ִפּתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס (12) :וְ ַכ ֲא ֶשׁר יְ ַענּוּ אֹתוֹ ֵכּן
ֲבדוּ ִמ ְצ ַריִ ם
ָקצוּ ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (13) :ו ַיּע ִ
יִ ְר ֶבּה וְ ֵכן יִ ְפרֹץ | ַויּ ֻ
ֵיהם ַבּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה
ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ֶר ְך (14) :וַיְ ָמ ְררוּ ֶאת ַחיּ ֶ
וּב ָכל ֲעב ָֹדה ַבּ ָשּׂ ֶדה | ֵאת ָכּל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶשׁר
וּב ְל ֵבנִ ים ְ
ְבּח ֶֹמר ִ
ַלּדֹת
ֹאמר ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַל ְמי ְ
ָע ְבדוּ ָב ֶהם ְבּ ָפ ֶר ְךַ (15) :ויּ ֶ
וּעה(16) :
אַחת ִשׁ ְפ ָרה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית פּ ָ
ָה ִע ְב ִריֹּת | ֲא ֶשׁר ֵשׁם ָה ַ
אָבנָיִ ם | ִאם ֵבּן
יתן ַעל ָה ְ
וּר ִא ֶ
ַלּ ְד ֶכן ֶאת ָה ִע ְב ִריּוֹת ְ
ֹאמר ְבּי ֶ
ַויּ ֶ
ַלּדֹת
ירא ָן ַה ְמי ְ
ַתּ ֶ
ָחיָה (17) :ו ִ
ַה ִמ ֶתּן אֹתוֹ וְ ִאם ַבּת ִהיא ו ָ
הוּא ו ֲ
יהן ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם |
ֶאת ָה ֱאל ִֹהים וְ לֹא ָעשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ

ַלּדֹת
ַתּ ַחיֶּי ָן ֶאת ַהיְ ָל ִדים (18) :וַיִּ ְק ָרא ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַל ְמי ְ
וְ
ַתּ ַחיֶּי ָן ֶאת ַהיְ ָל ִדים:
יתן ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ו ְ
ֲשׂ ֶ
דּוּע ע ִ
ֹאמר ָל ֶהן ַמ ַ
ַויּ ֶ
ַלּדֹת ֶאל ַפּ ְרעֹה ִכּי לֹא ַכנּ ִ
ָשׁים ַה ִמּ ְצ ִריֹּת
ֹאמ ְר ָן ַה ְמי ְ
)ַ (19ותּ ַ
ָלדוּ:
ַלּ ֶדת וְ י ָ
ָה ִע ְב ִריֹּת | ִכּי ָחיוֹת ֵהנָּה ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ֲא ֵל ֶהן ַה ְמי ֶ
ַע ְצמוּ ְמאֹד(21) :
ַלּדֹת | וַיִּ ֶרב ָה ָעם ַויּ ַ
ֵיטב ֱאל ִֹהים ַל ְמי ְ
)ַ (20ויּ ֶ
ָראוּ ַה ְמי ְ
ַעשׂ ָל ֶהם ָבּ ִתּים(22) :
ַלּדֹת ֶאת ָה ֱאל ִֹהים | ַויּ ַ
וַיְ ִהי ִכּי י ְ
וַיְ ַצו ַפּ ְרעֹה ְל ָכל ַעמּוֹ ֵלאמֹר | ָכּל ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ַהיְ א ָֹרה ַתּ ְשׁ ִליכֻהוּ
וְ ָכל ַה ַבּת ְתּ ַחיּוּן:
Exodus Chapter 2
)ַ (1ויּ ֶ
ַתּ ַהר ָה ִא ָשּׁה
ֵל ְך ִאישׁ ִמ ֵבּית ֵלוִ י | וַיִּ ַקּח ֶאת ַבּת ֵלוִ י (2) :ו ַ
ַתּ ְצ ְפּנֵהוּ ְשׁל ָֹשׁה יְ ָר ִחים:
ַתּ ֶרא אֹתוֹ ִכּי טוֹב הוּא ו ִ
ַתּ ֶלד ֵבּן | ו ֵ
וֵ
ַתּ ְח ְמ ָרה
ַתּ ַקּח לוֹ ֵתּ ַבת גּ ֶֹמא ו ַ
ָכ ָלה עוֹד ַה ְצּ ִפינוֹ ו ִ
) (3וְ לֹא י ְ
ַתּ ֶשׂם ַבּסּוּף ַעל ְשׂ ַפת
ֶלד ו ָ
ַתּ ֶשׂם ָבּהּ ֶאת ַהיּ ֶ
ָפת | ו ָ
וּבזּ ֶ
ַב ֵח ָמר ַ
ֵע ֶשׂה לוֹ(5) :
ַתּ ַת ַצּב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק | ְל ֵד ָעה ַמה יּ ָ
ַהיְ אֹר (4) :ו ֵ
יה ה ְֹלכֹת ַעל יַד
ַתּ ֶרד ַבּת ַפּ ְרעֹה ִל ְרחֹץ ַעל ַהיְ אֹר וְ ַנ ֲער ֶֹת ָ
וֵ
ַתּ ְשׁ ַלח ֶאת ֲא ָמ ָתהּ
תוֹך ַהסּוּף ו ִ
ַתּ ֶרא ֶאת ַה ֵתּ ָבה ְבּ ְ
ַהיְ אֹר | ו ֵ
ַער בּ ֶֹכה |
ֶלד וְ ִהנֵּה נ ַ
ַתּ ְר ֵאהוּ ֶאת ַהיּ ֶ
ַתּ ְפ ַתּח ו ִ
ַתּ ָקּ ֶח ָה (6) :ו ִ
וִ
ֹאמר ֲאחֹתוֹ
ַל ֵדי ָה ִע ְב ִרים זֶהַ (7) :ותּ ֶ
ֹאמר ִמיּ ְ
ַתּ ְחמֹל ָע ָליו ַותּ ֶ
וַ
ֶקת ִמן ָה ִע ְב ִריֹּת |
אתי ָל ְך ִא ָשּׁה ֵמינ ֶ
ֶאל ַבּת ַפּ ְרעֹה ַה ֵא ֵל ְך וְ ָק ָר ִ
ַתּ ֶל ְך
ֹאמר ָלהּ ַבּת ַפּ ְרעֹה ֵל ִכי | ו ֵ
ָלדַ (8) :ותּ ֶ
וְ ֵתינִ ק ָל ְך ֶאת ַהיּ ֶ
ֹאמר ָלהּ ַבּת ַפּ ְרעֹה
ָלדַ (9) :ותּ ֶ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ֵאם ַהיּ ֶ
ָה ַע ְל ָמה ו ִ
ַאנִ י ֶא ֵתּן ֶאת ְשׂ ָכ ֵר ְך |
ֶלד ַהזֶּה וְ ֵהינִ ִקהוּ ִלי ו ֲ
יכי ֶאת ַהיּ ֶ
יל ִ
ֵה ִ
ַתּ ִב ֵאהוּ ְל ַבת
ֶלד ו ְ
יקהוּ (10) :וַיִ ְג ַדּל ַהיּ ֶ
וִ
ַתּנִ ֵ
ֶלד ו ְ
ַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ַהיּ ֶ
ֹאמר ִכּי ִמן ַה ַמּיִ ם
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מ ֶֹשׁה ַותּ ֶ
ַפּ ְרעֹה וַיְ ִהי ָלהּ ְל ֵבן | ו ִ
ֵצא ֶאל ֶא ָחיו
ָמים ָה ֵהם וַיִּ ְג ַדּל מ ֶֹשׁה ַויּ ֵ
יתהוּ (11) :וַיְ ִהי ַבּיּ ִ
ְמ ִשׁ ִ
ַרא ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ַמ ֶכּה ִאישׁ ִע ְב ִרי ֵמ ֶא ָחיו:
ַרא ְבּ ִס ְבל ָֹתם | ַויּ ְ
ַויּ ְ
ַך ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרי וַיִּ ְט ְמ ֵנהוּ
ַרא ִכּי ֵאין ִאישׁ | ַויּ ְ
) (12וַיִּ ֶפן כֹּה ָוכֹה ַויּ ְ
ָשׁים ִע ְב ִרים נִ ִצּים |
ֵצא ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י וְ ִהנֵּה ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ַבּחוֹלַ (13) :ויּ ֵ
אמר ִמי ָשׂ ְמ ָך ְל ִאישׁ ַשׂר
ֹאמר ָל ָר ָשׁע ָל ָמּה ַת ֶכּה ֵר ֶע ָךַ (14) :ויֹּ ֶ
ַויּ ֶ
אַתּה א ֵֹמר ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַר ְג ָתּ ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרי |
וְ שׁ ֵֹפט ָע ֵלינוּ ַה ְל ָה ְרגֵנִ י ָ
נוֹדע ַה ָדּ ָבר (15) :וַיִּ ְשׁ ַמע ַפּ ְרעֹה ֶאת
אָכן ַ
ֹאמר ֵ
ירא מ ֶֹשׁה ַויּ ַ
וַיִּ ָ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וַיְ ַב ֵקּשׁ ַל ֲהרֹג ֶאת מ ֶֹשׁה | וַיִּ ְב ַרח מֹ ֶשׁה ִמ ְפּנֵי ַפ ְרעֹה

וּלכ ֵֹהן ִמ ְדיָן ֶשׁ ַבע
ֵשׁב ַעל ַה ְבּ ֵארְ (16) :
ֵשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְדיָן ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ַתּ ַמ ֶלּאנָה ֶאת ָה ְר ָה ִטים ְל ַה ְשׁקוֹת
ַתּ ְד ֶלנָה ו ְ
ַתּבֹאנָה ו ִ
ָבּנוֹת | ו ָ
ָקם מ ֶֹשׁה
ָרשׁוּם | ַויּ ָ
יהןַ (17) :ו ָיּבֹאוּ ָהר ִֹעים וַיְ ג ְ
צֹאן ֲא ִב ֶ
יהן |
עוּאל ֲא ִב ֶ
ַתּבֹאנָה ֶאל ְר ֵ
ַשׁ ְק ֶאת צֹאנָם (18) :ו ָ
וֹשׁ ָען ַויּ ְ
וַיּ ִ
ֹאמ ְר ָן ִאישׁ ִמ ְצ ִרי
דּוּע ִמ ַה ְר ֶתּן בֹּא ַהיּוֹםַ (19) :ותּ ַ
ֹאמר ַמ ַ
ַויּ ֶ
ַשׁ ְק ֶאת ַהצֹּאן:
ילנוּ ִמיַּד ָהר ִֹעים | וְ גַם ָדּלֹה ָד ָלה ָלנוּ ַויּ ְ
ִה ִצּ ָ
ַב ֶתּן ֶאת ָה ִאישׁ ִק ְר ֶאן
ֹאמר ֶאל ְבּנ ָֹתיו וְ אַיּוֹ | ָל ָמּה זֶּה ֲעז ְ
)ַ (20ויּ ֶ
ַיּוֹאל מ ֶֹשׁה ָל ֶשׁ ֶבת ֶאת ָה ִאישׁ | וַיִּ ֵתּן ֶאת
ֹאכל ָל ֶחם (21) :ו ֶ
לוֹ וְ י ַ
ֵרשֹׁם | ִכּי
ִצפּ ָֹרה ִבתּוֹ ְלמ ֶֹשׁה (22) :ו ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ גּ ְ
ָכ ִר ָיּה:
יתי ְבּ ֶא ֶרץ נ ְ
אָמר גֵּר ָהיִ ִ
ַ
ָמת ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַויֵּאָנְ חוּ ְבנֵי
ָמים ָה ַר ִבּים ָה ֵהם ַויּ ָ
) (23וַיְ ִהי ַביּ ִ
ַתּ ַעל ַשׁוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַיִּ ְז ָעקוּ | ו ַ
ַא ָק ָתם | וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים
ָה ֲעב ָֹדה (24) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
ַרא
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹבַ (25) :ויּ ְ
ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ְ
ֵדע ֱאל ִֹהים:
ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ַ
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) (1וּמ ֶֹשׁה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת צֹאן יִ ְתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֵֹהן ִמ ְדיָן | וַיִּ נְ ַהג
אַחר ַה ִמּ ְד ָבּר ַו ָיּבֹא ֶאל ַהר ָה ֱאל ִֹהים ח ֵֹר ָבה(2) :
ֶאת ַהצֹּאן ַ
אַך יְ הוָֹה ֵא ָליו ְבּ ַל ַבּת ֵאשׁ ִמ ְ
ַרא וְ ִהנֵּה
תּוֹך ַה ְסּנֶה | ַויּ ְ
ֵרא ַמ ְל ְ
ַויּ ָ
אָס ָרה
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֻ
ַה ְסּנֶה בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ וְ ַה ְסּנֶה ֵאינֶנּוּ ֻא ָכּלַ (3) :ויּ ֶ
דּוּע לֹא יִ ְב ַער ַה ְסּנֶה:
נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ַה ַמּ ְר ֶאה ַה ָגּדֹל ַהזֶּה | ַמ ַ
תּוֹך
ַרא יְ הוָה ִכּי ָסר ִל ְראוֹת | וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו ֱאל ִֹהים ִמ ְ
)ַ (4ויּ ְ
ֹאמר אַל ִתּ ְק ַרב
ֹאמר ִהנֵּנִ יַ (5) :ויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ַה ְסּנֶה ַויּ ֶ
עוֹמד
אַתּה ֵ
יך ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
יך ֵמ ַעל ַר ְג ֶל ָ
ֲהלֹם | ַשׁל נְ ָע ֶל ָ
יך ֱאל ֵֹהי
אָב ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ִ
אַד ַמת ק ֶֹדשׁ הוּאַ (6) :ויּ ֶ
ָע ָליו ְ
ַס ֵתּר מ ֶֹשׁה ָפּנָיו ִכּי ָי ֵרא
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב | ַויּ ְ
ְ
יתי ֶאת עֳנִ י
ֹאמר יְ הוָה ָראֹה ָר ִא ִ
ֵמ ַה ִבּיט ֶאל ָה ֱאל ִֹהיםַ (7) :ויּ ֶ
ֲק ָתם ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְפּנֵי נ ְֹג ָשׂיו ִכּי
ַע ִמּי ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֶאת ַצע ָ
ָא ֵרד ְל ַה ִצּילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ָד ְע ִתּי ֶאת ַמ ְכא ָֹביו (8) :ו ֵ
יַ
וּל ַה ֲעלֹתוֹ
ָבת ָח ָלב
וּר ָח ָבה ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
טוֹבה ְ
אָרץ ַה ִהוא ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ִמן ָה ֶ
וּד ָבשׁ | ֶאל ְמקוֹם ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י
ְ
ֲקת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּאָה ֵא ָלי | וְ גַם
בוּסי (9) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ַצע ַ
וְ ַהיְ ִ

ֹח ִצים א ָֹתם (10) :וְ ַע ָתּה
יתי ֶאת ַה ַלּ ַחץ ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם ל ֲ
ָר ִא ִ
הוֹצא ֶאת ַע ִמּי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְל ָכה וְ ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך ֶאל ַפּ ְרעֹה | וְ ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמי אָנ ִֹכי ִכּי ֵא ֵל ְך
ִמ ִמּ ְצ ָריִ םַ (11) :ויּ ֶ
ֹאמר
אוֹציא ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ םַ (12) :ויּ ֶ
ֶאל ַפּ ְרעֹה | וְ ִכי ִ
יא ָך
הוֹצ ֲ
יך | ְבּ ִ
ִכּי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך וְ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ִכּי אָנ ִֹכי ְשׁ ַל ְח ִתּ ָ
ֶאת ָה ָעם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַתּ ַע ְבדוּן ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָהר ַהזֶּה(13) :
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִהנֵּה אָנ ִֹכי ָבא ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַויּ ֶ
אָמרוּ ִלי ַמה
יכם | וְ ְ
יכם ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
בוֹת ֶ
אָמ ְר ִתּי ָל ֶהם ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
וְ ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל מ ֶֹשׁה ֶא ְהיֶה
ְשּׁמוֹ ָמה א ַֹמר ֲא ֵל ֶהםַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְהיֶה ְשׁ ָל ַחנִ י
ֹאמר כֹּה ת ַ
ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה | ַויּ ֶ
ֹאמר ֶאל
יכםַ (15) :ויּ ֶ
ֹאמר עוֹד ֱאל ִֹהים ֶאל מ ֶֹשׁה כֹּה ת ַ
ֲא ֵל ֶ
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק
יכם ֱאל ֵֹהי ְ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
יכם | זֶה ְשּׁ ִמי ְלע ָֹלם וְ זֶה ִז ְכ ִרי ְלדֹר
וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
אָס ְפ ָתּ ֶאת ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם יְ הוָה
דֹּרֵ (16) :ל ְך וְ ַ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב
יכם נִ ְראָה ֵא ַלי ֱאל ֵֹהי ְ
ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
ֵלאמֹר | ָפּקֹד ָפּ ַק ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם וְ ֶאת ֶה ָעשׂוּי ָל ֶכם ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם(17) :
ֲלה ֶא ְת ֶכם ֵמעֳנִ י ִמ ְצ ַריִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי
ָוא ַֹמר אַע ֶ
וּד ָבשׁ:
ָבת ָח ָלב ְ
בוּסי | ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
את ָ
וּב ָ
) (18וְ ָשׁ ְמעוּ ְלק ֶֹל ָך | ָ
אַתּה וְ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֶמ ֶל ְך
ַא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָליו יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָה ִע ְב ִריִּ ים נִ ְק ָרה ָע ֵלינוּ
ִמ ְצ ַריִ ם ו ֲ
ָמים ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ נִ ְז ְבּ ָחה ַליהוָה
ֲכה נָּא ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
וְ ַע ָתּה ֵנל ָ
ָד ְע ִתּי ִכּי לֹא יִ ֵתּן ֶא ְת ֶכם ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם
ַאנִ י י ַ
ֱאל ֵֹהינוּ (19) :ו ֲ
יתי ֶאת
ָדי וְ ִה ֵכּ ִ
ַל ֲהל ְֹך | וְ לֹא ְבּיָד ֲח ָז ָקה (20) :וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת י ִ
אַח ֵרי ֵכן יְ ַשׁ ַלּח
ֱשׂה ְבּ ִק ְרבּוֹ | וְ ֲ
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּכֹל נִ ְפ ְלא ַֹתי ֲא ֶשׁר ֶאע ֶ
ָת ִתּי ֶאת ֵחן ָה ָעם ַהזֶּה ְבּ ֵעינֵי ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ָהיָה ִכּי
ֶא ְת ֶכם (21) :וְ נ ַ
וּמ ָגּ ַרת
יקם (22) :וְ ָשׁ ֲא ָלה ִא ָשּׁה ִמ ְשּׁ ֶכנְ ָתּהּ ִ
ֵת ֵלכוּן לֹא ֵת ְלכוּ ֵר ָ
ֵיכם וְ ַעל
וּשׂ ָמלֹת | וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ַעל ְבּנ ֶ
ֵבּ ָ
ָהב ְ
וּכ ֵלי ז ָ
יתהּ ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
יכם וְ נִ ַצּ ְל ֶתּם ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם:
ְבּנ ֵֹת ֶ
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ַא ִמינוּ ִלי וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ְבּקֹ ִלי |
ֹאמר וְ ֵהן לֹא י ֲ
ַען מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
)ַ (1ויּ ַ
ֹאמרוּ לֹא נִ ְראָה ֵא ֶל ָ
ִכּי י ְ
ֹאמר ֵא ָליו יְ הוָה מזה
יך יְ הוָהַ (2) :ויּ ֶ
יכהוּ
ֹאמר ַה ְשׁ ִל ֵ
ֹאמר ַמ ֶטּהַ (3) :ויּ ֶ
ָד ָך | ַויּ ֶ
] ַמה זֶּה קרי[ ְבי ֶ

ָחשׁ | ַו ָיּנָס מ ֶֹשׁה ִמ ָפּנָיו(4) :
אַר ָצה וַיְ ִהי ְלנ ָ
יכהוּ ְ
ַשׁ ִל ֵ
אַר ָצה ַויּ ְ
ְ
ֶאחֹז ִבּ ְזנָבוֹ | וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ
ָד ָך ו ֱ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְשׁ ַלח י ְ
ַויּ ֶ
ַחזֶק בּוֹ וַיְ ִהי ְל ַמ ֶטּה ְבּ ַכפּוְֹ (5) :ל ַמ ַען י ֲ
ַויּ ֲ
יך
ַא ִמינוּ ִכּי נִ ְראָה ֵא ֶל ָ
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתם | ֱאל ֵֹהי ְ
ָבא ָידוֹ
יק ָך ַויּ ֵ
ָד ָך ְבּ ֵח ֶ
ֹאמר יְ הוָה לוֹ עוֹד ָה ֵבא נָא י ְ
ַי ֲעקֹבַ (6) :ויּ ֶ
ֹאמר ָה ֵשׁב
ַיּוֹצאָהּ וְ ִהנֵּה יָדוֹ ְמצ ַֹר ַעת ַכּ ָשּׁ ֶלגַ (7) :ויּ ֶ
ְבּ ֵחיקוֹ | ו ִ
ַיּוֹצאָהּ ֵמ ֵחיקוֹ וְ ִהנֵּה ָשׁ ָבה
ָשׁב יָדוֹ ֶאל ֵחיקוֹ | ו ִ
יק ָך ַויּ ֶ
ָד ָך ֶאל ֵח ֶ
יְ
ַא ִמינוּ ָל ְך וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ְלקֹל ָהאֹת
ִכּ ְב ָשׂרוֹ (8) :וְ ָהיָה ִאם לֹא י ֲ
אַחרוֹן (9) :וְ ָהיָה ִאם לֹא
ָה ִראשׁוֹן | וְ ֶה ֱא ִמינוּ ְלקֹל ָהאֹת ָה ֲ
ַא ִמינוּ גַּם ִל ְשׁנֵי ָהאֹתוֹת ָה ֵא ֶלּה וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּן ְלק ֶֹל ָך וְ ָל ַק ְח ָתּ
יֲ
ַבּ ָשׁה | וְ ָהיוּ ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ִתּ ַקּח ִמן
ימי ַהיְ אֹר וְ ָשׁ ַפ ְכ ָתּ ַהיּ ָ
ִמ ֵמּ ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ִבּי ֲאדֹנָי
ַבּ ֶשׁתַ (10) :ויּ ֶ
ַהיְ אֹר וְ ָהיוּ ְל ָדם ַבּיּ ָ
לֹא ִאישׁ ְדּ ָב ִרים אָנ ִֹכי גַּם ִמ ְתּמוֹל גַּם ִמ ִשּׁ ְלשֹׁם גַּם ֵמאָז ַדּ ֶבּ ְר ָך
ֶאל ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי ְכ ַבד ֶפּה ְ
ֹאמר יְ הוָה
וּכ ַבד ָלשׁוֹן אָנ ִֹכיַ (11) :ויּ ֶ
אָדם אוֹ ִמי יָשׂוּם ִא ֵלּם אוֹ ֵח ֵרשׁ אוֹ ִפ ֵקּ ַח
ֵא ָליו ִמי ָשׂם ֶפּה ָל ָ
אוֹ ִעוֵּר | ֲהלֹא אָנ ִֹכי יְ הוָה (12) :וְ ַע ָתּה ֵל ְך | וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ִעם
ֹאמר ִבּי ֲאדֹנָי | ְשׁ ַלח נָא
יך ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּרַ (13) :ויּ ֶ
ית ָ
הוֹר ִ
יך וְ ֵ
ִפּ ָ
אַהרֹן
ֹאמר ֲהלֹא ֲ
ְבּיַד ִתּ ְשׁ ָלח (14) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּמ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי ַד ֵבּר יְ ַד ֵבּר הוּא | וְ גַם ִהנֵּה הוּא י ֵֹצא
יך ַה ֵלּוִ י י ַ
אָח ָ
ִ
את ָך וְ ָר ֲא ָך וְ ָשׂ ַמח ְבּ ִלבּוֹ (15) :וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֵא ָליו וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת
ִל ְק ָר ֶ
יתי
הוֹר ִ
יך וְ ִעם ִפּיהוּ וְ ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ִפיו | וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ִעם ִפּ ָ
ֶא ְת ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּן (16) :וְ ִד ֶבּר הוּא ְל ָך ֶאל ָה ָעם | וְ ָהיָה
אַתּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֵלאל ִֹהים (17) :וְ ֶאת
הוּא יִ ְהיֶה ְלּ ָך ְל ֶפה וְ ָ
ֲשׂה בּוֹ ֶאת ָהאֹתֹת:
ָד ָך | ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ַה ַמּ ֶטּה ַהזֶּה ִתּ ַקּח ְבּי ֶ
ֹאמר לוֹ ֵא ְל ָכה נָּא
ֶתר ח ְֹתנוֹ ַויּ ֶ
ָשׁב ֶאל י ֶ
ֵל ְך מ ֶֹשׁה ַויּ ָ
)ַ (18ויּ ֶ
עוֹדם ַחיִּ ים |
אַחי ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶא ְר ֶאה ַה ָ
אָשׁוּבה ֶאל ַ
ָ
וְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
ֹאמר יִ ְתרוֹ ְלמ ֶֹשׁה ֵל ְך ְל ָשׁלוֹםַ (19) :ויּ ֶ
ַויּ ֶ
ָשׁים ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת
ְבּ ִמ ְדיָן ֵל ְך ֻשׁב ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי ֵמתוּ ָכּל ָה ֲאנ ִ
ַר ִכּ ֵבם ַעל
ַפ ֶשׁ ָך (20) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו ַויּ ְ
נְ
אַר ָצה ִמ ְצ ָריִ ם | וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַמ ֵטּה ָה ֱאל ִֹהים
ָשׁב ְ
ַה ֲחמֹר ַויּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָך ָלשׁוּב ִמ ְצ ַריְ ָמה
ְבּיָדוַֹ (21) :ויּ ֶ
יתם ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה |
ֲשׂ ָ
ָד ָך ַוע ִ
ְר ֵאה ָכּל ַהמּ ְֹפ ִתים ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְבי ֶ
אָמ ְר ָתּ ֶאל
ַאנִ י ֲא ַחזֵּק ֶאת ִלבּוֹ וְ לֹא יְ ַשׁ ַלּח ֶאת ָה ָעם (22) :וְ ַ
וֲ
יך
אָמר יְ הוָה ְבּנִ י ְבכ ִֹרי יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (23) :וא ַֹמר ֵא ֶל ָ
ַפּ ְרעֹה | כֹּה ַ

ַתּ ָמ ֵאן ְל ַשׁ ְלּחוֹ | ִהנֵּה אָנ ִֹכי ה ֵֹרג ֶאת ִבּנְ ָך
ַע ְב ֵדנִ י ו ְ
ַשׁ ַלּח ֶאת ְבּנִ י וְ י ַ
ְבּכ ֶֹר ָך (24) :וַיְ ִהי ַב ֶדּ ֶר ְך ַבּ ָמּלוֹן | וַיִּ ְפ ְגּ ֵשׁהוּ יְ הוָה וַיְ ַב ֵקּשׁ
ַתּ ְכרֹת ֶאת ָע ְר ַלת ְבּנָהּ ו ַ
ַתּגַּע
ַתּ ַקּח ִצפּ ָֹרה צֹר ו ִ
ֲה ִמיתוֹ (25) :ו ִ
אַתּה ִלי (26) :וַיִּ ֶרף ִמ ֶמּנּוּ | אָז
ֹאמר ִכּי ֲח ַתן ָדּ ִמים ָ
ְל ַר ְג ָליו | ַותּ ֶ
אָמ ָרה ֲח ַתן ָדּ ִמים ַלמּוּלֹת:
ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ֲ
ֵל ְך
אַהרֹן ֵל ְך ִל ְק ַראת מ ֶֹשׁה ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה | ַויּ ֶ
)ַ (27ויּ ֶ
אַהרֹן ֵאת
וַיִּ ְפ ְגּ ֵשׁהוּ ְבּ ַהר ָה ֱאל ִֹהים וַיִּ ַשּׁק לוַֹ (28) :ו ַיּ ֵגּד מ ֶֹשׁה ְל ֲ
ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ | וְ ֵאת ָכּל ָהאֹתֹת ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ(29) :
ַאַספוּ ֶאת ָכּל ִז ְקנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(30) :
אַהרֹן | ַויּ ְ
ֵל ְך מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ַויּ ֶ
אַהרֹן ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מֹ ֶשׁה |
וַיְ ַד ֵבּר ֲ
ַא ֵמן ָה ָעם | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ִכּי ָפ ַקד
ַעשׂ ָהאֹתֹת ְל ֵעינֵי ָה ָעםַ (31) :ויּ ֲ
ַויּ ַ
יְ הוָה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִכי ָראָה ֶאת ָענְ יָם וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ:
Exodus Chapter 5
אָמר
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה | כֹּה ַ
אַהרֹן ַויּ ְ
אַחר ָבּאוּ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
) (1וְ ַ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַשׁ ַלּח ֶאת ַע ִמּי וְ ָיחֹגּוּ ִלי ַבּ ִמּ ְד ָבּר(2) :
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ִמי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ ְל ַשׁ ַלּח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ַויּ ֶ
ֹאמרוּ
ָד ְע ִתּי ֶאת יְ הוָה וְ גַם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ֲא ַשׁ ֵלּ ַחַ (3) :ויּ ְ
לֹא י ַ
ָמים
ֲכה נָּא ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ֱאל ֵֹהי ָה ִע ְב ִרים נִ ְק ָרא ָע ֵלינוּ | ֵנל ָ
ָענוּ ַבּ ֶדּ ֶבר אוֹ ֶב ָח ֶרב(4) :
ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ נִ ְז ְבּ ָחה ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶפּן יִ ְפגּ ֵ
אַהרֹן ַתּ ְפ ִריעוּ ֶאת
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ָל ָמּה מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ַויּ ֶ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֵהן ַר ִבּים
יכםַ (5) :ויּ ֶ
ֲשׂיו | ְלכוּ ְל ִס ְבל ֵֹת ֶ
ָה ָעם ִמ ַמּע ָ
אָרץ | וְ ִה ְשׁ ַבּ ֶתּם א ָֹתם ִמ ִסּ ְבל ָֹתם (6) :וַיְ ַצו ַפּ ְרעֹה
ַע ָתּה ַעם ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא | ֶאת ַהנּ ְֹג ִשׂים ָבּ ָעם וְ ֶאת שׁ ְֹט ָריו ֵלאמֹר (7) :לֹא
ֹאספוּן ָל ֵתת ֶתּ ֶבן ָל ָעם ִל ְלבֹּן ַה ְלּ ֵבנִ ים ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם | ֵהם
ת ִ
ֵלכוּ וְ ק ְֹשׁשׁוּ ָל ֶהם ֶתּ ֶבן (8) :וְ ֶאת ַמ ְתכֹּנֶת ַה ְלּ ֵבנִ ים ֲא ֶשׁר ֵהם
יְ
ֲל ֶ
ע ִֹשׂים ְתּמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם ָתּ ִשׂימוּ ע ֵ
יהם לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ | ִכּי
ֵל ָכה נִ ְז ְבּ ָחה ֵלאל ֵֹהינוּ:
ֲקים ֵלאמֹר נ ְ
נִ ְר ִפּים ֵהם ַעל ֵכּן ֵהם צֹע ִ
ָשׁים וְ ַיעֲשׂוּ ָבהּ | וְ אַל יִ ְשׁעוּ ְבּ ִד ְב ֵרי
)ִ (9תּ ְכ ַבּד ָה ֲעב ָֹדה ַעל ָה ֲאנ ִ
ֹאמרוּ ֶאל ָה ָעם ֵלאמֹר
ֵצאוּ נ ְֹג ֵשׂי ָה ָעם וְ שׁ ְֹט ָריו ַויּ ְ
ָשׁ ֶקרַ (10) :ויּ ְ
אַתּם ְלכוּ ְקחוּ
אָמר ַפּ ְרעֹה ֵאינֶנִּ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ֶתּ ֶבןֶ (11) :
| כֹּה ַ
ָל ֶכם ֶתּ ֶבן ֵמ ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצאוּ | ִכּי ֵאין נִ ְג ָרע ֵמ ֲעב ַֹד ְת ֶכם ָדּ ָבר(12) :
ָפץ ָה ָעם ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ְלק ֵֹשׁשׁ ַקשׁ ַל ֶתּ ֶבן(13) :
ַויּ ֶ

יכם ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲשׂ ֶ
אָצים ֵלאמֹר | ַכּלּוּ ַמע ֵ
וְ ַהנּ ְֹג ִשׂים ִ
ִבּ ְהיוֹת ַה ֶתּ ֶבןַ (14) :ויֻּכּוּ שֹׁ ְט ֵרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָשׂמוּ ֲע ֵל ֶהם
יתם ָח ְק ֶכם ִל ְלבֹּן ִכּ ְתמוֹל
דּוּע לֹא ִכ ִלּ ֶ
נ ְֹג ֵשׂי ַפ ְרעֹה ֵלאמֹר | ַמ ַ
ִשׁ ְלשֹׁם גַּם ְתּמוֹל גַּם ַהיּוֹםַ (15) :ו ָיּבֹאוּ שׁ ְֹט ֵרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יךֶ (16) :תּ ֶבן
ֲב ֶד ָ
ֲשׂה כֹה ַלע ָ
וַיִּ ְצעֲקוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר | ָל ָמּה ַתע ֶ
יך ְ
יך ֻמ ִכּים
ֲב ֶד ָ
וּל ֵבנִ ים א ְֹמ ִרים ָלנוּ עֲשׂוּ | וְ ִהנֵּה ע ָ
ֲב ֶד ָ
ֵאין נִ ָתּן ַלע ָ
אַתּם
אַתּם נִ ְר ִפּים | ַעל ֵכּן ֶ
ֹאמר נִ ְר ִפּים ֶ
וְ ָח ָטאת ַע ֶמּ ָךַ (17) :ויּ ֶ
ֵל ָכה נִ ְז ְבּ ָחה ַליהוָה (18) :וְ ַע ָתּה ְלכוּ ִע ְבדוּ וְ ֶת ֶבן לֹא
א ְֹמ ִרים נ ְ
ָתן ָל ֶכם | וְ ת ֶֹכן ְל ֵבנִ ים ִתּ ֵתּנּוּ (19) :וַיִּ ְראוּ שׁ ְֹט ֵרי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יִ נּ ֵ
ֵיכם ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ(20) :
א ָֹתם ְבּ ָרע ֵלאמֹר | לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ִלּ ְבנ ֶ
אתם | ְבּ ֵצ ָ
אתם ֵמ ֵאת
אַהרֹן נִ ָצּ ִבים ִל ְק ָר ָ
וַיִּ ְפ ְגּעוּ ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֶאת ֲ
יכם וְ יִ ְשׁפֹּט | ֲא ֶשׁר
ֲל ֶ
ֵרא יְ הוָה ע ֵ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהם י ֶ
ַפּ ְרעֹהַ (21) :ויּ ְ
ֲב ָדיו ָל ֶתת ֶח ֶרב
וּב ֵעינֵי ע ָ
יחנוּ ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה ְ
אַשׁ ֶתּם ֶאת ֵר ֵ
ִה ְב ְ
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
ְבּי ָ
ֹאמר | ֲאדֹנָי ָל ָמה
ָדם ְל ָה ְרגֵנוַּ (22) :ויּ ָ
אתי ֶאל
וּמאָז ָבּ ִ
ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָעם ַה ֶזּה ָל ָמּה זֶּה ְשׁ ַל ְח ָתּנִ יֵ (23) :
ַפּ ְרעֹה ְל ַד ֵבּר ִבּ ְשׁ ֶמ ָך ֵה ַרע ָל ָעם ַהזֶּה | וְ ַה ֵצּל לֹא ִה ַצּ ְל ָתּ ֶאת
ַע ֶמּ ָך:
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ֱשׂה ְל ַפ ְרעֹה |
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַע ָתּה ִת ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ֶאע ֶ
)ַ (1ויּ ֶ
אַרצוֹ(2) :
ָר ֵשׁם ֵמ ְ
ָקה יְ ג ְ
וּביָד ֲחז ָ
ָקה יְ ַשׁ ְלּ ֵחם ְ
ִכּי ְביָד ֲחז ָ
ָא ָרא
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י יְ הוָה (3) :ו ֵ
וַיְ ַד ֵבּר ֱאל ִֹהים ֶאל מ ֶֹשׁה | ַויּ ֶ
וּשׁ ִמי יְ הוָה לֹא
אַב ָר ָהם ֶאל יִ ְצ ָחק וְ ֶאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי | ְ
ֶאל ְ
יתי ִא ָתּם ָל ֵתת ָל ֶהם
נוֹד ְע ִתּי ָל ֶהם (4) :וְ גַם ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
ַ
יהם ֲא ֶשׁר גָּרוּ ָבהּ (5) :וְ גַם ֲאנִ י
ֻר ֶ
ָען | ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֵ
ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַא ַקת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲע ִב ִדים א ָֹתם |
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת נ ֲ
יתיָ (6) :ל ֵכן ֱאמֹר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאנִ י יְ הוָה
ָא ְזכֹּר ֶאת ְבּ ִר ִ
וֶ
אתי ֶא ְת ֶכם ִמ ַתּ ַחת ִס ְבלֹת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם
וְ הוֹ ֵצ ִ
וּב ְשׁ ָפ ִטים ְגּד ִֹלים:
רוֹע נְ טוּיָה ִ
ָאַל ִתּי ֶא ְת ֶכם ִבּ ְז ַ
ֵמ ֲעב ָֹד ָתם | וְ ג ְ
) (7וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִלי ְל ָעם וְ ָהיִ ִ
יד ְע ֶתּם
יתי ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים | וִ ַ
יכם ַהמּוֹ ִציא ֶא ְת ֶכם ִמ ַתּ ַחת ִס ְבלוֹת
ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָדי
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ָ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ֶ
ִמ ְצ ָריִ ם (8) :וְ ֵה ֵב ִ
ָת ִתּי א ָֹתהּ ָל ֶכם
וּל ַי ֲעקֹב | וְ נ ַ
ָל ֵתת א ָֹתהּ ְל ְ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ

מוֹר ָשׁה ֲאנִ י יְ הוָה (9) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֵכּן ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא
ָ
וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה:
רוּח ֵ
ָשׁ ְמעוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ִמקּ ֶֹצר ַ
) (10וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (11) :בֹּא ַד ֵבּר ֶאל ַפּ ְרעֹה
אַרצוֹ (12) :וַיְ ַד ֵבּר
ישׁ ַלּח ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ְ
ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם | וִ ַ
מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי יְ הוָה ֵלאמֹר | ֵהן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָשׁ ְמעוּ ֵא ַלי וְ ֵאי ְך
ֲרל ְשׂ ָפ ָתיִ ם:
ַאנִ י ע ַ
יִ ְשׁ ָמ ֵענִ י ַפ ְרעֹה ו ֲ
אַהרֹן וַיְ ַצוֵּם ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (13וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
וְ ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם | ְל ִ
אשׁי ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּנֵי ְר ֵ
אוּבן ְבּכֹר
ִמ ְצ ָריִ םֵ (14) :א ֶלּה ָר ֵ
וּבן(15) :
וּפלּוּא ֶח ְצרוֹן וְ ַכ ְר ִמי ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְרא ֵ
נוֹך ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ְ
ָכין וְ צ ַֹחר וְ ָשׁאוּל ֶבּן
ָמין וְ א ַֹהד וְ י ִ
מוּאל וְ י ִ
וּבנֵי ִשׁ ְמעוֹן יְ ֵ
ְ
ַה ְכּ ַנעֲנִ ית | ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ִשׁ ְמעוֹן (16) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ֵלוִ י
וּשׁלֹ ִשׁים
וּשׁנֵי ַחיֵּי ֵלוִ י ֶשׁ ַבע ְ
וּמ ָר ִרי | ְ
וּק ָהת ְ
ֵרשׁוֹן ְ
ְלת ְֹלד ָֹתם גּ ְ
ֵרשׁוֹן ִל ְבנִ י וְ ִשׁ ְמ ִעי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם(18) :
וּמאַת ָשׁנָהְ (17) :בּנֵי ג ְ
ְ
ֻזּ ֵ
וּבנֵי ְק ָהת ַע ְמ ָרם וְ יִ ְצ ָהר וְ ֶח ְברוֹן וְ ע ִ
יאל | וּ ְשׁנֵי ַחיֵּי ְק ָהת ָשׁלֹשׁ
ְ
וּמוּשׁי | ֵא ֶלּה
ִ
וּבנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי
וּמאַת ָשׁנָהְ (19) :
וּשׁל ִֹשׁים ְ
ְ
יוֹכ ֶבד דּ ָֹדתוֹ
ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ֵלּוִ י ְלת ְֹלד ָֹתם (20) :וַיִּ ַקּח ַע ְמ ָרם ֶאת ֶ
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת ֲ
וּשׁנֵי ַחיֵּי ַע ְמ ָרם
אַהרֹן וְ ֶאת מ ֶֹשׁה | ְ
לוֹ ְל ִא ָשּׁה ו ֵ
ֶפג וְ ִז ְכ ִרי:
וּבנֵי יִ ְצ ָהר | ק ַֹרח ָונ ֶ
וּמאַת ָשׁנָהְ (21) :
וּשׁל ִֹשׁים ְ
ֶשׁ ַבע ְ
אַהרֹן
ישׁ ֵאל וְ ֶא ְל ָצ ָפן וְ ִס ְת ִרי (23) :וַיִּ ַקּח ֲ
יאל | ִמ ָ
ֻזּ ֵ
וּבנֵי ע ִ
)ְ (22
ַתּ ֶלד לוֹ
ַחשׁוֹן לוֹ ְל ִא ָשּׁה | ו ֵ
ָדב ֲאחוֹת נ ְ
ישׁ ַבע ַבּת ַע ִמּינ ָ
ֶאת ֱא ִל ֶ
וּבנֵי
ית ָמרְ (24) :
ֶאת ָנ ָדב וְ ֶאת ֲא ִביהוּא ֶאת ֶא ְל ָעזָר וְ ֶאת ִא ָ
יאָסף | ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ָקּ ְר ִחי(25) :
ַא ִב ָ
אַסּיר וְ ֶא ְל ָקנָה ו ֲ
ק ַֹרח ִ
יאל לוֹ ְל ִא ָשּׁה ַו ֵתּ ֶלד לוֹ
פּוּט ֵ
אַהרֹן ָל ַקח לוֹ ִמ ְבּנוֹת ִ
וְ ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
אשׁי ֲאבוֹת ַה ְלוִ יִּ ם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (26) :הוּא
ֶאת ִפּינְ ָחס | ֵא ֶלּה ָר ֵ
הוֹציאוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָמר יְ הוָה ָל ֶהם ִ
אַהרֹן וּמ ֶֹשׁה | ֲא ֶשׁר ַ
ֲ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִצ ְבא ָֹתםֵ (27) :הם ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ֶאל ַפּ ְרעֹה
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | הוּא מ ֶֹשׁה
ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ְל ִ
וְ ֲ
אַהרֹן (28) :וַיְ ִהי ְבּיוֹם ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
) (29וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר ֲאנִ י יְ הוָה | ַדּ ֵבּר ֶאל ַפּ ְרעֹה
ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י דּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה
יךַ (30) :ויּ ֶ
יך יִ ְשׁ ַמע ֵא ַלי ַפּ ְרעֹה:
ֲרל ְשׂ ָפ ַתיִ ם וְ ֵא ְ
ִל ְפנֵי יְ ה ָוה | ֵהן ֲאנִ י ע ַ
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יך ֱאל ִֹהים ְל ַפ ְרעֹה |
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְר ֵאה נְ ַת ִתּ ָ
)ַ (1ויּ ֶ
אַתּה ְת ַד ֵבּר ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
יא ָךָ (2) :
יך יִ ְהיֶה נְ ִב ֶ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
וְ ֲ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ֶךּ | וְ ֲ
ֲא ַצוּ ָ
יך יְ ַד ֵבּר ֶאל ַפּ ְרעֹה וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יתי ֶאת אֹת ַֹתי
אַק ֶשׁה ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה | וְ ִה ְר ֵבּ ִ
ַאנִ י ְ
אַרצוֹ (3) :ו ֲ
ֵמ ְ
מוֹפ ַתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (4) :וְ לֹא יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶכם ַפּ ְרעֹה
ְ
וְ ֶאת
אתי ֶאת ִצ ְבא ַֹתי ֶאת ַע ִמּי ְבנֵי
הוֹצ ִ
ָדי ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֵ
ָת ִתּי ֶאת י ִ
וְ נ ַ
ָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִבּ ְשׁ ָפ ִטים ְגּד ִֹלים (5) :וְ י ְ
אתי ֶאת ְבּנֵי
הוֹצ ִ
ָדי ַעל ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֵ
ֲאנִ י יְ הוָה ִבּנְ ט ִֹתי ֶאת י ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
אַהרֹן | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
ַעשׂ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
תּוֹכםַ (6) :ויּ ַ
אַהרֹן ֶבּן ָשׁלֹשׁ
א ָֹתם ֵכּן ָעשׂוּ (7) :וּמ ֶֹשׁה ֶבּן ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְ ֲ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה | ְבּ ַד ְבּ ָרם ֶאל ַפּ ְרעֹה:
ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
אַהרֹן ֵלאמֹרִ (9) :כּי יְ ַד ֵבּר
)ַ (8ויּ ֶ
אַהרֹן ַקח
אָמ ְר ָתּ ֶאל ֲ
מוֹפת | וְ ַ
ֲא ֵל ֶכם ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר ְתּנוּ ָל ֶכם ֵ
ֶאת ַמ ְטּ ָך וְ ַה ְשׁ ֵל ְך ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה יְ ִהי ְל ַתנִּ יןַ (10) :ו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה
אַהרֹן
ַשׁ ֵל ְך ֲ
ַעשׂוּ ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה | ַויּ ְ
אַהרֹן ֶאל ַפּ ְרעֹה ַויּ ַ
וְ ֲ
ֲב ָדיו וַיְ ִהי ְל ַתנִּ ין (11) :וַיִּ ְק ָרא
ֶאת ַמ ֵטּהוּ ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וְ ִל ְפנֵי ע ָ
גַּם ַפּ ְרעֹה ַל ֲח ָכ ִמים וְ ַל ְמ ַכ ְשּׁ ִפים | ַו ַיּעֲשׂוּ גַם ֵהם ַח ְר ֻט ֵמּי
ַשׁ ִליכוּ ִאישׁ ַמ ֵטּהוּ וַיִּ ְהיוּ
יהם ֵכּןַ (12) :ויּ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ַל ֲה ֵט ֶ
ֶחזַק ֵלב
אַהרֹן ֶאת ַמטּ ָֹתםַ (13) :ויּ ֱ
ְל ַתנִּ ינִ ם | וַיִּ ְב ַלע ַמ ֵטּה ֲ
ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ָכּ ֵבד ֵלב ַפּ ְרעֹה | ֵמ ֵאן ְל ַשׁ ַלּח ָה ָעם:
)ַ (14ויּ ֶ
)ֵ (15ל ְך ֶאל ַפּ ְרעֹה ַבּבּ ֶֹקר ִהנֵּה י ֵֹצא ַה ַמּיְ ָמה וְ נִ ַצּ ְב ָתּ ִל ְק ָראתוֹ
ָד ָך(16) :
ָחשׁ ִתּ ַקּח ְבּי ֶ
ֶה ַפּ ְך ְלנ ָ
ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ אֹר | וְ ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר נ ְ
יך ֵלאמֹר ַשׁ ַלּח
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָה ִע ְב ִרים ְשׁ ָל ַחנִ י ֵא ֶל ָ
וְ ַ
ַע ְבדֻנִ י ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וְ ִהנֵּה לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַעד כֹּה (17) :כֹּה
ֶאת ַע ִמּי וְ י ַ
אָמר יְ הוָה ְבּזֹאת ֵתּ ַדע ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַמ ֶכּה ַבּ ַמּ ֶטּה
ַ
ֶה ְפכוּ ְל ָדם (18) :וְ ַה ָדּגָה
ָדי ַעל ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ַבּיְ אֹר וְ נ ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּי ִ
וּבאַשׁ ַהיְ אֹר | וְ נִ ְלאוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְשׁתּוֹת ַמיִ ם
ֲא ֶשׁר ַבּיְ אֹר ָתּמוּת ָ
אַהרֹן
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ֲ
)ַ (19ויּ ֶ
ִמן ַהיְ אֹר:
יהם
ַהר ָֹתם ַעל יְ א ֵֹר ֶ
ימי ִמ ְצ ַריִ ם ַעל נ ֲ
ָד ָך ַעל ֵמ ֵ
ַקח ַמ ְטּ ָך וּנְ ֵטה י ְ
יהם וְ יִ ְהיוּ ָדם | וְ ָהיָה ָדם
וְ ַעל ְ
ימ ֶ
יהם וְ ַעל ָכּל ִמ ְקוֵה ֵמ ֵ
אַג ֵמ ֶ
וּב ֲא ָבנִ יםַ (20) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן מ ֶֹשׁה
וּב ֵע ִצים ָ
ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָ
ַך ֶאת ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר
ָרם ַבּ ַמּ ֶטּה ַויּ ְ
אַהרֹן ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ַויּ ֶ
וְ ֲ

ֵה ְפכוּ ָכּל ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר
ֲב ָדיו | ַויּ ָ
וּל ֵעינֵי ע ָ
ַבּיְ אֹר ְל ֵעינֵי ַפ ְרעֹה ְ
ַבּיְ אֹר ְל ָדם (21) :וְ ַה ָדּגָה ֲא ֶשׁר ַבּיְ אֹר ֵמ ָתה וַיִּ ְבאַשׁ ַהיְ אֹר וְ לֹא
יְ
ָכלוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְשׁתּוֹת ַמיִ ם ִמן ַהיְ אֹר | וַיְ ִהי ַה ָדּם ְבּ ָכל ֶא ֶרץ
ֶחזַק ֵלב
יהם | ַויּ ֱ
ִמ ְצ ָריִ םַ (22) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ַח ְר ֻט ֵמּי ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ָל ֵט ֶ
ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה (23) :וַיִּ ֶפן ַפּ ְרעֹה
ַח ְפּרוּ ָכל
ַו ָיּבֹא ֶאל ֵבּיתוֹ | וְ לֹא ָשׁת ִלבּוֹ גַּם ָלזֹאתַ (24) :ויּ ְ
ָכלוּ ִל ְשׁתֹּת
ִמ ְצ ַריִ ם ְס ִביבֹת ַהיְ אֹר ַמיִ ם ִל ְשׁתּוֹת | ִכּי לֹא י ְ
אַח ֵרי ַהכּוֹת יְ הוָה
ָמים | ֲ
ימי ַהיְ אֹר (25) :וַיִּ ָמּ ֵלא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ִמ ֵמּ ֵ
ֶאת ַהיְ אֹר:
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו כֹּה
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה | וְ ַ
)ַ (26ויּ ֶ
אַתּה ְל ַשׁ ֵלּ ַח
ַע ְבדֻנִ י (27) :וְ ִאם ָמ ֵאן ָ
אָמר יְ הוָה ַשׁ ַלּח ֶאת ַע ִמּי וְ י ַ
ַ
בוּל ָך ַבּ ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים (28) :וְ ָשׁ ַרץ ַהיְ אֹר
| ִהנֵּה אָנ ִֹכי נֹגֵף ֶאת ָכּל ְגּ ְ
וּב ֲח ַדר ִמ ְשׁ ָכּ ְב ָך וְ ַעל ִמ ָטּ ֶת ָך |
ית ָך ַ
וּבאוּ ְבּ ֵב ֶ
ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים וְ ָעלוּ ָ
וּב ָכה
יךְ (29) :
רוֹת ָ
וּב ִמ ְשׁ ֲא ֶ
יך ְ
נּוּר ָ
וּב ַת ֶ
וּב ַע ֶמּ ָך ְ
יך ְ
ֲב ֶד ָ
וּב ֵבית ע ָ
ְ
ֲב ֶד ָ
וּב ָכל ע ָ
וּב ַע ְמּ ָך ְ
ְ
יך | ַיעֲלוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים:
Exodus Chapter 8
ָד ָך
אַהרֹן נְ ֵטה ֶאת י ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ֲ
)ַ (1ויּ ֶ
ַמּים | וְ ַה ַעל ֶאת
ְבּ ַמ ֶטּ ָך ַעל ַהנְּ ָהרֹת ַעל ַהיְ א ִֹרים וְ ַעל ָה ֲאג ִ
ימי
אַהרֹן ֶאת יָדוֹ ַעל ֵמ ֵ
ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (2) :ויֵּט ֲ
ַתּ ַכס ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (3) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן
ַתּ ַעל ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע ו ְ
ִמ ְצ ָריִ ם | ו ַ
יהם | ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ַה ֲח ְר ֻט ִמּים ְבּ ָל ֵט ֶ
ֹאמר ַה ְע ִתּירוּ ֶאל יְ הוָה
אַהרֹן ַויּ ֶ
וּל ֲ
) (4וַיִּ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ְלמ ֶֹשׁה ְ
ַא ַשׁ ְלּ ָחה ֶאת ָה ָעם וְ יִ ְז ְבּחוּ
וּמ ַע ִמּי | ו ֲ
ָסר ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ִמ ֶמּנִּ י ֵ
וְ י ֵ
אַע ִתּיר
ַליהוָהַ (5) :ויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְל ַפ ְרעֹה ִה ְת ָפּ ֵאר ָע ַלי ְל ָמ ַתי ְ
יך | ַרק
וּמ ָבּ ֶתּ ָ
ֲפ ְר ְדּ ִעים ִמ ְמּ ָך ִ
וּל ַע ְמּ ָך ְל ַה ְכ ִרית ַהצ ַ
ֲב ֶדי ָך ְ
ְל ָך וְ ַלע ָ
אַרנָהַ (6) :ויּ ֶ
ַבּיְ אֹר ִתּ ָשּׁ ְ
ֹאמר ִכּ ְד ָב ְר ָך ְל ַמ ַען ֵתּ ַדע
ֹאמר ְל ָמ ָחר | ַויּ ֶ
יך
וּמ ָבּ ֶתּ ָ
ִכּי ֵאין ַכּיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ (7) :וְ ָסרוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ִמ ְמּ ָך ִ
אַהרֹן
ֵצא מ ֶֹשׁה וְ ֲ
אַרנָהַ (8) :ויּ ֵ
וּמ ַע ֶמּ ָך | ַרק ַבּיְ אֹר ִתּ ָשּׁ ְ
יך ֵ
ֲב ֶד ָ
וּמע ָ
ֵ
ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה | וַיִּ ְצ ַעק מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ַעל ְדּ ַבר ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ֲא ֶשׁר
ָמתוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים
ַעשׂ יְ הוָה ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה | ַויּ ֻ
ָשׂם ְל ַפ ְרעֹהַ (9) :ויּ ַ
וּמן ַה ָשּׂדֹת (10) :וַיִּ ְצ ְבּרוּ א ָֹתם ֳח ָמ ִרם
ִמן ַה ָבּ ִתּים ִמן ַה ֲח ֵצרֹת ִ
ָחה
ַרא ַפּ ְרעֹה ִכּי ָהיְ ָתה ָה ְרו ָ
אָרץַ (11) :ויּ ְ
ַתּ ְבאַשׁ ָה ֶ
ֳח ָמ ִרם | ו ִ

וְ ַה ְכ ֵבּד ֶאת ִלבּוֹ וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה(12) :
אַהרֹן נְ ֵטה ֶאת ַמ ְטּ ָך וְ ַה ְך ֶאת
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ֲ
ַויּ ֶ
ֲפר ָה ֶ
עַ
אָרץ | וְ ָהיָה ְל ִכנִּ ם ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (13) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ַויֵּט
אָדם
ַתּ ִהי ַה ִכּ ָנּם ָבּ ָ
אָרץ ו ְ
ֲפר ָה ֶ
ַך ֶאת ע ַ
אַהרֹן ֶאת יָדוֹ ְב ַמ ֵטּהוּ ַויּ ְ
ֲ
ֲפר ָה ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה | ָכּל ע ַ
ַ
אָרץ ָהיָה ִכנִּ ים ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(14) :
הוֹציא ֶאת ַה ִכּנִּ ים וְ לֹא ָיכֹלוּ |
יהם ְל ִ
ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ַה ַח ְר ֻט ִמּים ְבּ ָל ֵט ֶ
ֹאמרוּ ַה ַח ְר ֻט ִמּים ֶאל
וּב ְבּ ֵה ָמהַ (15) :ויּ ְ
אָדם ַ
ַתּ ִהי ַה ִכּנָּם ָבּ ָ
וְ
ֶחזַק ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם
ַפּ ְרעֹה ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים ִהוא | ַויּ ֱ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַה ְשׁ ֵכּם
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָהַ (16) :ויּ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
יוֹצא ַה ָמּיְ ָמה | וְ ַ
ַצּב ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה ִהנֵּה ֵ
ַבּבּ ֶֹקר וְ ִה ְתי ֵ
אָמר יְ הוָה ַשׁ ַלּח ַע ִמּי וְ י ַ
כֹּה ַ
ַע ְבדֻנִ יִ (17) :כּי ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח
יך ֶאת ֶה ָערֹב |
וּב ָב ֶתּ ָ
וּב ַע ְמּ ָך ְ
יך ְ
ֲב ֶד ָ
וּבע ָ
יח ְבּ ָך ַ
ֶאת ַע ִמּי ִהנְ נִ י ַמ ְשׁ ִל ַ
יה:
וּמ ְלאוּ ָבּ ֵתּי ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ֶה ָערֹב וְ גַם ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֵהם ָע ֶל ָ
ָ
יה
יתי ַביּוֹם ַההוּא ֶאת ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן ֲא ֶשׁר ַע ִמּי עֹ ֵמד ָע ֶל ָ
) (18וְ ִה ְפ ֵל ִ
ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ָשׁם ָערֹב | ְל ַמ ַען ֵתּ ַדע ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ֶק ֶרב ָהאָ ֶרץ:
וּבין ַע ֶמּ ָך | ְל ָמ ָחר יִ ְהיֶה ָהאֹת ַהזֶּה:
) (19וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְפדֻת ֵבּין ַע ִמּי ֵ
ֲב ָדיו |
וּבית ע ָ
יתה ַפ ְרעֹה ֵ
ַעשׂ יְ הוָה ֵכּן ַו ָיּבֹא ָערֹב ָכּ ֵבד ֵבּ ָ
)ַ (20ויּ ַ
וּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִתּ ָשּׁ ֵחת ָה ֶ
אָרץ ִמ ְפּנֵי ֶה ָערֹב (21) :וַיִּ ְק ָרא
ְ
אָרץ:
יכם ָבּ ֶ
ֹאמר ְלכוּ ִז ְבחוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
אַהרֹן | ַויּ ֶ
וּל ֲ
ַפ ְרעֹה ֶאל מ ֶֹשׁה ְ
ֲבת ִמ ְצ ַריִ ם נִ ְז ַבּח
ֹאמר מ ֶֹשׁה לֹא נָכוֹן ַלעֲשׂוֹת ֵכּן ִכּי תּוֹע ַ
)ַ (22ויּ ֶ
ֵיהם וְ לֹא
ֲבת ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינ ֶ
ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ֵהן נִ ְז ַבּח ֶאת תּוֹע ַ
ָב ְחנוּ ַליהוָה
ֵל ְך ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וְ ז ַ
ָמים נ ֵ
יִ ְס ְקלֻנוֶּ (23) :דּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה אָנ ִֹכי ֲא ַשׁ ַלּח
ֹאמר ֵא ֵלינוַּ (24) :ויּ ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ
יכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַרק ַה ְר ֵחק לֹא
וּז ַב ְח ֶתּם ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֶא ְת ֶכם ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִהנֵּה אָנ ִֹכי
ֲדיַ (25) :ויּ ֶ
ַת ְר ִחיקוּ ָל ֶל ֶכת | ַה ְע ִתּירוּ ַבּע ִ
ֲב ָדיו
יוֹצא ֵמ ִע ָמּ ְך וְ ַה ְע ַתּ ְר ִתּי ֶאל יְ הוָה וְ ָסר ֶה ָערֹב ִמ ַפּ ְרעֹה ֵמע ָ
ֵ
וּמ ַעמּוֹ ָמ ָחר | ַרק אַל י ֵֹסף ַפּ ְרעֹה ָה ֵתל ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ַלּח ֶאת ָה ָעם
ֵ
ֶע ַתּר ֶאל יְ הוָה:
ֵצא מ ֶֹשׁה ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה | ַויּ ְ
ִל ְזבּ ַֹח ַליהוָהַ (26) :ויּ ֵ
ֲב ָדיו
ָסר ֶה ָערֹב ִמ ַפּ ְרעֹה ֵמע ָ
ַעשׂ יְ הוָה ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה ַויּ ַ
)ַ (27ויּ ַ
ַכ ֵבּד ַפּ ְרעֹה ֶאת ִלבּוֹ גַּם ַבּ ַפּ ַעם
וּמ ַעמּוֹ | לֹא נִ ְשׁאַר ֶא ָחדַ (28) :ויּ ְ
ֵ
ַהזֹּאת | וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶאת ָה ָעם:
Exodus Chapter 9

ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה | וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֵא ָליו כֹּה
)ַ (1ויּ ֶ
ַע ְבדֻנִ יִ (2) :כּי ִאם
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָה ִע ְב ִרים ַשׁ ַלּח ֶאת ַע ִמּי וְ י ַ
ַ
אַתּה ְל ַשׁ ֵלּ ַח | וְ ְ
ָמ ֵאן ָ
עוֹד ָך ַמ ֲח ִזיק ָבּםִ (3) :הנֵּה יַד יְ הוָה הוֹיָה
וּבצֹּאן
סּוּסים ַבּ ֲחמ ִֹרים ַבּ ְגּ ַמ ִלּים ַבּ ָבּ ָקר ַ
ְבּ ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּ ִ
וּבין
| ֶדּ ֶבר ָכּ ֵבד ְמאֹד (4) :וְ ִה ְפ ָלה יְ הוָה ֵבּין ִמ ְקנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ָשׂם
ִמ ְקנֵה ִמ ְצ ָריִ ם | וְ לֹא יָמוּת ִמ ָכּל ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָדּ ָברַ (5) :ויּ ֶ
אָרץ(6) :
ֲשׂה יְ הוָה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָבּ ֶ
מוֹעד ֵלאמֹר | ָמ ָחר ַיע ֶ
יְ הוָה ֵ
ָמת כֹּל ִמ ְק ֵנה ִמ ְצ ָריִ ם |
ַעשׂ יְ הוָה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ָ
ַויּ ַ
וּמ ִמּ ְקנֵה ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ֵמת ֶא ָחד (7) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה וְ ִהנֵּה
ִ
לֹא ֵמת ִמ ִמּ ְקנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ֶא ָחד | וַיִּ ְכ ַבּד ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח
ֶאת ָה ָעם:
ֵיכם
אַהרֹן ְקחוּ ָל ֶכם ְמלֹא ָח ְפנ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
)ַ (8ויּ ֶ
וּז ָרקוֹ מ ֶֹשׁה ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ְל ֵעינֵי ַפ ְרעֹה (9) :וְ ָהיָה
יח ִכּ ְב ָשׁן | ְ
ִפּ ַ
אָבק ַעל ָכּל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ָהיָה ַעל ָה ָ
אָדם וְ ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה
ְל ָ
יח
ִל ְשׁ ִחין פּ ֵֹר ַח ֲא ַב ְע ֻבּעֹת ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (10) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת ִפּ ַ
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וַיִּ ְזרֹק אֹתוֹ מ ֶֹשׁה ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה | וַיְ ִהי
ַה ִכּ ְב ָשׁן ַויּ ַ
אָדם ַ
ְשׁ ִחין ֲא ַב ְע ֻבּעֹת פּ ֵֹר ַח ָבּ ָ
ָכלוּ
וּב ְבּ ֵה ָמה (11) :וְ לֹא י ְ
ַה ַח ְר ֻט ִמּים ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה ִמ ְפּנֵי ַה ְשּׁ ִחין | ִכּי ָהיָה ַה ְשּׁ ִחין
וּב ָכל ִמ ְצ ָריִ ם (12) :וַיְ ַחזֵּק יְ הוָה ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא
ַבּ ֲח ְר ֻט ִמּם ְ
ֹאמר יְ הוָה
ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁהַ (13) :ויּ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
ַצּב ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה | וְ ַ
ֶאל מ ֶֹשׁה ַה ְשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וְ ִה ְתי ֵ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָה ִע ְב ִרים ַשׁ ַלּח ֶאת ַע ִמּי וְ י ַ
ַע ְבדֻנִ יִ (14) :כּי
כֹּה ַ
יך
וּב ֲע ָב ֶד ָ
ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת ֲאנִ י שׁ ֵֹל ַח ֶאת ָכּל ַמ ֵגּפ ַֹתי ֶאל ִל ְבּ ָך ַ
אָרץִ (15) :כּי ַע ָתּה
וּב ַע ֶמּ ָך | ַבּעֲבוּר ֵתּ ַדע ִכּי ֵאין ָכּמֹנִ י ְבּ ָכל ָה ֶ
ְ
ַתּ ָכּ ֵחד ִמן
אוֹת ָך וְ ֶאת ַע ְמּ ָך ַבּ ָדּ ֶבר | ו ִ
ְ
ָאַך
ָדי ו ְ
ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת י ִ
יך ַבּעֲבוּר ַה ְראֹ ְת ָך
ֱמ ְד ִתּ ָ
אוּלם ַבּעֲבוּר זֹאת ֶהע ַ
אָרץ (16) :וְ ָ
ָה ֶ
תּוֹלל
עוֹד ָך ִמ ְס ֵ
אָרץְ (17) :
וּל ַמ ַען ַס ֵפּר ְשׁ ִמי ְבּ ָכל ָה ֶ
ֶאת כּ ִֹחי | ְ
ְבּ ַע ִמּי | ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ְלּ ָחםִ (18) :הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָכּ ֵעת ָמ ָחר ָבּ ָרד ָכּ ֵבד
ָס ָדה וְ ַעד
ְמאֹד | ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ָכמֹהוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ִמן ַהיּוֹם ִהוּ ְ
ָע ָתּה (19) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַלח ָה ֵעז ֶאת ִמ ְקנְ ָך וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ְל ָך
ֵאָסף
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ַב ָשּׂ ֶדה וְ לֹא י ֵ
ַבּ ָשּׂ ֶדה | ָכּל ָה ָ
ָמתוַּ (20) :היּ ֵ
ָרא ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה
ֲל ֶהם ַה ָבּ ָרד ו ֵ
ָרד ע ֵ
ַה ַבּיְ ָתה וְ י ַ
ֲב ָדיו וְ ֶאת ִמ ְקנֵהוּ ֶאל ַה ָבּ ִתּים(21) :
ֵמ ַע ְב ֵדי ַפּ ְרעֹה | ֵהנִ יס ֶאת ע ָ

ֲב ָדיו וְ ֶאת
ַא ֶשׁר לֹא ָשׂם ִלבּוֹ ֶאל ְדּ ַבר יְ הוָה | ַו ַיּ ֲעזֹב ֶאת ע ָ
וֲ
ִמ ְקנֵהוּ ַבּ ָשּׂ ֶדה:
יהי
ָד ָך ַעל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וִ ִ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה נְ ֵטה ֶאת י ְ
)ַ (22ויּ ֶ
אָדם וְ ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ַעל ָכּל ֵע ֶשׂב
ָב ָרד ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַעל ָה ָ
ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (23) :ויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת ַמ ֵטּהוּ ַעל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אָר ָצה | ַויּ ְ
ַמ ֵטר יְ הוָה ָבּ ָרד
ַתּ ֲה ַל ְך ֵאשׁ ְ
וּב ָרד ו ִ
ָתן קֹלֹת ָ
וַיהוָה נ ַ
תוֹך ַה ָבּ ָרד |
ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (24) :וַיְ ִהי ָב ָרד וְ ֵאשׁ ִמ ְת ַל ַקּ ַחת ְבּ ְ
ָכּ ֵבד ְמאֹד ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ָכמֹהוּ ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמאָז ָהיְ ָתה
ַך ַה ָבּ ָרד ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה
ְלגוֹיַ (25) :ויּ ְ
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה | וְ ֵאת ָכּל ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ִה ָכּה ַה ָבּ ָרד וְ ֶאת ָכּל
ֵמ ָ
ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה ִשׁ ֵבּרַ (26) :רק ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן ֲא ֶשׁר ָשׁם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
אַהרֹן
וּל ֲ
לֹא ָהיָה ָבּ ָרד (27) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה וַיִּ ְק ָרא ְלמ ֶֹשׁה ְ
ַאנִ י וְ ַע ִמּי
אתי ַה ָפּ ַעם | יְ הוָה ַה ַצּ ִדּיק ו ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ָח ָט ִ
ַויּ ֶ
ָה ְר ָשׁ ִעיםַ (28) :ה ְע ִתּירוּ ֶאל יְ הוָה וְ ַרב ִמ ְהיֹת קֹלֹת ֱאל ִֹהים
ֹאמר ֵא ָליו
וּב ָרד | ַו ֲא ַשׁ ְלּ ָחה ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ת ִֹספוּן ַל ֲעמֹדַ (29) :ויּ ֶ
ָ
אתי ֶאת ָה ִעיר ֶא ְפרֹשׂ ֶאת ַכּ ַפּי ֶאל יְ הוָה | ַהקֹּלוֹת
מ ֶֹשׁה ְכּ ֵצ ִ
ֶח ָדּלוּן וְ ַה ָבּ ָרד לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ְל ַמ ַען ֵתּ ַדע ִכּי ַליהוָה ָהאָ ֶרץ:
יְ
יראוּן ִמ ְפּנֵי יְ הוָה
ָד ְע ִתּי ִכּי ֶט ֶרם ִתּ ְ
יך | י ַ
ֲב ֶד ָ
אַתּה ַוע ָ
) (30וְ ָ
אָביב
ֻכּ ָתה | ִכּי ַה ְשּׂע ָֹרה ִ
ֱאל ִֹהים (31) :וְ ַה ִפּ ְשׁ ָתּה וְ ַה ְשּׂע ָֹרה נ ָ
ֻסּ ֶמת לֹא נֻכּוּ | ִכּי ֲא ִפילֹת
וְ ַה ִפּ ְשׁ ָתּה ִגּ ְבעֹל (32) :וְ ַה ִח ָטּה וְ ַהכּ ֶ
ֵצא מ ֶֹשׁה ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ִעיר וַיִּ ְפרֹשׂ ַכּ ָפּיו ֶאל
ֵהנָּהַ (33) :ויּ ֵ
אָר ָצה(34) :
וּמ ָטר לֹא נִ ַתּ ְך ְ
ַח ְדּלוּ ַהקֹּלוֹת וְ ַה ָבּ ָרד ָ
יְ הוָה | ַויּ ְ
ַרא ַפּ ְרעֹה ִכּי ָח ַדל ַה ָמּ ָטר וְ ַה ָבּ ָרד וְ ַהקֹּלֹת ַויּ ֶֹסף ַל ֲחטֹא |
ַויּ ְ
ֶחזַק ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶאת
ֲב ָדיוַ (35) :ויּ ֱ
ַכ ֵבּד ִלבּוֹ הוּא ַוע ָ
ַויּ ְ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
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ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה | ִכּי ֲאנִ י ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי ֶאת
)ַ (1ויּ ֶ
וּל ַמ ַען
ֲב ָדיו ְל ַמ ַען ִשׁ ִתי אֹת ַֹתי ֵא ֶלּה ְבּ ִק ְרבּוְֹ (2) :
ִלבּוֹ וְ ֶאת ֵלב ע ָ
וּבן ִבּנְ ָך ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת
אָזנֵי ִבנְ ָך ֶ
ְתּ ַס ֵפּר ְבּ ְ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָהַ (3) :ו ָיּבֹא
אֹת ַֹתי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ָבם | וִ ַ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ֹאמרוּ ֵא ָליו כֹּה ַ
אַהרֹן ֶאל ַפּ ְרעֹה ַויּ ְ
מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ַע ְבדֻנִ י(4) :
ָה ִע ְב ִרים ַעד ָמ ַתי ֵמאַנְ ָתּ ֵל ָענֹת ִמ ָפּנָי | ַשׁ ַלּח ַע ִמּי וְ י ַ

אַר ֶבּה
אַתּה ְל ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ַע ִמּי | ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָמ ָחר ְ
ִכּי ִאם ָמ ֵאן ָ
יוּכל ִל ְראֹת ֶאת ָהאָ ֶרץ |
אָרץ וְ לֹא ַ
ֻל ָך (5) :וְ ִכ ָסּה ֶאת ֵעין ָה ֶ
ִבּ ְגב ֶ
אָכל ֶאת י ֶ
אָכל ֶאת ָכּל
ֶתר ַה ְפּ ֵל ָטה ַהנִּ ְשׁ ֶא ֶרת ָל ֶכם ִמן ַה ָבּ ָרד וְ ַ
וְ ַ
יך
ֲב ֶד ָ
וּב ֵתּי ָכל ע ָ
יך ָ
וּמ ְלאוּ ָב ֶתּ ָ
ָה ֵעץ ַהצּ ֵֹמ ַח ָל ֶכם ִמן ַה ָשּׂ ֶדהָ (6) :
יך ו ֲ
וּב ֵתּי ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר לֹא ָראוּ ֲאב ֶֹת ָ
יך ִמיּוֹם
ַאבוֹת ֲאב ֶֹת ָ
ָ
ֵצא ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה(7) :
יוֹתם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | וַיִּ ֶפן ַויּ ֵ
ֱה ָ
מוֹקשׁ ַשׁ ַלּח
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ֵא ָליו ַעד ָמ ַתי יִ ְהיֶה זֶה ָלנוּ ְל ֵ
ַויּ ְ
יהם | ֲה ֶט ֶרם ֵתּ ַדע ִכּי
ָשׁים וְ י ַ
ֶאת ָה ֲאנ ִ
ַע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אַהרֹן ֶאל ַפּ ְרעֹה
ַיּוּשׁב ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֶאת ֲ
אָב ָדה ִמ ְצ ָריִ ם (8) :ו ַ
ְ
ָמי
יכם | ִמי ו ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְלכוּ ִע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַויּ ֶ
ֵל ְך | ְבּ ָבנֵינוּ
וּב ְז ֵקנֵינוּ נ ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִבּנְ ָע ֵרינוּ ִ
ַהה ְֹל ִכיםַ (9) :ויּ ֶ
ֹאמר
ֵל ְך ִכּי ַחג יְ הוָה ָלנוַּ (10) :ויּ ֶ
וּב ְב ָק ֵרנוּ נ ֵ
נוֹתנוּ ְבּצֹאנֵנוּ ִ
וּב ְב ֵ
ִ
ֲא ֵל ֶהם יְ ִהי ֵכן יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ֲא ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם וְ ֶאת ַט ְפּ ֶכם |
ֵיכם (11) :לֹא ֵכן ְלכוּ נָא ַה ְגּ ָב ִרים וְ ִע ְבדוּ
ְראוּ ִכּי ָר ָעה ֶנגֶד ְפּנ ֶ
ָרשׁ א ָֹתם ֵמ ֵאת ְפּנֵי
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים | וַיְ ג ֶ
ֶאת יְ הוָה ִכּי א ָֹתהּ ֶ
ַפ ְרעֹה:
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ָד ָך ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָבּ ְ
)ַ (12ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה נְ ֵטה י ְ
אָרץ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ֹאכל ֶאת ָכּל ֵע ֶשׂב ָה ֶ
ַעל ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ י ַ
וְ י ַ
ִה ְשׁ ִאיר ַה ָבּ ָרדַ (13) :ויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת ַמ ֵטּהוּ ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
אָרץ ָכּל ַהיּוֹם ַההוּא וְ ָכל ַה ָלּיְ ָלה |
רוּח ָק ִדים ָבּ ֶ
וַיהוָה נִ ַהג ַ
ַעל
אַר ֶבּהַ (14) :ויּ ַ
ָשׂא ֶאת ָה ְ
רוּח ַה ָקּ ִדים נ ָ
ַהבּ ֶֹקר ָהיָה וְ ַ
אַר ֶבּה ַעל ָכּל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַו ָיּנַח ְבּכֹל ְגּבוּל ִמ ְצ ָריִ ם | ָכּ ֵבד
ָה ְ
אַח ָריו לֹא יִ ְהיֶה ֵכּן:
אַר ֶבּה ָכּמֹהוּ וְ ֲ
ְמאֹד ְל ָפנָיו לֹא ָהיָה ֵכן ְ
ֹאכל ֶאת ָכּל
אָרץ ַויּ ַ
ַתּ ְח ַשׁ ְך ָה ֶ
אָרץ ו ֶ
) (15וַיְ ַכס ֶאת ֵעין ָכּל ָה ֶ
נוֹתר
הוֹתיר ַה ָבּ ָרד | וְ לֹא ַ
ֵע ֶשׂב ָה ֶ
אָרץ וְ ֵאת ָכּל ְפּ ִרי ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ִ
וּב ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (16) :וַיְ ַמ ֵהר
ֶרק ָבּ ֵעץ ְ
ָכּל י ֶ
אתי ַליהוָה
ֹאמר ָח ָט ִ
אַהרֹן | ַויּ ֶ
וּל ֲ
ַפּ ְרעֹה ִל ְקרֹא ְלמ ֶֹשׁה ְ
אַך ַה ַפּ ַעם
אתי ְ
יכם וְ ָל ֶכם (17) :וְ ַע ָתּה ָשׂא נָא ַח ָטּ ִ
ֱאל ֵֹה ֶ
ָסר ֵמ ָע ַלי ַרק ֶאת ַה ָמּוֶת ַהזֶּה:
יכם | וְ י ֵ
וְ ַה ְע ִתּירוּ ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַהפ ְֹך יְ הוָה
ֶע ַתּר ֶאל יְ הוָהַ (19) :ויּ ֲ
ֵצא ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה | ַויּ ְ
)ַ (18ויּ ֵ
ָמּה סּוּף | לֹא
אַר ֶבּה וַיִּ ְת ָק ֵעהוּ י ָ
רוּח יָם ָחזָק ְמאֹד וַיִּ ָשּׂא ֶאת ָה ְ
ַ
אַר ֶבּה ֶא ָחד ְבּכֹל ְגּבוּל ִמ ְצ ָריִ ם (20) :וַיְ ַחזֵּק יְ הוָה ֶאת
נִ ְשׁאַר ְ
ֵלב ַפּ ְרעֹה | וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:

יהי ח ֶֹשׁ ְך
ָד ָך ַעל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וִ ִ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה נְ ֵטה י ְ
)ַ (21ויּ ֶ
ָמשׁ ח ֶֹשׁ ְךַ (22) :ויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת יָדוֹ ַעל
ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ י ֵ
ָמים:
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וַיְ ִהי ח ֶֹשׁ ְך ֲא ֵפ ָלה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
אָחיו וְ לֹא ָקמוּ ִאישׁ ִמ ַתּ ְח ָתּיו ְשׁל ֶֹשׁת
) (23לֹא ָראוּ ִאישׁ ֶאת ִ
מוֹשׁב ָֹתם (24) :וַיִּ ְק ָרא
וּל ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיָה אוֹר ְבּ ְ
ָמים | ְ
יִ
ֹאמר ְלכוּ ִע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ַרק צֹאנְ ֶכם
ַפ ְרעֹה ֶאל מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה גַּם
ֵל ְך ִע ָמּ ֶכםַ (25) :ויּ ֶ
ֻצּג | גַּם ַט ְפּ ֶכם י ֵ
וּב ַק ְר ֶכם י ָ
ְ
ָדנוּ ְז ָב ִחים וְ עֹלוֹת | וְ ָע ִשׂינוּ ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ(26) :
אַתּה ִתּ ֵתּן ְבּי ֵ
ָ
ֵל ְך ִע ָמּנוּ לֹא ִת ָשּׁ ֵאר ַפּ ְר ָסה ִכּי ִמ ֶמּנּוּ נִ ַקּח ַל ֲעבֹד
וְ גַם ִמ ְקנֵנוּ י ֵ
ֵדע ַמה ַנּ ֲעבֹד ֶאת יְ הוָה ַעד
ַחנוּ לֹא נ ַ
ַאנ ְ
ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ו ֲ
אָבה
בּ ֵֹאנוּ ָשׁ ָמּה (27) :וַיְ ַחזֵּק יְ הוָה ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה | וְ לֹא ָ
ֹאמר לוֹ ַפ ְרעֹה ֵל ְך ֵמ ָע ָלי | ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶאל תּ ֶֹסף
ְל ַשׁ ְלּ ָחםַ (28) :ויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֵכּן
ְראוֹת ָפּנַי ִכּי ְבּיוֹם ְרא ְֹת ָך ָפנַי ָתּמוּתַ (29) :ויּ ֶ
ֶיך:
ִדּ ַבּ ְר ָתּ | לֹא א ִֹסף עוֹד ְראוֹת ָפּנ ָ
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אָביא ַעל ַפּ ְרעֹה וְ ַעל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה עוֹד ֶנגַע ֶא ָחד ִ
)ַ (1ויּ ֶ
ָרשׁ
ָרשׁ יְ ג ֵ
אַח ֵרי ֵכן יְ ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם ִמזֶּה | ְכּ ַשׁ ְלּחוֹ ָכּ ָלה גּ ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ֲ
אָזנֵי ָה ָעם | וְ יִ ְשׁ ֲאלוּ ִאישׁ ֵמ ֵאת
ֶא ְת ֶכם ִמזֶּהַ (2) :דּ ֶבּר נָא ְבּ ְ
ָהב (3) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה
וּכ ֵלי ז ָ
עוּתהּ ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
ֵר ֵעהוּ וְ ִא ָשּׁה ֵמ ֵאת ְר ָ
ֶאת ֵחן ָה ָעם ְבּ ֵעינֵי ִמ ְצ ָריִ ם | גַּם ָה ִאישׁ מ ֶֹשׁה גָּדוֹל ְמאֹד ְבּ ֶא ֶרץ
ֹאמר מ ֶֹשׁה
וּב ֵעינֵי ָה ָעםַ (4) :ויּ ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵעינֵי ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ְ
יוֹצא ְבּתוֹ ְך ִמ ְצ ָריִ ם(5) :
אָמר יְ הוָה | ַכּ ֲחצֹת ַה ַלּיְ ָלה ֲאנִ י ֵ
כֹּה ַ
וּמת ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכוֹר ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַעד
ֵ
אַחר ָה ֵר ָחיִ ם | וְ כֹל ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמה(6) :
ְבּכוֹר ַה ִשּׁ ְפ ָחה ֲא ֶשׁר ַ
וְ ָהיְ ָתה ְצ ָע ָקה ְגד ָֹלה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲא ֶשׁר ָכּמֹהוּ לֹא
נִ ְהי ָ
ֶח ַרץ ֶכּ ֶלב
וּלכֹל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא י ֱ
ָתה וְ ָכמֹהוּ לֹא ת ִֹסףְ (7) :
ַפ ֶלה יְ הוָה ֵבּין
ְלשֹׁנוֹ ְל ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה | ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ֲא ֶשׁר י ְ
ֲב ֶד ָ
ָרדוּ ָכל ע ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
יך ֵא ֶלּה ֵא ַלי וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ
וּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :וְ י ְ
אַח ֵרי ֵכן ֵא ֵצא |
יך וְ ֲ
ִלי ֵלאמֹר ֵצא אַ ָתּה וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ֶל ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
ֵצא ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה ָבּ ֳח ִרי אָףַ (9) :ויּ ֶ
ַויּ ֵ
לֹא יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
מוֹפ ַתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
יכם ַפּ ְרעֹה | ְל ַמ ַען ְרבוֹת ְ

אַהרֹן ָעשׂוּ ֶאת ָכּל ַהמּ ְֹפ ִתים ָה ֵא ֶלּה ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה |
) (10וּמ ֶֹשׁה וְ ֲ
אַרצוֹ:
וַיְ ַחזֵּק יְ הוָה ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ְ
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ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
אַהרֹן ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹר:
)ַ (1ויּ ֶ
)ַ (2הח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ָל ֶכם רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים | ִראשׁוֹן הוּא ָל ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ֶבּ ָעשֹׂר ַלח ֶֹדשׁ
ַה ָשּׁנָהַ (3) :דּ ְבּרוּ ֶאל ָכּל ע ַ
ַהזֶּה | וְ יִ ְקחוּ ָל ֶהם ִאישׁ ֶשׂה ְל ֵבית אָבֹת ֶשׂה ַל ָבּיִ ת (4) :וְ ִאם
וּשׁ ֵכנוֹ ַה ָקּרֹב ֶאל ֵבּיתוֹ
יִ ְמ ַעט ַה ַבּיִ ת ִמ ְהיֹת ִמ ֶשּׂה וְ ָל ַקח הוּא ְ
אָכלוֹ ָתּכֹסּוּ ַעל ַה ֶשּׂהֶ (5) :שׂה
ְבּ ִמ ְכ ַסת נְ ָפשֹׁת | ִאישׁ ְל ִפי ְ
וּמן ָה ִע ִזּים
ָכר ֶבּן ָשׁנָה יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ִמן ַה ְכּ ָב ִשׂים ִ
ָת ִמים ז ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ
ִתּ ָקּחוּ (6) :וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַעד ְ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם(7) :
ַהזֶּה | וְ ָשׁ ֲחטוּ אֹתוֹ כֹּל ְק ַהל ע ַ
ָתנוּ ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת וְ ַעל ַה ַמּ ְשׁקוֹף | ַעל
וְ ָל ְקחוּ ִמן ַה ָדּם וְ נ ְ
אָכלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ַלּיְ ָלה
ֹאכלוּ אֹתוֹ ָבּ ֶהם (8) :וְ ְ
ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאכלוּ
ֹאכ ֻלהוּ (9) :אַל תּ ְ
וּמצּוֹת ַעל ְמר ִֹרים י ְ
ַהזֶּה | ְצ ִלי ֵאשׁ ַ
ֻשּׁל ַבּ ָמּיִ ם | ִכּי ִאם ְצ ִלי ֵאשׁ רֹאשׁוֹ ַעל ְכּ ָר ָעיו
וּב ֵשׁל ְמב ָ
ִמ ֶמּנּוּ נָא ָ
תוֹתירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר | וְ ַהנּ ָֹתר ִמ ֶמּנּוּ ַעד
וְ ַעל ִק ְרבּוֹ (10) :וְ לֹא ִ
ֻרים
ֵיכם ֲחג ִ
ֹאכלוּ אֹתוֹ ָמ ְתנ ֶ
בּ ֶֹקר ָבּ ֵאשׁ ִתּ ְשׂרֹפוּ (11) :וְ ָכ ָכה תּ ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם אֹתוֹ ְבּ ִח ָפּזוֹן
ֶד ֶכם | ו ֲ
וּמ ֶקּ ְל ֶכם ְבּי ְ
יכם ַ
יכם ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
ֲל ֶ
ַנע ֵ
ֶפּ ַסח הוּא ַליהוָה (12) :וְ ָע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ֶזּה
וּב ָכל
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה | ְ
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָ
וְ ִה ֵכּ ִ
ֱשׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲאנִ י יְ הוָה (13) :וְ ָהיָה ַה ָדּם ָל ֶכם
ֱאלֹ ֵהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶאע ֶ
יתי ֶאת ַה ָדּם וּ ָפ ַס ְח ִתּי
אַתּם ָשׁם וְ ָר ִא ִ
ְלאֹת ַעל ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ֶ
ֲל ֶכם | וְ לֹא יִ ְהיֶה ָב ֶכם ֶנגֶף ְל ַמ ְשׁ ִחית ְבּ ַהכּ ִֹתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
עֵ
) (14וְ ָהיָה ַהיּוֹם ַהזֶּה ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג ַליהוָה |
ָמים ַמצּוֹת
עוֹלם ְתּ ָחגֻּהוִּ (15) :שׁ ְב ַעת י ִ
יכם ֻח ַקּת ָ
ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם | ִכּי ָכּל
אַך ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַתּ ְשׁ ִבּיתוּ ְשּׂאֹר ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
ֹאכלוּ ְ
תּ ֵ
א ֵֹכל ָח ֵמץ וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִמיּוֹם ָה ִראשֹׁן ַעד
יעי
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּביּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ַ
יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִעיַ (16) :
אַך ֲא ֶשׁר
ֵע ֶשׂה ָב ֶהם ְ
אכה לֹא י ָ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ָכּל ְמ ָל ָ
ֶפשׁ הוּא ְל ַבדּוֹ י ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת
ֵע ֶשׂה ָל ֶכםְ (17) :
ֵאָכל ְל ָכל נ ֶ
י ֵ
יכם ֵמ ֶא ֶרץ
אוֹת ֶ
אתי ֶאת ִצ ְב ֵ
הוֹצ ִ
ַה ַמּצּוֹת ִכּי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ֵ

עוֹלם:
יכם ֻח ַקּת ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ַהיּוֹם ַהזֶּה ְלדֹר ֵֹת ֶ
ִמ ְצ ָריִ ם | ְ
ֹאכלוּ ַמצֹּת |
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב תּ ְ
)ָ (18בּ ִראשֹׁן ְבּ ְ
ָמים ְשׂאֹר
ַעד יוֹם ָה ֶא ָחד וְ ֶע ְשׂ ִרים ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ָע ֶרבִ (19) :שׁ ְב ַעת י ִ
ֶפשׁ
יכם | ִכּי ָכּל א ֵֹכל ַמ ְח ֶמ ֶצת וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
לֹא יִ ָמּ ֵצא ְבּ ָב ֵתּ ֶ
אָרץָ (20) :כּל ַמ ְח ֶמ ֶצת
וּב ֶא ְז ַרח ָה ֶ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּגֵּר ְ
ַה ִהוא ֵמע ַ
יכם תּ ְ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
לֹא ת ֵ
ֹאכלוּ ַמצּוֹת:
ֹאכלוּ | ְבּכֹל ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם | ִמ ְשׁכוּ
) (21וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ָכל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
וּל ַק ְח ֶתּם
יכם וְ ַשׁ ֲחטוּ ַה ָפּ ַסחְ (22) :
וּקחוּ ָל ֶכם צֹאן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ
ְ
ַע ֶתּם ֶאל ַה ַמּ ְשׁקוֹף
ֻדּת ֵאזוֹב ְ
ֲאג ַ
וּט ַב ְל ֶתּם ַבּ ָדּם ֲא ֶשׁר ַבּ ַסּף וְ ִהגּ ְ
אַתּם לֹא ֵת ְצאוּ ִאישׁ
וְ ֶאל ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַבּ ָסּף | וְ ֶ
ִמ ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ַעד בּ ֶֹקר (23) :וְ ָע ַבר יְ הוָה ִלנְ גֹּף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
וּפ ַסח יְ הוָה
וְ ָראָה ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ַמּ ְשׁקוֹף וְ ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת | ָ
יכם ִלנְ גֹּף(24) :
ַעל ַה ֶפּ ַתח וְ לֹא יִ ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵתּ ֶ
עוֹלם(25) :
ֶיך ַעד ָ
וּל ָבנ ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ְל ָחק ְל ָך ְ
ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן יְ הוָה ָל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר |
וְ ָהיָה ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
יכם
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת (26) :וְ ָהיָה ִכּי י ְ
ְ
ַא ַמ ְר ֶתּם ז ַ
ֵיכם | ָמה ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכם (27) :ו ֲ
ֶבח ֶפּ ַסח
ְבּנ ֶ
הוּא ַליהוָה ֲא ֶשׁר ָפּ ַסח ַעל ָבּ ֵתּי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּנ ְָגפּוֹ ֶאת
ֵלכוּ
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ָבּ ֵתּינוּ ִה ִצּיל | וַיִּ קֹּד ָה ָעם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוַּ (28) :ויּ ְ
אַהרֹן ֵכּן
ַו ַיּעֲשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֲ
) (29וַיְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה וַיהוָה ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ
ָעשׂוּ:
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכֹר ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַעד ְבּכוֹר ַה ְשּׁ ִבי ֲא ֶשׁר
ָקם ַפּ ְרעֹה ַליְ ָלה הוּא
ְבּ ֵבית ַהבּוֹר | וְ כֹל ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמהַ (30) :ויּ ָ
ַתּ ִהי ְצ ָע ָקה ְגד ָֹלה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי ֵאין
ֲב ָדיו וְ ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ו ְ
וְ ָכל ע ָ
וּל ֲ
ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ֵאין ָשׁם ֵמת (31) :וַיִּ ְק ָרא ְלמ ֶֹשׁה ְ
אַהרֹן ַליְ ָלה
וּלכוּ
אַתּם גַּם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְ
תּוֹך ַע ִמּי גַּם ֶ
ֹאמר קוּמוּ ְצּאוּ ִמ ְ
ַויּ ֶ
ִע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ְכּ ַד ֶבּ ְר ֶכם (32) :גַּם צֹאנְ ֶכם גַּם ְבּ ַק ְר ֶכם ְקחוּ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ו ֵ
ַתּ ֱחזַק ִמ ְצ ַריִ ם
וּב ַר ְכ ֶתּם גַּם א ִֹתי (33) :ו ֶ
ָלכוּ | ֵ
אָמרוּ ֻכּ ָלּנוּ ֵמ ִתים(34) :
אָרץ | ִכּי ְ
ַעל ָה ָעם ְל ַמ ֵהר ְל ַשׁ ְלּ ָחם ִמן ָה ֶ
ֶח ָמץ | ִמ ְשׁ ֲאר ָֹתם ְצ ֻררֹת
וַיִּ ָשּׂא ָה ָעם ֶאת ְבּ ֵצקוֹ ֶט ֶרם י ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָעשׂוּ ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה |
ְבּ ִשׂ ְמל ָֹתם ַעל ִשׁ ְכ ָמםְ (35) :
וּשׂ ָמלֹת (36) :וַיהוָה
ָהב ְ
וּכ ֵלי ז ָ
וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
ָתן ֶאת ֵחן ָה ָעם ְבּ ֵעינֵי ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ְ
נַ
ַצּלוּ ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם:
ַשׁ ִאלוּם | וַיְ נ ְ

) (37וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ֻסכּ ָֹתה | ְכּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף
ַר ְג ִלי ַה ְגּ ָב ִרים ְל ַבד ִמ ָטּף (38) :וְ גַם ֵע ֶרב ַרב ָע ָלה ִא ָתּם | וְ צֹאן
וּב ָקר ִמ ְקנֶה ָכּ ֵבד ְמאֹדַ (39) :ויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשׁר ִ
ָ
הוֹציאוּ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֻעגֹת ַמצּוֹת ִכּי לֹא ָח ֵמץ | ִכּי ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ לֹא
וּמוֹשׁב ְבּנֵי
ַ
ָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ גַם ֵצ ָדה לֹא ָעשׂוּ ָל ֶהם(40) :
יְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
ָשׁבוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה וְ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה | וַיְ ִהי
ָשׁנָה (41) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה וְ ְ
ָצאוּ ָכּל ִצ ְבאוֹת יְ הוָה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(42) :
ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה י ְ
הוֹציאָם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | הוּא
ֵליל ִשׁ ֻמּ ִרים הוּא ַליהוָה ְל ִ
ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ַליהוָה ִשׁ ֻמּ ִרים ְל ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלדֹר ָֹתם:
אַהרֹן זֹאת ֻח ַקּת ַה ָפּ ַסח | ָכּל ֶבּן
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)ַ (43ויּ ֶ
ֵכר לֹא י ַ
וּמ ְל ָתּה
ֹאכל בּוֹ (44) :וְ ָכל ֶע ֶבד ִאישׁ ִמ ְקנַת ָכּ ֶסף | ַ
נָ
ֹאכל בּוֹ(46) :
תּוֹשׁב וְ ָשׂ ִכיר לֹא י ַ
ָ
ֹאכל בּוֹ(45) :
אֹתוֹ אָז י ַ
חוּצה | וְ ֶע ֶצם
תוֹציא ִמן ַה ַבּיִ ת ִמן ַה ָבּ ָשׂר ָ
ֵאָכל לֹא ִ
ְבּ ַביִ ת ֶא ָחד י ֵ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַיעֲשׂוּ אֹתוֹ (48) :וְ ִכי
לֹא ִת ְשׁ ְבּרוּ בוָֹ (47) :כּל ע ַ
ָכר וְ אָז יִ ְק ַרב
יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר וְ ָע ָשׂה ֶפ ַסח ַליהוָה ִהמּוֹל לוֹ ָכל ז ָ
ֹאכל בּוֹ(49) :
אָרץ | וְ ָכל ָע ֵרל לֹא י ַ
ַל ֲעשֹׂתוֹ וְ ָהיָה ְכּ ֶא ְז ַרח ָה ֶ
תוֹכ ֶכםַ (50) :ו ַיּעֲשׂוּ ָכּל
אַחת יִ ְהיֶה ָל ֶא ְז ָרח | וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
תּוֹרה ַ
ָ
אַהרֹן ֵכּן ָעשׂוּ:
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֶאת ֲ
הוֹציא יְ הוָה ֶאת ְבּנֵי
ִ
) (51וַיְ ִהי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה |
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִצ ְבא ָֹתם:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :ק ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר
ֹאמר
וּב ְבּ ֵה ָמה | ִלי הוּאַ (3) :ויּ ֶ
אָדם ַ
ָכּל ֶר ֶחם ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָ
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם זָכוֹר ֶאת ַהיּוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר יְ ָצ ֶ
הוֹציא יְ הוָֹה ֶא ְת ֶכם ִמזֶּה | וְ לֹא
ֲב ִדים ִכּי ְבּחֹזֶק יָד ִ
ִמ ֵבּית ע ָ
י ֵ
אָביב (5) :וְ ָהיָה
אַתּם י ְֹצ ִאים | ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
ֵאָכל ָח ֵמץַ (4) :היּוֹם ֶ
יא ָך יְ הוָה ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִחוִּ י
ִכי יְ ִב ֲ
יך ָל ֶתת ָל ְך ֶא ֶרץ ז ַ
בוּסי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
וּד ָבשׁ |
ָבת ָח ָלב ְ
וְ ַהיְ ִ
ָמים
וְ ָע ַב ְד ָתּ ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּהִ (6) :שׁ ְב ַעת י ִ
ֵאָכל ֵאת
יעי ַחג ַליהוָהַ (7) :מצּוֹת י ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאכל ַמצֹּת | ַ
תּ ַ
ֵר ֶאה ְל ָך ְשׂאֹר ְבּ ָכל
ָמים | וְ לֹא י ָ
ֵר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ וְ לֹא י ָ
ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ

ַד ָתּ ְל ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר | ַבּעֲבוּר זֶה ָע ָשׂה
ֻל ָך (8) :וְ ִהגּ ְ
ְגּב ֶ
ָד ָך
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם (9) :וְ ָהיָה ְל ָך ְלאוֹת ַעל י ְ
יְ הוָה ִלי ְבּ ֵצ ִ
תּוֹרת יְ הוָה ְבּ ִפ ָ
ֶיך ְל ַמ ַען ִתּ ְהיֶה ַ
וּל ִז ָכּרוֹן ֵבּין ֵעינ ָ
יך | ִכּי ְבּיָד
ְ
הוֹצ ֲא ָך יְ הוָֹה ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם (10) :וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ַה ֻח ָקּה
ִ
ָקה
ֲחז ָ
) (11וְ ָהיָה ִכּי יְ ִב ֲא ָך
ימה:
ָמ ָ
ָמים י ִ
ֲדהּ | ִמיּ ִ
ַהזֹּאת ְלמוֹע ָ
יְ הוָה ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ָך וְ ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך | וּנְ ָתנָהּ ָל ְך:
ֲב ְר ָתּ ָכל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ַליהוָֹה | וְ ָכל ֶפּ ֶטר ֶשׁגֶר ְבּ ֵה ָמה
) (12וְ ַהע ַ
ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְל ָך ַה ְזּ ָכ ִרים ַליהוָה (13) :וְ ָכל ֶפּ ֶטר ֲחמֹר ִתּ ְפ ֶדּה
ֶיך ִתּ ְפ ֶדּה:
אָדם ְבּ ָבנ ָ
ֲר ְפתּוֹ | וְ כֹל ְבּכוֹר ָ
ְב ֶשׂה וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶדּה ַוע ַ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
אָל ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר ֵלאמֹר ַמה זֹּאת | וְ ַ
) (14וְ ָהיָה ִכּי יִ ְשׁ ְ
ֲב ִדים (15) :וַיְ ִהי ִכּי
הוֹציאָנוּ יְ הוָה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
ְבּחֹזֶק יָד ִ
ַהרֹג יְ הוָֹה ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ִה ְק ָשׁה ַפ ְרעֹה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ ַויּ ֲ
אָדם וְ ַעד ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמה | ַעל ֵכּן ֲאנִ י ז ֵֹב ַח ַליהוָה ָכּל ֶפּ ֶטר
ִמ ְבּכֹר ָ
ָד ָכה
ֶר ֶחם ַה ְזּ ָכ ִרים וְ ָכל ְבּכוֹר ָבּנַי ֶא ְפ ֶדּה (16) :וְ ָהיָה ְלאוֹת ַעל י ְ
הוֹציאָנוּ יְ הוָה ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
ֶיך | ִכּי ְבּחֹזֶק יָד ִ
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ָ
וּל ָ
ְ
ָחם ֱאל ִֹהים ֶדּ ֶר ְך
) (17וַיְ ִהי ְבּ ַשׁ ַלּח ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם וְ לֹא נ ָ
ָחם ָה ָעם
אָמר ֱאל ִֹהים ֶפּן יִ נּ ֵ
ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִכּי ָקרוֹב הוּא | ִכּי ַ
ַסּב ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָעם
ִבּ ְרא ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה וְ ָשׁבוּ ִמ ְצ ָריְ ָמהַ (18) :ויּ ֵ
ַח ֻמ ִשׁים ָעלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ֶדּ ֶר ְך ַה ִמּ ְד ָבּר יַם סוּף | ו ֲ
יוֹסף ִעמּוֹ | ִכּי ַה ְשׁ ֵבּ ַע
ִמ ְצ ָריִ ם (19) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַע ְצמוֹת ֵ
יע ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ָפּקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם
ִה ְשׁ ִבּ ַ
ַחנוּ
יתם ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמזֶּה ִא ְתּ ֶכם (20) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ֻסּכֹּת | ַויּ ֲ
ֲל ֶ
וְ ַהע ִ
יוֹמם ְבּ ַעמּוּד
ֵיהם ָ
ְב ֵא ָתם ִבּ ְק ֵצה ַה ִמּ ְד ָבּר (21) :וַיהוָה ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
ָענָן ַלנְ ח ָֹתם ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ַליְ ָלה ְבּ ַעמּוּד ֵאשׁ ְל ָה ִאיר ָל ֶהם | ָל ֶל ֶכת
יוֹמם וְ ַעמּוּד ָה ֵאשׁ
ָמישׁ ַעמּוּד ֶה ָענָן ָ
ָליְ ָלה (22) :לֹא י ִ
יוֹמם ו ָ
ָ
ָליְ ָלה | ִל ְפנֵי ָה ָעם:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָֹה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּבין ַהיָּם | ִל ְפנֵי ַבּ ַעל
ַחנוּ ִל ְפנֵי ִפּי ַה ִחירֹת ֵבּין ִמ ְגדֹּל ֵ
ָשׁבוּ וְ י ֲ
וְ י ֻ
אָמר ַפּ ְרעֹה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻב ִכים
ְצפֹן נִ ְכחוֹ ַת ֲחנוּ ַעל ַהיָּם (3) :וְ ַ
ַק ִתּי ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה
יהם ַה ִמּ ְד ָבּר (4) :וְ ִחזּ ְ
ֲל ֶ
אָרץ | ָסגַר ע ֵ
ֵהם ָבּ ֶ
ָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי
וּב ָכל ֵחילוֹ וְ י ְ
יהם וְ ִא ָכּ ְב ָדה ְבּ ַפ ְרעֹה ְ
אַח ֵר ֶ
וְ ָר ַדף ֲ

ֲאנִ י יְ הוָה | ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכןַ (5) :ויֻּגַּד ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ָב ַרח ָה ָעם |
ֹאמרוּ ַמה זֹּאת ָע ִשׂינוּ ִכּי
ֲב ָדיו ֶאל ָה ָעם ַויּ ְ
ֵה ֵפ ְך ְל ַבב ַפּ ְרעֹה ַוע ָ
ַויּ ָ
ֶאסֹר ֶאת ִר ְכבּוֹ | וְ ֶאת ַעמּוֹ
ִשׁ ַלּ ְחנוּ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנוַּ (6) :ויּ ְ
ָל ַקח ִעמּוֹ (7) :וַיִּ ַקּח ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶר ֶכב ָבּחוּר וְ כֹל ֶר ֶכב ִמ ְצ ָריִ ם |
וְ ָשׁ ִל ִשׁם ַעל כֻּלּוֹ (8) :וַיְ ַחזֵּק יְ הוָֹה ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְֹצ ִאים ְבּיָד ָר ָמה(9) :
אַח ֵרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְ
וַיִּ ְרדֹּף ֲ
אוֹתם חֹנִ ים ַעל ַהיָּם ָכּל סוּס
ַשּׂיגוּ ָ
יהם ַויּ ִ
אַח ֵר ֶ
וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֲ
וּפ ָר ָשׁיו וְ ֵחילוֹ | ַעל ִפּי ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַבּ ַעל ְצפֹן(10) :
ֶר ֶכב ַפּ ְרעֹה ָ
ֵיהם וְ ִהנֵּה ִמ ְצ ַריִ ם
וּפ ְרעֹה ִה ְק ִריב | וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֵעינ ֶ
ַ
יראוּ ְמאֹד וַיִּ ְצעֲקוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה:
יהם וַיִּ ְ
אַח ֵר ֶ
נ ֵֹס ַע ֲ
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ַה ִמ ְבּ ִלי ֵאין ְק ָב ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַק ְח ָתּנוּ
)ַ (11ויּ ְ
הוֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם(12) :
ית ָלּנוּ ְל ִ
ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ַמה זֹּאת ָע ִשׂ ָ
ֲהלֹא זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְרנוּ ֵא ֶל ָ
יך ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹר ֲח ַדל ִמ ֶמּנּוּ
ַע ְב ָדה ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי טוֹב ָלנוּ ֲעבֹד ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֻמּ ֵתנוּ
וְ נ ַ
וּראוּ
ַצבוּ ְ
יראוּ ִה ְתי ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָבּרַ (13) :ויּ ֶ
יתם ֶאת
ֲשׂה ָל ֶכם ַהיּוֹם | ִכּי ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ
ֶאת יְ ַ
שׁוּעת יְ הוָה ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
עוֹלם (14) :יְ הוָה
ִמ ְצ ַריִ ם ַהיּוֹם לֹא ת ִֹסיפוּ ִל ְרא ָֹתם עוֹד ַעד ָ
אַתּם ַתּ ֲח ִרישׁוּן:
יִ ָלּ ֵחם ָל ֶכם | וְ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַמה ִתּ ְצ ַעק ֵא ָלי | ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי
)ַ (15ויּ ֶ
ָד ָך ַעל
אַתּה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְטּ ָך וּנְ ֵטה ֶאת י ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ָסּעוּ (16) :וְ ָ
ַבּ ָשׁה(17) :
תוֹך ַהיָּם ַבּיּ ָ
וּב ָק ֵעהוּ | וְ ָיבֹאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
ַה ָיּם ְ
אַח ֵר ֶ
ַאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ַחזֵּק ֶאת ֵלב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָיבֹאוּ ֲ
יהם | וְ ִא ָכּ ְב ָדה
וֲ
ָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי
וּב ָפ ָר ָשׁיו (18) :וְ י ְ
וּב ָכל ֵחילוֹ ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
ְבּ ַפ ְרעֹה ְ
וּב ָפ ָר ָשׁיו (19) :וַיִּ ַסּע
ֲאנִ י יְ הוָה | ְבּ ִה ָכּ ְב ִדי ְבּ ַפ ְרעֹה ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
יהם |
אַח ֵר ֶ
ֵל ְך ֵמ ֲ
אַך ָה ֱאל ִֹהים ַהה ֵֹל ְך ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ַמ ְל ְ
יהםַ (20) :ו ָיּבֹא ֵבּין
אַח ֵר ֶ
ֵיהם ַו ַיּ ֲעמֹד ֵמ ֲ
וַיִּ ַסּע ַעמּוּד ֶה ָענָן ִמ ְפּנ ֶ
ָאר ֶאת
וּבין ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ִהי ֶה ָענָן וְ ַהח ֶֹשׁ ְך ַויּ ֶ
ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
ַה ָלּיְ ָלה | וְ לֹא ָק ַרב זֶה ֶאל זֶה ָכּל ַה ָלּיְ ָלהַ (21) :ויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת
רוּח ָק ִדים ַעזָּה ָכּל ַה ַלּיְ ָלה
ַיּוֹל ְך יְ הוָה ֶאת ַהיָּם ְבּ ַ
יָדוֹ ַעל ַהיָּם ו ֶ
ָשׂם ֶאת ַהיָּם ֶל ָח ָר ָבה | וַיִּ ָבּ ְקעוּ ַה ָמּיִ םַ (22) :ו ָיּבֹאוּ ְבנֵי
ַויּ ֶ
ימינָם
ַבּ ָשׁה | וְ ַה ַמּיִ ם ָל ֶהם ח ָֹמה ִמ ִ
תוֹך ַהיָּם ַבּיּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
יהם כֹּל סוּס
אַח ֵר ֶ
ֹאלם (23) :וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם ַו ָיּבֹאוּ ֲ
וּמ ְשּׂמ ָ
ִ
ַפּ ְרעֹה ִר ְכבּוֹ ָ
אַשׁמ ֶֹרת
תּוֹך ַהיָּםַ (24) :ויְ ִהי ְבּ ְ
ְ
וּפ ָר ָשׁיו | ֶאל
ָהם
ַשׁ ֵקף יְ הוָה ֶאל ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ַעמּוּד ֵאשׁ וְ ָענָן | ַויּ ָ
ַהבּ ֶֹקר ַויּ ְ

ַהגֵהוּ
ָסר ֵאת א ַֹפן ַמ ְר ְכּב ָֹתיו וַיְ נ ֲ
ֵאת ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ָריִ םַ (25) :ויּ ַ
אָנוּסה ִמ ְפּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי יְ הוָה נִ ְל ָחם
ָ
ֹאמר ִמ ְצ ַריִ ם
ִבּ ְכ ֵבדֻת | ַויּ ֶ
ָל ֶהם ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה נְ ֵטה ֶאת י ְ
ָשׁבוּ
ָד ָך ַעל ַהיָּם | וְ י ֻ
)ַ (26ויּ ֶ
ַה ַמּיִ ם ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִר ְכבּוֹ וְ ַעל ָפּ ָר ָשׁיוַ (27) :ויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת ָידוֹ
ָסים
וּמ ְצ ַריִ ם נ ִ
יתנוֹ ִ
ָשׁב ַהיָּם ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקר ְל ֵא ָ
ַעל ַהיָּם ַויּ ָ
ָשׁבוּ
תוֹך ַהיָּםַ (28) :ויּ ֻ
ַער יְ הוָה ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ְ
ִל ְק ָראתוֹ | וַיְ נ ֵ
ַה ַמּיִ ם וַיְ ַכסּוּ ֶאת ָה ֶר ֶכב וְ ֶאת ַה ָפּ ָר ִשׁים ְלכֹל ֵחיל ַפּ ְרעֹה
וּבנֵי
יהם ַבּיָּם | לֹא נִ ְשׁאַר ָבּ ֶהם ַעד ֶא ָחדְ (29) :
אַח ֵר ֶ
ַה ָבּ ִאים ֲ
ימינָם
תוֹך ַהיָּם | וְ ַה ַמּיִ ם ָל ֶהם ח ָֹמה ִמ ִ
ַבּ ָשׁה ְבּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַביּ ָ
ַיּוֹשׁע יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד
ֹאלם (30) :ו ַ
וּמ ְשּׂמ ָ
ִ
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמת ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם(31) :
ִמ ְצ ָריִ ם | ַויּ ְ
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּד ַה ְגּד ָֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם
ַויּ ְ
וּבמ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ:
ַא ִמינוּ ַבּיהוָה ְ
יראוּ ָה ָעם ֶאת יְ הוָה | ַויּ ֲ
וַיִּ ְ
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וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָ
ָשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
ירה ַהזֹּאת ַליהוָה
) (1אָז י ִ
ירה ַליהוָה ִכּי ָגאֹה גָּאָה סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה
אָשׁ ָ
ֹאמרוּ ֵלאמֹר | ִ
ַויּ ְ
ישׁוּעה | זֶה ֵא ִלי וְ אַנְ וֵהוּ
ַביָּםָ (2) :ע ִזּי וְ ִז ְמ ָרת יָהּ וַיְ ִהי ִלי ִל ָ
אָבי ו ֲ
ֱאל ֵֹהי ִ
ַאר ְֹמ ֶמנְ הוּ (3) :יְ הוָה ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה | יְ הוָה ְשׁמוֹ:
וּמ ְב ַחר ָשׁ ִל ָשׁיו ֻט ְבּעוּ ְביַם
ָרה ַביָּם | ִ
)ַ (4מ ְר ְכּבֹת ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ י ָ
אָבן (6) :יְ ִמינְ ָך
ָרדוּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ ֶ
סוּףְ (5) :תּהֹמֹת יְ ַכ ְסיֻמוּ | י ְ
וּברֹב ְגּאוֹנְ ָך
ֶא ָדּ ִרי ַבּכּ ַֹח | יְ ִמינְ ָך יְ הוָה ִתּ ְר ַעץ אוֹיֵבְ (7) :
יְ הוָה נ ְ
יך
אַפּ ָ
רוּח ֶ
וּב ַ
ֹאכ ֵלמוֹ ַכּ ַקּשְׁ (8) :
יך | ְתּ ַשׁ ַלּח ֲחרֹנְ ָך י ְ
ַתּ ֲהרֹס ָק ֶמ ָ
ֶע ְרמוּ ַמיִ ם נִ ְצּבוּ ְכמוֹ נֵד נ ְֹז ִלים | ָק ְפאוּ ְתהֹמֹת ְבּ ֶלב יָם(9) :
נֶ
אָריק
ַפ ִשׁי ִ
אַשּׂיג ֲא ַח ֵלּק ָשׁ ָלל | ִתּ ְמ ָל ֵאמוֹ נ ְ
ַ
אָמר אוֹיֵב ֶא ְרדֹּף ִ
רוּח ָך ִכּ ָסּמוֹ יָם | ָצלֲלוּ
ָשׁ ְפ ָתּ ְב ֲ
ָדי (10) :נ ַ
ישׁמוֹ י ִ
תּוֹר ֵ
ִ
ַח ְר ִבּי
יריםִ (11) :מי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם יְ הוָה ִמי
אַדּ ִ
עוֹפ ֶרת ְבּ ַמיִ ם ִ
ַכּ ֶ
ָכּמ ָֹכה נ ְ
ית
ָט ָ
נוֹרא ְת ִהלֹּת ע ֵֹשׂה ֶפ ֶלא (12) :נ ִ
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ | ָ
ֵה ְל ָתּ
ָאָל ָתּ | נ ַ
ית ְב ַח ְס ְדּ ָך ַעם זוּ גּ ְ
ָח ָ
אָרץ (13) :נ ִ
יְ ִמינְ ָך ִתּ ְב ָל ֵעמוֹ ֶ
אָחז
ְב ָע ְזּ ָך ֶאל נְ וֵה ָק ְד ֶשׁ ָךָ (14) :שׁ ְמעוּ ַע ִמּים יִ ְרגָּזוּן | ִחיל ַ
ילי מוֹאָב
אַלּוּפי ֱאדוֹם ֵא ֵ
ֵ
י ְֹשׁ ֵבי ְפּ ָל ֶשׁת (15) :אָז נִ ְב ֲהלוּ
ימ ָתה
יהם ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעןִ (16) :תּפֹּל ע ֵ
ֹאחזֵמוֹ ָר ַעד | ָנמֹגוּ כֹּל י ְֹשׁ ֵבי ְכנ ַ
י ֲ

אָבן | ַעד ַי ֲעבֹר ַע ְמּ ָך יְ הוָה ַעד ַי ֲעבֹר
ֲך יִ ְדּמוּ ָכּ ֶ
ָפ ַחד ִבּ ְגדֹל ְזרוֹע ָ
וַ
ַח ָל ְת ָך ָמכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ָך
יתְ (17) :תּ ִב ֵאמוֹ וְ ִת ָטּ ֵעמוֹ ְבּ ַהר נ ֲ
ַעם זוּ ָקנִ ָ
ָד ָ
ָפּ ַע ְל ָתּ יְ הוָה | ִמ ְקּ ָדשׁ ֲאדֹנָי כּוֹנְ נוּ י ֶ
יך (18) :יְ הוָה יִ ְמל ְֹך ְלע ָֹלם
ָשׁב יְ הוָה
וּב ָפ ָר ָשׁיו ַבּיָּם ַויּ ֶ
ָעדִ (19) :כּי ָבא סוּס ַפּ ְרעֹה ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
וֶ
ַבּ ָשׁה ְבּ ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַביּ ָ
עֵ
תוֹך ַהיָּם:
ֲל ֶהם ֶאת ֵמי ַהיָּם | ְ
ָדהּ |
אַהרֹן ֶאת ַהתֹּף ְבּי ָ
ַתּ ַקּח ִמ ְריָם ַהנְּ ִביאָה ֲאחוֹת ֲ
) (20ו ִ
ַתּ ַען ָל ֶהם
וּב ְמחֹלֹת (21) :ו ַ
יה ְבּ ֻת ִפּים ִ
אַח ֶר ָ
ָשׁים ֲ
ַתּ ֶצא ָן ָכל ַהנּ ִ
וֵ
ִמ ְריָם | ִשׁירוּ ַליהוָה ִכּי ָגאֹה גָּאָה סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַביָּם:
ֵצאוּ ֶאל ִמ ְד ַבּר
ַסּע מ ֶֹשׁה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּם סוּף ַויּ ְ
)ַ (22ויּ ַ
ָמים ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ לֹא ָמ ְצאוּ ָמיִ ם(23) :
ֵלכוּ ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
שׁוּר | ַויּ ְ
ַו ָיּבֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ לֹא י ְ
ָכלוּ ִל ְשׁתֹּת ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה ִכּי ָמ ִרים ֵהם | ַעל
ֵכּן ָק ָרא ְשׁ ָמהּ ָמ ָרה (24) :וַיִּ לֹּנוּ ָה ָעם ַעל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר ַמה
ַשׁ ֵל ְך ֶאל
ַיּוֹרהוּ יְ הוָה ֵעץ ַויּ ְ
נִּ ְשׁ ֶתּה (25) :וַיִּ ְצ ַעק ֶאל יְ הוָה ו ֵ
וּמ ְשׁ ָפּט וְ ָשׁם נִ ָסּהוּ:
ַה ַמּיִ ם וַיִּ ְמ ְתּקוּ ַה ָמּיִ ם | ָשׁם ָשׂם לוֹ חֹק ִ
ָשׁר
יך וְ ַהיּ ָ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר ִאם ָשׁ ַ
)ַ (26ויּ ֶ
וֹתיו וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּל ֻח ָקּיו | ָכּל
ֲשׂה וְ ַה ֲאזַנְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָ
ְבּ ֵעינָיו ַתּע ֶ
יך ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
אָשׂים ָע ֶל ָ
ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ִ
יל ָמה וְ ָשׁם ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם
ר ְֹפ ֶא ָךַ (27) :ו ָיּבֹאוּ ֵא ִ
ַחנוּ ָשׁם ַעל ַה ָמּיִ ם:
וְ ִשׁ ְב ִעים ְתּ ָמ ִרים | ַויּ ֲ
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ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ִמ ְד ַבּר ִסין
ילם ַו ָיּבֹאוּ ָכּל ע ַ
) (1וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֵא ִ
וּבין ִסינָי | ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י
ילם ֵ
ֲא ֶשׁר ֵבּין ֵא ִ
ֲדת ְבּנֵי
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (2) :וילינו ]וַיִּ לּוֹנוּ קרי[ ָכּל ע ַ
ְל ֵצ ָ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהם ְבּנֵי
אַהרֹן ַבּ ִמּ ְד ָבּרַ (3) :ויּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל ֲ
מוּתנוּ ְביַד יְ הוָה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ ַעל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי יִ ֵתּן ֵ
אתם א ָֹתנוּ ֶאל
הוֹצ ֶ
אָכ ֵלנוּ ֶל ֶחם ָלשׂ ַֹבע | ִכּי ֵ
ִסיר ַה ָבּ ָשׂר ְבּ ְ
ֹאמר
ַה ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה ְל ָה ִמית ֶאת ָכּל ַה ָקּ ָהל ַהזֶּה ָבּ ָר ָעבַ (4) :ויּ ֶ
ָצא
יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ י ָ
תוֹר ִתי ִאם
ֵל ְך ְבּ ָ
ַסּנּוּ ֲהי ֵ
ָה ָעם וְ ָל ְקטוּ ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ְל ַמ ַען ֲאנ ֶ
ָביאוּ | וְ ָהיָה
לֹא (5) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי וְ ֵה ִכינוּ ֵאת ֲא ֶשׁר י ִ
אַהרֹן
ֹאמר מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)ַ (6ויּ ֶ
ִמ ְשׁנֶה ַעל ֲא ֶשׁר יִ ְל ְקטוּ יוֹם יוֹם:
הוֹציא ֶא ְת ֶכם
יד ְע ֶתּם ִכּי יְ הוָה ִ
ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶע ֶרב וִ ַ

יתם ֶאת ְכּבוֹד יְ הוָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת
וּר ִא ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (7) :וּב ֶֹקר ְ
ַחנוּ ָמה ִכּי תלונו ] ַת ִלּינוּ קרי[ ָע ֵלינוּ:
יכם ַעל יְ הוָה | וְ נ ְ
ְתּ ֻלנּ ֵֹת ֶ
)ַ (8ויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְבּ ֵתת יְ הוָה ָל ֶכם ָבּ ֶע ֶרב ָבּ ָשׂר ֶל ֱאכֹל וְ ֶל ֶחם
יכם ֲא ֶשׁר אַ ֶתּם ַמ ִלּינִ ם
ַבּבּ ֶֹקר ִל ְשׂבּ ַֹע ִבּ ְשׁמ ַֹע יְ הוָה ֶאת ְתּ ֻלנּ ֵֹת ֶ
ֹאמר
יכם ִכּי ַעל יְ הוָהַ (9) :ויּ ֶ
ַחנוּ ָמה לֹא ָע ֵלינוּ ְת ֻלנּ ֵֹת ֶ
ָע ָליו | וְ נ ְ
אַהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָכּל ע ַ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִק ְרבוּ ִל ְפנֵי
מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
אַהרֹן ֶאל ָכּל
יכם (10) :וַיְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר ֲ
יְ הוָה | ִכּי ָשׁ ַמע ֵאת ְתּ ֻלנּ ֵֹת ֶ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְפנוּ ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר | וְ ִהנֵּה ְכּבוֹד יְ הוָה נִ ְראָה
עַ
ֶבּ ָענָן:
) (11וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרָ (12) :שׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ְתּלוּנֹּת
ֹאכלוּ ָב ָשׂר
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּ ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ֵלאמֹר ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם תּ ְ
יכם(13) :
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּבבּ ֶֹקר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ ָל ֶחם | וִ ַ
ַ
וּבבּ ֶֹקר ָהיְ ָתה
ַתּ ַכס ֶאת ַה ַמּ ֲחנֶה | ַ
ַתּ ַעל ַה ְשּׂ ָלו ו ְ
וַיְ ִהי ָב ֶע ֶרב ו ַ
ַתּ ַעל ִשׁ ְכ ַבת ַה ָטּל | וְ ִהנֵּה ַעל
ִשׁ ְכ ַבת ַה ַטּל ָס ִביב ַל ַמּ ֲחנֶה (14) :ו ַ
ְפּנֵי ַה ִמּ ְד ָבּר ַדּק ְמ ֻח ְס ָפּס ַדּק ַכּ ְכּפֹר ַעל ָה ֶ
אָרץ (15) :וַיִּ ְראוּ ְבנֵי
ָדעוּ ַמה הוּא |
אָחיו ָמן הוּא ִכּי לֹא י ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֲא ֵל ֶהם הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נ ַ
ַויּ ֶ
ְל ְ
אָכ ָלה (16) :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ִל ְקטוּ ִמ ֶמּנּוּ ִאישׁ ְל ִפי
אָהלוֹ
יכם ִאישׁ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֳ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ֻלגּ ֶֹלת ִמ ְס ַפּר נ ְ
אָכלוֹ | ע ֶֹמר ַלגּ ְ
ְ
ִתּ ָקּחוַּ (17) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְל ְקטוּ ַה ַמּ ְר ֶבּה
וְ ַה ַמּ ְמ ִעיטַ (18) :ו ָיּמֹדּוּ ָבע ֶֹמר וְ לֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֲא ֵל ֶהם |
אָכלוֹ ָל ָקטוַּ (19) :ויּ ֶ
לֹא ֶה ְח ִסיר | ִאישׁ ְל ִפי ְ
יוֹתר ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר (20) :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל מ ֶֹשׁה
ִאישׁ אַל ֵ
תּוֹל ִעים וַיִּ ְבאַשׁ | וַיִּ ְקצֹף
ָשׁים ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר ַו ָיּרֻם ָ
ַיּוֹתרוּ ֲאנ ִ
ו ִ
ֲל ֶהם מ ֶֹשׁה (21) :וַיִּ ְל ְקטוּ אֹתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ִאישׁ ְכּ ִפי אָ ְכלוֹ |
עֵ
ָמס (22) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָל ְקטוּ ֶל ֶחם ִמ ְשׁנֶה
וְ ַחם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ נ ָ
יאי ָה ֵע ָדה ַויּ ִַגּידוּ ְלמ ֶֹשׁה:
ְשׁנֵי ָהע ֶֹמר ָל ֶא ָחד | ַו ָיּבֹאוּ ָכּל נְ ִשׂ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ַשׁ ָבּתוֹן ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ
)ַ (23ויּ ֶ
ַליהוָה ָמ ָחר | ֵאת ֲא ֶשׁר תֹּאפוּ ֵאפוּ וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ְתּ ַב ְשּׁלוּ ַבּ ֵשּׁלוּ
וְ ֵאת ָכּל ָהע ֵֹדף ַהנִּ יחוּ ָל ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַעד ַהבּ ֶֹקרַ (24) :ויַּנִּ יחוּ
אֹתוֹ ַעד ַהבּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה | וְ לֹא ִה ְב ִאישׁ וְ ִר ָמּה לֹא
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִא ְכלֻהוּ ַהיּוֹם ִכּי ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם
ָהיְ ָתה בּוַֹ (25) :ויּ ֶ
ָמים ִתּ ְל ְק ֻטהוּ
ַליהוָה | ַהיּוֹם לֹא ִת ְמ ָצ ֻאהוּ ַבּ ָשּׂ ֶדהֵ (26) :שׁ ֶשׁת י ִ
יעי
יעי ַשׁ ָבּת לֹא יִ ְהיֶה בּוֹ (27) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
| ַ

ֹאמר יְ הוָה ֶאל
ָצאוּ ִמן ָה ָעם ִל ְלקֹט | וְ לֹא ָמ ָצאוַּ (28) :ויּ ֶ
יְ
וֹתי וְ תוֹר ָֹתיְ (29) :ראוּ ִכּי
מ ֶֹשׁה | ַעד אָנָה ֵמאַנְ ֶתּם ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ַ
יְ הוָה נ ַ
ָתן ָל ֶכם ַה ַשּׁ ָבּת ַעל ֵכּן הוּא נ ֵֹתן ָל ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם
ֵצא ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ַבּיּוֹם
יוֹמיִ ם | ְשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו אַל י ֵ
ָ
יעי (30) :וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ ָה ָעם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִעי (31) :וַיִּ ְק ְראוּ ֵבית
ַה ְשּׁ ִב ִ
יחת
ֶרע גַּד ָל ָבן וְ ַט ְעמוֹ ְכּ ַצ ִפּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְשׁמוֹ ָמן | וְ הוּא ְכּז ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ְמלֹא
ִבּ ְד ָבשַׁ (32) :ויּ ֶ
יכם | ְל ַמ ַען יִ ְראוּ ֶאת ַה ֶלּ ֶחם
ָהע ֶֹמר ִמ ֶמּנּוּ ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
יאי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
הוֹצ ִ
ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַכ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ִ
אַחת וְ ֶתן
אַהרֹן ַקח ִצנְ ֶצנֶת ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
ִמ ְצ ָריִ םַ (33) :ויּ ֶ
ָשׁ ָמּה ְמלֹא ָהע ֶֹמר ָמן | וְ ַהנַּח אֹתוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ְלדֹר ֵֹת ֶ
אַהרֹן
יחהוּ ֲ
יכםַ (34) :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה | ַויַּנִּ ֵ
אָכלוּ ֶאת ַה ָמּן
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ִל ְפנֵי ָה ֵעדֻת ְל ִמ ְשׁ ָמ ֶרתְ (35) :
אָכלוּ ַעד
נוֹשׁ ֶבת | ֶאת ַה ָמּן ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַעד בֹּאָם ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ְ
בֹּאָם ֶאל ְק ֵצה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יפה הוּא:
ֲשׂ ִרית ָה ֵא ָ
ָען (36) :וְ ָהע ֶֹמר ע ִ
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יהם ַעל ִפּי
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסין ְל ַמ ְס ֵע ֶ
) (1וַיִּ ְסעוּ ָכּל ע ַ
ָרב ָה ָעם
ידים וְ ֵאין ַמיִ ם ִל ְשׁתֹּת ָה ָעםַ (2) :ויּ ֶ
יְ הוָה | ַויּ ֲ
ַחנוּ ִבּ ְר ִפ ִ
ֹאמר ָל ֶהם מ ֶֹשׁה
ֹאמרוּ ְתּנוּ ָלנוּ ַמיִ ם וְ נִ ְשׁ ֶתּה | ַויּ ֶ
ִעם מ ֶֹשׁה ַויּ ְ
ַמה ְתּ ִריבוּן ִע ָמּ ִדי ַמה ְתּנַסּוּן ֶאת יְ הוָהַ (3) :ויִּ ְצ ָמא ָשׁם ָה ָעם
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ֱל ָ
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה ֶהע ִ
ָלן ָה ָעם ַעל מ ֶֹשׁה | ַויּ ֶ
ַל ַמּיִ ם ַויּ ֶ
ְל ָה ִמית א ִֹתי וְ ֶאת ָבּנַי וְ ֶאת ִמ ְקנַי ַבּ ָצּ ָמא (4) :וַיִּ ְצ ַעק מ ֶֹשׁה ֶאל
וּס ָקלֻנִ י(5) :
ֱשׂה ָל ָעם ַהזֶּה | עוֹד ְמ ַעט ְ
יְ הוָה ֵלאמֹר ָמה ֶאע ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֲעבֹר ִל ְפנֵי ָה ָעם וְ ַקח ִא ְתּ ָך ִמ ִזּ ְקנֵי
ַויּ ֶ
ָד ָך וְ ָה ָל ְכ ָתּ:
ית בּוֹ ֶאת ַהיְ אֹר ַקח ְבּי ְ
וּמ ְטּ ָך ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַ
ֶיך ָשּׁם ַעל ַהצּוּר ְבּח ֵֹרב וְ ִה ִכּ ָ
ָצאוּ
ית ַבצּוּר וְ י ְ
)ִ (6הנְ נִ י ע ֵֹמד ְל ָפנ ָ
ַעשׂ ֵכּן מ ֶֹשׁה ְל ֵעינֵי ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ִמ ֶמּנּוּ ַמיִ ם וְ ָשׁ ָתה ָה ָעם | ַויּ ַ
יבה | ַעל ִריב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּמ ִר ָ
) (7וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַמ ָסּה ְ
וְ ַעל ַנסּ ָֹתם ֶאת יְ הוָה ֵלאמֹר ֲהיֵשׁ יְ הוָה ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִאם אָיִ ן:
ֹאמר
ידםַ (9) :ויּ ֶ
ֲמ ֵלק | וַיִּ ָלּ ֶחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְר ִפ ִ
)ַ (8ו ָיּבֹא ע ָ
הוֹשׁ ַע ְבּ ַחר ָלנוּ ֲאנ ִ
מ ֶֹשׁה ֶאל יְ ֻ
ָשׁים וְ ֵצא ִה ָלּ ֵחם ַבּ ֲע ָמ ֵלק | ָמ ָחר
ַעשׂ
ָדיַ (10) :ויּ ַ
וּמ ֵטּה ָה ֱאל ִֹהים ְבּי ִ
אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה ַ

אַהרֹן
ֲמ ֵלק | וּמ ֶֹשׁה ֲ
אָמר לוֹ מ ֶֹשׁה ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
הוֹשׁ ַע ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
יְ ֻ
ָרים מ ֶֹשׁה ָידוֹ
וְ חוּר ָעלוּ רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה (11) :וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
ָבר ע ָ
יח יָדוֹ וְ ג ַ
ָבר יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַכ ֲא ֶשׁר יָנִ ַ
וְ ג ַ
ידי מ ֶֹשׁה
ֲמ ֵלק (12) :וִ ֵ
אַהרֹן וְ חוּר
יה | וְ ֲ
ֵשׁב ָע ֶל ָ
ָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו ַויּ ֶ
ְכּ ֵב ִדים וַיִּ ְקחוּ ֶא ֶבן ַויּ ִ
ָדיו ֱאמוּנָה ַעד בֹּא
וּמזֶּה ֶא ָחד וַיְ ִהי י ָ
ָדיו ִמזֶּה ֶא ָחד ִ
ָתּ ְמכוּ ְבי ָ
ֲמ ֵלק וְ ֶאת ַעמּוֹ ְל ִפי ָח ֶרב:
הוֹשׁ ַע ֶאת ע ָ
ַחלֹשׁ יְ ֻ
ַה ָשּׁ ֶמשַׁ (13) :ויּ ֲ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְכּתֹב זֹאת ִז ָכּרוֹן ַבּ ֵסּ ֶפר וְ ִשׂים
)ַ (14ויּ ֶ
ֲמ ֵלק ִמ ַתּ ַחת
ֵכר ע ָ
הוֹשׁ ַע | ִכּי ָמחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
אָזנֵי יְ ֻ
ְבּ ְ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם (15) :וַיִּ ֶבן מ ֶֹשׁה ִמ ְז ֵבּ ַח | וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ יְ הוָה נִ ִסּי(16) :
ֲמ ֵלק | ִמדֹּר דֹּר:
ֹאמר ִכּי יָד ַעל ֵכּס יָהּ ִמ ְל ָח ָמה ַליהוָה ַבּע ָ
ַויּ ֶ
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) (1וַיִּ ְשׁ ַמע יִ ְתרוֹ כ ֵֹהן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
הוֹציא יְ הוָה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ | ִכּי ִ
ֱאל ִֹהים ְלמ ֶֹשׁה ְ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם (2) :וַיִּ ַקּח יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ֶאת ִצפּ ָֹרה ֵא ֶשׁת מֹ ֶשׁה |
יה (3) :וְ ֵאת ְשׁנֵי ָבנ ָ
לּוּח ָ
אַחר ִשׁ ֶ
ַ
ֵרשֹׁם ִכּי
ֶיה | ֲא ֶשׁר ֵשׁם ָה ֶא ָחד גּ ְ
יעזֶר | ִכּי
ָכ ִריָּה (4) :וְ ֵשׁם ָה ֶא ָחד ֱא ִל ֶ
יתי ְבּ ֶא ֶרץ נ ְ
אָמר גֵּר ָהיִ ִ
ַ
ַצּ ֵלנִ י ֵמ ֶח ֶרב ַפּ ְרעֹהַ (5) :ו ָיּבֹא יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן
אָבי ְבּ ֶע ְז ִרי ַויּ ִ
ֱאל ֵֹהי ִ
וּבנָיו וְ ִא ְשׁתּוֹ ֶאל מ ֶֹשׁה | ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר הוּא חֹנֶה ָשׁם
מ ֶֹשׁה ָ
יך
ֹאמר ֶאל מ ֶֹשׁה ֲאנִ י ח ֶֹתנְ ָך יִ ְתרוֹ ָבּא ֵא ֶל ָ
ַהר ָה ֱאל ִֹהיםַ (6) :ויּ ֶ
ֶיה ִע ָמּהַּ (7) :ויּ ֵ
ֵצא מ ֶֹשׁה ִל ְק ַראת ח ְֹתנוֹ
וּשׁנֵי ָבנ ָ
| וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך ְ
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ וַיִּ ַשּׁק לוֹ וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ ְל ָשׁלוֹם | ַו ָיּבֹאוּ
ֹה ָלה (8) :וַיְ ַס ֵפּר מ ֶֹשׁה ְלח ְֹתנוֹ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה
ָהא ֱ
וּל ִמ ְצ ַריִ ם ַעל אוֹדֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָלאָה ֲא ֶשׁר
ְל ַפ ְרעֹה ְ
טּוֹבה
ַצּ ֵלם יְ הוָה (9) :וַיִּ ַח ְדּ יִ ְתרוֹ ַעל ָכּל ַה ָ
אָתם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַויּ ִ
ְמ ָצ ַ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר ִה ִצּילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ָריִ ם(10) :
וּמיַּד
רוּך יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם ִ
ֹאמר יִ ְתרוֹ ָבּ ְ
ַויּ ֶ
ַפּ ְרעֹה | ֲא ֶשׁר ִה ִצּיל ֶאת ָה ָעם ִמ ַתּ ַחת יַד ִמ ְצ ָריִ םַ (11) :ע ָתּה
ָד ְע ִתּי ִכּי גָדוֹל יְ הוָה ִמ ָכּל ָה ֱאל ִֹהים | ִכּי ַב ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר זָדוּ
יַ
ֲל ֶ
עֵ
וּז ָב ִחים ֵלאל ִֹהים |
יהם (12) :וַיִּ ַקּח יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ע ָֹלה ְ
אַהרֹן וְ כֹל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם ִעם ח ֵֹתן מֹ ֶשׁה ִל ְפנֵי
ַו ָיּבֹא ֲ
ֵשׁב מ ֶֹשׁה ִל ְשׁפֹּט ֶאת ָה ָעם |
ָה ֱאל ִֹהים (13) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ֶ
ַרא ח ֵֹתן
ַו ַיּ ֲעמֹד ָה ָעם ַעל מ ֶֹשׁה ִמן ַהבּ ֶֹקר ַעד ָה ָע ֶרבַ (14) :ויּ ְ

ֹאמר ָמה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה ָל ָעם | ַויּ ֶ
יוֹשׁב ְל ַב ֶדּ ָך וְ ָכל ָה ָעם נִ ָצּב
אַתּה ֵ
דּוּע ָ
אַתּה ע ֶֹשׂה ָל ָעם ַמ ַ
ֲא ֶשׁר ָ
ָע ֶל ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְלח ְֹתנוֹ | ִכּי ָיבֹא
יך ִמן בּ ֶֹקר ַעד ָע ֶרבַ (15) :ויּ ֶ
ֵא ַלי ָה ָעם ִל ְדרֹשׁ ֱאל ִֹהיםִ (16) :כּי יִ ְהיֶה ָל ֶהם ָדּ ָבר ָבּא ֵא ַלי
הוֹד ְע ִתּי ֶאת ֻח ֵקּי ָה ֱאל ִֹהים
וּבין ֵר ֵעהוּ | וְ ַ
וְ ָשׁ ַפ ְט ִתּי ֵבּין ִאישׁ ֵ
ֹאמר ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ֵא ָליו | לֹא טוֹב ַה ָדּ ָבר
וְ ֶאת תּוֹר ָֹתיוַ (17) :ויּ ֶ
אַתּה גַּם ָה ָעם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר
אַתּה ע ֶֹשׂהָ (18) :נבֹל ִתּבֹּל גַּם ָ
ֲא ֶשׁר ָ
תוּכל ֲעשֹׂהוּ ְל ַב ֶדּ ָךַ (19) :ע ָתּה
ִע ָמּ ְך | ִכּי ָכ ֵבד ִמ ְמּ ָך ַה ָדּ ָבר לֹא ַ
אַתּה ָל ָעם מוּל
יהי ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ְך | ֱהיֵה ָ
יע ְצ ָך וִ ִ
ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ִא ָ
אַתּה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֶאל ָה ֱאל ִֹהים(20) :
את ָ
ָה ֱאל ִֹהים וְ ֵה ֵב ָ
הוֹד ְע ָתּ ָל ֶהם
וְ ִה ְז ַה ְר ָתּה ֶא ְת ֶהם ֶאת ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַהתּוֹרֹת | וְ ַ
אַתּה
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ַיעֲשׂוּן (21) :וְ ָ
ֵלכוּ ָבהּ וְ ֶאת ַה ַמּע ֶ
ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך י ְ
ֶת ֱחזֶה ִמ ָכּל ָה ָעם אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל יִ ְר ֵאי ֱאל ִֹהים אַנְ ֵשׁי ֱא ֶמת שֹׂנְ ֵאי
ֲל ֶהם ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת ָשׂ ֵרי ֲח ִמ ִשּׁים
ָב ַצע | וְ ַשׂ ְמ ָתּ ע ֵ
ֲשׂרֹת (22) :וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ְבּ ָכל ֵעת וְ ָהיָה ָכּל ַה ָדּ ָבר
וְ ָשׂ ֵרי ע ָ
יך
יך וְ ָכל ַה ָדּ ָבר ַה ָקּטֹן יִ ְשׁ ְפּטוּ ֵהם | וְ ָה ֵקל ֵמ ָע ֶל ָ
ָביאוּ ֵא ֶל ָ
ַה ָגּדֹל י ִ
ֲשׂה וְ ִצוְּ ָך ֱאלֹ ִהים
ָשׂאוּ ִא ָתּ ְךִ (23) :אם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַתּע ֶ
וְ נ ְ
ָכ ְל ָתּ ֲעמֹד | וְ גַם ָכּל ָה ָעם ַהזֶּה ַעל ְמקֹמוֹ ָיבֹא ְב ָשׁלוֹם(24) :
וְ י ָ
אָמר (25) :וַיִּ ְב ַחר
ַעשׂ כֹּל ֲא ֶשׁר ָ
וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶֹשׁה ְלקוֹל ח ְֹתנוֹ | ַויּ ַ
אשׁים ַעל ָה ָעם |
מֹ ֶשׁה אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל ִמ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֵתּן א ָֹתם ָר ִ
ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת ָשׂ ֵרי ֲח ִמ ִשּׁים וְ ָשׂ ֵרי ע ָ
ֲשׂרֹת(26) :
וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ְבּ ָכל ֵעת | ֶאת ַה ָדּ ָבר ַה ָקּ ֶשׁה יְ ִביאוּן ֶאל מֹ ֶשׁה
וְ ָכל ַה ָדּ ָבר ַה ָקּטֹן יִ ְשׁפּוּטוּ ֵהם (27) :וַיְ ַשׁ ַלּח מ ֶֹשׁה ֶאת ח ְֹתנוֹ |
אַרצוֹ:
ֵל ְך לוֹ ֶאל ְ
ַויּ ֶ
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ישׁי ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַבּיּוֹם
)ַ (1בּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ידים ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי
ַהזֶּה ָבּאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי (2) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ְר ִפ ִ
ַויּ ֲ
ַחנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וַיִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶנגֶד ָה ָהר (3) :וּמ ֶֹשׁה ָע ָלה ֶאל
ֹאמר
ָה ֱאל ִֹהים | וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו יְ הוָה ִמן ָה ָהר ֵלאמֹר כֹּה ת ַ
יתם ֲא ֶשׁר
אַתּם ְר ִא ֶ
ְל ֵבית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵּיד ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ (4) :
ָא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ַעל ַכּנְ ֵפי נְ ָשׁ ִרים ו ִ
ָע ִשׂ ִ
ָאָבא ֶא ְת ֶכם
יתי ְל ִמ ְצ ָריִ ם | ו ֶ
יתי
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ְ
ֵא ָלי (5) :וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ

אַתּם
אָרץ (6) :וְ ֶ
ֻלּה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ֶ
יתם ִלי ְסג ָ
| וִ ְהיִ ֶ
ֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ | ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר
ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (7) :ו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיִּ ְק ָרא ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם |
ֵיהם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ הוָה(8) :
ָשׂם ִל ְפנ ֶ
ַויּ ֶ
ָשׁב
ֲשׂה | ַויּ ֶ
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ַנע ֶ
ַח ָדּו ַויּ ְ
ַו ַיּעֲנוּ ָכל ָה ָעם י ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
מ ֶֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ הוָהַ (9) :ויּ ֶ
יך ְבּ ַעב ֶה ָענָן ַבּעֲבוּר יִ ְשׁ ַמע ָה ָעם ְבּ ַד ְבּ ִרי ִע ָמּ ְך
ִהנֵּה אָנ ִֹכי ָבּא ֵא ֶל ָ
עוֹלם | ַו ַיּגֵּד מ ֶֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ הוָה:
ַא ִמינוּ ְל ָ
וְ גַם ְבּ ָך י ֲ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵל ְך ֶאל ָה ָעם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּם ַהיּוֹם
)ַ (10ויּ ֶ
ישׁי | ִכּי
וּמ ָחר | וְ ִכ ְבּסוּ ִשׂ ְמל ָֹתם (11) :וְ ָהיוּ נְ כֹנִ ים ַליּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָ
ֵרד יְ הוָה ְל ֵעינֵי ָכל ָה ָעם ַעל ַהר ִסינָי(12) :
ישׁי י ֵ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וְ ִה ְג ַבּ ְל ָתּ ֶאת ָה ָעם ָס ִביב ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם עֲלוֹת ָבּ ָהר וּנְ ג ַֹע
יוּמת (13) :לֹא ִתגַּע בּוֹ יָד ִכּי
ֵע ָבּ ָהר מוֹת ָ
ְבּ ָק ֵצהוּ | ָכּל ַהנֹּג ַ
ָרה ִאם ְבּ ֵה ָמה ִאם ִאישׁ לֹא יִ ְח ֶיה |
ָסקוֹל יִ ָסּ ֵקל אוֹ ָירֹה יִ יּ ֶ
ֵרד מ ֶֹשׁה ִמן ָה ָהר ֶאל
ִבּ ְמשׁ ְֹך ַהיּ ֵֹבל ֵה ָמּה ַיעֲלוּ ָב ָהרַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר ֶאל
ָה ָעם | וַיְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָעם וַיְ ַכ ְבּסוּ ִשׂ ְמל ָֹתםַ (15) :ויּ ֶ
ָמים | אַל ִתּ ְגּשׁוּ ֶאל ִא ָשּׁה(16) :
ָה ָעם ֱהיוּ נְ כֹנִ ים ִל ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ישׁי ִבּ ְהיֹת ַהבּ ֶֹקר וַיְ ִהי קֹלֹת וּ ְב ָר ִקים וְ ָענָן
וַיְ ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶח ַרד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
ָכּ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל שׁ ָֹפר ָחזָק ְמאֹד | ַויּ ֱ
ַיּוֹצא מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם ִל ְק ַראת ָה ֱאל ִֹהים ִמן
ַבּ ַמּ ֲחנֶה (17) :ו ֵ
ַצּבוּ ְבּ ַת ְח ִתּית ָה ָהר (18) :וְ ַהר ִסינַי ָע ַשׁן כֻּלּוֹ
ַה ַמּ ֲחנֶה | וַיִּ ְתי ְ
ֲשׁנוֹ ְכּ ֶע ֶשׁן ַה ִכּ ְב ָשׁן
ַעל ע ָ
ָרד ָע ָליו יְ הוָה ָבּ ֵאשׁ | ַויּ ַ
ִמ ְפּנֵי ֲא ֶשׁר י ַ
הוֹל ְך וְ ָחזֵק ְמאֹד
שּׁוֹפר ֵ
ֶח ַרד ָכּל ָה ָהר ְמאֹד (19) :וַיְ ִהי קוֹל ַה ָ
ַויּ ֱ
ֵרד יְ הוָה ַעל ַהר
| מ ֶֹשׁה יְ ַד ֵבּר וְ ָה ֱאל ִֹהים ַי ֲענֶנּוּ ְבקוֹלַ (20) :ויּ ֶ
ַעל
ִסינַי ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר | וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה ְלמ ֶֹשׁה ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר ַויּ ַ
ֶה ְרסוּ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵרד ָה ֵעד ָבּ ָעם | ֶפּן י ֶ
מ ֶֹשׁהַ (21) :ויּ ֶ
ָשׁים
ֹהנִ ים ַהנִּ גּ ִ
ָפל ִמ ֶמּנּוּ ָרב (22) :וְ גַם ַהכּ ֲ
ֶאל יְ הוָה ִל ְראוֹת וְ נ ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה
ֶאל יְ הוָה יִ ְת ַק ָדּשׁוּ | ֶפּן יִ ְפרֹץ ָבּ ֶהם יְ הוָהַ (23) :ויּ ֶ
אַתּה ַה ֵעד ָֹתה
יוּכל ָה ָעם ַל ֲעלֹת ֶאל ַהר ִסינָי | ִכּי ָ
ֶאל יְ הוָה לֹא ַ
ֹאמר ֵא ָליו יְ הוָה
ָבּנוּ ֵלאמֹר ַה ְג ֵבּל ֶאת ָה ָהר וְ ִק ַדּ ְשׁתּוַֹ (24) :ויּ ֶ
ֶה ְרסוּ
ֹהנִ ים וְ ָה ָעם אַל י ֶ
אַהרֹן ִע ָמּ ְך | וְ ַהכּ ֲ
אַתּה וְ ֲ
ית ָ
ֶל ְך ֵרד וְ ָע ִל ָ
ֵרד מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם |
ַל ֲעלֹת ֶאל יְ הוָה ֶפּן יִ ְפ ָרץ ָבּםַ (25) :ויּ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם:
ַויּ ֶ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר ֱאל ִֹהים ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלאמֹר(2) :
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית
את ָ
הוֹצ ִ
יך | ֲא ֶשׁר ֵ
אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים (3) | :לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָפּ ָנ ַי (4) :לֹא
עָ
אָרץ
ַא ֶשׁר ָבּ ֶ
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל וְ ָכל ְתּמוּנָה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ו ֲ
ַתע ֶ
אָרץ (5) :לֹא ִת ְשׁ ַתּ ְחוֶה ָל ֶהם
ַא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ָל ֶ
ִמ ָתּ ַחת | ו ֲ
יך ֵאל ַקנָּא פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבֹת
וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם | ִכּי אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַעל ָבּנִ ים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים ְלשֹׂנְ אָי (6) | :וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד
וֹתי (7) :לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ
ֹה ַבי ְ
ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
ַקּה יְ הוָה ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ֶאת
יך ַל ָשּׁוְ א | ִכּי לֹא יְ נ ֶ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְשׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א:
ָמים ַתּ ֲעבֹד
) (8זָכוֹר ֶאת יֹום ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשֹׁוֵ (9) :שׁ ֶשׁת י ִ
יך |
יעי ַשׁ ָבּת ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אכ ֶתּ ָך (10) :וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ית ָכּל ְמ ַל ְ
וְ ָע ִשׂ ָ
ַא ָמ ְת ָך
וּב ֶתּ ָך ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
אכה ָ
ֲשׂה ָכל ְמ ָל ָ
לֹא ַתע ֶ
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה
יךִ (11) :כּי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וּב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ג ְ
ְ
אָרץ ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּם ַו ָיּנַח ַבּיּוֹם
ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
יעי | ַעל ֵכּן ֵבּ ַר ְך יְ הוָה ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ(12) :
ַה ְשּׁ ִב ִ
אָב ָ
ַכּ ֵבּד ֶאת ִ
יך ַעל ָה ֲא ָד ָמה
ָמ ָ
ַא ִרכוּן י ֶ
יך וְ ֶאת ִא ֶמּ ָך | ְל ַמ ַען י ֲ
) (14לֹא
) (13לֹא ִתּ ְר ָצח:
יך נ ֵֹתן ָל ְך:
ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִתּנְ אָף (15) | :לֹא ִתּ ְגנֹב (16) :לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר:
) (17לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית ֵר ֶע ָך | לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּוֹ
ַחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶע ָך:
ַא ָמתוֹ וְ שׁוֹרוֹ ו ֲ
וֲ
ידם וְ ֵאת קוֹל
) (18וְ ָכל ָה ָעם ר ִֹאים ֶאת ַהקּוֹלֹת וְ ֶאת ַה ַלּ ִפּ ִ
ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק(19) :
ַרא ָה ָעם ַו ָיּנֻעוּ ַויּ ַ
ַהשּׁ ָֹפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ֵשׁן | ַויּ ְ
אַתּה ִע ָמּנוּ וְ נִ ְשׁ ָמ ָעה | וְ אַל יְ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ַדּ ֵבּר ָ
ַויּ ְ
יראוּ ִכּי
ֱאל ִֹהים ֶפּן נָמוּתַ (20) :ויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּ ָ
וּבעֲבוּר ִתּ ְהיֶה יִ ְראָתוֹ ַעל
ְל ַבעֲבוּר נַסּוֹת ֶא ְת ֶכם ָבּא ָה ֱאל ִֹהים | ַ
ֵיכם ְל ִב ְל ִתּי ֶת ֱח ָטאוַּ (21) :ו ַיּ ֲעמֹד ָה ָעם ֵמ ָרחֹק | וּמ ֶֹשׁה נִ גַּשׁ
ְפּנ ֶ
ֶאל ָהע ָ
ֲר ֶפל ֲא ֶשׁר ָשׁם ָה ֱאל ִֹהים:
אַתּם
ֹאמר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה כֹּה ת ַ
)ַ (22ויּ ֶ
יתם ִכּי ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִע ָמּ ֶכם (23) :לֹא ַתעֲשׂוּן ִא ִתּי |
ְר ִא ֶ
ֱאל ֵֹהי ֶכ ֶסף וֵאל ֵֹהי ז ָ
ָהב לֹא ַתעֲשׂוּ ָל ֶכםִ (24) :מ ְז ַבּח ֲא ָד ָמה
יך ֶאת צֹאנְ ָך
יך וְ ֶאת ְשׁ ָל ֶמ ָ
ָב ְח ָתּ ָע ָליו ֶאת עֹל ֶֹת ָ
ֲשׂה ִלּי וְ ז ַ
ַתּע ֶ

יך
אַז ִכּיר ֶאת ְשׁ ִמי אָבוֹא ֵא ֶל ָ
וְ ֶאת ְבּ ָק ֶר ָך | ְבּ ָכל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ְ
ֲשׂה ִלּי לֹא ִת ְבנֶה ֶא ְת ֶהן
יך (25) :וְ ִאם ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִ ים ַתּע ֶ
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
ֵ
יה ו ְ
ַפ ָתּ ָע ֶל ָ
ֲלה
ַתּ ַח ְל ֶל ָה (26) :וְ לֹא ַתע ֶ
גּ ִָזית | ִכּי ַח ְר ְבּ ָך ֵהנ ְ
ָת ָך ָע ָליו:
ָלה ֶע ְרו ְ
ְב ַמ ֲעלֹת ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי | ֲא ֶשׁר לֹא ִתגּ ֶ
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ֵיהםִ (2) :כּי ִת ְקנֶה ֶע ֶבד
) (1וְ ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ָתּ ִשׂים ִל ְפנ ֶ
ֵצא ַל ָח ְפ ִשׁי ִחנָּםִ (3) :אם
וּב ְשּׁ ִב ִעת י ֵ
ִע ְב ִרי ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ַי ֲעבֹד | ַ
ָצאָה ִא ְשׁתּוֹ ִעמּוֹ:
ֵצא | ִאם ַבּ ַעל ִא ָשּׁה הוּא וְ י ְ
ְבּגַפּוֹ ָיבֹא ְבּגַפּוֹ י ֵ
)ִ (4אם ֲאדֹנָיו יִ ֶתּן לוֹ ִא ָשּׁה וְ י ְ
ָל ָדה לוֹ ָבנִ ים אוֹ ָבנוֹת | ָה ִא ָשּׁה
ֹאמר
ֵצא ְבגַפּוֹ (5) :וְ ִאם אָמֹר י ַ
ֶיה וְ הוּא י ֵ
יה ִתּ ְהיֶה ַלאדֹנ ָ
יל ֶד ָ
וִ ָ
אָה ְב ִתּי ֶאת ֲאדֹנִ י ֶאת ִא ְשׁ ִתּי וְ ֶאת ָבּנָי | לֹא ֵא ֵצא ָח ְפ ִשׁי:
ָה ֶע ֶבד ַ
) (6וְ ִה ִגּישׁוֹ ֲאדֹנָיו ֶאל ָה ֱאל ִֹהים וְ ִה ִגּישׁוֹ ֶאל ַה ֶדּ ֶלת אוֹ ֶאל
) (7
ֲבדוֹ ְלע ָֹלם:
אָזנוֹ ַבּ ַמּ ְר ֵצ ַע ַוע ָ
ַה ְמּזוּ ָזה | וְ ָר ַצע ֲאדֹנָיו ֶאת ְ
ֲב ִדים(8) :
אָמה | לֹא ֵת ֵצא ְכּ ֵצאת ָהע ָ
וְ ִכי יִ ְמכֹּר ִאישׁ ֶאת ִבּתּוֹ ְל ָ
ֶיה ֲא ֶשׁר לא ]לוֹ קרי[ יְ ָע ָדהּ וְ ֶה ְפ ָדּהּ | ְל ַעם
ִאם ָר ָעה ְבּ ֵעינֵי ֲאדֹנ ָ
יע ֶדנָּה |
ָכ ִרי לֹא יִ ְמשֹׁל ְל ָמ ְכ ָרהּ ְבּ ִב ְגדוֹ ָבהּ (9) :וְ ִאם ִל ְבנוֹ יִ ָ
נְ
ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנוֹת ַיע ֶ
אַח ֶרת יִ ַקּח לוֹ | ְשׁ ֵא ָרהּ
ֲשׂה ָלּהִּ (10) :אם ֶ
ֲשׂה ָלהּ |
ָתהּ לֹא יִ ְג ָרע (11) :וְ ִאם ְשׁ ָלשׁ ֵא ֶלּה לֹא ַיע ֶ
סוּתהּ וְ עֹנ ָ
ְכּ ָ
יוּמת:
ָמת מוֹת ָ
)ַ (12מ ֵכּה ִאישׁ ו ֵ
ָצאָה ִחנָּם ֵאין ָכּ ֶסף:
וְ י ְ
ַא ֶשׁר לֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ִאנָּה ְליָדוֹ | וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם
) (13ו ֲ
ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה (14) :וְ ִכי י ִָזד ִאישׁ ַעל ֵר ֵעהוּ ְל ָה ְרגוֹ
אָביו וְ ִאמּוֹ
וּמ ֵכּה ִ
ְב ָע ְר ָמה | ֵמ ִעם ִמ ְז ְבּ ִחי ִתּ ָקּ ֶחנּוּ ָלמוּתַ (15) :
יוּמת:
וּמ ָכרוֹ וְ נִ ְמ ָצא ְביָדוֹ מוֹת ָ
יוּמת (16) :וְ גֹנֵב ִאישׁ ְ
מוֹת ָ
יוּמת (18) :וְ ִכי יְ ִריבֻן
אָביו וְ ִאמּוֹ מוֹת ָ
וּמ ַק ֵלּל ִ
)ְ (17
ָשׁים וְ ִה ָכּה ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ְבּ ֶא ֶבן אוֹ ְב ֶא ְגרֹף | וְ לֹא יָמוּת
ֲאנ ִ
וְ נ ַ
ָפל ְל ִמ ְשׁ ָכּבִ (19) :אם יָקוּם וְ ִה ְת ַה ֵלּ ְך ַבּחוּץ ַעל ִמ ְשׁ ַענְ תּוֹ
ַכּה ִאישׁ
וְ נִ ָקּה ַה ַמּ ֶכּה | ַרק ִשׁ ְבתּוֹ יִ ֵתּן וְ ַרפֹּא יְ ַר ֵפּא (20) :וְ ִכי י ֶ
וּמת ַתּ ַחת יָדוֹ | ָנקֹם יִ נּ ֵ
ֶאת ַע ְבדּוֹ אוֹ ֶאת ֲא ָמתוֹ ַבּ ֵשּׁ ֶבט ֵ
ָקם:
ֻקּם ִכּי ַכ ְספּוֹ הוּא:
יוֹמיִ ם ַי ֲעמֹד | לֹא י ַ
אַך ִאם יוֹם אוֹ ַ
)ְ (21
יה וְ לֹא
ָצאוּ יְ ָל ֶד ָ
ָשׁים וְ נ ְָגפוּ ִא ָשּׁה ָה ָרה וְ י ְ
) (22וְ ִכי יִ נָּצוּ ֲאנ ִ
ֵענֵשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
ָתן
ָשׁית ָע ָליו ַבּ ַעל ָה ִא ָשּׁה וְ נ ַ
יִ ְהיֶה אָסוֹן | ָענוֹשׁ י ָ
ָפשׁ(24) :
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
ָת ָתּה נ ֶ
ִבּ ְפ ִל ִלים (23) :וְ ִאם אָסוֹן יִ ְהיֶה | וְ נ ַ

ַעיִ ן ַתּ ַחת ַעיִ ן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן | יָד ַתּ ַחת יָד ֶרגֶל ַתּ ַחת ָרגֶל(25) :
בּוּרה:
בּוּרה ַתּ ַחת ַח ָ
ְכּוִ יָּה ַתּ ַחת ְכּוִ יָּה ֶפּ ַצע ַתּ ַחת ָפּ ַצע | ַח ָ
ַכּה ִאישׁ ֶאת ֵעין ַע ְבדּוֹ אוֹ ֶאת ֵעין ֲא ָמתוֹ
) (26וְ ִכי י ֶ
וְ ִשׁ ֲח ָתהּ | ַל ָח ְפ ִשׁי יְ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ַתּ ַחת ֵעינוֹ (27) :וְ ִאם ֵשׁן ַע ְבדּוֹ אוֹ
ַפּיל | ַל ָח ְפ ִשׁי יְ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ַתּ ַחת ִשׁנּוֹ:
ֵשׁן ֲא ָמתוֹ י ִ
) (28וְ ִכי יִ גַּח שׁוֹר ֶאת ִאישׁ אוֹ ֶאת ִא ָשּׁה ו ֵ
ָמת | ָסקוֹל יִ ָסּ ֵקל
ָקי (29) :וְ ִאם שׁוֹר
וּב ַעל ַהשּׁוֹר נ ִ
ֵאָכל ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַ
ַהשּׁוֹר וְ לֹא י ֵ
הוּעד ִבּ ְב ָע ָליו וְ לֹא יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ וְ ֵה ִמית
ַנגָּח הוּא ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם וְ ַ
יוּמתִ (30) :אם כּ ֶֹפר
ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה | ַהשּׁוֹר יִ ָסּ ֵקל וְ גַם ְבּ ָע ָליו ָ
יוּשׁת ָע ָליו (31) :אוֹ ֵבן
ַפשׁוֹ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ַ
ָתן ִפּ ְדיֹן נ ְ
יוּשׁת ָע ָליו | וְ נ ַ
ַ
ֵע ֶשׂה לּוִֹ (32) :אם ֶע ֶבד יִ גַּח
יִ גָּח אוֹ ַבת יִ גָּח | ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַהזֶּה י ָ
אָמה | ֶכּ ֶסף ְשׁל ִֹשׁים ְשׁ ָק ִלים יִ ֵתּן ַלאדֹנָיו וְ ַהשּׁוֹר
ַהשּׁוֹר אוֹ ָ
יִ ָסּ ֵקל (33) :וְ ִכי יִ ְפ ַתּח ִאישׁ בּוֹר אוֹ ִכּי יִ ְכ ֶרה ִאישׁ בֹּר וְ לֹא
יְ ַכ ֶסּנּוּ | וְ נ ַ
ָפל ָשׁ ָמּה שּׁוֹר אוֹ ֲחמוֹרַ (34) :בּ ַעל ַהבּוֹר יְ ַשׁ ֵלּם ֶכּ ֶסף
ָשׁיב ִל ְב ָע ָליו | וְ ַה ֵמּת יִ ְהיֶה לּוֹ (35) :וְ ִכי יִ גֹּף שׁוֹר ִאישׁ ֶאת
יִ
וּמ ְכרוּ ֶאת ַהשּׁוֹר ַה ַחי וְ ָחצוּ ֶאת ַכּ ְספּוֹ וְ גַם
ָמת | ָ
שׁוֹר ֵר ֵעהוּ ו ֵ
ֶאת ַה ֵמּת י ֱ
ֶחצוּן (36) :אוֹ נוֹ ַדע ִכּי שׁוֹר ַנגָּח הוּא ִמ ְתּמוֹל
ִשׁ ְלשֹׁם וְ לֹא יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ ְבּ ָע ָליו | ַשׁ ֵלּם יְ ַשׁ ֵלּם שׁוֹר ַתּ ַחת ַהשּׁוֹר
וּט ָבחוֹ אוֹ
)ִ (37כּי יִ ְגנֹב ִאישׁ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה ְ
וְ ַה ֵמּת יִ ְהיֶה לּוֹ:
אַר ַבּע צֹאן ַתּ ַחת
ְמ ָכרוֹ | ֲח ִמ ָשּׁה ָב ָקר יְ ַשׁ ֵלּם ַתּ ַחת ַהשּׁוֹר וְ ְ
ַה ֶשּׂה:
Exodus Chapter 22
ָמת | ֵאין לוֹ ָדּ ִמים(2) :
)ִ (1אם ַבּ ַמּ ְח ֶתּ ֶרת יִ ָמּ ֵצא ַה ַגּנָּב וְ ֻה ָכּה ו ֵ
ָר ָחה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָע ָליו ָדּ ִמים לוֹ | ַשׁ ֵלּם יְ ַשׁ ֵלּם ִאם ֵאין לוֹ
ִאם ז ְ
ֵבה ִמשּׁוֹר ַעד
ֵבתוִֹ (3) :אם ִה ָמּ ֵצא ִת ָמּ ֵצא ְביָדוֹ ַה ְגּנ ָ
וְ נִ ְמ ַכּר ִבּ ְגנ ָ
ַב ֶער ִאישׁ ָשׂ ֶדה
ֲחמוֹר ַעד ֶשׂה ַחיִּ ים | ְשׁנַיִ ם יְ ַשׁ ֵלּםִ (4) :כּי י ְ
אַחר |
וּב ֵער ִבּ ְשׂ ֵדה ֵ
אוֹ ֶכ ֶרם וְ ִשׁ ַלּח ֶאת בעירה ] ְבּ ִעירוֹ קרי[ ִ
וּמ ְצאָה
יטב ַכּ ְרמוֹ יְ ַשׁ ֵלּםִ (5) :כּי ֵת ֵצא ֵאשׁ ָ
וּמ ַ
יטב ָשׂ ֵדהוּ ֵ
ֵמ ַ
ֶא ַכל גּ ִ
ק ִֹצים וְ נ ֱ
ָדישׁ אוֹ ַה ָקּ ָמה אוֹ ַה ָשּׂ ֶדה | ַשׁ ֵלּם יְ ַשׁ ֵלּם ַה ַמּ ְב ִער
ֶאת ַה ְבּ ֵע ָרהִ (6) :כּי יִ ֵתּן ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ֶכּ ֶסף אוֹ ֵכ ִלים
ִל ְשׁמֹר וְ ֻגנַּב ִמ ֵבּית ָה ִאישׁ | ִאם יִ ָמּ ֵצא ַה ַגּנָּב יְ ַשׁ ֵלּם ְשׁנָיִ ם(7) :
ִאם לֹא יִ ָמּ ֵצא ַה ַגּ ָנּב וְ נִ ְק ַרב ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ֶאל ָה ֱאל ִֹהים | ִאם לֹא

אכת ֵר ֵעהוַּ (8) :על ָכּל ְדּ ַבר ֶפּ ַשׁע ַעל שׁוֹר ַעל
ָשׁ ַלח יָדוֹ ִבּ ְמ ֶל ֶ
ֹאמר ִכּי הוּא זֶה
ֲחמוֹר ַעל ֶשׂה ַעל ַשׂ ְל ָמה ַעל ָכּל ֲא ֵב ָדה ֲא ֶשׁר י ַ
ַעד ָה ֱאל ִֹהים ָיבֹא ְדּ ַבר ְשׁנ ֶ
ַר ִשׁיעֻן ֱאל ִֹהים יְ ַשׁ ֵלּם
ֵיהם | ֲא ֶשׁר י ְ
ְשׁנַיִ ם ְל ֵר ֵעהוִּ (9) :כּי יִ ֵתּן ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ֲחמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ
וּמת אוֹ נִ ְשׁ ַבּר אוֹ נִ ְשׁ ָבּה ֵאין ר ֶֹאה:
ֶשׂה וְ ָכל ְבּ ֵה ָמה ִל ְשׁמֹר | ֵ
ֵיהם ִאם לֹא ָשׁ ַלח יָדוֹ
ֻעת יְ הוָה ִתּ ְהיֶה ֵבּין ְשׁנ ֶ
)ְ (10שׁב ַ
אכת ֵר ֵעהוּ | וְ ָל ַקח ְבּ ָע ָליו וְ לֹא יְ ַשׁ ֵלּם (11) :וְ ִאם ָגּנֹב יִ ָגּנֵב
ִבּ ְמ ֶל ֶ
ֵמ ִעמּוֹ | יְ ַשׁ ֵלּם ִל ְב ָע ָליוִ (12) :אם ָטרֹף יִ ָטּ ֵרף יְ ִב ֵאהוּ ֵעד |
ַה ְטּ ֵר ָפה לֹא יְ ַשׁ ֵלּם:
) (13וְ ִכי יִ ְשׁאַל ִאישׁ ֵמ ִעם ֵר ֵעהוּ וְ נִ ְשׁ ַבּר אוֹ ֵמת | ְבּ ָע ָליו ֵאין ִעמּוֹ
ַשׁ ֵלּם יְ ַשׁ ֵלּםִ (14) :אם ְבּ ָע ָליו ִעמּוֹ לֹא יְ ַשׁ ֵלּם | ִאם ָשׂ ִכיר הוּא
תוּלה ֲא ֶשׁר לֹא אֹ ָר ָשׂה
ָבּא ִבּ ְשׂ ָכרוֹ (15) :וְ ִכי יְ ַפ ֶתּה ִאישׁ ְבּ ָ
וְ ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ | ָמהֹר יִ ְמ ָה ֶרנָּה לּוֹ ְל ִא ָשּׁהִ (16) :אם ָמ ֵאן יְ ָמ ֵאן
יה ְל ִת ָתּהּ לוֹ | ֶכּ ֶסף יִ ְשׁקֹל ְכּמ ַֹהר ַה ְבּתוּלֹתְ (17) :מ ַכ ֵשּׁ ָפה
אָב ָ
ִ
יוּמת(19) :
)ָ (18כּל שׁ ֵֹכב ִעם ְבּ ֵה ָמה מוֹת ָ
לֹא ְת ַחיֶּה:
ָח ָרם | ִבּ ְל ִתּי ַליהוָה ְל ַבדּוֹ (20) :וְ גֵר לֹא תוֹנֶה
ז ֵֹב ַח ָל ֱאל ִֹהים י ֳ
ֵרים ֱהיִ ֶ
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םָ (21) :כּל
וְ לֹא ִת ְל ָח ֶצנּוּ | ִכּי ג ִ
אַל ָמנָה וְ יָתוֹם לֹא ְת ַענּוּןִ (22) :אם ַענֵּה ְת ַענֶּה אֹתוֹ | ִכּי ִאם
ְ
אַפּי וְ ָה ַר ְג ִתּי
ֲקתוֹ (23) :וְ ָח ָרה ִ
ָצעֹק יִ ְצ ַעק ֵא ַלי ָשׁמ ַֹע ֶא ְשׁ ַמע ַצע ָ
ֵיכם יְ ת ִֹמים:
וּבנ ֶ
אַל ָמנוֹת ְ
יכם ְ
ֶא ְת ֶכם ֶבּ ָח ֶרב | וְ ָהיוּ נְ ֵשׁ ֶ
)ִ (24אם ֶכּ ֶסף ַתּ ְלוֶה ֶאת ַע ִמּי ֶאת ֶה ָענִ י ִע ָמּ ְך לֹא ִת ְהיֶה לוֹ
ֶשׁ ְךִ (25) :אם ָחבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂ ְל ַמת
ְכּנ ֶֹשׁה | לֹא ְת ִשׂימוּן ָע ָליו נ ֶ
יבנּוּ לוִֹ (26) :כּי ִהוא כסותה ] ְכסוּתוֹ
ֵר ֶע ָך | ַעד בֹּא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִשׁ ֶ
קרי[ ְל ַב ָדּהּ ִהוא ִשׂ ְמ ָלתוֹ ְלעֹרוֹ | ַבּ ֶמּה יִ ְשׁ ָכּב וְ ָהיָה ִכּי יִ ְצ ַעק
)ֱ (27אל ִֹהים לֹא ְת ַק ֵלּל |
ֵא ַלי וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִכּי ַחנּוּן אָנִ י:
אַחר |
ֲך לֹא ְת ֵ
אָת ָך וְ ִד ְמע ָ
ָשׂיא ְב ַע ְמּ ָך לֹא ָתאֹרְ (28) :מ ֵל ְ
וְ נ ִ
ֶך | ִשׁ ְב ַעת
ֲשׂה ְלשׁ ְֹר ָך ְלצֹאנ ָ
ֶיך ִתּ ֶתּן ִלּיֵ (29) :כּן ַתּע ֶ
ְבּכוֹר ָבּנ ָ
ָמים יִ ְהיֶה ִעם ִאמּוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִתּ ְתּנוֹ ִלי (30) :וְ אַנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ
יִ
ֹאכלוּ ַל ֶכּ ֶלב ַתּ ְשׁ ִלכוּן
וּב ָשׂר ַבּ ָשּׂ ֶדה ְט ֵר ָפה לֹא ת ֵ
ִתּ ְהיוּן ִלי | ָ
אֹתוֹ:
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ָד ָך ִעם ָר ָשׁע ִל ְהיֹת ֵעד
) (1לֹא ִת ָשּׂא ֵשׁ ַמע ָשׁוְ א | אַל ָתּ ֶשׁת י ְ
אַח ֵרי ַר ִבּים ְל ָרעֹת | וְ לֹא ַת ֲענֶה ַעל
) (2לֹא ִת ְהיֶה ֲ
ָח ָמס:
ִרב ִלנְ טֹת ֲ
אַח ֵרי ַר ִבּים ְל ַהטֹּת (3) :וְ ָדל לֹא ֶת ְה ַדּר ְבּ ִריבוֹ(4) :
) (5
יבנּוּ לוֹ:
ִכּי ִת ְפגַּע שׁוֹר אֹיִ ְב ָך אוֹ ֲחמֹרוֹ תּ ֶֹעה | ָה ֵשׁב ְתּ ִשׁ ֶ
ַא ָך ר ֵֹבץ ַתּ ַחת ַמ ָשּׂאוֹ וְ ָח ַד ְל ָתּ ֵמ ֲעזֹב לוֹ |
ִכּי ִת ְר ֶאה ֲחמוֹר שֹׂנ ֲ
) (6לֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ְביֹנְ ָך ְבּ ִריבוֹ(7) :
ָעזֹב ַתּ ֲעזֹב ִעמּוֹ:
אַצ ִדּיק
ָקי וְ ַצ ִדּיק אַל ַתּ ֲהרֹג ִכּי לֹא ְ
ִמ ְדּ ַבר ֶשׁ ֶקר ִתּ ְר ָחק | וְ נ ִ
יס ֵלּף
ָר ָשׁע (8) :וְ שׁ ַֹחד לֹא ִת ָקּח | ִכּי ַהשּׁ ַֹחד יְ ַעוֵּר ִפּ ְק ִחים וִ ַ
ֶפשׁ
אַתּם יְ ַד ְע ֶתּם ֶאת נ ֶ
יקים (9) :וְ גֵר לֹא ִת ְל ָחץ | וְ ֶ
ִדּ ְב ֵרי ַצ ִדּ ִ
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (10) :וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּ ְז ַרע
ֵרים ֱהיִ ֶ
ַהגֵּר ִכּי ג ִ
ָ
אָס ְפ ָתּ ֶאת ְתּ
אַר ֶצ ָך | וְ ַ
ֶאת ְ
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה
בוּאָתהּ (11) :וְ ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאכל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה | ֵכּן
אָכלוּ ֶא ְביֹנֵי ַע ֶמּ ָך וְ יִ ְת ָרם תּ ַ
וּנְ ַט ְשׁ ָתּהּ וְ ְ
וּביּוֹם
יך ַ
ֲשׂ ָ
ֲשׂה ַמע ֶ
ָמים ַתּע ֶ
ֵית ָךֵ (12) :שׁ ֶשׁת י ִ
ֲשׂה ְל ַכ ְר ְמ ָך ְלז ֶ
ַתּע ֶ
ָפשׁ ֶבּן ֲא ָמ ְת ָך
ַחמ ֶֹר ָך וְ יִ נּ ֵ
שׁוֹר ָך ו ֲ
ָנוּח ְ
יעי ִתּ ְשׁבֹּת | ְל ַמ ַען י ַ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יכם ִתּ ָשּׁ ֵמרוּ | וְ ֵשׁם ֱאל ִֹהים
אָמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר ַ
וְ ַהגֵּרְ (13) :
ָלים ָתּחֹג
יךָ (14) :שׁלֹשׁ ְרג ִ
ֲא ֵח ִרים לֹא ַת ְז ִכּירוּ לֹא יִ ָשּׁ ַמע ַעל ִפּ ָ
ָמים תֹּא ַכל
ִלי ַבּ ָשּׁנָהֶ (15) :את ַחג ַה ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁמֹר ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָצא ָת
אָביב ִכּי בוֹ י ָ
מוֹעד ח ֶֹדשׁ ָה ִ
ית ָך ְל ֵ
ַמצּוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֵראוּ ָפנַי ֵר ָ
כּוּרי
יקם (16) :וְ ַחג ַה ָקּ ִציר ִבּ ֵ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | וְ לֹא י ָ
אָס ְפּ ָך
אָסף ְבּ ֵצאת ַה ָשּׁנָה ְבּ ְ
יך ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ַרע ַבּ ָשּׂ ֶדה | וְ ַחג ָה ִ
ֲשׂ ָ
ַמע ֶ
ֵר ֶאה ָכּל
ֲשׂ ָ
ֶאת ַמע ֶ
יך ִמן ַה ָשּׂ ֶדהָ (17) :שׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה | י ָ
כוּר ָך ֶאל ְפּנֵי ָהאָדֹן יְ הוָה (18) :לֹא ִת ְז ַבּח ַעל ָח ֵמץ ַדּם ִז ְב ִחי |
ְז ְ
אַד ָמ ְת ָך
כּוּרי ְ
אשׁית ִבּ ֵ
ָלין ֵח ֶלב ַח ִגּי ַעד בּ ֶֹקרֵ (19) :ר ִ
וְ לֹא י ִ
יך | לֹא ְת ַב ֵשּׁל ְגּ ִדי ַבּ ֲח ֵלב ִאמּוֹ(20) :
ָתּ ִביא ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יא ָך ֶאל
ֶיך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך | וְ ַל ֲה ִב ֲ
אָך ְל ָפנ ָ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
וּשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ אַל
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֲה ִכנ ִֹתיִ (21) :ה ָשּׁ ֶמר ִמ ָפּנָיו ְ
ֲכם ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוִֹ (22) :כּי ִאם
ַתּ ֵמּר בּוֹ | ִכּי לֹא יִ ָשּׂא ְל ִפ ְשׁע ֶ
ַב ִתּי ֶאת
ית כֹּל ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר | וְ אָי ְ
ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ וְ ָע ִשׂ ָ
ֶיך ו ֱ
יך וְ ַצ ְר ִתּי ֶאת צ ְֹר ֶר ָ
אֹיְ ֶב ָ
יא ָך
ֶה ִב ֲ
אָכי ְל ָפנ ָ
ֵל ְך ַמ ְל ִ
יךִ (23) :כּי י ֵ
בוּסי |
ֶאל ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
יהם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם וְ לֹא
וְ ִה ְכ ַח ְד ִתּיו (24) :לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֵלאל ֵֹה ֶ
ֲשׂ ֶ
ֲשׂה ְכּ ַמע ֵ
ַתע ֶ
יהם | ִכּי ָה ֵרס ְתּ ָה ְר ֵסם וְ ַשׁ ֵבּר ְתּ ַשׁ ֵבּר
וּב ַר ְך ֶאת
יכם ֵ
ֲב ְד ֶתּם ֵאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יהםַ (25) :וע ַ
ַמ ֵצּב ֵֹת ֶ
ַה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך (26) :לֹא ִת ְהיֶה
יך | ו ֲ
ימ ָ
ַל ְח ְמ ָך וְ ֶאת ֵמ ֶ

יך ֲא ַמ ֵלּאֶ (27) :את
ָמ ָ
אַר ֶצ ָך | ֶאת ִמ ְס ַפּר י ֶ
ֲק ָרה ְבּ ְ
ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה ַוע ָ
ֶיך וְ ַהמּ ִֹתי ֶאת ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָתּבֹא ָבּ ֶהם |
ימ ִתי ֲא ַשׁ ַלּח ְל ָפנ ָ
ֵא ָ
יך ֵא ֶל ָ
ָת ִתּי ֶאת ָכּל אֹיְ ֶב ָ
יך ע ֶֹרף (28) :וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת ַה ִצּ ְר ָעה
וְ נ ַ
ֶיך(29) :
ֵר ָשׁה ֶאת ַה ִחוִּ י ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ֶאת ַה ִח ִתּי ִמ ְלּ ָפנ ָ
ֶיך | וְ ג ְ
ְל ָפנ ָ
ֶיך ְבּ ָשׁנָה ֶא ָחת | ֶפּן ִתּ ְהיֶה ָה ֶ
ָר ֶשׁנּוּ ִמ ָפּנ ָ
לֹא ֲאג ְ
אָרץ ְשׁ ָמ ָמה וְ ַר ָבּה
ֶיך | ַעד ֲא ֶשׁר
ָר ֶשׁנּוּ ִמ ָפּנ ָ
יך ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדהְ (30) :מ ַעט ְמ ַעט ֲאג ְ
ָע ֶל ָ
ֻל ָך ִמיַּם סוּף וְ ַעד
אָרץ (31) :וְ ַשׁ ִתּי ֶאת ְגּב ְ
ָח ְל ָתּ ֶאת ָה ֶ
ִתּ ְפ ֶרה וְ נ ַ
ֶד ֶכם ֵאת י ְֹשׁ ֵבי
ָהר | ִכּי ֶא ֵתּן ְבּי ְ
יָם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִ
וּמ ִמּ ְד ָבּר ַעד ַהנּ ָ
יהם
ֶיך (32) :לֹא ִת ְכרֹת ָל ֶהם וְ ֵלאל ֵֹה ֶ
ֵר ְשׁ ָתּמוֹ ִמ ָפּנ ָ
אָרץ וְ ג ַ
ָה ֶ
אַר ְצ ָך ֶפּן י ֲ
ֵשׁבוּ ְבּ ְ
ְבּ ִרית (33) :לֹא י ְ
ַח ִטיאוּ א ְֹת ָך ִלי | ִכּי ַת ֲעבֹד
מוֹקשׁ:
יהם ִכּי יִ ְהיֶה ְל ָך ְל ֵ
ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
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ָדב ַו ֲא ִביהוּא
אַהרֹן נ ָ
אַתּה וְ ֲ
ֲלה ֶאל יְ הוָה ָ
אָמר ע ֵ
) (1וְ ֶאל מ ֶֹשׁה ַ
וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
יתם ֵמ ָרחֹק (2) :וְ נִ גַּשׁ מ ֶֹשׁה
ְל ַבדּוֹ ֶאל יְ הוָה וְ ֵהם לֹא יִ גָּשׁוּ | וְ ָה ָעם לֹא ַיעֲלוּ ִעמּוַֹ (3) :ו ָיּבֹא
מ ֶֹשׁה וַיְ ַס ֵפּר ָל ָעם ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה וְ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים |
ַען ָכּל ָה ָעם קוֹל ֶא ָחד ַויּ ְ
ֹאמרוּ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה
ַויּ ַ
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ֶבן
ֲשׂה (4) :וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ַויּ ְ
ַנע ֶ
וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֵצּ ָבה ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי
ִמ ְז ֵבּ ַח ַתּ ַחת ָה ָהר | ְ
ֲרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת | וַיִּ ְז ְבּחוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (5) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַנע ֵ
ָשׂם
ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה ָפּ ִרים (6) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֲח ִצי ַה ָדּם ַויּ ֶ
ָרק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (7) :וַיִּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָבּאַ ָגּנֹת | ו ֲ
ֲשׂה
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ַנע ֶ
אָזנֵי ָה ָעם | ַויּ ְ
וַיִּ ְק ָרא ְבּ ְ
ֹאמר
וְ נִ ְשׁ ָמע (8) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְזרֹק ַעל ָה ָעם | ַויּ ֶ
ִהנֵּה ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי
ָדב ו ֲ
אַהרֹן | נ ָ
ַעל מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ָה ֵא ֶלּהַ (9) :ויּ ַ
ֲשׂה
יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :וַיִּ ְראוּ ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַת ַחת ַר ְג ָליו ְכּ ַמע ֵ
ילי ְבּנֵי
וּכ ֶע ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלט ַֹהר (11) :וְ ֶאל ֲא ִצ ֵ
ִל ְבנַת ַה ַסּ ִפּיר ְ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ:
ֶחזוּ ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָשׁ ַלח יָדוֹ | ַויּ ֱ
ֲלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ו ְ
)ַ (12ויּ ֶ
ֶהיֵה ָשׁם |
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ע ֵ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי
וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶאת ֻלחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
ַעל מ ֶֹשׁה ֶאל
יהוֹשׁ ַע ְמ ָשׁ ְרתוֹ | ַויּ ַ
ָקם מ ֶֹשׁה וִ ֻ
ְלהוֹר ָֹתםַ (13) :ויּ ָ

אָמר ְשׁבוּ ָלנוּ ָבזֶה ַעד ֲא ֶשׁר
ַהר ָה ֱאל ִֹהים (14) :וְ ֶאל ַה ְזּ ֵקנִ ים ַ
אַהרֹן וְ חוּר ִע ָמּ ֶכם ִמי ַב ַעל ְדּ ָב ִרים יִ ַגּשׁ
יכם | וְ ִהנֵּה ֲ
נָשׁוּב ֲא ֵל ֶ
ֲא ֵל ֶהםַ (15) :ויּ ַ
ַעל מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָהר | וַיְ ַכס ֶה ָענָן ֶאת ָה ָהר(16) :
ָמים |
וַיִּ ְשׁכֹּן ְכּבוֹד יְ הוָה ַעל ַהר ִסינַי וַיְ ַכ ֵסּהוּ ֶה ָענָן ֵשׁ ֶשׁת י ִ
וּמ ְר ֵאה
תּוֹך ֶה ָענָןַ (17) :
יעי ִמ ְ
ַויִּ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשׁה ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְכּבוֹד יְ הוָה ְכּ ֵאשׁ א ֶֹכ ֶלת ְבּרֹאשׁ ָה ָהר | ְל ֵעינֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(18) :
ַעל ֶאל ָה ָהר | וַיְ ִהי מ ֶֹשׁה ָבּ ָהר
תוֹך ֶה ָענָן ַויּ ַ
ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ְבּ ְ
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה:
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ְ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּמה | ֵמ ֵאת ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְדּ ֶבנּוּ ִלבּוֹ ִתּ ְקחוּ ֶאת
וְ יִ ְקחוּ ִלי ְתּ ָ
ָכ ֶסף
ָהב ו ֶ
רוּמה ֲא ֶשׁר ִתּ ְקחוּ ֵמ ִא ָתּם | ז ָ
רוּמ ִתי (3) :וְ זֹאת ַה ְתּ ָ
ְתּ ָ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ וְ ִע ִזּים(5) :
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
וּת ֵכ ֶלת וְ ְ
וּנְ ח ֶֹשׁתְ (4) :
ֲצי ִשׁ ִטּיםֶ (6) :שׁ ֶמן
אָדּ ִמים וְ עֹרֹת ְתּ ָח ִשׁים ַוע ֵ
ילם ְמ ָ
וְ עֹרֹת ֵא ִ
אַבנֵי
ַל ָמּאֹר | ְבּ ָשׂ ִמים ְל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ִל ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּיםְ (7) :
אַבנֵי ִמלּ ִ
שׁ ַֹהם וְ ְ
ֻאים | ָל ֵאפֹד וְ ַלח ֶֹשׁן (8) :וְ ָעשׂוּ ִלי ִמ ְק ָדּשׁ |
אוֹת ָך ֵאת ַתּ ְבנִ ית
תוֹכםְ (9) :כּכֹל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ַמ ְר ֶאה ְ
וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֵאת ַתּ ְבנִ ית ָכּל ֵכּ ָליו | וְ ֵכן ַתּעֲשׂוּ (10) :וְ ָעשׂוּ ֲארוֹן
אַמּה
ָח ִצי ָר ְחבּוֹ וְ ָ
אַמּה ו ֵ
אָרכּוֹ וְ ָ
ָח ִצי ְ
אַמּ ַתיִ ם ו ֵ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ָ
עֵ
וּמחוּץ ְתּ ַצ ֶפּנּוּ
ָהב ָטהוֹר ִמ ַבּיִ ת ִ
ית אֹתוֹ ז ָ
ָח ִצי ק ָֹמתוֹ (11) :וְ ִצ ִפּ ָ
וֵ
אַר ַבּע ַט ְבּעֹת ָז ָהב
ָצ ְק ָתּ לּוֹ ְ
ָהב ָס ִביב (12) :וְ י ַ
ית ָע ָליו זֵר ז ָ
| וְ ָע ִשׂ ָ
וּשׁ ֵתּי ַט ָבּעֹת ַעל ַצ ְלעוֹ ָה ֶא ָחת
אַר ַבּע ַפּ ֲעמ ָֹתיו | ְ
ָת ָתּה ַעל ְ
וְ נ ַ
ֲצי ִשׁ ִטּים |
ית ַב ֵדּי ע ֵ
וּשׁ ֵתּי ַט ָבּעֹת ַעל ַצ ְלעוֹ ַה ֵשּׁנִ ית (13) :וְ ָע ִשׂ ָ
ְ
את ֶאת ַה ַבּ ִדּים ַבּ ַטּ ָבּעֹת ַעל ַצ ְלעֹת
ָהב (14) :וְ ֵה ֵב ָ
וְ ִצ ִפּ ָ
ית א ָֹתם ז ָ
ָהאָרֹן | ָל ֵשׂאת ֶאת ָהאָרֹן ָבּ ֶהםְ (15) :בּ ַט ְבּעֹת ָהאָרֹן יִ ְהיוּ
ָת ָתּ ֶאל ָהאָרֹן | ֵאת ָה ֵעדֻת
ָסרוּ ִמ ֶמּנּוּ (16) :וְ נ ַ
ַה ַבּ ִדּים | לֹא י ֻ
אַמּ ַתיִ ם
ָהב ָטהוֹר | ָ
ית ַכפּ ֶֹרת ז ָ
יך (17) :וְ ָע ִשׂ ָ
ֲא ֶשׁר ֶא ֵתּן ֵא ֶל ָ
ֻבים
ית ְשׁנַיִ ם ְכּר ִ
ָח ִצי ָר ְח ָבּהּ (18) :וְ ָע ִשׂ ָ
אַמּה ו ֵ
אָר ָכּהּ וְ ָ
ָח ִצי ְ
וֵ
ָז ָהב | ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ
ֲשׂה
ֲשׂה א ָֹתם ִמ ְשּׁנֵי ְקצוֹת ַה ַכּפּ ֶֹרתַ (19) :וע ֵ
וּכרוּב ֶא ָחד ִמ ָקּ ָצה ִמזֶּה | ִמן ַה ַכּפּ ֶֹרת
ְכּרוּב ֶא ָחד ִמ ָקּ ָצה ִמזֶּה ְ
ֻבים פּ ְֹר ֵשׂי
צוֹתיו (20) :וְ ָהיוּ ַה ְכּר ִ
ֻבים ַעל ְשׁנֵי ְק ָ
ַתּעֲשׂוּ ֶאת ַה ְכּר ִ
ֵיהם ִאישׁ ֶאל
וּפנ ֶ
יהם ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת ְ
ָפיִ ם ְל ַמ ְע ָלה ס ְֹכ ִכים ְבּ ַכנְ ֵפ ֶ
ְכנ ַ

ָת ָתּ ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת
ֻבים (21) :וְ נ ַ
אָחיו | ֶאל ַה ַכּפּ ֶֹרת יִ ְהיוּ ְפּנֵי ַה ְכּר ִ
ִ
ַעל ָהאָרֹן ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ ֶאל ָהאָרֹן ִתּ ֵתּן ֶאת ָה ֵעדֻת ֲא ֶשׁר ֶא ֵתּן
יך (22) :וְ ַ
ֵא ֶל ָ
נוֹע ְד ִתּי ְל ָך ָשׁם וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ִא ְתּ ָך ֵמ ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת ִמ ֵבּין
ֻבים ֲא ֶשׁר ַעל ֲארֹן ָה ֵעדֻת | ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ֲא ַצוֶּה אוֹ ְת ָך
ְשׁנֵי ַה ְכּר ִ
ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ית ֻשׁ ְל ָחן ע ֵ
אַמּה ָר ְחבּוֹ
אָרכּוֹ וְ ָ
אַמּ ַתיִ ם ְ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ָ
) (23וְ ָע ִשׂ ָ
ית לּוֹ
ָהב ָטהוֹר | וְ ָע ִשׂ ָ
ית אֹתוֹ ז ָ
ָח ִצי ק ָֹמתוֹ (24) :וְ ִצ ִפּ ָ
אַמּה ו ֵ
וְ ָ
ית זֵר
ֶרת ט ַֹפח ָס ִביב | וְ ָע ִשׂ ָ
ית לּוֹ ִמ ְסגּ ֶ
ָהב ָס ִביב (25) :וְ ָע ִשׂ ָ
זֵר ז ָ
ָהב |
אַר ַבּע ַט ְבּעֹת ז ָ
ית לּוֹ ְ
ַרתּוֹ ָס ִביב (26) :וְ ָע ִשׂ ָ
זָ
ָהב ְל ִמ ְסגּ ְ
אַר ַבּע ַר ְג ָליו(27) :
אַר ַבּע ַה ֵפּאֹת ֲא ֶשׁר ְל ְ
ָת ָתּ ֶאת ַה ַטּ ָבּעֹת ַעל ְ
וְ נ ַ
ֶרת ִתּ ְהיֶי ָן ַה ַטּ ָבּעֹת | ְל ָב ִתּים ְל ַב ִדּים ָל ֵשׂאת ֶאת
ֻמּת ַה ִמּ ְסגּ ֶ
ְלע ַ
ָהב
ית אֹ ָתם ז ָ
ֲצי ִשׁ ִטּים וְ ִצ ִפּ ָ
ית ֶאת ַה ַבּ ִדּים ע ֵ
ַה ֻשּׁ ְל ָחן (28) :וְ ָע ִשׂ ָ
ית ְקּ ָער ָֹתיו וְ ַכפּ ָֹתיו
| וְ נִ ָשּׂא ָבם ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן (29) :וְ ָע ִשׂ ָ
ַקּיּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר י ַ
ֲשׂה א ָֹתם:
ָהב ָטהוֹר ַתּע ֶ
ֻסּ ְך ָבּ ֵהן | ז ָ
וּמנ ִ
שׂוֹתיו ְ
וּק ָ
ְ
ָת ָתּ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶל ֶחם ָפּנִ ים ְל ָפנַי ָתּ ִמיד:
) (30וְ נ ַ
נוֹרה יְ ֵר ָכהּ
ָהב ָטהוֹר | ִמ ְק ָשׁה ֵתּ ָע ֶשׂה ַה ְמּ ָ
ית ְמנ ַֹרת ז ָ
) (31וְ ָע ִשׂ ָ
יה ִמ ֶמּנָּה יִ ְהיוּ (32) :וְ ִשׁ ָשּׁה ָקנִ ים
וּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
יה ַכּ ְפתּ ֶֹר ָ
יע ָ
וְ ָקנָהּ ְגּ ִב ֶ
וּשׁלֹ ָשׁה ְקנֵי
יה | ְשׁל ָֹשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמ ִצּ ָדּהּ ָה ֶא ָחד ְ
י ְֹצ ִאים ִמ ִצּ ֶדּ ָ
ְמנ ָֹרה ִמ ִצּ ָדּהּ ַה ֵשּׁנִ יְ (33) :שׁל ָֹשׁה ְג ִב ִעים ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ַבּ ָקּ ֶנה
וּשׁל ָֹשׁה ְג ִב ִעים ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ַבּ ָקּנֶה ָה ֶא ָחד
ָה ֶא ָחד ַכּ ְפתֹּר ָו ֶפ ַרח ְ
ָפ ַרח | ֵכּן ְל ֵשׁ ֶשׁת ַה ָקּנִ ים ַהיּ ְֹצ ִאים ִמן ַה ְמּנ ָֹרה(34) :
ַכּ ְפתֹּר ו ָ
וּב ְמּנ ָֹרה ְ
יה(35) :
וּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
אַר ָבּ ָעה ְג ִב ִעים | ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ַכּ ְפתּ ֶֹר ָ
ַ
וְ ַכ ְפתֹּר ַתּ ַחת ְשׁנֵי ַה ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּה וְ ַכ ְפתֹּר ַתּ ַחת ְשׁנֵי ַה ָקּנִ ים
ִמ ֶמּנָּה וְ ַכ ְפתֹּר ַתּ ַחת ְשׁנֵי ַה ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּה | ְל ֵשׁ ֶשׁת ַה ָקּנִ ים
וּקנ ָֹתם ִמ ֶמּנָּה יִ ְהיוּ |
יהם ְ
ַהיּ ְֹצ ִאים ִמן ַה ְמּנ ָֹרהַ (36) :כּ ְפתּ ֵֹר ֶ
יה ִשׁ ְב ָעה |
ית ֶאת ֵנרֹ ֶת ָ
ָהב ָטהוֹר (37) :וְ ָע ִשׂ ָ
אַחת ז ָ
ֻלּהּ ִמ ְק ָשׁה ַ
כָּ
יה
וּמ ְל ָק ֶח ָ
ֶיהַ (38) :
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ָפּנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
וְ ֶהע ָ
ֲשׂה א ָֹתהּ | ֵאת
ָהב ָטהוֹר ַיע ֶ
ָהב ָטהוֹרִ (39) :כּ ָכּר ז ָ
יה ז ָ
וּמ ְחתּ ֶֹת ָ
ַ
אַתּה
יתם ֲא ֶשׁר ָ
ֲשׂה | ְבּ ַת ְבנִ ָ
וּר ֵאה ַוע ֵ
ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלּהְ (40) :
ָמ ְר ֶאה ָבּ ָהר:
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וּת ֵכ ֶלת
ֲשׂה ֶע ֶשׂר יְ ִריעֹת | ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ְ
) (1וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַתּע ֶ
ֲשׂה א ָֹתם(2) :
ֲשׂה ח ֵֹשׁב ַתּע ֶ
ֻבים ַמע ֵ
ָמן וְ ת ַֹל ַעת ָשׁנִ י ְכּר ִ
אַרגּ ָ
וְ ְ
אַחת ְשׁמֹנֶה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָבּ ָ
יעה ָה ַ
א ֶֹר ְך ַהיְ ִר ָ
אַמּה וְ ר ַֹחב אַ ְר ַבּע
אַחת ְל ָכל ַהיְ ִריעֹתֲ (3) :ח ֵמשׁ
יעה ָה ֶא ָחת | ִמ ָדּה ַ
אַמּה ַהיְ ִר ָ
ָבּ ָ
ַהיְ ִריעֹת ִתּ ְהיֶי ָן ח ְֹברֹת ִא ָשּׁה ֶאל ֲאח ָֹתהּ | וְ ָח ֵמשׁ יְ ִריעֹת ח ְֹברֹת
יעה
ֻלאֹת ְתּ ֵכ ֶלת ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ית ל ְ
ִא ָשּׁה ֶאל ֲאח ָֹתהּ (4) :וְ ָע ִשׂ ָ
יעה ַה ִקּיצוֹנָה
ֲשׂה ִבּ ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ָה ֶא ָחת ִמ ָקּ ָצה ַבּח ָֹב ֶרת | וְ ֵכן ַתּע ֶ
יעה ָה ֶא ָחת
ֲשׂה ַבּיְ ִר ָ
ֻלאֹת ַתּע ֶ
ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶרת ַה ֵשּׁנִ יתֲ (5) :ח ִמ ִשּׁים ל ָ
יעה ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶרת ַה ֵשּׁנִ ית
ֲשׂה ִבּ ְק ֵצה ַהיְ ִר ָ
ֻלאֹת ַתּע ֶ
ַח ִמ ִשּׁים ל ָ
וֲ
ית ֲח ִמ ִשּׁים
ֻלאֹת ִא ָשּׁה ֶאל ֲאח ָֹתהּ (6) :וְ ָע ִשׂ ָ
| ַמ ְק ִבּילֹת ַהלּ ָ
ַק ְר ֵסי ז ָ
ָהב | וְ ִח ַבּ ְר ָתּ ֶאת ַהיְ ִריעֹת ִא ָשּׁה ֶאל ֲאח ָֹתהּ ַבּ ְקּ ָר ִסים
וְ ָהיָה ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֶא ָחד:
ית יְ ִריעֹת ִע ִזּים ְלא ֶֹהל ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן | ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה
) (7וְ ָע ִשׂ ָ
יעה ָה ַ
יְ ִריעֹת ַתּע ֶ
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ָבּאַ ָמּה
ֲשׂה א ָֹתם (8) :א ֶֹר ְך ַהיְ ִר ָ
אַחת ְל ַע ְשׁ ֵתּי
יעה ָה ֶא ָחת | ִמ ָדּה ַ
אַמּה ַהיְ ִר ָ
אַר ַבּע ָבּ ָ
וְ ר ַֹחב ְ
ֶע ְשׂ ֵרה יְ ִריעֹת (9) :וְ ִח ַבּ ְר ָתּ ֶאת ֲח ֵמשׁ ַהיְ ִריעֹת ְל ָבד וְ ֶאת ֵשׁשׁ
יעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ֶאל מוּל ְפּנֵי
ַהיְ ִריעֹת ְל ָבד | וְ ָכ ַפ ְל ָתּ ֶאת ַהיְ ִר ָ
יעה ָה ֶא ָחת
ֻלאֹת ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ית ֲח ִמ ִשּׁים ל ָ
ָהא ֶֹהל (10) :וְ ָע ִשׂ ָ
יעה ַהח ֶֹב ֶרת
ֻלאֹת ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ַח ִמ ִשּׁים ל ָ
ַה ִקּיצֹנָה ַבּח ָֹב ֶרת | ו ֲ
את ֶאת
ית ַק ְר ֵסי נְ ח ֶֹשׁת ֲח ִמ ִשּׁים | וְ ֵה ֵב ָ
ַה ֵשּׁנִ ית (11) :וְ ָע ִשׂ ָ
ֻלאֹת וְ ִח ַבּ ְר ָתּ ֶאת ָהא ֶֹהל וְ ָהיָה ֶא ָחד (12) :וְ ֶס ַרח
ַה ְקּ ָר ִסים ַבּלּ ָ
יעה ָהע ֶֹד ֶפת ִתּ ְס ַרח ַעל ֲאחֹ ֵרי
יריעֹת ָהא ֶֹהל | ֲח ִצי ַהיְ ִר ָ
ָהע ֵֹדף ִבּ ִ
אַמּה ִמזֶּה ָבּע ֵֹדף ְבּא ֶֹר ְך יְ ִריעֹת
אַמּה ִמזֶּה וְ ָה ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן (13) :וְ ָה ָ
וּמזֶּה ְל ַכסֹּתוֹ(14) :
רוּח ַעל ִצ ֵדּי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִמזֶּה ִ
ָהא ֶֹהל | יִ ְהיֶה ָס ַ
וּמ ְכ ֵסה עֹרֹת
אָדּ ִמים | ִ
וְ ָע ִשׂ ָ
ילם ְמ ָ
ית ִמ ְכ ֶסה ָלא ֶֹהל עֹרֹת ֵא ִ
ְתּ ָח ִשׁים ִמ ְל ָמ ְע ָלה:
ֲצי ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים(16) :
ית ֶאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ַל ִמּ ְשׁ ָכּן | ע ֵ
) (15וְ ָע ִשׂ ָ
אַמּה ר ַֹחב ַה ֶקּ ֶרשׁ
אַמּה ו ֲ
ֶע ֶשׂר אַמּוֹת א ֶֹר ְך ַה ָקּ ֶרשׁ | וְ ָ
ַח ִצי ָה ָ
ָה ֶא ָחדְ (17) :שׁ ֵתּי יָדוֹת ַל ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד ְמ ֻשׁ ָלּבֹת ִא ָשּׁה ֶאל
ית ֶאת
ֲשׂה ְלכֹל ַק ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן (18) :וְ ָע ִשׂ ָ
ֲאח ָֹתהּ | ֵכּן ַתּע ֶ
ַה ְקּ ָר ִשׁים ַל ִמּ ְשׁ ָכּן | ֶע ְשׂ ִרים ֶק ֶרשׁ ִל ְפאַת נ ְֶג ָבּה ֵת ָ
ימנָה(19) :
ֲשׂה ַתּ ַחת ֶע ְשׂ ִרים ַה ָקּ ֶרשׁ | ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים
אַדנֵי ֶכ ֶסף ַתּע ֶ
וְ אַ ְר ָבּ ִעים ְ
וּשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ
ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד ִל ְשׁ ֵתּי יְ ד ָֹתיו ְ
וּל ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ֵשּׁנִ ית ִל ְפאַת ָצפוֹן |
ָה ֶא ָחד ִל ְשׁ ֵתּי יְ ד ָֹתיוְ (20) :

ֵיהם ָכּ ֶסף | ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת
אַדנ ֶ
אַר ָבּ ִעים ְ
ֶע ְשׂ ִרים ָק ֶרשׁ (21) :וְ ְ
ַר ְכּ ֵתי
וּלי ְ
וּשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחדְ (22) :
ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ָ
וּשׁנֵי ְק ָר ִשׁים ַתּ ֲע ֶשׂה
ֲשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁיםְ (23) :
ָמּה | ַתּע ֶ
ֹא ִמים ִמ ְלּ ַמ ָטּה
ַר ָכ ָתיִ ם (24) :וְ יִ ְהיוּ ת ֲ
ִל ְמ ֻק ְצעֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן | ַבּיּ ְ
ַח ָדּו יִ ְהיוּ ַת ִמּים ַעל רֹאשׁוֹ ֶאל ַה ַטּ ַבּ ַעת ָה ֶא ָחת | ֵכּן יִ ְהיֶה
וְ י ְ
ֵיהם ִל ְשׁנֵי ַה ִמּ ְקצֹעֹת יִ ְהיוּ (25) :וְ ָהיוּ ְשׁמֹנָה ְק ָר ִשׁים
ִל ְשׁנ ֶ
ֵיהם ֶכּ ֶסף ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ֲא ָדנִ ים | ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ
אַדנ ֶ
וְ ְ
יחם
ית ְב ִר ִ
וּשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד (26) :וְ ָע ִשׂ ָ
ָה ֶא ָחד ְ
ַח ִמ ָשּׁה
ֲצי ִשׁ ִטּים | ֲח ִמ ָשּׁה ְל ַק ְר ֵשׁי ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָה ֶא ָחד (27) :ו ֲ
עֵ
יחם ְל ַק ְר ֵשׁי
ַח ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
יחם ְל ַק ְר ֵשׁי ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ֵשּׁנִ ית | ו ֲ
ְב ִר ִ
ַר ָכ ַתיִ ם י ָ
ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַליּ ְ
תוֹך
יח ַה ִתּיכֹן ְבּ ְ
ָמּה (28) :וְ ַה ְבּ ִר ַ
ַה ְקּ ָר ִשׁים | ַמ ְב ִר ַח ִמן ַה ָקּ ֶצה ֶאל ַה ָקּ ֶצה (29) :וְ ֶאת ַה ְקּ ָר ִשׁים
ֲשׂה ז ָ
יהם ַתּע ֶ
ָהב וְ ֶאת ַט ְבּע ֵֹת ֶ
ְתּ ַצ ֶפּה ז ָ
יחם |
ָהב ָבּ ִתּים ַל ְבּ ִר ִ
ַה ֵקמ ָֹת ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן |
ָהב (30) :ו ֲ
יחם ז ָ
ית ֶאת ַה ְבּ ִר ִ
וְ ִצ ִפּ ָ
ית ָפר ֶֹכת ְתּ ֵכ ֶלת
ית ָבּ ָהר (31) :וְ ָע ִשׂ ָ
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ֲא ֶשׁר ָה ְר ֵא ָ
ֲשׂה אֹ ָתהּ
ֲשׂה ח ֵֹשׁב ַיע ֶ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר | ַמע ֵ
וְ ְ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ֻפּים
מּוּדי ִשׁ ִטּים ְמצ ִ
אַר ָבּ ָעה ַע ֵ
ָת ָתּה א ָֹתהּ ַעל ְ
ֻבים (32) :וְ נ ַ
ְכּר ִ
ָת ָתּה ֶאת
אַדנֵי ָכ ֶסף (33) :וְ נ ַ
אַר ָבּ ָעה ְ
ָהב | ַעל ְ
ֵיהם ז ָ
ָהב ָוו ֶ
זָ
את ָשׁ ָמּה ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ֵאת ֲארוֹן
ַה ָפּר ֶֹכת ַתּ ַחת ַה ְקּ ָר ִסים וְ ֵה ֵב ָ
וּבין ק ֶֹדשׁ
ילה ַה ָפּר ֶֹכת ָל ֶכם ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ ֵ
ָה ֵעדוּת | וְ ִה ְב ִדּ ָ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים (34) :וְ נ ַ
ָת ָתּ ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת ַעל ֲארוֹן ָה ֵעדֻת | ְבּק ֶֹדשׁ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים (35) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִמחוּץ ַל ָפּר ֶֹכת וְ ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה
ימנָה | וְ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִתּ ֵתּן ַעל ֶצ ַלע
נ ַֹכח ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַעל ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֵתּ ָ
תוֹל ַעת
ָמן וְ ַ
ָצפוֹן (36) :וְ ָע ִשׂ ָ
אַרגּ ָ
ית ָמ ָס ְך ְל ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ית ַל ָמּ ָס ְך ֲח ִמ ָשּׁה
ֲשׂה ר ֵֹקם (37) :וְ ָע ִשׂ ָ
ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר | ַמע ֵ
ָהב | וְ י ַ
ָצ ְק ָתּ ָל ֶהם
ֵיהם ז ָ
ָהב ָוו ֶ
ית א ָֹתם ז ָ
מּוּדי ִשׁ ִטּים וְ ִצ ִפּ ָ
ַע ֵ
אַדנֵי נְ ח ֶֹשׁת:
ֲח ִמ ָשּׁה ְ
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ֲצי ִשׁ ִטּים | ָח ֵמשׁ אַמּוֹת א ֶֹר ְך וְ ָח ֵמשׁ
ית ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ע ֵ
) (1וְ ָע ִשׂ ָ
בוּע יִ ְהיֶה ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ָשׁלֹשׁ אַמּוֹת ק ָֹמתוֹ(2) :
אַמּוֹת ר ַֹחב ָר ַ
ית
אַר ַבּע ִפּנּ ָֹתיו ִמ ֶמּנּוּ ִתּ ְהיֶי ָן ַק ְרנ ָֹתיו | וְ ִצ ִפּ ָ
ית ַק ְרנ ָֹתיו ַעל ְ
וְ ָע ִשׂ ָ
וּמ ְז ְרק ָֹתיו
ָעיו ִ
ית ִסּיר ָֹתיו ְל ַד ְשּׁנוֹ וְ י ָ
אֹתוֹ נְ ח ֶֹשׁת (3) :וְ ָע ִשׂ ָ

ית לּוֹ
ֲשׂה נְ ח ֶֹשׁת (4) :וְ ָע ִשׂ ָ
וּמ ְחתּ ָֹתיו | ְל ָכל ֵכּ ָליו ַתּע ֶ
וּמ ְז ְלג ָֹתיו ַ
ִ
אַר ַבּע ַט ְבּעֹת
ית ַעל ָה ֶר ֶשׁת ְ
ֲשׂה ֶר ֶשׁת נְ ח ֶֹשׁת | וְ ָע ִשׂ ָ
ִמ ְכ ָבּר ַמע ֵ
ָת ָתּה א ָֹתהּ ַתּ ַחת ַכּ ְרכֹּב
אַר ַבּע ְק ָ
נְ ח ֶֹשׁת ַעל ְ
צוֹתיו (5) :וְ נ ַ
ית
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִמ ְלּ ָמ ָטּה | וְ ָהיְ ָתה ָה ֶר ֶשׁת ַעד ֲח ִצי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (6) :וְ ָע ִשׂ ָ
ית א ָֹתם נְ ח ֶֹשׁת(7) :
ֲצי ִשׁ ִטּים | וְ ִצ ִפּ ָ
ַב ִדּים ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח ַבּ ֵדּי ע ֵ
וְ ָ
הוּבא ֶאת ַבּ ָדּיו ַבּ ַטּ ָבּעֹת | וְ ָהיוּ ַה ַבּ ִדּים ַעל ְשׁ ֵתּי ַצ ְלעֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ֲשׂה אֹתוֹ | ַכּ ֲא ֶשׁר ֶה ְראָה א ְֹת ָך
ִבּ ְשׂ ֵאת אֹתוֹ (8) :נְ בוּב ֻלחֹת ַתּע ֶ
ית ֵאת ֲח ַצר ַה ִמּ ְשׁ ָכּן | ִל ְפאַת ֶנגֶב
ָבּ ָהר ֵכּן ַיעֲשׂוּ (9) :וְ ָע ִשׂ ָ
אַמּה א ֶֹר ְך ַל ֵפּאָה
ימנָה ְק ָל ִעים ֶל ָח ֵצר ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ֵמאָה ָב ָ
ֵתּ ָ
ֵיהם ֶע ְשׂ ִרים נְ ח ֶֹשׁת | ָווֵי
אַדנ ֶ
ָה ֶא ָחת (10) :וְ ַע ֻמּ ָדיו ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ַח ֻשׁ ֵק ֶ
ָה ַע ֻמּ ִדים ו ֲ
יהם ָכּ ֶסף (11) :וְ ֵכן ִל ְפאַת ָצפוֹן ָבּא ֶֹר ְך ְק ָל ִעים
ֵיהם ֶע ְשׂ ִרים
אַדנ ֶ
מּוּדיו קרי[ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ֵמאָה א ֶֹר ְך | ועמדו ]וְ ַע ָ
יהם ָכּ ֶסף (12) :וְ ר ַֹחב ֶה ָח ֵצר ִל ְפאַת
ַח ֻשׁ ֵק ֶ
נְ ח ֶֹשׁת ָווֵי ָה ַע ֻמּ ִדים ו ֲ
יָם ְק ָל ִעים ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֵיהם ֲע ָשׂ ָרה:
אַדנ ֶ
ֲשׂ ָרה וְ ְ
יהם ע ָ
אַמּה | ַע ֻמּ ֵד ֶ
אַמּה(14) :
) (13וְ ר ַֹחב ֶה ָח ֵצר ִל ְפאַת ֵק ְד ָמה ִמ ְז ָר ָחה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֵיהם
אַדנ ֶ
יהם ְשׁל ָֹשׁה וְ ְ
אַמּה ְק ָל ִעים ַל ָכּ ֵתף | ַע ֻמּ ֵד ֶ
ַח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָ
וֲ
יהם
ְשׁל ָֹשׁה (15) :וְ ַל ָכּ ֵתף ַה ֵשּׁנִ ית ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ְק ָל ִעים | ַע ֻמּ ֵד ֶ
וּל ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ָמ ָס ְך ֶע ְשׂ ִרים
ֵיהם ְשׁל ָֹשׁהְ (16) :
אַדנ ֶ
ְשׁל ָֹשׁה וְ ְ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמע ֵ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
אַמּה ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ָ
ֲשׂה רֹ ֵקם |
מּוּדי ֶה ָח ֵצר
אַר ָבּ ָעהָ (17) :כּל ַע ֵ
ֵיהם ְ
אַדנ ֶ
אַר ָבּ ָעה וְ ְ
יהם ְ
ַע ֻמּ ֵד ֶ
ֵיהם נְ ח ֶֹשׁת(18) :
אַדנ ֶ
ֵיהם ָכּ ֶסף | וְ ְ
ָס ִביב ְמ ֻח ָשּׁ ִקים ֶכּ ֶסף ָוו ֶ
א ֶֹר ְך ֶה ָח ֵצר ֵמאָה ָב ָ
אַמּה וְ ר ַֹחב ֲח ִמ ִשּׁים ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים וְ ק ָֹמה
ֵיהם נְ ח ֶֹשׁתְ (19) :לכֹל ְכּ ֵלי
אַדנ ֶ
ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר | וְ ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְבּכֹל ֲעב ָֹדתוֹ | וְ ָכל יְ ֵתד ָֹתיו וְ ָכל יִ ְתדֹת ֶה ָח ֵצר נְ ח ֶֹשׁת:
יך ֶשׁ ֶמן זַיִ ת
) (20וְ ָ
אַתּה ְתּ ַצוֶּה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶל ָ
מוֹעד ִמחוּץ
ָך ָכּ ִתית ַל ָמּאוֹר | ְל ַה ֲעלֹת נֵר ָתּ ִמידְ (21) :בּא ֶֹהל ֵ
זְ
וּבנָיו ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֶֹקר
אַהרֹן ָ
ַל ָפּר ֶֹכת ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵעדֻת ַי ֲער ְֹך אֹתוֹ ֲ
עוֹלם ְלדֹר ָֹתם ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ִל ְפנֵי יְ הוָה | ֻח ַקּת ָ
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וֹך
יך וְ ֶאת ָבּנָיו ִאתּוֹ ִמתּ ְ
אָח ָ
יך ֶאת אַ ֲהרֹן ִ
אַתּה ַה ְק ֵרב ֵא ֶל ָ
) (1וְ ָ
ַא ִביהוּא ֶא ְל ָעזָר וְ ִא ָ
ית ָמר
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַכ ֲהנוֹ ִלי | ֲ
יך | ְל ָכבוֹד
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ית ִב ְג ֵדי ק ֶֹדשׁ ְל ֲ
אַהרֹן (2) :וְ ָע ִשׂ ָ
ְבּנֵי ֲ

אתיו
אַתּה ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ַח ְכ ֵמי ֵלב ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּ ִ
אָרת (3) :וְ ָ
וּל ִת ְפ ֶ
ְ
אַהרֹן ְל ַק ְדּשׁוֹ ְל ַכ ֲהנוֹ ִלי(4) :
רוּח ָח ְכ ָמה | וְ ָעשׂוּ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ֲ
ַ
וּמ ִעיל ְ
ָדים ֲא ֶשׁר ַיעֲשׂוּ ח ֶֹשׁן וְ ֵאפוֹד ְ
וְ ֵא ֶלּה ַה ְבּג ִ
וּכתֹנֶת ַתּ ְשׁ ֵבּץ
וּל ָבנָיו ְל ַכ ֲהנוֹ
יך ְ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
אַבנֵט | וְ ָעשׂוּ ִב ְג ֵדי ק ֶֹדשׁ ְל ֲ
ֶפת וְ ְ
ִמ ְצנ ֶ
ָמן |
אַרגּ ָ
ָהב וְ ֶאת ַה ְתּ ֵכ ֶלת וְ ֶאת ָה ְ
ִלי (5) :וְ ֵהם יִ ְקחוּ ֶאת ַהזּ ָ
תּוֹל ַעת ַה ָשּׁנִ י וְ ֶאת ַה ֵשּׁשׁ:
וְ ֶאת ַ
תּוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ
ָמן ַ
אַרגּ ָ
ָהב ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
) (6וְ ָעשׂוּ ֶאת ָה ֵאפֹד | ז ָ
ֲשׂה ח ֵֹשׁבְ (7) :שׁ ֵתּי ְכ ֵתפֹת ח ְֹברֹת יִ ְהיֶה לּוֹ ֶאל ְשׁנֵי
ָמ ְשׁזָר ַמע ֵ
ֲשׂהוּ ִמ ֶמּנּוּ
צוֹתיו וְ ֻח ָבּר (8) :וְ ֵח ֶשׁב ֲאפ ָ
ֻדּתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָליו ְכּ ַמע ֵ
ְק ָ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר(9) :
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ָהב ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
יִ ְהיֶה | ז ָ
יהם ְשׁמוֹת ְבּנֵי
ֲל ֶ
וּפ ַתּ ְח ָתּ ע ֵ
אַבנֵי שׁ ַֹהם | ִ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ְשׁ ֵתּי ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (10) :שׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁמ ָֹתם ַעל ָה ֶא ֶבן ָה ֶא ָחת | וְ ֶאת ְשׁמוֹת
ֲשׂה
תוֹלד ָֹתםַ (11) :מע ֵ
נּוֹת ִרים ַעל ָה ֶא ֶבן ַה ֵשּׁנִ ית ְכּ ְ
ַה ִשּׁ ָשּׁה ַה ָ
תּוּחי ח ָֹתם ְתּ ַפ ַתּח ֶאת ְשׁ ֵתּי ָה ֲא ָבנִ ים ַעל ְשׁמֹת ְבּ ֵני
ָח ַרשׁ ֶא ֶבן ִפּ ֵ
ֲשׂה א ָֹתם (12) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת
ָהב ַתּע ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֻמ ַסבֹּת ִמ ְשׁ ְבּצוֹת ז ָ
אַבנֵי ִז ָכּרֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ְשׁ ֵתּי ָה ֲא ָבנִ ים ַעל ִכּ ְתפֹת ָה ֵאפֹד ְ
מוֹתם ִל ְפנֵי יְ הוָה ַעל ְשׁ ֵתּי ְכ ֵת ָפיו ְל ִז ָכּרֹן:
אַהרֹן ֶאת ְשׁ ָ
ָשׂא ֲ
וְ נ ָ
ָהב
וּשׁ ֵתּי ַשׁ ְר ְשׁרֹת ז ָ
ָהבְ (14) :
ית ִמ ְשׁ ְבּצֹת ז ָ
) (13וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ָתּה ֶאת ַשׁ ְר ְשׁרֹת
ֲשׂה ֲעבֹת | וְ נ ַ
ֲשׂה א ָֹתם ַמע ֵ
ָטהוֹר ִמ ְג ָבּלֹת ַתּע ֶ
ית ח ֶֹשׁן ִמ ְשׁ ָפּט ַמ ֲע ֵשׂה
ָה ֲעבֹתֹת ַעל ַה ִמּ ְשׁ ְבּצֹת (15) :וְ ָע ִשׂ ָ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ָהב ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ֲשׂנּוּ | ז ָ
ֲשׂה ֵאפֹד ַתּע ֶ
ח ֵֹשׁב ְכּ ַמע ֵ
אָרכּוֹ
ֶרת ְ
בוּע יִ ְהיֶה ָכּפוּל | ז ֶ
ֲשׂה אֹתוָֹ (16) :ר ַ
וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַתּע ֶ
טוּרים אָ ֶבן |
אַר ָבּ ָעה ִ
את בוֹ ִמלֻּאַת ֶא ֶבן ְ
וּמ ֵלּ ָ
ֶרת ָר ְחבּוִֹ (17) :
וְ ז ֶ
וּב ֶר ֶקת ַהטּוּר ָה ֶא ָחד (18) :וְ ַהטּוּר ַה ֵשּׁנִ י |
טוּר א ֶֹדם ִפּ ְט ָדה ָ
אַח ָל ָמה:
ישׁי | ֶל ֶשׁם ְשׁבוֹ וְ ְ
ָהלֹם (19) :וְ ַהטּוּר ַה ְשּׁ ִל ִ
נ ֶֹפ ְך ַס ִפּיר וְ י ֲ
ָהב
ָשׁ ֵפה | ְמ ֻשׁ ָבּ ִצים ז ָ
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ וְ שׁ ַֹהם וְ י ְ
) (20וְ ַהטּוּר ָה ְר ִב ִ
יִ ְהיוּ ְבּ ִמלּוּא ָֹתם (21) :וְ ָה ֲא ָבנִ ים ִתּ ְהיֶי ָן ַעל ְשׁמֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
חוֹתם ִאישׁ ַעל ְשׁמוֹ ִתּ ְהיֶי ָן
תּוּחי ָ
ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַעל ְשׁמ ָֹתם | ִפּ ֵ
ֲשׂה
ַב ֻלת ַמע ֵ
ית ַעל ַהח ֶֹשׁן ַשׁ ְרשֹׁת גּ ְ
ִל ְשׁנֵי ָע ָשׂר ָשׁ ֶבט (22) :וְ ָע ִשׂ ָ
ָהב |
ית ַעל ַהח ֶֹשׁן ְשׁ ֵתּי ַט ְבּעוֹת ז ָ
ָהב ָטהוֹר (23) :וְ ָע ִשׂ ָ
ֲעבֹת | ז ָ
ָת ָתּה
ָת ָתּ ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ַטּ ָבּעוֹת ַעל ְשׁנֵי ְקצוֹת ַהח ֶֹשׁן (24) :וְ נ ַ
וְ נ ַ
ָהב ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ַטּ ָבּעֹת | ֶאל ְקצוֹת ַהח ֶֹשׁן:
ֶאת ְשׁ ֵתּי ֲעבֹתֹת ַהזּ ָ
) (25וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ְקצוֹת ְשׁ ֵתּי ָה ֲעבֹתֹת ִתּ ֵתּן ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת |
ית ְשׁ ֵתּי
ָת ָתּה ַעל ִכּ ְתפוֹת ָה ֵאפֹד ֶאל מוּל ָפּנָיו (26) :וְ ָע ִשׂ ָ
וְ נ ַ

ָהב וְ ַשׂ ְמ ָתּ א ָֹתם ַעל ְשׁנֵי ְקצוֹת ַהח ֶֹשׁן | ַעל ְשׂ ָפתוֹ
ַט ְבּעוֹת ז ָ
ָהב
ית ְשׁ ֵתּי ַט ְבּעוֹת ז ָ
ֲא ֶשׁר ֶאל ֵע ֶבר ָה ֵאפֹד ָבּיְ ָתה (27) :וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ָתּה א ָֹתם ַעל ְשׁ ֵתּי ִכ ְתפוֹת ָה ֵאפוֹד ִמ ְלּ ַמ ָטּה ִממּוּל ָפּנָיו
וְ נ ַ
ֻמּת ֶמ ְח ַבּ ְרתּוֹ | ִמ ַמּ ַעל ְל ֵח ֶשׁב ָה ֵאפוֹד (28) :וְ יִ ְר ְכּסוּ ֶאת
ְלע ַ
ַהח ֶֹשׁן מטבעתו ] ִמ ַטּ ְבּע ָֹתיו קרי[ ֶאל ַט ְבּעֹת ָה ֵאפֹד ִבּ ְפ ִתיל
ְתּ ֵכ ֶלת ִל ְהיוֹת ַעל ֵח ֶשׁב ָה ֵאפוֹד | וְ לֹא יִ זַּח ַהח ֶֹשׁן ֵמ ַעל ָה ֵאפוֹד:
אַהרֹן ֶאת ְשׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּח ֶֹשׁן ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַעל
ָשׂא ֲ
) (29וְ נ ָ
ָת ָתּ
ִלבּוֹ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְל ִז ָכּרֹן ִל ְפנֵי יְ הוָה ָתּ ִמיד (30) :וְ נ ַ
אוּרים וְ ֶאת ַה ֻתּ ִמּים וְ ָהיוּ ַעל ֵלב
ֶאל ח ֶֹשׁן ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶאת ָה ִ
אַהרֹן ֶאת ִמ ְשׁ ַפּט ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָשׂא ֲ
אַהרֹן ְבּבֹאוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ נ ָ
ֲ
ית ֶאת ְמ ִעיל ָה ֵאפוֹד ְכּ ִליל
ַעל ִלבּוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה ָתּ ִמיד (31) :וְ ָע ִשׂ ָ
ְתּ ֵכ ֶלת (32) :וְ ָהיָה ִפי רֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ | ָשׂ ָפה יִ ְהיֶה ְל ִפיו ָס ִביב
ית ַעל
ֲשׂה א ֵֹרג ְכּ ִפי ַת ְח ָרא יִ ְהיֶה לּוֹ לֹא יִ ָקּ ֵר ַע (33) :וְ ָע ִשׂ ָ
ַמע ֵ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י ַעל ָ
ָ
שׁוּליו ָס ִביב |
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
שׁוּליו ִרמֹּנֵי ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ָהב
ָהב וְ ִרמּוֹן ַפּ ֲעמֹן ז ָ
תוֹכם ָס ִביבַ (34) :פּ ֲעמֹן ז ָ
ָהב ְבּ ָ
וּפ ֲעמֹנֵי ז ָ
ַ
אַהרֹן ְל ָשׁ ֵרת |
שׁוּלי ַה ְמּ ִעיל ָס ִביב (35) :וְ ָהיָה ַעל ֲ
וְ ִרמּוֹן | ַעל ֵ
וּב ֵצאתוֹ וְ לֹא יָמוּת:
וְ נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִל ְפנֵי יְ הוָה ְ
תּוּחי ח ָֹתם
וּפ ַתּ ְח ָתּ ָע ָליו ִפּ ֵ
ָהב ָטהוֹר | ִ
ית ִצּיץ ז ָ
) (36וְ ָע ִשׂ ָ
ק ֶֹדשׁ ַליהוָה (37) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ אֹתוֹ ַעל ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת וְ ָהיָה ַעל
ַה ִמּ ְצנ ֶ
ֶפת יִ ְהיֶה (38) :וְ ָהיָה ַעל ֵמ ַצח
ָפת | ֶאל מוּל ְפּנֵי ַה ִמּ ְצנ ֶ
ַק ִדּישׁוּ ְבּנֵי
אַהרֹן ֶאת עֲוֹן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ָשׂא ֲ
אַהרֹן וְ נ ָ
ֲ
יהם | וְ ָהיָה ַעל ִמ ְצחוֹ ָתּ ִמיד ְל ָרצוֹן
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָכל ַמ ְתּנֹת ָק ְד ֵשׁ ֶ
ֶפת ֵשׁשׁ
ית ִמ ְצנ ֶ
ָל ֶהם ִל ְפנֵי יְ הוָה (39) :וְ ִשׁ ַבּ ְצ ָתּ ַה ְכּתֹנֶת ֵשׁשׁ וְ ָע ִשׂ ָ
ֻתּנֹת
ֲשׂה כ ֳ
אַהרֹן ַתּע ֶ
ֲשׂה ר ֵֹקם (40) :וְ ִל ְבנֵי ֲ
ֲשׂה ַמע ֵ
אַבנֵט ַתּע ֶ
| וְ ְ
וּמ ְג ָבּעוֹת ַתּע ֶ
ֵטים | ִ
ֲשׂה ָל ֶהם ְל ָכבוֹד
אַבנ ִ
ית ָל ֶהם ְ
וְ ָע ִשׂ ָ
יך וְ ֶאת ָבּנָיו
אָח ָ
אַהרֹן ִ
אָרת (41) :וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ א ָֹתם ֶאת ֲ
וּל ִת ְפ ֶ
ְ
ָדם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ א ָֹתם וְ ִכ ֲהנוּ ִלי:
את ֶאת י ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ א ָֹתם וּ ִמ ֵלּ ָ
ִאתּוֹ | ָ
ֲשׂה ָל ֶהם ִמ ְכנְ ֵסי ָבד ְל ַכסּוֹת ְבּ ַשׂר ֶע ְרוָה | ִמ ָמּ ְתנַיִ ם וְ ַעד
)ַ (42וע ֵ
אַהרֹן וְ ַעל ָבּנָיו ְבּבֹאָם ֶאל א ֶֹהל
יְ ֵר ַכיִ ם יִ ְהיוּ (43) :וְ ָהיוּ ַעל ֲ
מוֹעד אוֹ ְב ִג ְשׁ ָתּם ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְל ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ וְ לֹא יִ ְשׂאוּ ָעוֹן
ֵ
אַח ָריו:
ַרעוֹ ֲ
וּלז ְ
עוֹלם לוֹ ְ
ָמתוּ | ֻח ַקּת ָ
וֵ
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ֲשׂה ָל ֶהם ְל ַק ֵדּשׁ א ָֹתם ְל ַכ ֵהן ִלי | ְל ַקח
) (1וְ זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ימם (2) :וְ ֶל ֶחם ַמצּוֹת
ילם ְשׁנַיִ ם ְתּ ִמ ִ
ַפּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר וְ ֵא ִ
וּר ִק ֵ
וְ ַחלֹּת ַמצֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻשׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן |
אוֹתם ַעל ַסל ֶא ָחד
ָ
ָת ָתּ
ֲשׂה א ָֹתם (3) :וְ נ ַ
ס ֶֹלת ִח ִטּים ַתּע ֶ
ילם (4) :וְ ֶאת
וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ א ָֹתם ַבּ ָסּל | וְ ֶאת ַה ָפּר וְ ֵאת ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
ֲ
מוֹעד | וְ ָר ַח ְצ ָתּ א ָֹתם
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ַתּ ְק ִריב ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַהרֹן ֶאת
ָדים וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ ֶאת ֲ
ַבּ ָמּיִ ם (5) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ְבּג ִ
אָפ ְד ָתּ לוֹ
ַה ֻכּתֹּנֶת וְ ֵאת ְמ ִעיל ָה ֵאפֹד וְ ֶאת ָה ֵאפֹד וְ ֶאת ַהח ֶֹשׁן | וְ ַ
ָת ָתּ ֶאת ֵנזֶר
ֶפת ַעל רֹאשׁוֹ | וְ נ ַ
ְבּ ֵח ֶשׁב ָה ֵאפֹד (6) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַה ִמּ ְצנ ֶ
ָצ ְק ָתּ ַעל
ָפת (7) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ י ַ
ַהקּ ֶֹדשׁ ַעל ַה ִמּ ְצנ ֶ
רֹאשׁוֹ | ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ אֹתוֹ (8) :וְ ֶאת ָבּנָיו ַתּ ְק ִריב | וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּם
וּבנָיו וְ ָח ַב ְשׁ ָתּ ָל ֶהם
אַהרֹן ָ
אַבנֵט ֲ
ַר ָתּ א ָֹתם ְ
ֻתּנֹת (9) :וְ ָחג ְ
כֳּ
אַהרֹן
את יַד ֲ
וּמ ֵלּ ָ
עוֹלם | ִ
ִמ ְג ָבּעֹת וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְכּ ֻהנָּה ְל ֻח ַקּת ָ
וְ יַד ָבּנָיו (10) :וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
מוֹעד | וְ ָס ַמ ְך
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר (11) :וְ ָשׁ ַח ְט ָתּ ֶאת ַה ָפּר
וּבנָיו ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
ֲ
ָת ָתּה
מוֹעד (12) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ נ ַ
ִל ְפנֵי יְ הוָה | ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַעל ַק ְרנֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּ ֶא ְצ ָבּ ֶע ָך | וְ ֶאת ָכּל ַה ָדּם ִתּ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (13) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת
יהן |
ֲל ֶ
ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
וְ ִה ְק ַט ְר ָתּ ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה (14) :וְ ֶאת ְבּ ַשׂר ַה ָפּר וְ ֶאת עֹרוֹ וְ ֶאת ִפּ ְרשׁוֹ
ִתּ ְשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | ַח ָטּאת הוּא (15) :וְ ֶאת ָהאַיִ ל
וּבנָיו ֶאת יְ ֵדי ֶהם ַעל רֹאשׁ ָהאָיִ ל:
אַהרֹן ָ
ָה ֶא ָחד ִתּ ָקּח | וְ ָס ְמכוּ ֲ
ָר ְק ָתּ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
) (16וְ ָשׁ ַח ְט ָתּ ֶאת ָהאָיִ ל | וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ָדּמוֹ וְ ז ַ
וּכ ָר ָעיו
ַתּ ַח ִלנְ ָת ָחיו | וְ ָר ַח ְצ ָתּ ִק ְרבּוֹ ְ
ָס ִביב (17) :וְ ֶאת ָהאַיִ ל ְתּנ ֵ
ָת ָתּ ַעל נְ ָת ָחיו וְ ַעל רֹאשׁוֹ (18) :וְ ִה ְק ַט ְר ָתּ ֶאת ָכּל ָהאַיִ ל
וְ נ ַ
יחוֹח ִא ֶשּׁה ַליהוָה הוּא:
יח נִ ַ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה הוּא ַליהוָה | ֵר ַ
יהם
וּבנָיו ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
) (19וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵאת ָהאַיִ ל ַה ֵשּׁנִ י | וְ ָס ַמ ְך ֲ
ָת ָתּה
ַעל רֹאשׁ ָהאָיִ ל (20) :וְ ָשׁ ַח ְט ָתּ ֶאת ָהאַיִ ל וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמ ָדּמוֹ וְ נ ַ
אַהרֹן וְ ַעל ְתּ ְ
נוּך אֹזֶן ֲ
ַעל ְתּ ְ
ָדם
נוּך אֹזֶן ָבּנָיו ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן י ָ
ָר ְק ָתּ ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן ַר ְג ָלם ַהיְ ָמנִ ית | וְ ז ַ
וּמ ֶשּׁ ֶמן
ָס ִביב (21) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ִהזּ ָ
ָדיו וְ ַעל ָבּנָיו וְ ַעל ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו
ֵית ַעל אַ ֲהרֹן וְ ַעל ְבּג ָ
וּב ְג ֵדי ָבנָיו ִאתּוֹ (22) :וְ ָל ַק ְח ָתּ
וּבנָיו ִ
ָדיו ָ
וּבג ָ
ִאתּוֹ | וְ ָק ַדשׁ הוּא ְ
ִמן ָהאַיִ ל ַה ֵח ֶלב וְ ָה ְ
אַליָה וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת

ֲל ֶהן וְ ֵאת
י ֶֹת ֶרת ַה ָכּ ֵבד וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
אַחת
ֻאים הוּא (23) :וְ ִכ ַכּר ֶל ֶחם ַ
ָמין | ִכּי ֵאיל ִמלּ ִ
שׁוֹק ַהיּ ִ
ַח ַלּת ֶל ֶחם ֶשׁ ֶמן ַ
וַ
אַחת וְ ָר ִקיק ֶא ָחד | ִמ ַסּל ַה ַמּצּוֹת ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי
ַפ ָתּ
אַהרֹן וְ ַעל ַכּ ֵפּי ָבנָיו | וְ ֵהנ ְ
יְ הוָה (24) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַהכֹּל ַעל ַכּ ֵפּי ֲ
ָדם וְ ִה ְק ַט ְר ָתּ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה (25) :וְ ָל ַק ְח ָתּ א ָֹתם ִמיּ ָ
א ָֹתם ְתּ ָ
יחוֹח ִל ְפנֵי יְ הוָה ִא ֶשּׁה הוּא
יח נִ ַ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ָהע ָֹלה | ְל ֵר ַ
אַהרֹן
ֻאים ֲא ֶשׁר ְל ֲ
ַליהוָה (26) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ֶה ָחזֶה ֵמ ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ָהיָה ְל ָך ְל ָמנָה (27) :וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ
ַפ ָתּ אֹתוֹ ְתּ ָ
וְ ֵהנ ְ
הוּרם
ַא ֶשׁר ָ
רוּמה ֲא ֶשׁר הוּנַף ו ֲ
נוּפה וְ ֵאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ֵאת ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
וּמ ֲא ֶשׁר ְל ָבנָיו (28) :וְ ָהיָה
אַהרֹן ֵ
ֻאים ֵמ ֲא ֶשׁר ְל ֲ
| ֵמ ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
וּל ָבנָיו ְל ָחק עוֹ ָלם ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ְת ָ
אַהרֹן ְ
ְל ֲ
רוּמה הוּא |
רוּמ ָתם
יהם ְתּ ָ
רוּמה יִ ְהיֶה ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
וּת ָ
ְ
אַהרֹן יִ ְהיוּ ְל ָבנָיו אַ ֲח ָריו |
וּב ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ְל ֲ
ַליהוָהִ (29) :
וּל ַמ ֵלּא ָבם ֶאת י ָ
ְל ָמ ְשׁ ָחה ָב ֶהם ְ
ָמים יִ ְל ָבּ ָשׁם
ָדםִ (30) :שׁ ְב ַעת י ִ
מוֹעד ְל ָשׁ ֵרת
ֵ
ַהכּ ֵֹהן ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָיו | ֲא ֶשׁר ָיבֹא ֶאל א ֶֹהל
וּב ַשּׁ ְל ָתּ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ
ֻאים ִתּ ָקּח | ִ
ַבּקּ ֶֹדשׁ (31) :וְ ֵאת ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
וּבנָיו ֶאת ְבּ ַשׂר ָהאַיִ ל וְ ֶאת
אַהרֹן ָ
אָכל ֲ
ְבּ ָמקֹם ָקדֹשׁ (32) :וְ ַ
אָכלוּ א ָֹתם ֲא ֶשׁר
מוֹעד (33) :וְ ְ
ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ַבּ ָסּל | ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֻפּר ָבּ ֶהם ְל ַמ ֵלּא ֶאת י ָ
כַּ
ֹאכל ִכּי
ָדם ְל ַק ֵדּשׁ א ָֹתם | וְ זָר לֹא י ַ
וּמן ַה ֶלּ ֶחם ַעד
ֻאים ִ
ָתר ִמ ְבּ ַשׂר ַה ִמּלּ ִ
ק ֶֹדשׁ ֵהם (34) :וְ ִאם יִ וּ ֵ
ֵאָכל ִכּי ק ֶֹדשׁ הוּא(35) :
נּוֹתר ָבּ ֵאשׁ לֹא י ֵ
ַהבּ ֶֹקר | וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ ֶאת ַה ָ
וּל ָבנָיו ָכּ ָכה ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יתי א ָֹת ָכה | ִשׁ ְב ַעת
אַהרֹן ְ
ית ְל ֲ
וְ ָע ִשׂ ָ
ֲשׂה ַליּוֹם ַעל ַה ִכּ ֻפּ ִרים
וּפר ַח ָטּאת ַתּע ֶ
ָדםַ (36) :
ָמים ְתּ ַמ ֵלּא י ָ
יִ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ אֹתוֹ ְל ַק ְדּשׁוֹ(37) :
את ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּ ַכ ֶפּ ְר ָך ָע ָליו | ָ
וְ ִח ֵטּ ָ
ָמים ְתּ ַכ ֵפּר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ | וְ ָהיָה ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ִשׁ ְב ַעת י ִ
) (38וְ זֶה ֲא ֶשׁר
ֵע ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַח יִ ְק ָדּשׁ:
ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ָכּל ַהנֹּג ַ
ֲשׂה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְשׁנַיִ ם ַליּוֹם ָתּ ִמיד(39) :
ַתּע ֶ
ֲשׂה ֵבּין
ֲשׂה ַבבּ ֶֹקר | וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּע ֶ
ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ַתּע ֶ
ָה ַע ְר ָבּיִ ם (40) :וְ ִע ָשּׂרֹן ס ֶֹלת ָבּלוּל ְבּ ֶשׁ ֶמן ָכּ ִתית ֶר ַבע ַה ִהין
ֵס ְך ְר ִב ִעית ַה ִהין יָיִ ן | ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד (41) :וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י
וְ נ ֶ
יח
ֲשׂה ָלּהּ ְל ֵר ַ
וּכנִ ְס ָכּהּ ַתּע ֶ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם | ְכּ ִמנְ ַחת ַהבּ ֶֹקר ְ
ַתּע ֶ
יכם ֶפּ ַתח א ֶֹהל
נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליהוָה (42) :ע ַֹלת ָתּ ִמיד ְלדֹר ֵֹת ֶ
יך ָשׁם:
ָעד ָל ֶכם ָשׁ ָמּה ְל ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ִאוּ ֵ
ֵ
) (43וְ נֹ ַע ְד ִתּי ָשׁ ָמּה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ נִ ְק ַדּשׁ ִבּ ְכב ִֹדי(44) :

אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ֶאת ֲ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת א ֶֹהל ֵ
יתי ָל ֶהם
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָהיִ ִ
ֲא ַק ֵדּשׁ ְל ַכ ֵהן ִלי (45) :וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ְ
יהם ֲא ֶשׁר ֵ
ֵלאל ִֹהים (46) :וְ ָי ְדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
הוֹצא ִתי
יהם:
תוֹכם | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָשׁ ְכנִ י ְב ָ
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ֲשׂה אֹתוֹ(2) :
ֲצי ִשׁ ִטּים ַתּע ֶ
ית ִמ ְז ֵבּ ַח ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת | ע ֵ
) (1וְ ָע ִשׂ ָ
אָרכּוֹ וְ ָ
אַמּה ְ
אַמּ ַתיִ ם ק ָֹמתוֹ | ִמ ֶמּנּוּ
בוּע יִ ְהיֶה וְ ָ
אַמּה ָר ְחבּוֹ ָר ַ
ָ
ָהב ָטהוֹר ֶאת גַּגּוֹ וְ ֶאת ִקיר ָֹתיו
ית אֹתוֹ ז ָ
ַק ְרנ ָֹתיו (3) :וְ ִצ ִפּ ָ
וּשׁ ֵתּי ַט ְבּעֹת
ָהב ָס ִביבְ (4) :
ית לּוֹ זֵר ז ָ
ָס ִביב וְ ֶאת ַק ְרנ ָֹתיו | וְ ָע ִשׂ ָ
ֲשׂה ַעל ְשׁנֵי
ֲשׂה לּוֹ ִמ ַתּ ַחת ְלזֵרוֹ ַעל ְשׁ ֵתּי ַצ ְלע ָֹתיו ַתּע ֶ
ָהב ַתּע ֶ
זָ
ית
ִצ ָדּיו | וְ ָהיָה ְל ָב ִתּים ְל ַב ִדּים ָל ֵשׂאת אֹתוֹ ָבּ ֵה ָמּה (5) :וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ָתּה אֹתוֹ
ָהב (6) :וְ נ ַ
ֲצי ִשׁ ִטּים | וְ ִצ ִפּ ָ
ית א ָֹתם ז ָ
ֶאת ַה ַבּ ִדּים ע ֵ
ִל ְפנֵי ַה ָפּר ֶֹכת ֲא ֶשׁר ַעל ֲארֹן ָה ֵעדֻת | ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל
אַהרֹן ְקט ֶֹרת
ָעד ְל ָך ָשׁ ָמּה (7) :וְ ִה ְק ִטיר ָע ָליו ֲ
ָה ֵעדֻת ֲא ֶשׁר ִאוּ ֵ
ירנָּה(8) :
ַק ִט ֶ
יטיבוֹ ֶאת ַה ֵנּרֹת י ְ
ַס ִמּים | ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ְבּ ֵה ִ
ירנָּה | ְקט ֶֹרת
ַק ִט ֶ
ֲר ַבּיִ ם י ְ
אַהרֹן ֶאת ַה ֵנּרֹת ֵבּין ָהע ְ
וּב ַה ֲעלֹת ֲ
ְ
ָרה
יכם (9) :לֹא ַתעֲלוּ ָע ָליו ְקט ֶֹרת ז ָ
ָתּ ִמיד ִל ְפנֵי יְ ה ָוה ְלדֹר ֵֹת ֶ
אַהרֹן ַעל
ֵס ְך לֹא ִת ְסּכוּ ָע ָליו (10) :וְ ִכ ֶפּר ֲ
וּמנְ ָחה | וְ נ ֶ
וְ ע ָֹלה ִ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה יְ ַכ ֵפּר
ֻרים ַ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה | ִמ ַדּם ַח ַטּאת ַה ִכּפּ ִ
ַק ְרנ ָֹתיו ַ
יכם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ַליהוָה:
ָע ָליו ְלדֹר ֵֹת ֶ
) (11וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרִ (12) :כּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ
ַפשׁוֹ ַליה ָוה ִבּ ְפקֹד
ָתנוּ ִאישׁ כּ ֶֹפר נ ְ
יהם וְ נ ְ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
א ָֹתם | וְ לֹא יִ ְהיֶה ָב ֶהם ֶנגֶף ִבּ ְפקֹד א ָֹתם (13) :זֶה יִ ְתּנוּ ָכּל
ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ֶע ְשׂ ִרים
רוּמה ַליהוָה (14) :כֹּל ָהע ֵֹבר ַעל
ֵרה ַה ֶשּׁ ֶקל ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְתּ ָ
גָּ
ַה ְפּ ֻק ִדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
רוּמת יְ הוָה(15) :
ָמ ְע ָלה | יִ ֵתּן ְתּ ַ
ַמ ִעיט ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל | ָל ֵתת ֶאת
ַר ֶבּה וְ ַה ַדּל לֹא י ְ
ֶה ָע ִשׁיר לֹא י ְ
יכם (16) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ֶכּ ֶסף
ַפשׁ ֵֹת ֶ
רוּמת יְ הוָה ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
ְתּ ַ
מוֹעד |
ָת ָתּ אֹתוֹ ַעל ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
ֻרים ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
ַה ִכּפּ ִ
יכם:
ַפשֹׁ ֵת ֶ
וְ ָהיָה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
ית ִכּיּוֹר נְ ח ֶֹשׁת
) (17וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (18) :וְ ָע ִשׂ ָ
וּבין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
מוֹעד ֵ
ָת ָתּ אֹתוֹ ֵבּין א ֶֹהל ֵ
וְ ַכנּוֹ נְ ח ֶֹשׁת ְל ָר ְח ָצה | וְ נ ַ

יהם
וּבנָיו ִמ ֶמּנּוּ | ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
ָת ָתּ ָשׁ ָמּה ָמיִ ם (19) :וְ ָר ֲחצוּ ֲ
וְ נ ַ
מוֹעד יִ ְר ֲחצוּ ַמיִ ם וְ לֹא
יהםְ (20) :בּבֹאָם ֶאל א ֶֹהל ֵ
וְ ֶאת ַר ְג ֵל ֶ
יֻ
ָמתוּ | אוֹ ְב ִג ְשׁ ָתּם ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְל ָשׁ ֵרת ְל ַה ְק ִטיר ִא ֶשּׁה ַליהוָה:
ָמתוּ | וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ָחק
יהם וְ לֹא י ֻ
יהם וְ ַר ְג ֵל ֶ
) (21וְ ָר ֲחצוּ יְ ֵד ֶ
ַרעוֹ ְלדֹר ָֹתם:
וּלז ְ
עוֹלם לוֹ ְ
ָ
אַתּה ַקח ְל ָך ְבּ ָשׂ ִמים
) (22וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (23) :וְ ָ
רֹאשׁ ָמר ְדּרוֹר ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ִקנְּ ָמן ֶבּ ֶשׂם ַמ ֲח ִציתוֹ ֲח ִמ ִשּׁים
אתיִ ם (24) :וְ ִק ָדּה ֲח ֵמשׁ
וּמ ָ
וּקנֵה ב ֶֹשׂם ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אתיִ ם | ְ
וּמ ָ
ָ
ית אֹתוֹ ֶשׁ ֶמן
ֵמאוֹת ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | וְ ֶשׁ ֶמן זַיִ ת ִהין (25) :וְ ָע ִשׂ ָ
ֲשׂה ר ֵֹק ַח | ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ק ֶֹדשׁ
ִמ ְשׁ ַחת ק ֶֹדשׁ ר ַֹקח ִמ ְר ַק ַחת ַמע ֵ
מוֹעד | וְ ֵאת ֲארוֹן ָה ֵעדֻת:
וּמ ַשׁ ְח ָתּ בוֹ ֶאת א ֶֹהל ֵ
יִ ְהיֶהָ (26) :
יה | וְ ֵאת
) (27וְ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה וְ ֶאת ֵכּ ֶל ָ
ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת (28) :וְ ֶאת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו | וְ ֶאת
ַה ִכּיֹּר וְ ֶאת ַכּנּוֹ (29) :וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ א ָֹתם וְ ָהיוּ ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים | ָכּל
ַהנֹּג ַ
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ִתּ ְמ ָשׁח | וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ
ֵע ָבּ ֶהם יִ ְק ָדּשׁ (30) :וְ ֶאת ֲ
א ָֹתם ְל ַכ ֵהן ִלי (31) :וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר | ֶשׁ ֶמן
אָדם לֹא
יכםַ (32) :על ְבּ ַשׂר ָ
ִמ ְשׁ ַחת ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה זֶה ִלי ְלדֹר ֵֹת ֶ
וּב ַמ ְתכֻּנְ תּוֹ לֹא ַתעֲשׂוּ ָכּמֹהוּ | ק ֶֹדשׁ הוּא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה
יס ְך ְ
יִ ָ
ַא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמ ֶמּנּוּ ַעל ָזר |
ָל ֶכםִ (33) :אישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְר ַקח ָכּמֹהוּ ו ֲ
וְ נִ ְכ ַרת ֵמ ַע ָמּיוַ (34) :ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַקח ְל ָך ַס ִמּים
ַכּה | ַבּד ְבּ ַבד יִ ְהיֶה(35) :
וּלבֹנָה ז ָ
וּשׁ ֵח ֶלת וְ ֶח ְל ְבּנָה ַס ִמּים ְ
ָטף ְ
נָ
רוֹק ַח | ְמ ֻמ ָלּח ָטהוֹר ק ֶֹדשׁ:
ֲשׂה ֵ
ית א ָֹתהּ ְקט ֶֹרת ר ַֹקח ַמע ֵ
וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ָתּה ִמ ֶמּנָּה ִל ְפנֵי ָה ֵעדֻת ְבּא ֶֹהל
) (36וְ ָשׁ ַח ְק ָתּ ִמ ֶמּנָּה ָה ֵדק וְ נ ַ
ָעד ְל ָך ָשׁ ָמּה | ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם(37) :
מוֹעד ֲא ֶשׁר ִאוּ ֵ
ֵ
ֲשׂה ְבּ ַמ ְתכֻּנְ ָתּהּ לֹא ַתעֲשׂוּ ָל ֶכם | ק ֶֹדשׁ
וְ ַה ְקּט ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
יח ָבּהּ |
מוֹה ְל ָה ִר ַ
ֲשׂה ָכ ָ
ִתּ ְהיֶה ְל ָך ַליהוָהִ (38) :אישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וְ נִ ְכ ַרת ֵמ ַע ָמּיו:
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אתי ְב ֵשׁם |
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרְ (2) :ר ֵאה ָק ָר ִ
אוּרי ֶבן חוּר ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ְבּ ַצ ְל ֵאל ֶבּן ִ
רוּח
ָא ַמ ֵלּא אֹתוֹ ַ
הוּדה (3) :ו ֲ
אכהַ (4) :ל ְחשֹׁב
וּב ָכל ְמ ָל ָ
וּב ַד ַעת ְ
וּב ְתבוּנָה ְ
ֱאל ִֹהים | ְבּ ָח ְכ ָמה ִ
וּב ֲחר ֶֹשׁת ֶא ֶבן
וּבנְּ ח ֶֹשׁתַ (5) :
וּב ֶכּ ֶסף ַ
ָהב ַ
ַמ ֲח ָשׁבֹת | ַלעֲשׂוֹת ַבּזּ ָ

ַאנִ י ִהנֵּה
אכה (6) :ו ֲ
וּב ֲחר ֶֹשׁת ֵעץ | ַלעֲשׂוֹת ְבּ ָכל ְמ ָל ָ
ְל ַמלֹּאת ַ
וּב ֵלב ָכּל ֲח ַכם
יס ָמ ְך ְל ַמ ֵטּה ָדן ְ
אָה ִליאָב ֶבּן ֲא ִח ָ
ָת ִתּי ִאתּוֹ ֵאת ֳ
נַ
ָת ִתּי ָח ְכ ָמה | וְ ָעשׂוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֵלב נ ַ
ית ָךֵ (7) :את א ֶֹהל
מוֹעד וְ ֶאת ָהאָרֹן ָל ֵעדֻת וְ ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ָע ָליו | וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי
ֵ
ָהא ֶֹהל (8) :וְ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ֶאת ֵכּ ָליו וְ ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה ַה ְטּה ָֹרה וְ ֶאת
יה | וְ ֵאת ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת (9) :וְ ֶאת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל
ָכּל ֵכּ ֶל ָ
ֵכּ ָליו | וְ ֶאת ַה ִכּיּוֹר וְ ֶאת ַכּנּוֹ (10) :וְ ֵאת ִבּ ְג ֵדי ַה ְשּׂ ָרד | וְ ֶאת ִבּ ְג ֵדי
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ְל ַכ ֵהן (11) :וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן
ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ֲ
ית ָך
ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ַלקּ ֶֹדשׁ | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַיעֲשׂוּ:
אַתּה ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (13) :וְ ָ
)ַ (12ויּ ֶ
אַך ֶאת ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ | ִכּי אוֹת ִהוא ֵבּינִ י
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ְ
יכם ָל ַד ַעת ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכם(14) :
ֵיכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
וּבינ ֶ
ֵ
יוּמת
יה מוֹת ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ִכּי ק ֶֹדשׁ ִהוא ָל ֶכם | ְמ ַח ְל ֶל ָ
ְ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּ ָ
אכה וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ִכּי ָכּל ָהע ֶֹשׂה ָבהּ ְמ ָל ָ
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכה ַ
ֵע ֶשׂה ְמ ָל ָ
ָמים י ָ
)ֵ (15שׁ ֶשׁת י ִ
יוּמת:
ק ֶֹדשׁ ַליהוָה | ָכּל ָהע ֶֹשׂה ְמ ָל ָ
אכה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת מוֹת ָ
) (16וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת | ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
וּבין ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל אוֹת ִהוא
עוֹלםֵ (17) :בּינִ י ֵ
ְלדֹר ָֹתם ְבּ ִרית ָ
אָרץ
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ְלע ָֹלם | ִכּי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ָפשׁ (18) :וַיִּ ֵתּן ֶאל מ ֶֹשׁה ְכּ ַכלֹּתוֹ
יעי ָשׁ ַבת וַיִּ נּ ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ ְבּ ַהר ִסינַי ְשׁנֵי ֻלחֹת ָה ֵעדֻת | ֻלחֹת ֶא ֶבן ְכּ ֻת ִבים
ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים:
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ַרא ָה ָעם ִכּי ב ֵֹשׁשׁ מ ֶֹשׁה ָל ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר | וַיִּ ָקּ ֵהל ָה ָעם ַעל
)ַ (1ויּ ְ
ֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ
ֲשׂה ָלנוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאמרוּ ֵא ָליו קוּם ע ֵ
אַהרֹן ַויּ ְ
ֲ
ִכּי זֶה מ ֶֹשׁה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ָד ְענוּ ֶמה
ֱלנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא י ַ
ָהב ֲא ֶשׁר
אַהרֹן ָפּ ְרקוּ נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲ
ָהיָה לוַֹ (2) :ויּ ֶ
יכם | וְ ָה ִביאוּ ֵא ָלי (3) :וַיִּ ְת ָפּ ְרקוּ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
יכם ְבּנ ֶ
אָזנֵי נְ ֵשׁ ֶ
ְבּ ְ
אַהרֹן:
ֵיהם | ַו ָיּ ִביאוּ ֶאל ֲ
אָזנ ֶ
ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ָכּל ָה ָעם ֶאת נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
ֹאמרוּ
ֲשׂהוּ ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה | ַויּ ְ
ָצר אֹתוֹ ַבּ ֶח ֶרט ַו ַיּע ֵ
ָדם ַויּ ַ
) (4וַיִּ ַקּח ִמיּ ָ
ַרא
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (5) :ויּ ְ
ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ

ֹאמר ַחג ַליהוָה
אַהרֹן ַויּ ַ
אַהרֹן וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ְל ָפנָיו | וַיִּ ְק ָרא ֲ
ֲ
ֵשׁב
ַשׁ ִכּימוּ ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת ַויּ ִַגּשׁוּ ְשׁ ָל ִמים | ַויּ ֶ
ָמ ָחרַ (6) :ויּ ְ
ָקמוּ ְל ַצ ֵחק:
ָה ָעם ֶל ֱאכֹל וְ ָשׁתוֹ ַויּ ֻ
ית
ֱל ָ
) (7וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה | ֶל ְך ֵרד ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ֶהע ֵ
יתם ָעשׂוּ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םָ (8) :סרוּ ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יך
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
ָל ֶהם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה | וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ וַיִּ ְז ְבּחוּ לוֹ ַויּ ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (9) :ויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא(10) :
מ ֶֹשׁה | ָר ִא ִ
אוֹת ָך ְלגוֹי
ֱשׂה ְ
ַא ַכ ֵלּם | וְ ֶאע ֶ
יחה ִלּי וְ יִ ַחר ִ
וְ ַע ָתּה ַהנִּ ָ
אַפּי ָב ֶהם ו ֲ
ֹאמר ָל ָמה
גָּדוֹל (11) :וַיְ ַחל מ ֶֹשׁה ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיו | ַויּ ֶ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּכ ַֹח
הוֹצ ָ
אַפּ ָך ְבּ ַע ֶמּ ָך ֲא ֶשׁר ֵ
ֶח ֶרה ְ
יְ הוָה י ֱ
ֹאמרוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹר ְבּ ָר ָעה
ָקהָ (12) :ל ָמּה י ְ
וּביָד ֲחז ָ
גָּדוֹל ְ
וּל ַכלּ ָֹתם ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה | שׁוּב
הוֹציאָם ַל ֲהרֹג א ָֹתם ֶבּ ָה ִרים ְ
ִ
אַפּ ָך וְ ִהנּ ֵ
ֵמ ֲחרוֹן ֶ
אַב ָר ָהם
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶמּ ָךְ (13) :זכֹר ְל ְ
ַתּ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם
ֲב ֶדי ָך ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ָל ֶהם ָבּ ְך ו ְ
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ע ָ
ְליִ ְצ ָחק ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ ָכל ָה ֶ
ֲכם ְכּ ְ
ַרע ֶ
אַר ֶבּה ֶאת ז ְ
ְ
ָחם יְ הוָה | ַעל
ָחלוּ ְלע ָֹלם (14) :וַיִּ נּ ֶ
ֲכם וְ נ ֲ
ַרע ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶא ֵתּן ְלז ְ
ַ
ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַלעֲשׂוֹת ְל ַעמּוֹ:
וּשׁנֵי ֻלחֹת ָה ֵעדֻת ְבּיָדוֹ | ֻלחֹת
ֵרד מ ֶֹשׁה ִמן ָה ָהר ְ
) (15וַיִּ ֶפן ַויּ ֶ
וּמזֶּה ֵהם ְכּ ֻת ִבים (16) :וְ ַה ֻלּחֹת
יהם ִמזֶּה ִ
ְכּ ֻת ִבים ִמ ְשּׁנֵי ֶע ְב ֵר ֶ
ֲשׂה ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה | וְ ַה ִמּ ְכ ָתּב ִמ ְכ ַתּב ֱאל ִֹהים הוּא ָחרוּת ַעל
ַמע ֵ
ֹאמר ֶאל
הוֹשׁ ַע ֶאת קוֹל ָה ָעם ְבּ ֵרעֹה | ַויּ ֶ
ַה ֻלּחֹת (17) :וַיִּ ְשׁ ַמע יְ ֻ
בוּרה
ֹאמר ֵאין קוֹל עֲנוֹת ְגּ ָ
מ ֶֹשׁה קוֹל ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ַמּ ֲחנֶהַ (18) :ויּ ֶ
לוּשׁה | קוֹל ַענּוֹת אָנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַע (19) :וַיְ ִהי
וְ ֵאין קוֹל עֲנוֹת ֲח ָ
וּמחֹלֹת | וַיִּ ַחר אַף
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ַרב ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְ
ָדיו קרי[ ֶאת ַה ֻלּחֹת וַיְ ַשׁ ֵבּר א ָֹתם ַתּ ַחת
ַשׁ ֵל ְך מידו ] ִמיּ ָ
מ ֶֹשׁה ַויּ ְ
ָה ָהר (20) :וַיִּ ַקּח ֶאת ָה ֵעגֶל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ וַיִּ ְשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ וַיִּ ְט ַחן ַעד
ַשׁ ְק ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(21) :
ֲא ֶשׁר ָדּק | וַיִּ זֶר ַעל ְפּנֵי ַה ַמּיִ ם ַויּ ְ
את
אַהרֹן ֶמה ָע ָשׂה ְל ָך ָה ָעם ַהזֶּה | ִכּי ֵה ֵב ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
ַויּ ֶ
אַהרֹן אַל יִ ַחר אַף ֲאדֹנִ י |
ָע ָליו ֲח ָטאָה ְגד ָֹלהַ (22) :ויּ ֶ
ֹאמר ֲ
ֲשׂה ָלנוּ
ֹאמרוּ ִלי ע ֵ
ָד ְע ָתּ ֶאת ָה ָעם ִכּי ְב ָרע הוּאַ (23) :ויּ ְ
אַתּה י ַ
ָ
ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ֵי ְלכוּ ְל ָפנֵינוּ | ִכּי זֶה מ ֶֹשׁה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָלנוּ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא י ַ
ָד ְענוּ ֶמה ָהיָה לוָֹ (24) :וא ַֹמר ָל ֶהם ְל ִמי
ֵצא ָה ֵעגֶל ַהזֶּה:
ָאַשׁ ִל ֵכהוּ ָב ֵאשׁ ַויּ ֵ
ָהב ִה ְת ָפּ ָרקוּ וַיִּ ְתּנוּ ִלי | ו ְ
זָ

אַהרֹן
ַרא מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם ִכּי ָפ ֻר ַע הוּא | ִכּי ְפ ָרעֹה ֲ
)ַ (25ויּ ְ
ֹאמר
יהםַ (26) :ו ַיּ ֲעמֹד מ ֶֹשׁה ְבּ ַשׁ ַער ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ֶ
ְל ִשׁ ְמ ָצה ְבּ ָק ֵמ ֶ
ִמי ַליהוָה ֵא ָלי | ַויּ ְ
ֹאמר ָל ֶהם
ֵאָספוּ ֵא ָליו ָכּל ְבּנֵי ֵלוִ יַ (27) :ויּ ֶ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׂימוּ ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ַעל יְ ֵרכוֹ | ִע ְברוּ
כֹּה ַ
אָחיו וְ ִאישׁ ֶאת
וָשׁוּבוּ ִמ ַשּׁ ַער ָל ַשׁ ַער ַבּ ַמּ ֲחנֶה וְ ִה ְרגוּ ִאישׁ ֶאת ִ
ֵר ֵעהוּ וְ ִאישׁ ֶאת ְקרֹבוַֹ (28) :ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי ֵלוִ י ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה | וַיִּ פֹּל
ֹאמר מ ֶֹשׁה
אַל ֵפי ִאישַׁ (29) :ויּ ֶ
ִמן ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת ְ
יכם
ֲל ֶ
אָחיו | וְ ָל ֵתת ע ֵ
וּב ִ
ֶד ֶכם ַהיּוֹם ַליהוָה ִכּי ִאישׁ ִבּ ְבנוֹ ְ
ִמ ְלאוּ י ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַ ֶתּם
ַהיּוֹם ְבּ ָר ָכה (30) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ֶ
אוּלי ֲא ַכ ְפּ ָרה
ֱלה ֶאל יְ הוָה ַ
אתם ֲח ָטאָה ְגד ָֹלה | וְ ַע ָתּה ֶאע ֶ
ֲח ָט ֶ
ֹאמר | אָנָּא ָח ָטא
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
את ֶכםַ (31) :ויּ ָ
ְבּ ַעד ַח ַטּ ְ
ָהב (32) :וְ ַע ָתּה
ָה ָעם ַהזֶּה ֲח ָטאָה ְגד ָֹלה ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם ֱאל ֵֹהי ז ָ
אתם | וְ ִאם אַיִ ן ְמ ֵחנִ י נָא ִמ ִסּ ְפ ְר ָך ֲא ֶשׁר ָכּ ָת ְב ָתּ:
ִאם ִתּ ָשּׂא ַח ָטּ ָ
)ַ (33ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה | ִמי ֲא ֶשׁר ָח ָטא ִלי ֶא ְמ ֶחנּוּ
ִמ ִסּ ְפ ִרי (34) :וְ ַע ָתּה ֵל ְך נְ ֵחה ֶאת ָה ָעם ֶאל ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך
יהם
ֲל ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ע ֵ
וּביוֹם ָפּ ְק ִדי ָ
ֶיך | ְ
ֵל ְך ְל ָפנ ָ
אָכי י ֵ
ִהנֵּה ַמ ְל ִ
ַח ָטּ ָ
אתם (35) :וַיִּ גֹּף יְ הוָה ֶאת ָה ָעם | ַעל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶאת ָה ֵעגֶל
אַהרֹן:
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֲ
Exodus Chapter 33
אַתּה וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר
ֲלה ִמזֶּה ָ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵל ְך ע ֵ
אַב ָר ָהם
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֶאל ָה ֶ
ֱל ָ
ֶהע ִ
ֶיך
ֲך ֶא ְתּ ֶננָּה (2) :וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָפנ ָ
ַרע ָ
וּל ַי ֲעקֹב ֵלאמֹר ְלז ְ
ְליִ ְצ ָחק ְ
ֵר ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י
אָך | וְ ג ַ
ַמ ְל ְ
ֱלה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך
וּד ָבשׁ | ִכּי לֹא ֶאע ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
בוּסיֶ (3) :אל ֶא ֶרץ ז ַ
וְ ַהיְ ִ
אַתּה ֶפּן ֲא ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך (4) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָה ָעם ֶאת
ִכּי ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ָ
אַבּלוּ | וְ לֹא ָשׁתוּ ִאישׁ ֶע ְדיוֹ ָע ָליו(5) :
ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה וַיִּ ְת ָ
אַתּם ַעם ְק ֵשׁה
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ַויּ ֶ
ית ָ
ֱלה ְב ִק ְר ְבּ ָך וְ ִכ ִלּ ִ
ע ֶֹרף ֶרגַע ֶא ָחד ֶאע ֶ
הוֹרד ֶע ְדיְ ָך
יך | וְ ַע ָתּה ֵ
ַצּלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ֱשׂה ָלּ ְך (6) :וַיִּ ְתנ ְ
יך וְ ֵא ְד ָעה ָמה ֶאע ֶ
ֵמ ָע ֶל ָ
ָטה לוֹ ִמחוּץ
חוֹרב (7) :וּמ ֶֹשׁה יִ ַקּח ֶאת ָהא ֶֹהל וְ נ ָ
ֶע ְדיָם ֵמ ַהר ֵ
ַל ַמּ ֲחנֶה ַה ְר ֵחק ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ָק ָרא לוֹ א ֶֹהל ֵ
מוֹעד | וְ ָהיָה ָכּל
מוֹעד ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה(8) :
ֵצא ֶאל א ֶֹהל ֵ
ְמ ַב ֵקּשׁ יְ הוָה י ֵ

וְ ָהיָה ְכּ ֵצאת מ ֶֹשׁה ֶאל ָהא ֶֹהל יָקוּמוּ ָכּל ָה ָעם וְ נִ ְצּבוּ ִאישׁ ֶפּ ַתח
ֹה ָלה (9) :וְ ָהיָה ְכּבֹא
אַח ֵרי מ ֶֹשׁה ַעד בֹּאוֹ ָהא ֱ
אָהלוֹ | וְ ִה ִבּיטוּ ֲ
ֳ
ֹה ָלה י ֵ
מ ֶֹשׁה ָהא ֱ
ֵרד ַעמּוּד ֶה ָענָן וְ ָע ַמד ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל | וְ ִד ֶבּר ִעם
מֹ ֶשׁה (10) :וְ ָראָה ָכל ָה ָעם ֶאת ַעמּוּד ֶה ָענָן ע ֵֹמד ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל |
אָהלוֹ (11) :וְ ִד ֶבּר יְ הוָה ֶאל
וְ ָקם ָכּל ָה ָעם וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ִאישׁ ֶפּ ַתח ֳ
מ ֶֹשׁה ָפּנִ ים ֶאל ָפּנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ | וְ ָשׁב ֶאל
תּוֹך ָהאֹ ֶהל:
ָמישׁ ִמ ְ
ַער לֹא י ִ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן נ ַ
וּמ ָשׁ ְרתוֹ יְ ֻ
ַה ַמּ ֲחנֶה ְ
אַתּה א ֵֹמר ֵא ַלי ַה ַעל
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ְר ֵאה ָ
)ַ (12ויּ ֶ
הוֹד ְע ַתּנִ י ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַלח ִע ִמּי |
אַתּה לֹא ַ
ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינָי (13) :וְ ַע ָתּה
יך ְב ֵשׁם וְ גַם ָמ ָצ ָ
אָמ ְר ָתּ יְ ַד ְע ִתּ ָ
אַתּה ַ
וְ ָ
הוֹד ֵענִ י נָא ֶאת ְדּ ָר ֶכ ָך וְ ֵא ָד ֲע ָך ְל ַמ ַען
ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ֶיך ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר | ָפּנַי
וּר ֵאה ִכּי ַע ְמּ ָך ַהגּוֹי ַהזֶּהַ (14) :ויּ ַ
ֶיך | ְ
ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ֵא ָליו | ִאם ֵאין ָפּנ ָ
ַהנִ ח ִֹתי ָל ְךַ (15) :ויּ ֶ
ֵלכוּ ו ֲ
יֵ
ֶיך ה ְֹל ִכים אַל
ֶיך ֲאנִ י
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָדע ֵאפוֹא ִכּי ָמ ָצ ִ
וּב ֶמּה יִ וּ ַ
ֲלנוּ ִמזֶּהַ (16) :
ַתּע ֵ
וְ ַע ֶמּ ָך ֲהלוֹא ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָך ִע ָמּנוּ | וְ נִ ְפ ֵלינוּ ֲאנִ י וְ ַע ְמּ ָך ִמ ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה גַּם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ
)ַ (17ויּ ֶ
ֹאמר |
ֲך ְבּ ֵשׁםַ (18) :ויּ ַ
ָא ָדע ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינַי ו ֵ
ֱשׂה | ִכּי ָמ ָצ ָ
ֶאע ֶ
טוּבי ַעל
ֲביר ָכּל ִ
ֹאמר ֲאנִ י אַע ִ
ַה ְר ֵאנִ י נָא ֶאת ְכּב ֶֹד ָךַ (19) :ויּ ֶ
ֶיך | וְ ַחנּ ִֹתי ֶאת ֲא ֶשׁר אָחֹן
אתי ְב ֵשׁם יְ הוָה ְל ָפנ ָ
ֶיך וְ ָק ָר ִ
ָפּנ ָ
תוּכל ִל ְראֹת ֶאת
ֹאמר לֹא ַ
וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת ֲא ֶשׁר ֲא ַר ֵחםַ (20) :ויּ ֶ
אָדם ו ָ
ֹאמר יְ הוָה ִהנֵּה ָמקוֹם
ָחיַ (21) :ויּ ֶ
ָפּנָי | ִכּי לֹא יִ ְראַנִ י ָה ָ
יך
ִא ִתּי | וְ נִ ַצּ ְב ָתּ ַעל ַהצּוּר (22) :וְ ָהיָה ַבּ ֲעבֹר ְכּב ִֹדי וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
יך ַעד ָע ְב ִרי (23) :ו ֲ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת
ְבּנִ ְק ַרת ַהצּוּר | וְ ַשׂכּ ִֹתי ַכ ִפּי ָע ֶל ָ
ֵראוּ:
וּפנַי לֹא י ָ
ית ֶאת ֲאח ָֹרי | ָ
ַכּ ִפּי וְ ָר ִא ָ
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ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְפּ ָסל ְל ָך ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים
)ַ (1ויּ ֶ
ָכּ ִראשֹׁנִ ים | וְ ָכ ַת ְב ִתּי ַעל ַה ֻלּחֹת ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַעל
ית
ֶהיֵה נָכוֹן ַלבּ ֶֹקר | וְ ָע ִל ָ
ַה ֻלּחֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ִשׁ ַבּ ְר ָתּ (2) :ו ְ
ַבבּ ֶֹקר ֶאל ַהר ִסינַי וְ נִ ַצּ ְב ָתּ ִלי ָשׁם ַעל רֹאשׁ ָה ָהר (3) :וְ ִאישׁ
ֲלה ִע ָמּ ְך וְ גַם ִאישׁ אַל י ָ
ֵרא ְבּ ָכל ָה ָהר | גַּם ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקר
לֹא ַיע ֶ
אַל יִ ְרעוּ ֶאל מוּל ָה ָהר ַההוּא (4) :וַיִּ ְפסֹל ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים

ַעל ֶאל ַהר ִסינַי ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
ַשׁ ֵכּם מ ֶֹשׁה ַבבּ ֶֹקר ַויּ ַ
ָכּ ִראשֹׁנִ ים ַויּ ְ
ֵרד יְ הוָה ֶבּ ָע ָנן
יְ הוָה אֹתוֹ | וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ יםַ (5) :ויּ ֶ
וַיִּ ְתי ֵ
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁם | וַיִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם יְ הוָהַ (6) :ו ַיּ ֲעבֹר יְ הוָה ַעל ָפּ ָניו
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה יְ הוָה ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּן | ֶא ֶר ְך ַ
ַקּה
ָפ ַשׁע וְ ַח ָטּאָה | וְ נ ֵ
ֶא ֶמת (7) :נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
וֱ
לֹא יְ נ ֶ
ַקּה פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים וְ ַעל ְבּנֵי ָבנִ ים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ(9) :
וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים (8) :וַיְ ַמ ֵהר מ ֶֹשׁה | וַיִּ קֹּד ְ
ֵל ְך נָא ֲאדֹנָי ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ
ֶיך ֲאדֹנָי י ֶ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ַויּ ֶ
אתנוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וּל ַח ָטּ ֵ
| ִכּי ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
ֱשׂה נִ ְפ ָלאֹת
ֹאמר ִהנֵּה אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת ְבּ ִרית ֶנגֶד ָכּל ַע ְמּ ָך ֶאע ֶ
)ַ (10ויּ ֶ
וּב ָכל ַהגּוֹיִ ם | וְ ָראָה ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
אָרץ ְ
ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְב ְראוּ ְב ָכל ָה ֶ
נוֹרא הוּא ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה
ֲשׂה יְ הוָה ִכּי ָ
אַתּה ְב ִק ְרבּוֹ ֶאת ַמע ֵ
ָ
ִע ָמּ ְךְ (11) :שׁ ָמר ְל ָך ֵאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | ִהנְ נִ י ג ֵֹרשׁ
בוּסי:
ֶיך ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
ִמ ָפּנ ָ
אַתּה ָבּא
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
יוֹשׁב ָה ֶ
)ִ (12ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּ ְכרֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
מוֹקשׁ ְבּ ִק ְר ֶבּ ָךִ (13) :כּי ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתם
יה | ֶפּן יִ ְהיֶה ְל ֵ
ָע ֶל ָ
ִתּתֹּצוּן וְ ֶאת ַמ ֵצּב ָֹתם ְתּ ַשׁ ֵבּרוּן | וְ ֶאת ֲא ֵשׁ ָריו ִתּ ְכרֹתוּןִ (14) :כּי
אַחר | ִכּי יְ הוָה ַקנָּא ְשׁמוֹ ֵאל ַקנָּא הוּא:
לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ֵאל ֵ
יוֹשׁב ָה ֶ
)ֶ (15פּן ִתּ ְכרֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
יהם
אַח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
אָרץ | וְ זָנוּ ֲ
אָכ ְל ָתּ ִמ ִזּ ְבחוֹ (16) :וְ ָל ַק ְח ָתּ
יהם וְ ָק ָרא ְל ָך וְ ַ
ָבחוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
וְ ז ְ
יהן וְ ִה ְזנוּ ֶאת ָבּנֶי ָך
אַח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
ֶיך | וְ זָנוּ ְבנ ָֹתיו ֲ
ִמ ְבּנ ָֹתיו ְל ָבנ ָ
אַח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשׂה ָלּ ְךֶ (18) :את
יהןֱ (17) :אל ֵֹהי ַמ ֵסּ ָכה לֹא ַתע ֶ
ֲ
ית ָך
ֹאכל ַמצּוֹת ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָמים תּ ַ
ַחג ַה ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁמֹר ִשׁ ְב ַעת י ִ
את ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם(19) :
ָצ ָ
אָביב י ָ
אָביב | ִכּי ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
מוֹעד ח ֶֹדשׁ ָה ִ
ְל ֵ
וּפ ֶטר
ָשׂהֶ (20) :
ָכר ֶפּ ֶטר שׁוֹר ו ֶ
ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ִלי | וְ ָכל ִמ ְקנְ ָך ִתּזּ ָ
ֶיך
ֲר ְפתּוֹ | כֹּל ְבּכוֹר ָבּנ ָ
ֲחמוֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְב ֶשׂה וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶדּה ַוע ַ
וּביּוֹם
ָמים ַתּ ֲעבֹד ַ
יקםֵ (21) :שׁ ֶשׁת י ִ
ֵראוּ ָפנַי ֵר ָ
ִתּ ְפ ֶדּה וְ לֹא י ָ
וּב ָקּ ִציר ִתּ ְשׁבֹּת (22) :וְ ַחג ָשׁ ֻבעֹת
יעי ִתּ ְשׁבֹּת | ֶבּ ָח ִרישׁ ַ
ַה ְשּׁ ִב ִ
קוּפת ַה ָשּׁנָה:
אָסיף ְתּ ַ
כּוּרי ְק ִציר ִח ִטּים | וְ ַחג ָה ִ
ֲשׂה ְל ָך ִבּ ֵ
ַתּע ֶ
כוּר ָך ֶאת ְפּנֵי ָהאָדֹן
ֵר ֶאה ָכּל ְז ְ
)ָ (23שׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה | י ָ
ֶיך וְ ִה ְר ַח ְב ִתּי
אוֹרישׁ גּוֹיִ ם ִמ ָפּנ ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (24) :כּי ִ
אַר ְצ ָך ַבּ ֲעל ְֹת ָך ֵל ָראוֹת ֶאת
ַחמֹד ִאישׁ ֶאת ְ
בוּל ָך | וְ לֹא י ְ
ֶאת ְגּ ֶ
יך ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה (25) :לֹא ִת ְשׁ ַחט ַעל
ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אשׁית
ֶבח ַחג ַה ָפּ ַסחֵ (26) :ר ִ
ָלין ַלבּ ֶֹקר ז ַ
ָח ֵמץ ַדּם ִז ְב ִחי | וְ לֹא י ִ

יך | לֹא ְת ַב ֵשּׁל ְגּ ִדי ַבּ ֲח ֵלב
אַד ָמ ְת ָך ָתּ ִביא ֵבּית יְ ה ָוה ֱאל ֶֹה ָ
כּוּרי ְ
ִבּ ֵ
ִאמּוֹ:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְכּ ָתב ְל ָך ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ִכּי
)ַ (27ויּ ֶ
ַעל ִפּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָכּ ַר ִתּי ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית וְ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל(28) :
אַר ָבּ ִעים ַליְ ָלה ֶל ֶחם לֹא
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
וַיְ ִהי ָשׁם ִעם יְ הוָה ְ
וּמיִ ם לֹא ָשׁ ָתה | וַיִּ ְכתֹּב ַעל ַה ֻלּחֹת ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית
אָכל ַ
ַ
וּשׁנֵי ֻלחֹת
ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים (29) :וַיְ ִהי ְבּ ֶר ֶדת מ ֶֹשׁה ֵמ ַהר ִסינַי ְ
עֶ
ָדע ִכּי ָק ַרן עוֹר
ָה ֵעדֻת ְבּיַד מ ֶֹשׁה ְבּ ִר ְדתּוֹ ִמן ָה ָהר | וּמ ֶֹשׁה לֹא י ַ
אַהרֹן וְ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת מֹ ֶשׁה
ַרא ֲ
ָפּנָיו ְבּ ַד ְבּרוֹ ִאתּוַֹ (30) :ויּ ְ
ֶשׁת ֵא ָליו (31) :וַיִּ ְק ָרא ֲא ֵל ֶהם
יראוּ ִמגּ ֶ
וְ ִהנֵּה ָק ַרן עוֹר ָפּנָיו | וַיִּ ְ
אַהרֹן וְ ָכל ַהנְּ ִשׂ ִאים ָבּ ֵע ָדה | וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה
ָשׁבוּ ֵא ָליו ֲ
מ ֶֹשׁה ַויּ ֻ
אַח ֵרי ֵכן נִ ְגּשׁוּ ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ַצוֵּם ֵאת ָכּל
ֲא ֵל ֶהם (32) :וְ ֲ
ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ִאתּוֹ ְבּ ַהר ִסינָי (33) :וַיְ ַכל מ ֶֹשׁה ִמ ַדּ ֵבּר ִא ָתּם |
וּבבֹא מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ
וַיִּ ֵתּן ַעל ָפּנָיו ַמ ְסוֶהְ (34) :
ָצא וְ ִד ֶבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת
ָסיר ֶאת ַה ַמּ ְסוֶה ַעד ֵצאתוֹ | וְ י ָ
יִ
ֲא ֶשׁר יְ ֻצוֶּה (35) :וְ ָראוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְפּנֵי מ ֶֹשׁה ִכּי ָק ַרן עוֹר
ְפּנֵי מ ֶֹשׁה | וְ ֵה ִשׁיב מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ַמּ ְסוֶה ַעל ָפּנָיו ַעד בֹּאוֹ ְל ַד ֵבּר
ִאתּוֹ:
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ֹאמר ֲא ֵל ֶהם | ֵא ֶלּה
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ַק ֵהל מ ֶֹשׁה ֶאת ָכּל ע ַ
)ַ (1ויּ ְ
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ַל ֲעשֹׂת א ָֹתםֵ (2) :שׁ ֶשׁת י ִ
יעי יִ ְהיֶה ָל ֶכם ק ֶֹדשׁ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ַליהוָה |
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכה ַ
ְמ ָל ָ
יוּמת (3) :לֹא ְת ַבעֲרוּ ֵאשׁ ְבּכֹל
אכה ָ
ָכּל ָהעֹ ֶשׂה בוֹ ְמ ָל ָ
יכם | ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
מ ְֹשׁב ֵֹת ֶ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | זֶה ַה ָדּ ָבר
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָכּל ע ַ
)ַ (4ויּ ֶ
רוּמה ַליהוָה כֹּל
ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֵלאמֹרְ (5) :קחוּ ֵמ ִא ְתּ ֶכם ְתּ ָ
יא ָה ֵאת ְתּ ַ
נְ ִדיב ִלבּוֹ יְ ִב ֶ
ָכ ֶסף וּנְ ח ֶֹשׁת(6) :
ָהב ו ֶ
רוּמת יְ הוָה | ז ָ
ילם
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ וְ ִע ִזּים (7) :וְ עֹרֹת ֵא ִ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
וּת ֵכ ֶלת וְ ְ
ְ
ֲצי ִשׁ ִטּים (8) :וְ ֶשׁ ֶמן ַל ָמּאוֹר |
אָדּ ִמים וְ עֹרֹת ְתּ ָח ִשׁים ַוע ֵ
ְמ ָ
ְ
אַבנֵי שׁ ַֹהם
וּב ָשׂ ִמים ְל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ִל ְקטֹ ֶרת ַה ַסּ ִמּים (9) :וְ ְ
ֻאים | ָל ֵאפוֹד וְ ַלח ֶֹשׁן (10) :וְ ָכל ֲח ַכם ֵלב ָבּ ֶכם | ָיבֹאוּ
אַבנֵי ִמלּ ִ
וְ ְ
אָהלוֹ
וְ ַיעֲשׂוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָהֶ (11) :את ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֶאת ֳ

יחו ֶאת ַע ֻמּ ָדיו
וְ ֶאת ִמ ְכ ֵסהוּ | ֶאת ְק ָר ָסיו וְ ֶאת ְק ָר ָשׁיו ֶאת ְבּ ִר ָ
וְ ֶאת ֲא ָדנָיוֶ (12) :את ָהאָרֹן וְ ֶאת ַבּ ָדּיו ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת | וְ ֵאת
ָפּר ֶֹכת ַה ָמּ ָס ְךֶ (13) :את ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ֶאת ַבּ ָדּיו וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו | וְ ֵאת
יה
יה וְ ֶאת ֵנרֹ ֶת ָ
ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים (14) :וְ ֶאת ְמנ ַֹרת ַה ָמּאוֹר וְ ֶאת ֵכּ ֶל ָ
| וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַה ָמּאוֹר (15) :וְ ֶאת ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת וְ ֶאת ַבּ ָדּיו וְ ֵאת
ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ֵאת ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים | וְ ֶאת ָמ ַס ְך ַה ֶפּ ַתח ְל ֶפ ַתח
ַה ִמּ ְשׁ ָכּןֵ (16) :את ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ִמ ְכ ַבּר ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר לוֹ
ֶאת ַבּ ָדּיו וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו | ֶאת ַה ִכּיֹּר וְ ֶאת ַכּנּוֵֹ (17) :את ַק ְל ֵעי
ֶיה | וְ ֵאת ָמ ַס ְך ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר(18) :
ֶה ָח ֵצר ֶאת ַע ֻמּ ָדיו וְ ֶאת ֲא ָדנ ָ
יהם(19) :
ית ֵר ֶ
ֶאת יִ ְתדֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת יִ ְתדֹת ֶה ָח ֵצר וְ ֶאת ֵמ ְ
אַהרֹן
ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַה ְשּׂ ָרד ְל ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ | ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ֲ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵצאוּ ָכּל ע ַ
ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ְל ַכ ֵהןַ (20) :ויּ ְ
ִמ ִלּ ְפנֵי מ ֶֹשׁהַ (21) :ו ָיּבֹאוּ ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר נְ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ | וְ כֹל ֲא ֶשׁר
אכת א ֶֹהל
רוּמת יְ הוָה ִל ְמ ֶל ֶ
ָד ָבה רוּחוֹ אֹתוֹ ֵה ִביאוּ ֶאת ְתּ ַ
נְ
ָשׁים ַעל
וּל ִב ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשַׁ (22) :ו ָיּבֹאוּ ָה ֲאנ ִ
וּל ָכל ֲעב ָֹדתוֹ ְ
מוֹעד ְ
ֵ
כוּמז ָכּל ְכּ ִלי
ָשׁים | כֹּל נְ ִדיב ֵלב ֵה ִביאוּ ָחח ָו ֶנזֶם וְ ַט ַבּ ַעת וְ ָ
ַהנּ ִ
ָהב ַליהוָה (23) :וְ ָכל ִאישׁ
נוּפת ז ָ
ָהב וְ ָכל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵהנִ יף ְתּ ַ
זָ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ וְ ִע ִזּים |
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ִאתּוֹ ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ילם ְמ ָ
וְ עֹרֹת ֵא ִ
אָדּ ִמים וְ עֹרֹת ְתּ ָח ִשׁים ֵה ִביאוָּ (24) :כּל ֵמ ִרים
רוּמת יְ הוָה | וְ כֹל ֲא ֶשׁר
רוּמת ֶכּ ֶסף וּנְ ח ֶֹשׁת ֵה ִביאוּ ֵאת ְתּ ַ
ְתּ ַ
אכת ָה ֲעב ָֹדה ֵה ִביאוּ (25) :וְ ָכל
ֲצי ִשׁ ִטּים ְל ָכל ְמ ֶל ֶ
נִ ְמ ָצא ִאתּוֹ ע ֵ
ָד ָ
ִא ָשּׁה ַח ְכ ַמת ֵלב ְבּי ֶ
ָביאוּ ַמ ְטוֶה ֶאת ַה ְתּ ֵכ ֶלת וְ ֶאת
יה ָטווּ | ַויּ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר
תּוֹל ַעת ַה ָשּׁנִ י וְ ֶאת ַה ֵשּׁשׁ (26) :וְ ָכל ַהנּ ִ
ָמן ֶאת ַ
אַרגּ ָ
ָה ְ
ָשׂא ִל ָבּן א ָֹתנָה ְבּ ָח ְכ ָמה | ָטווּ ֶאת ָה ִע ִזּים (27) :וְ ַהנְּ ִשׂ ִאם
נָ
ֻאים | ָל ֵאפוֹד וְ ַלח ֶֹשׁן:
אַבנֵי ַה ִמּלּ ִ
אַבנֵי ַהשּׁ ַֹהם וְ ֵאת ְ
ֵה ִביאוּ ֵאת ְ
וּל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה
) (28וְ ֶאת ַהבּ ֶֹשׂם וְ ֶאת ַה ָשּׁ ֶמן | ְל ָמאוֹר ְ
ָדב ִל ָבּם א ָֹתם
וְ ִל ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּיםָ (29) :כּל ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נ ַ
אכה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ְבּיַד מ ֶֹשׁה |
ְל ָה ִביא ְל ָכל ַה ְמּ ָל ָ
ֵה ִביאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ָד ָבה ַליהוָה:
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְראוּ ָק ָרא יְ הוָה ְבּ ֵשׁם |
)ַ (30ויּ ֶ
אוּרי ֶבן חוּר ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
רוּח
הוּדה (31) :וַיְ ַמ ֵלּא אֹתוֹ ַ
ְבּ ַצ ְל ֵאל ֶבּן ִ
אכה (32) :וְ ַל ְחשֹׁב
וּב ָכל ְמ ָל ָ
וּב ַד ַעת ְ
ֱאל ִֹהים | ְבּ ָח ְכ ָמה ִבּ ְתבוּנָה ְ
וּב ֲחר ֶֹשׁת ֶא ֶבן
וּבנְּ ח ֶֹשׁתַ (33) :
וּב ֶכּ ֶסף ַ
ָהב ַ
ַמ ַח ָשׁבֹת | ַל ֲעשֹׂת ַבּזּ ָ
אכת ַמ ֲח ָשׁ ֶבת(34) :
וּב ֲחר ֶֹשׁת ֵעץ | ַלעֲשׂוֹת ְבּ ָכל ְמ ֶל ֶ
ְל ַמלֹּאת ַ

יס ָמ ְך ְל ַמ ֵטּה ָדן:
אָה ִליאָב ֶבּן ֲא ִח ָ
ָתן ְבּ ִלבּוֹ | הוּא וְ ֳ
וּלהוֹרֹת נ ַ
ְ
אכת ָח ָרשׁ וְ ח ֵֹשׁב
)ִ (35מ ֵלּא א ָֹתם ָח ְכ ַמת ֵלב ַלעֲשׂוֹת ָכּל ְמ ֶל ֶ
תוֹל ַעת ַה ָשּׁנִ י ַ
ָמן ְבּ ַ
אַרגּ ָ
וּב ְ
וְ ר ֵֹקם ַבּ ְתּ ֵכ ֶלת ָ
וּב ֵשּׁשׁ וְ א ֵֹרג | ע ֵֹשׂי ָכּל
אכה וְ ח ְֹשׁ ֵבי ַמ ֲח ָשׁבֹת:
ְמ ָל ָ
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ָתן יְ הוָה
אָה ִליאָב וְ כֹל ִאישׁ ֲח ַכם ֵלב ֲא ֶשׁר נ ַ
) (1וְ ָע ָשׂה ְב ַצ ְל ֵאל וְ ֳ
וּתבוּנָה ָבּ ֵה ָמּה ָל ַד ַעת ַל ֲעשֹׂת ֶאת ָכּל ְמ ֶל ֶ
ָח ְכ ָמה ְ
אכת ֲעב ַֹדת
ַהקּ ֶֹדשׁ | ְלכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה (2) :וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּ ַצ ְל ֵאל
ָתן יְ הוָה ָח ְכ ָמה
אָה ִליאָב וְ ֶאל ָכּל ִאישׁ ֲח ַכם ֵלב ֲא ֶשׁר נ ַ
וְ ֶאל ֳ
ְבּ ִלבּוֹ | כֹּל ֲא ֶשׁר נְ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ ְל ָק ְר ָבה ֶאל ַה ְמּ ָל ָ
אכה ַל ֲעשֹׂת א ָֹתהּ:
רוּמה ֲא ֶשׁר ֵה ִביאוּ ְבּנֵי
) (3וַיִּ ְקחוּ ִמ ִלּ ְפנֵי מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָ
אכת ֲעב ַֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ ַל ֲעשֹׂת א ָֹתהּ | וְ ֵהם ֵה ִביאוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְמ ֶל ֶ
ֵא ָליו עוֹד נְ ָד ָבה ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקרַ (4) :ו ָיּבֹאוּ ָכּל ַה ֲח ָכ ִמים ָהע ִֹשׂים
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה
אכת ַהקּ ֶֹדשׁ | ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְמּ ַל ְ
ֵאת ָכּל ְמ ֶל ֶ
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר ַמ ְר ִבּים ָה ָעם ְל ָה ִביא |
ע ִֹשׂיםַ (5) :ויּ ְ
אכה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ַל ֲעשֹׂת א ָֹתהּ (6) :וַיְ ַצו
ִמ ֵדּי ָה ֲעבֹ ָדה ַל ְמּ ָל ָ
ֲבירוּ קוֹל ַבּ ַמּ ֲחנֶה ֵלאמֹר ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה אַל ַיעֲשׂוּ עוֹד
מ ֶֹשׁה ַו ַיּע ִ
אכה ִל ְת ַ
ְמ ָל ָ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ | וַיִּ ָכּ ֵלא ָה ָעם ֵמ ָה ִביא(7) :
הוֹתר:
אכה ַלעֲשׂוֹת א ָֹתהּ | וְ ֵ
אכה ָהיְ ָתה ַדיָּם ְל ָכל ַה ְמּ ָל ָ
וְ ַה ְמּ ָל ָ
אכה ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֶע ֶשׂר
)ַ (8ו ַיּעֲשׂוּ ָכל ֲח ַכם ֵלב ְבּע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ֻבים
תוֹל ַעת ָשׁנִ י ְכּר ִ
וּת ֵכ ֶלת וְ ְ
יְ ִריעֹת | ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ְ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
אַחת ְשׁמֹנֶה
יעה ָה ַ
ֲשׂה ח ֵֹשׁב ָע ָשׂה א ָֹתם (9) :א ֶֹר ְך ַהיְ ִר ָ
ַמע ֵ
יעה ָה ֶא ָחת | ִמ ָדּה
אַמּה ַהיְ ִר ָ
אַר ַבּע ָבּ ָ
אַמּה וְ ר ַֹחב ְ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ָבּ ָ
אַחת ֶאל
אַחת ְל ָכל ַהיְ ִריעֹת (10) :וַיְ ַח ֵבּר ֶאת ֲח ֵמשׁ ַהיְ ִריעֹת ַ
ַ
ֻלאֹת
ַעשׂ ל ְ
אַחת ֶאל ֶא ָחתַ (11) :ויּ ַ
ֶא ָחת | וְ ָח ֵמשׁ יְ ִריעֹת ִח ַבּר ַ
יעה ָה ֶא ָחת ִמ ָקּ ָצה ַבּ ַמּ ְח ָבּ ֶרת | ֵכּן ָע ָשׂה
ְתּ ֵכ ֶלת ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
יעה ַה ִקּיצוֹנָה ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶרת ַה ֵשּׁנִ יתֲ (12) :ח ִמ ִשּׁים
ִבּ ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ֻלאֹת ָע ָשׂה ִבּ ְק ֵצה
ַח ִמ ִשּׁים ל ָ
יעה ָה ֶא ָחת ו ֲ
ֻלאֹת ָע ָשׂה ַבּיְ ִר ָ
לָ
יעה ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶרת ַה ֵשּׁנִ ית | ַמ ְק ִבּילֹת ַהלּ ָ
ַהיְ ִר ָ
אַחת ֶאל
ֻלאֹת ַ
ָהב | וַיְ ַח ֵבּר ֶאת ַהיְ ִרעֹת
ַעשׂ ֲח ִמ ִשּׁים ַק ְר ֵסי ז ָ
ֶא ָחתַ (13) :ויּ ַ
ַעשׂ
ַויּ ַ
אַחת ַבּ ְקּ ָר ִסים וַיְ ִהי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֶא ָחד(14) :
אַחת ֶאל ַ
ַ
יְ ִריעֹת ִע ִזּים ְלא ֶֹהל ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן | ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה יְ ִריעֹת ָע ָשׂה

אַר ַבּע
אַמּה וְ ְ
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ָבּ ָ
יעה ָה ַ
א ָֹתם (15) :א ֶֹר ְך ַהיְ ִר ָ
אַחת ְל ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה
יעה ָה ֶא ָחת | ִמ ָדּה ַ
אַמּוֹת ר ַֹחב ַהיְ ִר ָ
יְ ִריעֹת (16) :וַיְ ַח ֵבּר ֶאת ֲח ֵמשׁ ַהיְ ִריעֹת ְל ָבד | וְ ֶאת ֵשׁשׁ
יעה
ֻלאֹת ֲח ִמ ִשּׁים ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ַעשׂ ל ָ
ַהיְ ִריעֹת ְל ָבדַ (17) :ויּ ַ
יעה
ֻלאֹת ָע ָשׂה ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ִר ָ
ַח ִמ ִשּׁים ל ָ
ַה ִקּיצֹנָה ַבּ ַמּ ְח ָבּ ֶרת | ו ֲ
ַעשׂ ַק ְר ֵסי נְ ח ֶֹשׁת ֲח ִמ ִשּׁים | ְל ַח ֵבּר ֶאת
ַהח ֶֹב ֶרת ַה ֵשּׁנִ יתַ (18) :ויּ ַ
ַעשׂ ִמ ְכ ֶסה ָלא ֶֹהל עֹרֹת ֵא ִלים
ָהא ֶֹהל ִל ְהיֹת ֶא ָחדַ (19) :ויּ ַ
ַעשׂ
ַויּ ַ
)(20
וּמ ְכ ֵסה עֹרֹת ְתּ ָח ִשׁים ִמ ְל ָמ ְע ָלה:
אָדּ ִמים | ִ
ְמ ָ
ֲצי ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדיםֶ (21) :ע ֶשׂר אַמֹּת
ֶאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ַל ִמּ ְשׁ ָכּן | ע ֵ
אַמּה ר ַֹחב ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד(22) :
ַח ִצי ָה ָ
אַמּה ו ֲ
א ֶֹר ְך ַה ָקּ ֶרשׁ | וְ ָ
אַחת ֶאל ֶא ָחת | ֵכּן ָע ָשׂה ְלכֹל
ְשׁ ֵתּי ָידֹת ַל ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד ְמ ֻשׁ ָלּבֹת ַ
ַעשׂ ֶאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ַל ִמּ ְשׁ ָכּן | ֶע ְשׂ ִרים
ַק ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּןַ (23) :ויּ ַ
אַדנֵי ֶכ ֶסף ָע ָשׂה
אַר ָבּ ִעים ְ
ימנָה (24) :וְ ְ
ְק ָר ִשׁים ִל ְפאַת ֶנגֶב ֵתּ ָ
ַתּ ַחת ֶע ְשׂ ִרים ַה ְקּ ָר ִשׁים | ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד
וּשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד ִל ְשׁ ֵתּי יְ ד ָֹתיו:
ִל ְשׁ ֵתּי יְ ד ָֹתיו ְ
וּל ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ֵשּׁנִ ית ִל ְפאַת ָצפוֹן | ָע ָשׂה ֶע ְשׂ ִרים
)ְ (25
ֵיהם ָכּ ֶסף | ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת
אַדנ ֶ
אַר ָבּ ִעים ְ
ְק ָר ִשׁים (26) :וְ ְ
ַר ְכּ ֵתי
וּלי ְ
וּשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחדְ (27) :
ַה ֶקּ ֶרשׁ ָה ֶא ָחד ְ
וּשׁנֵי ְק ָר ִשׁים ָע ָשׂה
ָמּה | ָע ָשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁיםְ (28) :
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ָ
תוֹא ִמם ִמ ְלּ ַמ ָטּה
ַר ָכ ָתיִ ם (29) :וְ ָהיוּ ֲ
ִל ְמ ֻק ְצעֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן | ַבּיּ ְ
ַח ָדּו יִ ְהיוּ ַת ִמּים ֶאל רֹאשׁוֹ ֶאל ַה ַטּ ַבּ ַעת ָה ֶא ָחת | ֵכּן ָע ָשׂה
וְ י ְ
יהם
אַד ֵנ ֶ
ֵיהם ִל ְשׁנֵי ַה ִמּ ְקצֹעֹת (30) :וְ ָהיוּ ְשׁמֹנָה ְק ָר ִשׁים וְ ְ
ִל ְשׁנ ֶ
ֶכּ ֶסף ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ֲא ָדנִ ים | ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ְשׁנֵי ֲא ָדנִ ים ַתּ ַחת ַה ֶקּ ֶרשׁ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ֲח ִמ ָשּׁה ְל ַק ְר ֵשׁי ֶצ ַלע
יחי ע ֵ
ַעשׂ ְבּ ִר ֵ
ָה ֶא ָחדַ (31) :ויּ ַ
יחם ְל ַק ְר ֵשׁי ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ַח ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָה ֶא ָחת (32) :ו ֲ
ָמּה(33) :
ַר ָכ ַתיִ ם י ָ
יחם ְל ַק ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַליּ ְ
ַח ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
ַה ֵשּׁנִ ית | ו ֲ
תוֹך ַה ְקּ ָר ִשׁים ִמן ַה ָקּ ֶצה
יח ַה ִתּיכֹן | ִל ְבר ַֹח ְבּ ְ
ַעשׂ ֶאת ַה ְבּ ִר ַ
ַויּ ַ
ָהב וְ ֶאת ַט ְבּע ָֹתם ָע ָשׂה
ֶאל ַה ָקּ ֶצה (34) :וְ ֶאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ִצ ָפּה ז ָ
ַעשׂ ֶאת
ָהבַ (35) :ויּ ַ
יחם ז ָ
יחם | וַיְ ַצף ֶאת ַה ְבּ ִר ִ
ָהב ָבּ ִתּים ַל ְבּ ִר ִ
זָ
ֲשׂה ח ֵֹשׁב
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָזר | ַמע ֵ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ַה ָפּר ֶֹכת ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
מּוּדי ִשׁ ִטּים
אַר ָבּ ָעה ַע ֵ
ַעשׂ ָלהּ ְ
ֻביםַ (36) :ויּ ַ
ָע ָשׂה א ָֹתהּ ְכּר ִ
אַדנֵי ָכ ֶסף(37) :
אַר ָבּ ָעה ְ
ָהב | וַיִּ צֹק ָל ֶהם ְ
ֵיהם ז ָ
ָהב ָוו ֶ
וַיְ ַצ ֵפּם ז ָ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ַעשׂ ָמ ָס ְך ְל ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ
ַויּ ַ

ֵיהם
מּוּדיו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶאת ָוו ֶ
ֲשׂה ר ֵֹקם (38) :וְ ֶאת ַע ָ
ָמ ְשׁזָר | ַמע ֵ
ֵיהם ֲח ִמ ָשּׁה נְ ח ֶֹשׁת:
אַדנ ֶ
ָהב | וְ ְ
יהם ז ָ
ַח ֻשׁ ֵק ֶ
יהם ו ֲ
אשׁ ֶ
וְ ִצ ָפּה ָר ֵ
Exodus Chapter 37
ַעשׂ ְבּ ַצ ְל ֵאל ֶאת ָהאָרֹן ע ֵ
)ַ (1ויּ ַ
אָרכּוֹ
ָח ִצי ְ
אַמּ ַתיִ ם ו ֵ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ָ
ָהב ָטהוֹר
ָח ִצי ק ָֹמתוֹ (2) :וַיְ ַצ ֵפּהוּ ז ָ
אַמּה ו ֵ
ָח ִצי ָר ְחבּוֹ וְ ָ
אַמּה ו ֵ
וְ ָ
אַר ַבּע
ָהב ָס ִביב (3) :וַיִּ צֹק לוֹ ְ
ַעשׂ לוֹ זֵר ז ָ
וּמחוּץ | ַויּ ַ
ִמ ַבּיִ ת ִ
ָהב ַעל ְ
ַט ְבּעֹת ז ָ
וּשׁ ֵתּי ַט ָבּעֹת ַעל ַצ ְלעוֹ ָה ֶא ָחת
אַר ַבּע ַפּ ֲעמ ָֹתיו | ְ
ֲצי ִשׁ ִטּים |
ַעשׂ ַבּ ֵדּי ע ֵ
וּשׁ ֵתּי ַט ָבּעוֹת ַעל ַצ ְלעוֹ ַה ֵשּׁנִ יתַ (4) :ויּ ַ
ְ
ָבא ֶאת ַה ַבּ ִדּים ַבּ ַטּ ָבּעֹת ַעל ַצ ְלעֹת
ָהבַ (5) :ויּ ֵ
וַיְ ַצף א ָֹתם ז ָ
ָהב ָטהוֹר |
ַעשׂ ַכּפּ ֶֹרת ז ָ
ָהאָרֹן | ָל ֵשׂאת ֶאת ָהאָרֹןַ (6) :ויּ ַ
ַעשׂ ְשׁנֵי ְכ ֻר ִבים
ָח ִצי ָר ְח ָבּהַּ (7) :ויּ ַ
אַמּה ו ֵ
אָר ָכּהּ וְ ָ
ָח ִצי ְ
אַמּ ַתיִ ם ו ֵ
ָ
ָהב | ִמ ְק ָשׁה ָע ָשׂה א ָֹתם ִמ ְשּׁנֵי ְקצוֹת ַה ַכּפּ ֶֹרתְ (8) :כּרוּב ֶא ָחד
זָ
וּכרוּב ֶא ָחד ִמ ָקּ ָצה ִמזֶּה | ִמן ַה ַכּפּ ֶֹרת ָע ָשׂה ֶאת
ִמ ָקּ ָצה ִמזֶּה ְ
ֻבים
צוֹתיו קרי[ (9) :וַיִּ ְהיוּ ַה ְכּר ִ
ֻבים ִמ ְשּׁנֵי קצוותו ] ְק ָ
ַה ְכּר ִ
ֵיהם
וּפנ ֶ
יהם ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת ְ
פּ ְֹר ֵשׂי ְכנ ַ
ָפיִ ם ְל ַמ ְע ָלה ס ְֹכ ִכים ְבּ ַכנְ ֵפ ֶ
ֻבים:
אָחיו | ֶאל ַה ַכּפּ ֶֹרת ָהיוּ ְפּנֵי ַה ְכּר ִ
ִאישׁ ֶאל ִ
אַמּה ָר ְחבּוֹ
אָרכּוֹ וְ ָ
אַמּ ַתיִ ם ְ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ָ
ַעשׂ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ע ֵ
)ַ (10ויּ ַ
אַמּה ו ֵ
וְ ָ
ַעשׂ לוֹ זֵר
ָהב ָטהוֹר | ַויּ ַ
ָח ִצי ק ָֹמתוֹ (11) :וַיְ ַצף אֹתוֹ ז ָ
ָהב
ַעשׂ זֵר ז ָ
ֶרת ט ַֹפח ָס ִביב | ַויּ ַ
ַעשׂ לוֹ ִמ ְסגּ ֶ
ָהב ָס ִביבַ (12) :ויּ ַ
זָ
ָהב | וַיִּ ֵתּן ֶאת
אַר ַבּע ַט ְבּעֹת ז ָ
ַרתּוֹ ָס ִביב (13) :וַיִּ צֹק לוֹ ְ
ְל ִמ ְסגּ ְ
ֻמּת
אַר ַבּע ַר ְג ָליוְ (14) :לע ַ
אַר ַבּע ַה ֵפּאֹת ֲא ֶשׁר ְל ְ
ַה ַטּ ָבּעֹת ַעל ְ
ֶרת ָהיוּ ַה ַטּ ָבּעֹת | ָבּ ִתּים ַל ַבּ ִדּים ָל ֵשׂאת ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן:
ַה ִמּ ְסגּ ֶ
ָהב | ָל ֵשׂאת ֶאת
)ַ (15ויּ ַ
ֲצי ִשׁ ִטּים וַיְ ַצף א ָֹתם ז ָ
ַעשׂ ֶאת ַה ַבּ ִדּים ע ֵ
ַעשׂ ֶאת ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶאת ְק ָער ָֹתיו
ַה ֻשּׁ ְל ָחןַ (16) :ויּ ַ
ָהב
ֻסּ ְך ָבּ ֵהן | ז ָ
ַקּיּ ָֹתיו וְ ֶאת ַה ְקּ ָשׂוֹת ֲא ֶשׁר י ַ
וְ ֶאת ַכּפּ ָֹתיו וְ ֵאת ְמנ ִ
ָטהוֹר:
ָהב ָטהוֹר | ִמ ְק ָשׁה ָע ָשׂה ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה
ַעשׂ ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה ז ָ
)ַ (17ויּ ַ
יה ִמ ֶמּנָּה ָהיוּ (18) :וְ ִשׁ ָשּׁה
וּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
יה ַכּ ְפתּ ֶֹר ָ
יע ָ
יְ ֵר ָכהּ וְ ָקנָהּ ְגּ ִב ֶ
ָקנִ ים י ְֹצ ִאים ִמ ִצּ ֶדּ ָ
יה | ְשׁל ָֹשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמ ִצּ ָדּהּ ָה ֶא ָחד
וּשׁל ָֹשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמ ִצּ ָדּהּ ַה ֵשּׁנִ יְ (19) :שׁל ָֹשׁה ְג ִב ִעים
ְ
וּשׁל ָֹשׁה ְג ִב ִעים ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים
ָפ ַרח ְ
ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ַבּ ָקּנֶה ָה ֶא ָחד ַכּ ְפתֹּר ו ֶ
ָפ ַרח | ֵכּן ְל ֵשׁ ֶשׁת ַה ָקּנִ ים ַהיּ ְֹצ ִאים ִמן
ְבּ ָקנֶה ֶא ָחד ַכּ ְפתֹּר ו ָ

יה
אַר ָבּ ָעה ְג ִב ִעים | ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ַכּ ְפתּ ֶֹר ָ
וּב ְמּנ ָֹרה ְ
ַה ְמּנ ָֹרהַ (20) :
יה (21) :וְ ַכ ְפתֹּר ַתּ ַחת ְשׁנֵי ַה ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּה וְ ַכ ְפתֹּר ַתּ ַחת
וּפ ָר ֶח ָ
ְ
ְשׁנֵי ַה ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּה וְ ַכ ְפתֹּר ַתּ ַחת ְשׁנֵי ַה ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּה | ְל ֵשׁ ֶשׁת
וּקנ ָֹתם ִמ ֶמּנָּה ָהיוּ |
יהם ְ
ַה ָקּנִ ים ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ֶמּנָּהַ (22) :כּ ְפתּ ֵֹר ֶ
יה ִשׁ ְב ָעה |
ַעשׂ ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ָהב ָטהוֹרַ (23) :ויּ ַ
אַחת ז ָ
ֻלּהּ ִמ ְק ָשׁה ַ
כָּ
יה ז ָ
וּמ ְחתּ ֶֹת ָ
יה ַ
וּמ ְל ָק ֶח ָ
ָהב ָטהוֹר ָע ָשׂה
ָהב ָטהוֹרִ (24) :כּ ָכּר ז ָ
ַ
יה:
א ָֹתהּ | וְ ֵאת ָכּל ֵכּ ֶל ָ
אַמּה
אָרכּוֹ וְ ָ
אַמּה ְ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ָ
ַעשׂ ֶאת ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת ע ֵ
)ַ (25ויּ ַ
אַמּ ַתיִ ם ק ָֹמתוֹ ִמ ֶמּנּוּ ָהיוּ ַק ְרנ ָֹתיו (26) :וַיְ ַצף
בוּע וְ ָ
ָר ְחבּוֹ ָר ַ
ָהב ָטהוֹר ֶאת גַּגּוֹ וְ ֶאת ִקיר ָֹתיו ָס ִביב וְ ֶאת ַק ְרנ ָֹתיו |
אֹתוֹ ז ָ
ָהב ָע ָשׂה לוֹ ִמ ַתּ ַחת
וּשׁ ֵתּי ַט ְבּעֹת ז ָ
ָהב ָס ִביבְ (27) :
ַעשׂ לוֹ זֵר ז ָ
ַויּ ַ
ְלזֵרוֹ ַעל ְשׁ ֵתּי ַצ ְלע ָֹתיו ַעל ְשׁנֵי ִצ ָדּיו | ְל ָב ִתּים ְל ַב ִדּים ָל ֵשׂאת
ֲצי ִשׁ ִטּים | וַיְ ַצף א ָֹתם
ַעשׂ ֶאת ַה ַבּ ִדּים ע ֵ
אֹתוֹ ָבּ ֶהםַ (28) :ויּ ַ
ַעשׂ ֶאת ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ק ֶֹדשׁ וְ ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים
ָהבַ (29) :ויּ ַ
זָ
ֲשׂה ר ֵֹק ַח:
ָטהוֹר | ַמע ֵ
Exodus Chapter 38
אָרכּוֹ
ֲצי ִשׁ ִטּים | ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ְ
ַעשׂ ֶאת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ע ֵ
)ַ (1ויּ ַ
ַעשׂ
בוּע וְ ָשׁלֹשׁ אַמּוֹת ק ָֹמתוַֹ (2) :ויּ ַ
וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ָר ְחבּוֹ ָר ַ
ַק ְרנ ָֹתיו ַעל ְ
אַר ַבּע ִפּנּ ָֹתיו ִמ ֶמּנּוּ ָהיוּ ַק ְרנ ָֹתיו | וַיְ ַצף אֹתוֹ
ָעים
ַעשׂ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶאת ַה ִסּירֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
נְ ח ֶֹשׁתַ (3) :ויּ ַ
וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָרקֹת ֶאת ַה ִמּ ְז ָלגֹת וְ ֶאת ַה ַמּ ְחתֹּת | ָכּל ֵכּ ָליו ָע ָשׂה
ֲשׂה ֶר ֶשׁת נְ ח ֶֹשׁת | ַתּ ַחת
ַעשׂ ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח ִמ ְכ ָבּר ַמע ֵ
נְ ח ֶֹשׁתַ (4) :ויּ ַ
אַר ַבּע
אַר ַבּע ַט ָבּעֹת ְבּ ְ
ַכּ ְרכֻּבּוֹ ִמ ְלּ ַמ ָטּה ַעד ֶח ְציוֹ (5) :וַיִּ צֹק ְ
ַעשׂ ֶאת ַה ַבּ ִדּים
ַה ְקּ ָצוֹת ְל ִמ ְכ ַבּר ַהנְּ ח ֶֹשׁת | ָבּ ִתּים ַל ַבּ ִדּיםַ (6) :ויּ ַ
ָבא ֶאת ַה ַבּ ִדּים ַבּ ַטּ ָבּעֹת
ֲצי ִשׁ ִטּים | וַיְ ַצף א ָֹתם נְ ח ֶֹשׁתַ (7) :ויּ ֵ
עֵ
ַעל ַצ ְלעֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָל ֵשׂאת אֹתוֹ ָבּ ֶהם | נְ בוּב ֻלחֹת ָע ָשׂה אֹתוֹ:
ַעשׂ ֵאת ַה ִכּיּוֹר נְ ח ֶֹשׁת וְ ֵאת ַכּנּוֹ נְ ח ֶֹשׁת | ְבּ ַמ ְראֹת
)ַ (8ויּ ַ
ַעשׂ ֶאת
)ַ (9ויּ ַ
וֹעד:
ַהצּ ְֹבאֹת ֲא ֶשׁר ָצ ְבאוּ ֶפּ ַתח א ֶֹהל מ ֵ
ימנָה ַק ְל ֵעי ֶה ָח ֵצר ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ֵמאָה
ֶה ָח ֵצר | ִל ְפאַת ֶנגֶב ֵתּ ָ
אַדנ ֶ
יהם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ָבּ ָ
ֵיהם ֶע ְשׂ ִרים נְ ח ֶֹשׁת | ָווֵי
מּוּד ֶ
אַמּהַ (10) :ע ֵ
אַמּה
יהם ָכּ ֶסף (11) :וְ ִל ְפאַת ָצפוֹן ֵמאָה ָב ָ
ַח ֻשׁ ֵק ֶ
ָה ַע ֻמּ ִדים ו ֲ
מּוּדים
ֵיהם ֶע ְשׂ ִרים נְ ח ֶֹשׁת | ָווֵי ָה ַע ִ
אַדנ ֶ
מּוּדי ֶהם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ַע ֵ

אַמּה
יהם ָכּ ֶסף (12) :וְ ִל ְפאַת יָם ְק ָל ִעים ֲח ִמ ִשּׁים ָבּ ָ
ַח ֻשׁ ֵק ֶ
וֲ
יהם
שׁוּק ֶ
ַח ֵ
ֲשׂ ָרה | ָווֵי ָה ַע ֻמּ ִדים ו ֲ
ֵיהם ע ָ
אַדנ ֶ
ֲשׂ ָרה וְ ְ
יהם ע ָ
מּוּד ֶ
ַע ֵ
ָכּ ֶסף (13) :וְ ִל ְפאַת ֵק ְד ָמה ִמ ְז ָר ָחה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אַמּהְ (14) :ק ָל ִעים
ֵיהם
אַדנ ֶ
יהם ְשׁל ָֹשׁה וְ ְ
מּוּד ֶ
אַמּה ֶאל ַה ָכּ ֵתף | ַע ֵ
ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָ
וּמזֶּה ְל ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ְק ָל ִעים
ְשׁל ָֹשׁה (15) :וְ ַל ָכּ ֵתף ַה ֵשּׁנִ ית ִמזֶּה ִ
אַדנ ֶ
יהם ְשׁל ָֹשׁה וְ ְ
ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָ
ֵיהם ְשׁל ָֹשׁה(16) :
אַמּה | ַע ֻמּ ֵד ֶ
ָכּל ַק ְל ֵעי ֶה ָח ֵצר ָס ִביב ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר (17) :וְ ָה ֲא ָדנִ ים ָל ַע ֻמּ ִדים
יהם ָכּ ֶסף |
אשׁ ֶ
יהם ֶכּ ֶסף וְ ִצפּוּי ָר ֵ
שׁוּק ֶ
ַח ֵ
מּוּדים ו ֲ
נְ ח ֶֹשׁת ָווֵי ָה ַע ִ
וּמ ַס ְך ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר
וְ ֵהם ְמ ֻח ָשּׁ ִקים ֶכּ ֶסף כֹּל ַע ֻמּ ֵדי ֶה ָח ֵצרָ (18) :
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר |
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ֲשׂה ר ֵֹקם ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ַמע ֵ
ֻמּת ַק ְל ֵעי
קוֹמה ְבר ַֹחב ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ְלע ַ
אַמּה א ֶֹר ְך וְ ָ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
אַר ָבּ ָעה נְ ח ֶֹשׁת |
ֵיהם ְ
אַדנ ֶ
אַר ָבּ ָעה וְ ְ
יהם ְ
ֶה ָח ֵצר (19) :וְ ַע ֻמּ ֵד ֶ
יהם ָכּ ֶסף (20) :וְ ָכל
ַח ֻשׁ ֵק ֶ
יהם ו ֲ
אשׁ ֶ
ֵיהם ֶכּ ֶסף וְ ִצפּוּי ָר ֵ
ָוו ֶ
קוּדי
)ֵ (21א ֶלּה ְפ ֵ
ַהיְ ֵתדֹת ַל ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶל ָח ֵצר ָס ִביב נְ ח ֶֹשׁת:
ֻקּד ַעל ִפּי מ ֶֹשׁה | ֲעב ַֹדת ַה ְלוִ יִּ ם
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת ֲא ֶשׁר פּ ַ
אוּרי ֶבן חוּר
וּב ַצ ְל ֵאל ֶבּן ִ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהןְ (22) :
ית ָמר ֶבּן ֲ
ְבּיַד ִא ָ
הוּדה | ָע ָשׂה ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה(23) :
ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
יס ָמ ְך ְל ַמ ֵטּה ָדן ָח ָרשׁ וְ ח ֵֹשׁב | וְ ר ֵֹקם
אָה ִליאָב ֶבּן ֲא ִח ָ
וְ ִאתּוֹ ֳ
ָהב
וּב ֵשּׁשָׁ (24) :כּל ַהזּ ָ
תוֹל ַעת ַה ָשּׁנִ י ַ
וּב ַ
ָמן ְ
אַרגּ ָ
וּב ְ
ַבּ ְתּ ֵכ ֶלת ָ
ֶה ָעשׂוּי ַל ְמּ ָל ָ
נוּפה
אכת ַהקּ ֶֹדשׁ | וַיְ ִהי ְז ַהב ַה ְתּ ָ
אכה ְבּכֹל ְמ ֶל ֶ
וּשׁל ִֹשׁים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
ֵתּ ַשׁע וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ָכּר ְ
וּשׁ ַבע
קוּדי ָה ֵע ָדה ְמאַת ִכּ ָכּר | וְ ֶא ֶלף ְ
ַהקּ ֶֹדשׁ (25) :וְ ֶכ ֶסף ְפּ ֵ
ַח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשֶׁ (26) :בּ ַקע
ֵמאוֹת ו ֲ
ֻלגּ ֶֹלת ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְלכֹל ָהע ֵֹבר ַעל
ַלגּ ְ
וּשׁל ֶֹשׁת
ָמ ְע ָלה ְל ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ְ
ַה ְפּ ֻק ִדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ַח ִמ ִשּׁים (27) :וַיְ ִהי ְמאַת ִכּ ַכּר ַה ֶכּ ֶסף
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ו ֲ
ֲא ָל ִפים ו ֲ
אַדנֵי ַה ָפּר ֶֹכת | ְמאַת ֲא ָדנִ ים
אַדנֵי ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֵאת ְ
ָל ֶצ ֶקת ֵאת ְ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת
ִל ְמאַת ַה ִכּ ָכּר ִכּ ָכּר ָל ֶ
אָדן (28) :וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
יהם וְ ִח ַשּׁק
אשׁ ֶ
מּוּדים | וְ ִצ ָפּה ָר ֵ
ַח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה וָוִ ים ָל ַע ִ
וֲ
אַר ַבּע
אַל ַפּיִ ם וְ ְ
נוּפה ִשׁ ְב ִעים ִכּ ָכּר | וְ ְ
א ָֹתם (29) :וּנְ ח ֶֹשׁת ַה ְתּ ָ
אַדנֵי ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד וְ ֵאת
ַעשׂ ָבּהּ ֶאת ְ
ֵמאוֹת ָשׁ ֶקלַ (30) :ויּ ַ
ִמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת וְ ֶאת ִמ ְכ ַבּר ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר לוֹ | וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי
אַדנֵי ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר |
אַדנֵי ֶה ָח ֵצר ָס ִביב וְ ֶאת ְ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (31) :וְ ֶאת ְ
וְ ֵאת ָכּל יִ ְתדֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת ָכּל יִ ְתדֹת ֶה ָח ֵצר ָס ִביב:
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תוֹל ַעת ַה ָשּׁנִ י ָעשׂוּ ִב ְג ֵדי ְשׂ ָרד
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
וּמן ַה ְתּ ֵכ ֶלת וְ ָה ְ
) ִ (1
אַהרֹן ַכּ ֲא ֶשׁר
ְל ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ | ַו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ְל ֲ
ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ָהב ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ַעשׂ ֶאת ָה ֵאפֹד | ז ָ
)ַ (2ויּ ַ
תוֹך
ילם ַלעֲשׂוֹת ְבּ ְ
ָהב וְ ִק ֵצּץ ְפּ ִת ִ
ָמ ְשׁזָר (3) :וַיְ ַר ְקּעוּ ֶאת ַפּ ֵחי ַהזּ ָ
תוֹך ַה ֵשּׁשׁ |
וּב ְ
תּוֹל ַעת ַה ָשּׁנִ י ְ
תוֹך ַ
וּב ְ
ָמן ְ
אַרגּ ָ
תוֹך ָה ְ
וּב ְ
ַה ְתּ ֵכ ֶלת ְ
ֲשׂה ח ֵֹשׁבְ (4) :כּ ֵתפֹת ָעשׂוּ לוֹ ח ְֹברֹת | ַעל ְשׁנֵי קצוותו
ַמע ֵ
ֻדּתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָליו ִמ ֶמּנּוּ הוּא
צוֹתיו קרי[ ֻח ָבּר (5) :וְ ֵח ֶשׁב ֲאפ ָ
] ְק ָ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
ָהב ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר | ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲשׂהוּ ז ָ
ְכּ ַמע ֵ
אַבנֵי ַהשּׁ ַֹהם ֻמ ַסבֹּת
ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (6) :ו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ְ
חוֹתם ַעל ְשׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תּוּחי ָ
ֻתּחֹת ִפּ ֵ
ָהב | ְמפ ָ
ִמ ְשׁ ְבּצֹת ז ָ
אַבנֵי ִז ָכּרוֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ָשׂם א ָֹתם ַעל ִכּ ְתפֹת ָה ֵאפֹד ְ
)ַ (7ויּ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ָהב ְתּ ֵכ ֶלת
ֲשׂה ֵאפֹד | ז ָ
ֲשׂה ח ֵֹשׁב ְכּ ַמע ֵ
ַעשׂ ֶאת ַהח ֶֹשׁן ַמע ֵ
)ַ (8ויּ ַ
בוּע ָהיָה ָכּפוּל ָעשׂוּ
תוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָרָ (9) :ר ַ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
וְ ְ
ֶרת ָר ְחבּוֹ ָכּפוּל (10) :וַיְ ַמ ְלאוּ בוֹ
אָרכּוֹ וְ ז ֶ
ֶרת ְ
ֶאת ַהח ֶֹשׁן | ז ֶ
וּב ֶר ֶקת ַהטּוּר ָה ֶא ָחד:
אָבן | טוּר א ֶֹדם ִפּ ְט ָדה ָ
טוּרי ֶ
אַר ָבּ ָעה ֵ
ְ
ישׁי |
ָהלֹם (12) :וְ ַהטּוּר ַה ְשּׁ ִל ִ
) (11וְ ַהטּוּר ַה ֵשּׁנִ י | נ ֶֹפ ְך ַס ִפּיר וְ י ֲ
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ שׁ ַֹהם
אַח ָל ָמה (13) :וְ ַהטּוּר ָה ְר ִב ִ
ֶל ֶשׁם ְשׁבוֹ וְ ְ
ָהב ְבּ ִמ ֻלּא ָֹתם (14) :וְ ָה ֲא ָבנִ ים ַעל
מוּסבֹּת ִמ ְשׁ ְבּצוֹת ז ָ
ָשׁ ֵפה | ַ
וְ י ְ
תּוּחי ח ָֹתם
ְשׁמֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַעל ְשׁמ ָֹתם | ִפּ ֵ
ִאישׁ ַעל ְשׁמוֹ ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָשׁ ֶבטַ (15) :ו ַיּעֲשׂוּ ַעל ַהח ֶֹשׁן
ָהב ָטהוֹרַ (16) :ו ַיּעֲשׂוּ ְשׁ ֵתּי
ֲשׂה ֲעבֹת | ז ָ
ַבלֻת ַמע ֵ
ַשׁ ְר ְשׁרֹת גּ ְ
ָהב | וַיִּ ְתּנוּ ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ַטּ ָבּעֹת ַעל
וּשׁ ֵתּי ַט ְבּעֹת ז ָ
ָהב ְ
ִמ ְשׁ ְבּצֹת ז ָ
ָהב ַעל ְשׁ ֵתּי
ְשׁנֵי ְקצוֹת ַהח ֶֹשׁן (17) :וַיִּ ְתּנוּ ְשׁ ֵתּי ָה ֲעבֹתֹת ַהזּ ָ
ַה ַטּ ָבּעֹת | ַעל ְקצוֹת ַהח ֶֹשׁן (18) :וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ְקצוֹת ְשׁ ֵתּי
ָתנוּ ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ְבּצֹת | וַיִּ ְתּנֻם ַעל ִכּ ְתפֹת ָה ֵאפֹד ֶאל
ָה ֲעבֹתֹת נ ְ
ָשׂימוּ ַעל ְשׁנֵי ְקצוֹת
ָהב ַויּ ִ
מוּל ָפּנָיוַ (19) :ו ַיּעֲשׂוּ ְשׁ ֵתּי ַט ְבּעֹת ז ָ
ַהח ֶֹשׁן | ַעל ְשׂ ָפתוֹ ֲא ֶשׁר ֶאל ֵע ֶבר ָה ֵאפֹד ָבּיְ ָתהַ (20) :ו ַיּעֲשׂוּ
ָהב וַיִּ ְתּנֻם ַעל ְשׁ ֵתּי ִכ ְתפֹת ָה ֵאפֹד ִמ ְל ַמ ָטּה ִממּוּל
ְשׁ ֵתּי ַט ְבּעֹת ז ָ
ֻמּת ֶמ ְח ַבּ ְרתּוֹ | ִמ ַמּ ַעל ְל ֵח ֶשׁב ָה ֵאפֹד (21) :וַיִּ ְר ְכּסוּ ֶאת
ָפּנָיו ְלע ַ

ַהח ֶֹשׁן ִמ ַטּ ְבּע ָֹתיו ֶאל ַט ְבּעֹת ָה ֵאפֹד ִבּ ְפ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת ִל ְהיֹת ַעל
ֵח ֶשׁב ָה ֵאפֹד וְ לֹא יִ זַּח ַהח ֶֹשׁן ֵמ ַעל ָה ֵאפֹד | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
ַעשׂ ֶאת ְמ ִעיל ָה ֵאפֹד ַמע ֵ
ֲשׂה א ֵֹרג | ְכּ ִליל
ֶאת מ ֶֹשׁהַ (22) :ויּ ַ
וּפי ַה ְמּ ִעיל ְבּתוֹכוֹ ְכּ ִפי ַת ְח ָרא | ָשׂ ָפה ְל ִפיו ָס ִביב
ְתּ ֵכ ֶלתִ (23) :
ָמן
אַרגּ ָ
שׁוּלי ַה ְמּ ִעיל ִרמּוֹנֵי ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
לֹא יִ ָקּ ֵר ַעַ (24) :ו ַיּעֲשׂוּ ַעל ֵ
וְ ַ
ָהב ָטהוֹר | וַיִּ ְתּנוּ ֶאת
תוֹל ַעת ָשׁנִ י | ָמ ְשׁזָרַ (25) :ו ַיּעֲשׂוּ ַפ ֲעמֹנֵי ז ָ
תוֹך
שׁוּלי ַה ְמּ ִעיל ָס ִביב ְבּ ְ
ֵ
תוֹך ָה ִרמֹּנִ ים ַעל
ַה ַפּ ֲעמֹנִ ים ְבּ ְ
שׁוּלי ַה ְמּ ִעיל ָס ִביב
ָה ִרמֹּנִ יםַ (26) :פּ ֲעמֹן וְ ִרמֹּן ַפּ ֲעמֹן וְ ִרמֹּן ַעל ֵ
| ְל ָשׁ ֵרת ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (27) :ו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ַה ָכּ ְתנֹת
ֶפת ֵשׁשׁ וְ ֶאת
וּל ָבנָיו (28) :וְ ֵאת ַה ִמּ ְצנ ֶ
אַהרֹן ְ
ֲשׂה א ֵֹרג | ְל ֲ
ֵשׁשׁ ַמע ֵ
ַפּ ֲא ֵרי ַה ִמּ ְג ָבּעֹת ֵשׁשׁ | וְ ֶאת ִמ ְכנְ ֵסי ַה ָבּד ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר (29) :וְ ֶאת
ֲשׂה ר ֵֹקם |
תוֹל ַעת ָשׁנִ י ַמע ֵ
ָמן וְ ַ
אַרגּ ָ
וּת ֵכ ֶלת וְ ְ
אַבנֵט ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ְ
ָה ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (30) :ו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ִציץ ֵנזֶר
ַהקּ ֶֹדשׁ ז ָ
חוֹתם ק ֶֹדשׁ
תּוּחי ָ
ָהב ָטהוֹר | וַיִּ ְכ ְתּבוּ ָע ָליו ִמ ְכ ַתּב ִפּ ֵ
ֶפת
ַליהוָה (31) :וַיִּ ְתּנוּ ָע ָליו ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת ָל ֵתת ַעל ַה ִמּ ְצנ ֶ
ַתּ ֶכל ָכּל
ִמ ְל ָמ ְע ָלה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה (32) :ו ֵ
ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ַכּן א ֶֹהל ֵ
מוֹעד | ַו ַיּעֲשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה
יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ:
)ַ (33ו ָיּ ִביאוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֶאל מ ֶֹשׁה ֶאת ָהא ֶֹהל וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו |
ַא ָדנָיו (34) :וְ ֶאת
יחיו קרי[ וְ ַע ֻמּ ָדיו ו ֲ
ְק ָר ָסיו ְק ָר ָשׁיו בריחו ] ְבּ ִר ָ
אָדּ ִמים וְ ֶאת ִמ ְכ ֵסה עֹרֹת ַה ְתּ ָח ִשׁים |
ילם ַה ְמ ָ
ִמ ְכ ֵסה עוֹרֹת ָה ֵא ִ
וְ ֵאת ָפּר ֶֹכת ַה ָמּ ָס ְךֶ (35) :את ֲארֹן ָה ֵעדֻת וְ ֶאת ַבּ ָדּיו | וְ ֵאת
ַה ַכּפּ ֶֹרתֶ (36) :את ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ֵאת ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים:
ֲר ָכה וְ ֶאת ָכּל
יה ֵנרֹת ַה ַמּע ָ
)ֶ (37את ַה ְמּנ ָֹרה ַה ְטּה ָֹרה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ָהב וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן
יה | וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַה ָמּאוֹר (38) :וְ ֵאת ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
ֵכּ ֶל ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ֵאת ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים | וְ ֵאת ָמ ַס ְך ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל(39) :
ֵאת ִמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת וְ ֶאת ִמ ְכ ַבּר ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר לוֹ ֶאת ַבּ ָדּיו וְ ֶאת
ָכּל ֵכּ ָליו | ֶאת ַה ִכּיֹּר וְ ֶאת ַכּנּוֵֹ (40) :את ַק ְל ֵעי ֶה ָח ֵצר ֶאת
ית ָריו
יה וְ ֶאת ַה ָמּ ָס ְך ְל ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ֶאת ֵמ ָ
יה וְ ֶאת ֲא ָד ֶנ ָ
ַע ֻמּ ֶד ָ
מוֹעדֶ (41) :את
יה | וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי ֲעב ַֹדת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְלא ֶֹהל ֵ
יתד ֶֹת ָ
וִ ֵ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן
ִבּ ְג ֵדי ַה ְשּׂ ָרד ְל ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ | ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ֲ
וְ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ְל ַכ ֵהןְ (42) :כּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה | ֵכּן
ַרא מ ֶֹשׁה ֶאת ָכּל
ָעשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ָה ֲעב ָֹדהַ (43) :ויּ ְ

אכה וְ ִהנֵּה ָעשׂוּ א ָֹתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֵכּן ָעשׂוּ | וַיְ ָב ֶר ְך
ַה ְמּ ָל ָ
א ָֹתם מ ֶֹשׁה:
Exodus Chapter 40
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרְ (2) :בּיוֹם ַהח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן
ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ | ָתּ ִקים ֶאת ִמ ְשׁ ַכּן א ֶֹהל ֵ
מוֹעד (3) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָשׁם
את
ֵאת ֲארוֹן ָה ֵעדוּת | וְ ַסכּ ָֹת ַעל ָהאָרֹן ֶאת ַה ָפּר ֶֹכת (4) :וְ ֵה ֵב ָ
ית
ֲל ָ
את ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה וְ ַהע ֵ
ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ָע ַר ְכ ָתּ ֶאת ֶע ְרכּוֹ | וְ ֵה ֵב ָ
ָהב ִל ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵי ֲארוֹן
ָת ָתּה ֶאת ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
יה (5) :וְ נ ַ
ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ָת ָתּה ֵאת ִמ ְז ַבּח
ָה ֵעדֻת | וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת ָמ ַס ְך ַה ֶפּ ַתח ַל ִמּ ְשׁ ָכּן (6) :וְ נ ַ
ָת ָתּ ֶאת ַה ִכּיֹּר ֵבּין
מוֹעד (7) :וְ נ ַ
ָהע ָֹלה | ִל ְפנֵי ֶפּ ַתח ִמ ְשׁ ַכּן א ֶֹהל ֵ
ָת ָתּ ָשׁם ָמיִ ם (8) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת
וּבין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ נ ַ
מוֹעד ֵ
א ֶֹהל ֵ
ָת ָתּ ֶאת ָמ ַס ְך ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר (9) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת
ֶה ָח ֵצר ָס ִביב | וְ נ ַ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר בּוֹ | וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ
ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶאת ִמ ְז ַבּח ָהעֹ ָלה
אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ָהיָה ק ֶֹדשָׁ (10) :
וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו | וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ָהיָה ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ק ֶֹדשׁ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶאת ַה ִכּיֹּר וְ ֶאת ַכּנּוֹ | וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ(12) :
ָק ָד ִשׁיםָ (11) :
מוֹעד | וְ ָר ַח ְצ ָתּ
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶאת ֲ
אַהרֹן ֵאת ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ |
א ָֹתם ַבּ ָמּיִ ם (13) :וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ ֶאת ֲ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ אֹתוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ִכ ֵהן ִלי (14) :וְ ֶאת ָבּנָיו ַתּ ְק ִריב |
ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ א ָֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ֶאת
ֻתּנֹתָ (15) :
וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ א ָֹתם כּ ֳ
וֹלם
יהם וְ ִכ ֲהנוּ ִלי | וְ ָהיְ ָתה ִל ְהיֹת ָל ֶהם ָמ ְשׁ ָח ָתם ִל ְכ ֻהנַּת ע ָ
ֲא ִב ֶ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה אֹתוֹ ֵכּן
ְלדֹר ָֹתםַ (16) :ויּ ַ
) (17וַיְ ִהי ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְבּ ֶא ָחד
ָע ָשׂה:
ָקם מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וַיִּ ֵתּן ֶאת
הוּקם ַה ִמּ ְשׁ ָכּןַ (18) :ויּ ֶ
ַלח ֶֹדשׁ | ַ
מּוּדיו:
ָקם ֶאת ַע ָ
יחיו | ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ְק ָר ָשׁיו וַיִּ ֵתּן ֶאת ְבּ ִר ָ
ֲא ָדנָיו ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ִמ ְכ ֵסה ָהאֹ ֶהל
) (19וַיִּ ְפרֹשׂ ֶאת ָהא ֶֹהל ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַויּ ֶ
ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְע ָלה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה (20) :וַיִּ ַקּח
וַיִּ ֵתּן ֶאת ָה ֵעדֻת ֶאל ָהאָרֹן ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ַה ַבּ ִדּים ַעל ָהאָרֹן | וַיִּ ֵתּן
ָבא ֶאת ָהאָרֹן ֶאל
ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת ַעל ָהאָרֹן ִמ ְל ָמ ְע ָלהַ (21) :ויּ ֵ
ָס ְך ַעל ֲארוֹן ָה ֵעדוּת | ַכּ ֲא ֶשׁר
ָשׂם ֵאת ָפּר ֶֹכת ַה ָמּ ָס ְך ַויּ ֶ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַויּ ֶ
וֹעד
) (22וַיִּ ֵתּן ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּא ֶֹהל מ ֵ
ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ֶר ְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָצפֹנָה | ִמחוּץ ַל ָפּר ֶֹכתַ (23) :ו ַיּ ֲער ְֹך ָע ָליו ֵע ֶר ְך
ַעל י ֶ

ָשׂם
ֶל ֶחם ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (24) :ויּ ֶ
ֶר ְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן נ ְֶג ָבּה:
מוֹעד נ ַֹכח ַה ֻשּׁ ְל ָחן | ַעל י ֶ
ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה ְבּא ֶֹהל ֵ
)ַ (25ויּ ַ
ַעל ַה ֵנּרֹת ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
מוֹעד | ִל ְפנֵי ַה ָפּר ֶֹכת:
ָהב ְבּא ֶֹהל ֵ
ָשׂם ֶאת ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
)ַ (26ויּ ֶ
ַק ֵטר ָע ָליו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
)ַ (27ויּ ְ
ָשׂם ֶאת ָמ ַס ְך ַה ֶפּ ַתח ַל ִמּ ְשׁ ָכּן (29) :וְ ֵאת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה
)ַ (28ויּ ֶ
ַעל ָע ָליו ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת
מוֹעד | ַויּ ַ
ָשׂם ֶפּ ַתח ִמ ְשׁ ַכּן א ֶֹהל ֵ
ַה ִמּנְ ָחה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (30) :ויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ַה ִכּיֹּר
וּבין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וַיִּ ֵתּן ָשׁ ָמּה ַמיִ ם ְל ָר ְח ָצה(31) :
מוֹעד ֵ
ֵבּין א ֶֹהל ֵ
יהם:
יהם וְ ֶאת ַר ְג ֵל ֶ
וּבנָיו | ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
וְ ָר ֲחצוּ ִמ ֶמּנּוּ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)ְ (32בּבֹאָם ֶאל א ֶֹהל ֵ
וּב ָק ְר ָב ָתם ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח יִ ְר ָחצוּ |
מוֹעד ְ
ָקם ֶאת ֶה ָח ֵצר ָס ִביב
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (33) :ויּ ֶ
ַל ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ֵתּן ֶאת ָמ ַס ְך ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר | וַיְ ַכל מ ֶֹשׁה ֶאת
ַה ְמּ ָל ָ
אכה:
מוֹעד | וּ ְכבוֹד יְ הוָה ָמ ֵלא ֶאת
) (34וַיְ ַכס ֶה ָענָן ֶאת א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ִכּי ָשׁ ַכן
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן (35) :וְ לֹא ָיכֹל מ ֶֹשׁה ָלבוֹא ֶאל א ֶֹהל ֵ
ָע ָליו ֶה ָענָן | ְ
וּב ֵה ָעלוֹת
וּכבוֹד יְ הוָה ָמ ֵלא ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּןְ (36) :
יהם(37) :
ֶה ָענָן ֵמ ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן יִ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּכֹל ַמ ְס ֵע ֶ
ֵע ֶלה ֶה ָענָן | וְ לֹא יִ ְסעוּ ַעד יוֹם ֵה ָעלֹתוִֹ (38) :כּי ֲענַן
וְ ִאם לֹא י ָ
יְ הוָה ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָ
יוֹמם וְ ֵאשׁ ִתּ ְהיֶה ַליְ ָלה בּוֹ | ְל ֵעינֵי ָכל ֵבּית
יהם:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ַמ ְס ֵע ֶ
ֵס ֶפר וַיִּ ְק ָרא
Leviticus Chapter 1
מוֹעד ֵלאמֹר:
) (1וַיִּ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשׁה | ַויְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל ֵ
אָדם ִכּי י ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָ
ַק ִריב ִמ ֶכּם
)ַ (2דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת
ָק ְר ָבּן ַליהוָה | ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר ִ
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
יבנּוּ |
ָק ְר ַבּנְ ֶכםִ (3) :אם ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ָבּ ָקר ז ָ
ַק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה (4) :וְ ָס ַמ ְך
מוֹעד י ְ
ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָהע ָֹלה | וְ נִ ְר ָצה לוֹ ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו (5) :וְ ָשׁ ַחט ֶאת ֶבּן
ֹהנִ ים ֶאת ַה ָדּם
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ַה ָבּ ָקר ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ִה ְק ִריבוּ ְבּנֵי ֲ
וֹעד(6) :
ָרקוּ ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל מ ֵ
וְ ז ְ

ָתנוּ ְבּנֵי
יה (7) :וְ נ ְ
וְ ִה ְפ ִשׁיט ֶאת ָהע ָֹלה | וְ נִ ַתּח א ָֹתהּ ִלנְ ָת ֶח ָ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵאשׁ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ָע ְרכוּ ֵע ִצים ַעל ָה ֵאשׁ(8) :
ֲ
ֹהנִ ים ֵאת ַהנְּ ָת ִחים ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ֶאת
וְ ָע ְרכוּ ְבּנֵי ֲ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ַה ָפּ ֶדר | ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (9) :וְ ִק ְרבּוֹ
וּכ ָר ָעיו יִ ְר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם | וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכֹּל ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה
ְ
יח נִ ַ
ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יחוֹח ַליהוָה (10) :וְ ִאם ִמן ַהצֹּאן ָק ְר ָבּנוֹ ִמן
יבנּוּ(11) :
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
ַה ְכּ ָשׂ ִבים אוֹ ִמן ָה ִע ִזּים ְלע ָֹלה | ז ָ
ָרקוּ ְבּנֵי
ֶר ְך ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָצפֹנָה ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ז ְ
וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל י ֶ
ֹהנִ ים ֶאת ָדּמוֹ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (12) :וְ נִ ַתּח אֹתוֹ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ֲ
ִלנְ ָת ָחיו וְ ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ֶאת ִפּ ְדרוֹ | וְ ָע ַר ְך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ָה ֵע ִצים
ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (13) :וְ ַה ֶקּ ֶרב וְ ַה ְכּ ָר ַעיִ ם יִ ְר ַחץ
ַבּ ָמּיִ ם | וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכֹּל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה הוּא
ִא ֵשּׁה ֵרי ַח נִ יח ַֹח ַליהוָה:
) (14וְ ִאם ִמן ָהעוֹף ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ַליהוָה | וְ ִה ְק ִריב ִמן ַהתּ ִֹרים
אוֹ ִמן ְבּנֵי ַהיּוֹנָה ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ (15) :וְ ִה ְק ִריבוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | וְ נִ ְמ ָצה ָדמוֹ ַעל ִקיר
ָ
יך א ָֹתהּ ֵא ֶצל
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (16) :וְ ֵה ִסיר ֶאת ֻמ ְראָתוֹ ְבּנ ָֹצ ָתהּ | וְ ִה ְשׁ ִל ְ
ָפיו לֹא
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵק ְד ָמה ֶאל ְמקוֹם ַה ָדּ ֶשׁן (17) :וְ ִשׁ ַסּע אֹתוֹ ִב ְכנ ָ
ַב ִדּיל וְ ִה ְק ִטיר אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל
יְ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה:
ָה ֵאשׁ | ע ָֹלה הוּא ִא ֵשּׁה ֵר ַ
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ֶפשׁ ִכּי ַת ְק ִריב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ַליהוָה ס ֶֹלת יִ ְהיֶה ָק ְר ָבּנוֹ |
) (1וְ נ ֶ
ֶה ִביאָהּ ֶאל ְבּנֵי ֲ
ָתן ָע ֶל ָ
יה ֶשׁ ֶמן וְ נ ַ
ָצק ָע ֶל ָ
וְ י ַ
אַהרֹן
יה ְלבֹנָה (2) :ו ֱ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ַעל ָכּל
ֹהנִ ים וְ ָק ַמץ ִמ ָשּׁם ְמלֹא ֻק ְמצוֹ ִמ ָסּ ְל ָתּהּ ִ
ַהכּ ֲ
יח
אַז ָכּ ָר ָתהּ ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ָתהּ | וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ְ
ְלבֹנ ָ
אַהרֹן ְ
נּוֹת ֶרת ִמן ַה ִמּנְ ָחה ְל ֲ
וּל ָבנָיו | ק ֶֹדשׁ
נִ יח ַֹח ַליהוָה (3) :וְ ַה ֶ
) (4וְ ִכי ַת ְק ִרב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ַמ ֲא ֵפה
ָק ָד ִשׁים ֵמ ִא ֵשּׁי יְ הוָה:
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻשׁ ִחים
וּר ִק ֵ
ַתנּוּר | ס ֶֹלת ַחלּוֹת ַמצֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
ַבּ ָשּׁ ֶמן (5) :וְ ִאם ִמנְ ָחה ַעל ַה ַמּ ֲח ַבת ָק ְר ָבּנ ָ
לוּלה
ֶך | ס ֶֹלת ְבּ ָ
יה ָשׁ ֶמן |
ָצ ְק ָתּ ָע ֶל ָ
ַב ֶשּׁ ֶמן ַמ ָצּה ִת ְהיֶהָ (6) :פּתוֹת א ָֹתהּ ִפּ ִתּים וְ י ַ
ֶך | ס ֶֹלת ַבּ ֶשּׁ ֶמן
ִמנְ ָחה ִהוא (7) :וְ ִאם ִמנְ ַחת ַמ ְר ֶח ֶשׁת ָק ְר ָבּנ ָ
ֵע ֶשׂה ֵמ ֵא ֶלּה ַליהוָה |
את ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ֲא ֶשׁר י ָ
ֵתּ ָע ֶשׂה (8) :וְ ֵה ֵב ָ

ישׁהּ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (9) :וְ ֵה ִרים ַהכּ ֵֹהן
יבהּ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ִגּ ָ
וְ ִה ְק ִר ָ
יח נִ יח ַֹח
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ִמן ַה ִמּנְ ָחה ֶאת ְ
אַהרֹן ְ
נּוֹת ֶרת ִמן ַה ִמּנְ ָחה ְל ֲ
וּל ָבנָיו | ק ֶֹדשׁ
ַליהוָה (10) :וְ ַה ֶ
ָק ָד ִשׁים ֵמ ִא ֵשּׁי יְ הוָהָ (11) :כּל ַה ִמּנְ ָחה ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ ַליהוָה
לֹא ֵת ָע ֶשׂה ָח ֵמץ | ִכּי ָכל ְשׂאֹר וְ ָכל ְדּ ַבשׁ לֹא ַת ְק ִטירוּ ִמ ֶמּנּוּ
אשׁית ַתּ ְק ִריבוּ א ָֹתם ַליהוָה | וְ ֶאל
ִא ֶשּׁה ַליהוָהָ (12) :ק ְר ַבּן ֵר ִ
יח נִ יח ַֹח (13) :וְ ָכל ָק ְר ַבּן ִמנְ ָח ְת ָך ַבּ ֶמּ ַלח
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח לֹא ַיעֲלוּ ְל ֵר ַ
יך ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך | ַעל ָכּל
ִתּ ְמ ָלח וְ לֹא ַת ְשׁ ִבּית ֶמ ַלח ְבּ ִרית ֱאל ֶֹה ָ
כּוּרים
) (14וְ ִאם ַתּ ְק ִריב ִמנְ ַחת ִבּ ִ
ָק ְר ָבּנְ ָך ַתּ ְק ִריב ֶמ ַלח:
ֶרשׂ ַכּ ְר ֶמל ַתּ ְק ִריב ֵאת ִמנְ ַחת
אָביב ָקלוּי ָבּ ֵאשׁ גּ ֶ
ַליהוָה | ִ
יה ְלבֹנָה | ִמנְ ָחה
ָת ָתּ ָע ֶל ָ
יך (15) :וְ נ ַ
יה ֶשׁ ֶמן וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָע ֶל ָ
כּוּר ָ
ִבּ ֶ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ַעל
אַז ָכּ ָר ָתהּ ִמ ִגּ ְר ָשׂהּ ִ
ִהוא (16) :וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ְ
ָתהּ | ִא ֶשּׁה ַליהוָה:
ָכּל ְלבֹנ ָ
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ֶבח ְשׁ ָל ִמים ָק ְר ָבּנוֹ | ִאם ִמן ַה ָבּ ָקר הוּא ַמ ְק ִריב ִאם
) (1וְ ִאם ז ַ
יבנּוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה (2) :וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל
ַק ִר ֶ
ָכר ִאם נְ ֵק ָבה ָתּ ִמים י ְ
זָ
אַהרֹן
ָרקוּ ְבּנֵי ֲ
מוֹעד | וְ ז ְ
וּשׁ ָחטוֹ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
רֹאשׁ ָק ְר ָבּנוֹ ְ
ֶבח
ֹהנִ ים ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (3) :וְ ִה ְק ִריב ִמזּ ַ
ַהכּ ֲ
ַה ְשּׁ ָל ִמים ִא ֶשּׁה ַליהוָה | ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת
ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב (4) :וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב
ֲל ֶהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים | וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל
ֲא ֶשׁר ע ֵ
אַהרֹן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל
ירנָּה (5) :וְ ִה ְק ִטירוּ אֹתוֹ ְבנֵי ֲ
ַה ְכּ ָליוֹת יְ ִס ֶ
יח נִ יח ַֹח
ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ | ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ַליהוָה:
ָכר אוֹ נְ ֵק ָבה
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה | ז ָ
) (6וְ ִאם ִמן ַהצֹּאן ָק ְר ָבּנוֹ ְלז ַ
יבנּוִּ (7) :אם ֶכּ ֶשׂב הוּא ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ |
ַק ִר ֶ
ָתּ ִמים י ְ
וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה (8) :וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָק ְר ָבּנוֹ
אַהרֹן ֶאת ָדּמוֹ ַעל
ָרקוּ ְבּנֵי ֲ
מוֹעד | וְ ז ְ
וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (9) :וְ ִה ְק ִריב ִמזּ ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ִא ֶשּׁה ַליה ָוה
ירנָּה | וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב
ֻמּת ֶה ָע ֶצה יְ ִס ֶ
ימה ְלע ַ
אַליָה ְת ִמ ָ
ֶח ְלבּוֹ ָה ְ
ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב (10) :וְ ֵאת
ֲל ֶהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים | וְ ֶאת
ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ

ירנָּה (11) :וְ ִה ְק ִטירוֹ ַהכּ ֵֹהן
ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליֹת יְ ִס ֶ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | ֶל ֶחם ִא ֶשּׁה ַליהוָה:
) (12וְ ִאם ֵעז ָק ְר ָבּנוֹ | וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה (13) :וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ
ַעל רֹאשׁוֹ וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
אַהרֹן ֶאת
ָרקוּ ְבּנֵי ֲ
מוֹעד | וְ ז ְ
ָדּמוֹ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (14) :וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶמּנּוּ ָק ְר ָבּנוֹ ִא ֶשּׁה
ַליהוָה | ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר
ַעל ַה ֶקּ ֶרב (15) :וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ֲע ֵל ֶהן
ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים | וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליֹת
יח
ירם ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | ֶל ֶחם ִא ֶשּׁה ְל ֵר ַ
ירנָּה (16) :וְ ִה ְק ִט ָ
יְ ִס ֶ
יכם ְבּכֹל
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
נִ יח ַֹח ָכּל ֵח ֶלב ַליהוָהֻ (17) :ח ַקּת ָ
ֹאכלוּ:
יכם | ָכּל ֵח ֶלב וְ ָכל ָדּם לֹא ת ֵ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא
ֵלאמֹר נ ֶ
ֶח ָטא
יח י ֱ
אַחת ֵמ ֵהנָּהִ (3) :אם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵת ָע ֶשׂינָה | וְ ָע ָשׂה ֵמ ַ
אַשׁ ַמת ָה ָעם | וְ ִה ְק ִריב ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר
ְל ְ
ָתּ ִמים ַליהוָה ְל ַח ָטּאת (4) :וְ ֵה ִביא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר
ֵ
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר | וְ ֵה ִביא אֹתוֹ
ִל ְפנֵי יְ הוָה (5) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד (6) :וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם | וְ ִהזָּה ִמן
ֶאל א ֶֹהל ֵ
ָתן
ַה ָדּם ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָה ֶאת ְפּנֵי ָפּר ֶֹכת ַהקּ ֶֹדשׁ (7) :וְ נ ַ
ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ָדּם ַעל ַק ְרנוֹת ִמ ְז ַבּח ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ִל ְפנֵי יְ הוָה
מוֹעד | וְ ֵאת ָכּל ַדּם ַה ָפּר יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח
ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
מוֹעד (8) :וְ ֶאת ָכּל ֵח ֶלב ַפּר ַה ַח ָטּאת
ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ | ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב
יִ
יהן
ֲל ֶ
ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב (9) :וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים | וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליוֹת
יוּרם ִמשּׁוֹר ז ַ
ירנָּהַ (10) :כּ ֲא ֶשׁר ַ
יְ ִס ֶ
ירם
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים | וְ ִה ְק ִט ָ
ַהכּ ֵֹהן ַעל ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה (11) :וְ ֶאת עוֹר ַה ָפּר וְ ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ ַעל
הוֹציא ֶאת ָכּל ַה ָפּר
וּפ ְרשׁוֹ (12) :וְ ִ
רֹאשׁוֹ וְ ַעל ְכּ ָר ָעיו | וְ ִק ְרבּוֹ ִ
ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר ֶאל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ
ַעל ֵע ִצים ָבּ ֵאשׁ | ַעל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן יִ ָשּׂ ֵרף:

ֶע ַלם ָדּ ָבר ֵמ ֵעינֵי ַה ָקּ ָהל |
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁגּוּ וְ נ ְ
) (13וְ ִאם ָכּל ע ַ
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ אָ ֵשׁמוּ(14) :
וְ ָעשׂוּ ַ
יה | וְ ִה ְק ִריבוּ ַה ָקּ ָהל ַפּר ֶבּן
נוֹד ָעה ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָע ֶל ָ
וְ ְ
מוֹעד (15) :וְ ָס ְמכוּ
ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ ֵה ִביאוּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ָשׁ ַחט ֶאת
ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶ
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר | ֶאל
ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ הוָה (16) :וְ ֵה ִביא ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד (17) :וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶא ְצ ָבּעוֹ ִמן ַה ָדּם | וְ ִהזָּה ֶשׁ ַבע
א ֶֹהל ֵ
וּמן ַה ָדּם יִ ֵתּן ַעל
ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָה ֵאת ְפּנֵי ַה ָפּר ֶֹכתִ (18) :
מוֹעד | וְ ֵאת ָכּל
ַק ְרנֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
וֹעד:
ַה ָדּם יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל מ ֵ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ | וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה(20) :
) (19וְ ֵאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ִ
ֲשׂה לּוֹ | וְ ִכ ֶפּר
וְ ָע ָשׂה ַל ָפּר ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַפר ַה ַח ָטּאת ֵכּן ַיע ֶ
הוֹציא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ
ֲל ֶהם ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם (21) :וְ ִ
עֵ
ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף ֵאת ַה ָפּר ָה ִראשׁוֹן | ַח ַטּאת
ַה ָקּ ָהל הוּא:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאלֹ ָהיו
ֶח ָטא | וְ ָע ָשׂה ַ
ָשׂיא י ֱ
)ֲ (22א ֶשׁר נ ִ
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ
אָשׁם (23) :אוֹ ַ
ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ ֵ
ָכר ָתּ ִמים:
ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּהּ | וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ז ָ
) (24וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר
יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַח ָטּאת הוּא (25) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה | וְ ֶאת
ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ַק ִטיר
ָדּמוֹ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה (26) :וְ ֶאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ְ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְכּ ֵח ֶלב ז ַ
וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
אָרץ | ַבּ ֲעשׂ ָֹתהּ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ֵמ ַעם ָה ֶ
ֶפשׁ ַ
) (27וְ ִאם נ ֶ
הוֹדע
אָשׁם (28) :אוֹ ַ
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
ַ
ירת ִע ִזּים
ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא | וְ ֵה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַ
ימה נְ ֵק ָבה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא (29) :וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל
ְתּ ִמ ָ
רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת | וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ָהע ָֹלה(30) :
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהעֹ ָלה |
וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (31) :וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן
יִ
הוּסר ֵח ֶלב ֵמ ַעל ז ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְל ֵר ַ

יאנָּה:
ימה יְ ִב ֶ
ָביא ָק ְר ָבּנוֹ ְל ַח ָטּאת | נְ ֵק ָבה ְת ִמ ָ
) (32וְ ִאם ֶכּ ֶבשׂ י ִ
) (33וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת | וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ַח ָטּאת
ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה (34) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה | וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ
ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר
יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (35) :וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּה י ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן אֹ ָתם
יוּסר ֵח ֶלב ַה ֶכּ ֶשׂב ִמזּ ַ
ַ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ הוָה | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר
ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
Leviticus Chapter 5
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
אָלה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָראָה אוֹ
) (1וְ נ ֶ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע ְבּ ָכל ָדּ ָבר
ָשׂא עֲוֹנוֹ (2) :אוֹ נ ֶ
ָדע | ִאם לוֹא י ִַגּיד וְ נ ָ
יָ
ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְב ַלת ַחיָּה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ
אָשׁם (3) :אוֹ ִכי
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא ָט ֵמא וְ ֵ
ְבּנִ ְב ַלת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא | וְ נ ְ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ
אָדם ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא ָבּהּ | וְ נ ְ
יִ גַּע ְבּ ֻט ְמאַת ָ
ֶפשׁ ִכּי ִת ָשּׁ ַבע ְל ַב ֵטּא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְל ָה ַרע
אָשׁם (4) :אוֹ נ ֶ
ָדע וְ ֵ
וְ הוּא י ַ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ |
ֻעה וְ נ ְ
יטיב ְלכֹל ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵטּא ָהאָ ָדם ִבּ ְשׁב ָ
אוֹ ְל ֵה ִ
אַחת
ֶא ַשׁם ְל ַ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה (5) :וְ ָהיָה ִכי י ְ
אָשׁם ְל ַ
ָדע וְ ֵ
וְ הוּא י ַ
ַדּה ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָע ֶל ָ
יה (6) :וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ
ֵמ ֵא ֶלּה | וְ ִה ְתו ָ
ַליהוָה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא נְ ֵק ָבה ִמן ַהצֹּאן ִכּ ְשׂ ָבּה אוֹ
ירת ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ (7) :וְ ִאם
ְשׂ ִע ַ
לֹא ַת ִגּיַע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים
אוֹ ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ַליהוָה | ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה(8) :
וְ ֵה ִביא א ָֹתם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ְק ִריב ֶאת ֲא ֶשׁר ַל ַח ָטּאת ִראשׁוֹנָה |
ַב ִדּיל (9) :וְ ִהזָּה ִמ ַדּם
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ ִממּוּל ָע ְרפּוֹ וְ לֹא י ְ
ָ
ַה ַח ָטּאת ַעל ִקיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ַהנִּ ְשׁאָר ַבּ ָדּם יִ ָמּ ֵצה ֶאל יְ סוֹד
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ַח ָטּאת הוּא (10) :וְ ֶאת ַה ֵשּׁנִ י ַיע ֶ
ֲשׂה ע ָֹלה ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט |
וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ(11) :
וְ ִאם לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ִל ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ִל ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה וְ ֵה ִביא ֶאת
ָשׂים
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ְל ַח ָטּאת | לֹא י ִ
ֲשׂ ִ
ָק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ע ִ
ֶה ִביאָהּ
יה ְלבֹנָה ִכּי ַח ָטּאת ִהיא (12) :ו ֱ
יה ֶשׁ ֶמן וְ לֹא יִ ֵתּן ָע ֶל ָ
ָע ֶל ָ
אַז ָכּ ָר ָתה
ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ֶמּנָּה ְמלוֹא ֻק ְמצוֹ ֶאת ְ
וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ הוָה | ַח ָטּאת ִהוא (13) :וְ ִכ ֶפּר

ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ֵמאַ ַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ נִ ְס ַלח לוֹ |
) (14וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
וְ ָהיְ ָתה ַלכּ ֵֹהן ַכּ ִמּנְ ָחה:
ֶפשׁ ִכּי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְטאָה ִבּ ְשׁ ָגגָה ִמ ָקּ ְד ֵשׁי יְ הוָה |
) (15נ ֶ
וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליהוָה אַיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ֶכּ ֶסף
אָשׁם (16) :וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָח ָטא ִמן
ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ָ
יוֹסף ָע ָליו וְ נ ַ
ישׁתוֹ ֵ
ָתן אֹתוֹ ַלכּ ֵֹהן |
ַהקּ ֶֹדשׁ יְ ַשׁ ֵלּם וְ ֶאת ֲח ִמ ִ
אָשׁם וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
וְ ַהכּ ֵֹהן יְ ַכ ֵפּר ָע ָליו ְבּ ֵאיל ָה ָ
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֲא ֶשׁר
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְשׂ ָתה ַ
) (17וְ ִאם נ ֶ
ָשׂא עֲוֹנוֹ (18) :וְ ֵה ִביא אַיִ ל
ָדע וְ ֵ
לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה | וְ לֹא י ַ
אָשׁם וְ נ ָ
אָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן
ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְל ָ
אָשׁם הוּא |
ָדע וְ נִ ְס ַלח לוָֹ (19) :
ַעל ִשׁ ְגגָתוֹ ֲא ֶשׁר ָשׁגָג וְ הוּא לֹא י ַ
אָשֹׁם ַ
אָשׁם ַליהוָה:
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא
) (20וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (21) :נ ֶ
שׂוּמת יָד
ֲמיתוֹ ְבּ ִפ ָקּדוֹן אוֹ ִב ְת ֶ
ֲלה ַמ ַעל ַבּיהוָה | וְ ִכ ֵחשׁ ַבּע ִ
וּמע ָ
ָ
אוֹ ְב ָגזֵל אוֹ ָע ַשׁק ֶאת ע ִ
ֲמיתוֹ (22) :אוֹ ָמ ָצא ֲא ֵב ָדה וְ ִכ ֶחשׁ ָבּהּ
אָדם ַל ֲחטֹא
ֲשׂה ָה ָ
אַחת ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וְ נִ ְשׁ ַבּע ַעל ָשׁ ֶקר | ַעל ַ
ֵלה ֲא ֶשׁר
אָשׁם וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ַה ְגּז ָ
ֶח ָטא וְ ֵ
ָב ֵהנָּה (23) :וְ ָהיָה ִכּי י ֱ
ָגּזָל אוֹ ֶאת ָהע ֶֹשׁק ֲא ֶשׁר ָע ָשׁק אוֹ ֶאת ַה ִפּ ָקּדוֹן ֲא ֶשׁר ָה ְפ ַקד
ִאתּוֹ | אוֹ ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ֲא ֶשׁר ָמ ָצא (24) :אוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ַבע
ַח ִמ ִשׁ ָתיו י ֵֹסף ָע ָליו | ַל ֲא ֶשׁר
ָע ָליו ַל ֶשּׁ ֶקר וְ ִשׁ ַלּם אֹתוֹ ְבּרֹאשׁוֹ ו ֲ
ָביא ַליהוָה |
אַשׁ ָמתוֹ (25) :וְ ֶאת ֲא ָשׁמוֹ י ִ
הוּא לוֹ יִ ְתּנֶנּוּ ְבּיוֹם ְ
אָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן (26) :וְ ִכ ֶפּר
אַיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְל ָ
ֲשׂה
אַחת ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ נִ ְס ַלח לוֹ | ַעל ַ
אַשׁ ָמה ָבהּ:
ְל ְ
Leviticus Chapter 6
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :צו ֶאת ֲ
מוֹק ָדה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
תּוֹרת ָהע ָֹלה | ִהוא ָהעֹ ָלה ַעל ְ
ֵלאמֹר זֹאת ַ
תּוּקד בּוֹ (3) :וְ ָל ַבשׁ ַהכּ ֵֹהן
ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ֵאשׁ ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַ
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְל ַבּשׁ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן ֲא ֶשׁר
ִמדּוֹ ַבד ִ
ֹאכל ָה ֵאשׁ ֶאת ָהע ָֹלה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ָשׂמוֹ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח(4) :
תּ ַ
הוֹציא ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן ֶאל
ָדים ֲא ֵח ִרים | וְ ִ
ָדיו וְ ָל ַבשׁ ְבּג ִ
וּפ ַשׁט ֶאת ְבּג ָ
ָ
תּוּקד
ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר (5) :וְ ָה ֵאשׁ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַ

יה ַהכּ ֵֹהן ֵע ִצים ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר | וְ ָע ַר ְך
וּב ֵער ָע ֶל ָ
בּוֹ לֹא ִת ְכ ֶבּה ִ
יה ֶח ְל ֵבי ַה ְשּׁ ָל ִמיםֵ (6) :אשׁ ָתּ ִמיד
יה ָהע ָֹלה וְ ִה ְק ִטיר ָע ֶל ָ
ָע ֶל ָ
ַ
תּוֹרת ַה ִמּנְ ָחה |
ַ
תּוּקד ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח לֹא ִת ְכ ֶבה (7) :וְ זֹאת
אַהרֹן ִל ְפנֵי יְ הוָה ֶאל ְפּנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (8) :וְ ֵה ִרים
ַה ְק ֵרב א ָֹתהּ ְבּנֵי ֲ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ וְ ֵאת ָכּל ַה ְלּבֹנָה ֲא ֶשׁר
ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ֻק ְמצוֹ ִמסּ ֶֹלת ַה ִמּנְ ָחה ִ
אַז ָכּ ָר ָתהּ ַליה ָוה(9) :
יח נִ יח ַֹח ְ
ַעל ַה ִמּנְ ָחה | וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵר ַ
אָכל ְבּ ָמקוֹם
וּבנָיו | ַמצּוֹת ֵתּ ֵ
אַהרֹן ָ
ֹאכלוּ ֲ
נּוֹת ֶרת ִמ ֶמּנָּה י ְ
וְ ַה ֶ
אָפה ָח ֵמץ ֶח ְל ָקם
לוּה (10) :לֹא ֵת ֶ
ֹאכ ָ
מוֹעד י ְ
ָקדֹשׁ ַבּ ֲח ַצר א ֶֹהל ֵ
אָשׁם(11) :
ָת ִתּי א ָֹתהּ ֵמ ִא ָשּׁי | ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא ַכּ ַח ָטּאת וְ ָכ ָ
נַ
יכם ֵמ ִא ֵשּׁי יְ הוָה
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֲלנָּה ָחק ָ
אַהרֹן יֹאכ ֶ
ָכר ִבּ ְבנֵי ֲ
ָכּל ז ָ
| כֹּל ֲא ֶשׁר יִ גַּע ָבּ ֶהם יִ ְק ָדּשׁ:
וּב ָניו
אַהרֹן ָ
) (12וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (13) :זֶה ָק ְר ַבּן ֲ
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת
ֲשׂ ִ
ַק ִריבוּ ַליהוָה ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ ע ִ
ֲא ֶשׁר י ְ
יתהּ ָבּ ָע ֶרבַ (14) :על
וּמ ֲח ִצ ָ
יתהּ ַבּבּ ֶֹקר ַ
ִמנְ ָחה ָתּ ִמיד | ַמ ֲח ִצ ָ
יא ָנּה | ֻתּ ִפינֵי ִמנְ ַחת ִפּ ִתּים
ַמ ֲח ַבת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֵתּ ָע ֶשׂה ֻמ ְר ֶבּ ֶכת ְתּ ִב ֶ
יח ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָיו
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה (15) :וְ ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַתּ ְק ִריב ֵר ַ
ַיע ֶ
עוֹלם ַליהוָה ָכּ ִליל ָתּ ְק ָטר (16) :וְ ָכל ִמנְ ַחת
ֲשׂה א ָֹתהּ | ָחק ָ
אָכל:
כּ ֵֹהן ָכּ ִליל ִתּ ְהיֶה לֹא ֵת ֵ
אַהרֹן וְ ֶאל
) (17וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מֹ ֶשׁה ֵלּאמֹרַ (18) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת ַ
תּוֹרת ַה ַח ָטּאת | ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ֵחט ָהע ָֹלה
ִתּ ָשּׁ ֵחט ַה ַח ָטּאת ִל ְפנֵי יְ הוָה ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהואַ (19) :הכּ ֵֹהן
אָכל ַבּ ֲח ַצר א ֶֹהל
ֲלנָּה | ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ ֵתּ ֵ
ַה ְמ ַח ֵטּא א ָֹתהּ יֹאכ ֶ
ַא ֶשׁר יִ זֶּה ִמ ָדּ ָמהּ ַעל
מוֹעד (20) :כֹּל ֲא ֶשׁר יִ גַּע ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ יִ ְק ָדּשׁ | ו ֲ
ֵ
וּכ ִלי ֶח ֶרשׂ
יה ְתּ ַכ ֵבּס ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשְׁ (21) :
ַה ֶבּגֶד ֲא ֶשׁר יִ זֶּה ָע ֶל ָ
ֻשּׁ ָלה וּמ ַֹרק וְ ֻשׁ ַטּף
ֻשּׁל בּוֹ יִ ָשּׁ ֵבר | וְ ִאם ִבּ ְכ ִלי נְ ח ֶֹשׁת בּ ָ
ֲא ֶשׁר ְתּב ַ
ֹאכל א ָֹתהּ | ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים
ֹהנִ ים י ַ
ָכר ַבּכּ ֲ
ַבּ ָמּיִ םָ (22) :כּל ז ָ
מוֹעד ְל ַכ ֵפּר
יוּבא ִמ ָדּ ָמהּ ֶאל א ֶֹהל ֵ
ִהוא (23) :וְ ָכל ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָ
אָכל | ָבּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף:
ַבּקּ ֶֹדשׁ לֹא ֵת ֵ
Leviticus Chapter 7
תּוֹרת ָה ָ
) (1וְ זֹאת ַ
אָשׁם | קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּאִ (2) :בּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר
אָשׁם | וְ ֶאת ָדּמוֹ יִ ְזרֹק ַעל
יִ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ָהע ָֹלה יִ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ָה ָ
אַליָה
ַק ִריב ִמ ֶמּנּוּ | ֵאת ָה ְ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (3) :וְ ֵאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ְ

וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב (4) :וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת
יהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים | וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד
ֲל ֶ
ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
ַעל ַה ְכּ ָליֹת יְ ִס ֶ
ירנָּה (5) :וְ ִה ְק ִטיר א ָֹתם ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ִא ֶשּׁה
ֹאכ ֶלנּוּ | ְבּ ָמקוֹם
ֹהנִ ים י ְ
ָכר ַבּכּ ֲ
אָשׁם הוּאָ (6) :כּל ז ָ
ַליהוָה | ָ
תּוֹרה
אָשׁם ָ
ֵאָכל ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּאַ (7) :כּ ַח ָטּאת ָכּ ָ
ָקדוֹשׁ י ֵ
ַ
אַחת ָל ֶהם | ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יְ ַכ ֶפּר בּוֹ לוֹ יִ ְהיֶה (8) :וְ ַהכּ ֵֹהן
ַה ַמּ ְק ִריב ֶאת ע ַֹלת ִאישׁ | עוֹר ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ַלכּ ֵֹהן לוֹ
ֲשׂה ַב ַמּ ְר ֶח ֶשׁת
אָפה ַבּ ַתּנּוּר וְ ָכל ַנע ָ
יִ ְהיֶה (9) :וְ ָכל ִמנְ ָחה ֲא ֶשׁר ֵתּ ֶ
וְ ַעל ַמ ֲח ַבת | ַלכּ ֵֹהן ַה ַמּ ְק ִריב א ָֹתהּ לוֹ ִת ְהיֶה (10) :וְ ָכל ִמנְ ָחה
אָחיו:
אַהרֹן ִתּ ְהיֶה ִאישׁ ְכּ ִ
ַח ֵר ָבה | ְל ָכל ְבּנֵי ֲ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ו ֲ
ְב ָ
ַק ִריב ַליהוָה(12) :
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים | ֲא ֶשׁר י ְ
תּוֹרת ז ַ
) (11וְ זֹאת ַ
תּוֹדה ַחלּוֹת ַמצּוֹת
ֶבח ַה ָ
יבנּוּ וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ַ
ַק ִר ֶ
תּוֹדה י ְ
ִאם ַעל ָ
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻשׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן | וְ ס ֶֹלת ֻמ ְר ֶבּ ֶכת
וּר ִק ֵ
ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ָשּׁ ֶמןַ (13) :על ַחלֹּת ֶל ֶחם ָח ֵמץ י ְ
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ |
וֹדת ְשׁ ָל ָמיו (14) :וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָחד ִמ ָכּל ָק ְר ָבּן
ֶבח תּ ַ
ַעל ז ַ
רוּמה ַליהוָה | ַלכּ ֵֹהן ַהזּ ֵֹרק ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים לוֹ יִ ְהיֶה(15) :
ְתּ ָ
תּוֹדת ְשׁ ָל ָמיו ְבּיוֹם ָק ְר ָבּנוֹ י ֵ
יח ִמ ֶמּנּוּ
ֵאָכל | לֹא יַנִּ ַ
ֶבח ַ
וּב ַשׂר ז ַ
ְ
ֶבח ָק ְר ָבּנוֹ ְבּיוֹם ַה ְק ִריבוֹ
ֶדר אוֹ נְ ָד ָבה ז ַ
ַעד בּ ֶֹקר (16) :וְ ִאם נ ֶ
נּוֹתר
ֵאָכל (17) :וְ ַה ָ
נּוֹתר ִמ ֶמּנּוּ י ֵ
וּמ ָמּ ֳח ָרת וְ ַה ָ
ֵאָכל | ִ
ֶאת ִז ְבחוֹ י ֵ
ישׁי ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף (18) :וְ ִאם ֵהאָכֹל
ָבח | ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ִמ ְבּ ַשׂר ַהזּ ַ
ֵר ֶצה ַה ַמּ ְק ִריב
ישׁי לֹא י ָ
ֶבח ְשׁ ָל ָמיו ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵאָכל ִמ ְבּ ַשׂר ז ַ
י ֵ
אֹתוֹ לֹא י ָ
ֶפשׁ ָהא ֶֹכ ֶלת ִמ ֶמּנּוּ עֲוֹ ָנהּ
ֵח ֵשׁב לוֹ ִפּגּוּל יִ ְהיֶה | וְ ַהנּ ֶ
ֵאָכל ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף
ִתּ ָשּׂא (19) :וְ ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא לֹא י ֵ
ֹאכל ָבּ ָשׂר
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
ֹאכל ָבּ ָשׂר (20) :וְ ַהנּ ֶ
| וְ ַה ָבּ ָשׂר ָכּל ָטהוֹר י ַ
ֶפשׁ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליהוָה וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו | וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ִמזּ ַ
ֶפשׁ ִכּי ִתגַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא ְבּ ֻט ְמאַת אָ ָדם אוֹ
יה (21) :וְ נ ֶ
ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֶבח
אָכל ִמ ְבּ ַשׂר ז ַ
ִבּ ְב ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּ ָכל ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא וְ ַ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליהוָה | וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
) (22וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (23) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָעז לֹא ת ֵ
ֵלאמֹר | ָכּל ֵח ֶלב שׁוֹר וְ ֶכ ֶשׂב ו ֵ
ֹאכלוּ (24) :וְ ֵח ֶלב נְ ֵב ָלה
ֹאכלֻהוִּ (25) :כּי
אכה | וְ אָכֹל לֹא ת ְ
ֵע ֶשׂה ְל ָכל ְמ ָל ָ
וְ ֵח ֶלב ְט ֵר ָפה י ָ
ַק ִריב ִמ ֶמּנָּה ִא ֶשּׁה ַליהוָה |
ָכּל א ֵֹכל ֵח ֶלב ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר י ְ
ֶפשׁ ָהא ֶֹכ ֶלת ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֹאכלוּ
יה (26) :וְ ָכל ָדּם לֹא ת ְ
וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ

ֹאכל
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
יכם | ָלעוֹף וְ ַל ְבּ ֵה ָמהָ (27) :כּל נ ֶ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְבּכֹל ְ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ָכּל ָדּם | וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
) (28וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (29) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ
ֶבח ְשׁ ָל ָמיו ַליהוָה י ִ
ֵלאמֹר | ַה ַמּ ְק ִריב ֶאת ז ַ
יאינָה ֵאת ִא ֵשּׁי יְ הוָה | ֶאת
ֶבח ְשׁ ָל ָמיוָ (30) :י ָדיו ְתּ ִב ֶ
ַליהוָה ִמזּ ַ
יאנּוּ ֵאת ֶה ָחזֶה ְל ָהנִ יף אֹתוֹ ְתּ ָ
נוּפה ִל ְפנֵי
ַה ֵח ֶלב ַעל ֶה ָחזֶה יְ ִב ֶ
יְ הוָה (31) :וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | וְ ָהיָה ֶה ָחזֶה
רוּמה ַלכּ ֵֹהן |
ָמין ִתּ ְתּנוּ ְת ָ
וּל ָבנָיו (32) :וְ ֵאת שׁוֹק ַהיּ ִ
אַהרֹן ְ
ְל ֲ
יכםַ (33) :ה ַמּ ְק ִריב ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב
ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
ָמין ְל ָמנָהִ (34) :כּי ֶאת ֲחזֵה
אַהרֹן | לוֹ ִת ְהיֶה שׁוֹק ַהיּ ִ
ִמ ְבּנֵי ֲ
רוּמה ָל ַק ְח ִתּי ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִזּ ְב ֵחי
נוּפה וְ ֵאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ַה ְתּ ָ
עוֹלם ֵמ ֵאת
וּל ָבנָיו ְל ָחק ָ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ְ
ָא ֵתּן א ָֹתם ְל ֲ
יהם | ו ֶ
ַשׁ ְל ֵמ ֶ
וּמ ְשׁ ַחת ָבּנָיו ֵמ ִא ֵשּׁי
אַהרֹן ִ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (35) :זֹאת ִמ ְשׁ ַחת ֲ
יְ הוָה | ְבּיוֹם ִה ְק ִריב א ָֹתם ְל ַכ ֵהן ַליהוָהֲ (36) :א ֶשׁר ִצוָּה יְ ה ָוה
עוֹלם
ָל ֵתת ָל ֶהם ְבּיוֹם ָמ ְשׁחוֹ א ָֹתם ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֻח ַקּת ָ
תּוֹרה ָלע ָֹלה ַל ִמּנְ ָחה וְ ַל ַח ָטּאת וְ ָלאָ ָשׁם |
ְלדֹר ָֹתם (37) :זֹאת ַה ָ
וּלז ַ
לּוּאים ְ
וְ ַל ִמּ ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמיםֲ (38) :א ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה
ֵיהם
ְבּ ַהר ִסינָי | ְבּיוֹם ַצוֹּתוֹ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְבּנ ֶ
ַליהוָה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי:
Leviticus Chapter 8
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּ ָניו
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :קח ֶאת ֲ
ָדים וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה | וְ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת וְ ֵאת
ִאתּוֹ וְ ֵאת ַה ְבּג ִ
ילים וְ ֵאת ַסל ַה ַמּצּוֹת (3) :וְ ֵאת ָכּל ָה ֵע ָדה ַה ְק ֵהל | ֶאל
ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה אֹתוֹ |
מוֹעדַ (4) :ויּ ַ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל
מוֹעדַ (5) :ויּ ֶ
ַתּ ָקּ ֵהל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וִ
ַק ֵרב מ ֶֹשׁה
ָה ֵע ָדה | זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ַלעֲשׂוֹתַ (6) :ויּ ְ
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו | וַיִּ ְר ַחץ א ָֹתם ַבּ ָמּיִ ם (7) :וַיִּ ֵתּן ָע ָליו ֶאת
ֶאת ֲ
ַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ֶאת ַה ְמּ ִעיל וַיִּ ֵתּן ָע ָליו
אַבנֵט ַויּ ְ
ַחגֹּר אֹתוֹ ָבּ ְ
ַה ֻכּתֹּנֶת ַויּ ְ
ַחגֹּר אֹתוֹ ְבּ ֵח ֶשׁב ָה ֵאפֹד ַויּ ְ
ָשׂם
ֶאפֹּד לוֹ בּוַֹ (8) :ויּ ֶ
ֶאת ָה ֵאפֹד | ַויּ ְ
אוּרים וְ ֶאת ַה ֻתּ ִמּים:
ָע ָליו ֶאת ַהח ֶֹשׁן | וַיִּ ֵתּן ֶאל ַהח ֶֹשׁן ֶאת ָה ִ
ֶפת ֶאל מוּל
ָשׂם ַעל ַה ִמּ ְצנ ֶ
ֶפת ַעל רֹאשׁוֹ | ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ַה ִמּ ְצנ ֶ
)ַ (9ויּ ֶ
ָהב ֵנזֶר ַהקּ ֶֹדשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ָפּנָיו ֵאת ִציץ ַהזּ ָ

) (10וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וַיִּ ְמ ַשׁח ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת
ָכּל ֲא ֶשׁר בּוֹ | וַיְ ַק ֵדּשׁ א ָֹתםַ (11) :ויַּז ִמ ֶמּנּוּ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶשׁ ַבע
ְפּ ָע ִמים | וַיִּ ְמ ַשׁח ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ֶאת ַה ִכּיֹּר וְ ֶאת ַכּנּוֹ
אַהרֹן | וַיִּ ְמ ַשׁח
ְל ַק ְדּ ָשׁם (12) :וַיִּ צֹק ִמ ֶשּׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ַעל רֹאשׁ ֲ
ֻתּנֹת
ַל ִבּ ֵשׁם כּ ֳ
אַהרֹן ַויּ ְ
ַק ֵרב מ ֶֹשׁה ֶאת ְבּנֵי ֲ
אֹתוֹ ְל ַק ְדּשׁוַֹ (13) :ויּ ְ
ַחבֹשׁ ָל ֶהם ִמ ְג ָבּעוֹת | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
אַבנֵט ַויּ ֲ
ַחגֹּר א ָֹתם ְ
ַויּ ְ
וּבנָיו
אַהרֹן ָ
ֶאת מ ֶֹשׁהַ (14) :ו ַיּגֵּשׁ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת | וַיִּ ְסמ ְֹך ֲ
יהם ַעל רֹאשׁ ַפּר ַה ַח ָטּאת (15) :וַיִּ ְשׁ ָחט וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה
ֶאת יְ ֵד ֶ
ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ֵתּן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וַיְ ַח ֵטּא ֶאת
ָצק ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ ְל ַכ ֵפּר
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ֶאת ַה ָדּם י ַ
ָע ָליו (16) :וַיִּ ַקּח ֶאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת יֹ ֶת ֶרת
ַק ֵטר מ ֶֹשׁה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
ַה ָכּ ֵבד וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ֶח ְל ְבּ ֶהן | ַויּ ְ
) (17וְ ֶאת ַה ָפּר וְ ֶאת עֹרוֹ וְ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ וְ ֶאת ִפּ ְרשׁוֹ ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ
ַק ֵרב ֵאת
ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (18) :ויּ ְ
יהם ַעל רֹאשׁ ָהאָיִ ל:
וּבנָיו ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
ֵאיל ָהע ָֹלה | וַיִּ ְס ְמכוּ ֲ
) (19וַיִּ ְשׁ ָחט | וַיִּ ְזרֹק מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב(20) :
ַק ֵטר מ ֶֹשׁה ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ֶאת
וְ ֶאת ָהאַיִ ל נִ ַתּח ִלנְ ָת ָחיו | ַויּ ְ
ַהנְּ ָת ִחים וְ ֶאת ַה ָפּ ֶדר (21) :וְ ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֶאת ַה ְכּ ָר ַעיִ ם ָר ַחץ
יח
ַק ֵטר מ ֶֹשׁה ֶאת ָכּל ָהאַיִ ל ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה הוּא ְל ֵר ַ
ַבּ ָמּיִ ם | ַויּ ְ
נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה הוּא ַליה ָוה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה(22) :
וּבנָיו
אַהרֹן ָ
ֻאים | וַיִּ ְס ְמכוּ ֲ
ַק ֵרב ֶאת ָהאַיִ ל ַה ֵשּׁנִ י ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
ַויּ ְ
ֶאת יְ ֵד ֶ
יהם ַעל רֹאשׁ ָהאָיִ ל (23) :וַיִּ ְשׁ ָחט וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ִמ ָדּמוֹ
אַהרֹן ַהיְ ָמנִ ית | וְ ַעל בּ ֶֹהן יָדוֹ ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל
נוּך אֹזֶן ֲ
וַיִּ ֵתּן ַעל ְתּ ְ
אַהרֹן וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ִמן
ַק ֵרב ֶאת ְבּנֵי ֲ
בּ ֶֹהן ַר ְגלוֹ ַהיְ ָמנִ יתַ (24) :ויּ ְ
ָדם ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן
נוּך ְ
ַה ָדּם ַעל ְתּ ְ
אָזנָם ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן י ָ
ַר ְג ָלם ַהיְ ָמנִ ית | וַיִּ ְזרֹק מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב(25) :
אַליָה וְ ֶאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב
וַיִּ ַקּח ֶאת ַה ֵח ֶלב וְ ֶאת ָה ְ
וְ ֵאת י ֶֹת ֶרת ַה ָכּ ֵבד וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ֶח ְל ְבּ ֶהן | וְ ֵאת שׁוֹק
וּמ ַסּל ַה ַמּצּוֹת ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָה ָל ַקח ַח ַלּת ַמ ָצּה
ָמיןִ (26) :
ַהיּ ִ
אַ ַחת וְ ַח ַלּת ֶל ֶחם ֶשׁ ֶמן ַ
ָשׂם ַעל ַה ֲח ָל ִבים
אַחת וְ ָר ִקיק ֶא ָחד | ַויּ ֶ
אַהרֹן וְ ַעל ַכּ ֵפּי
ָמין (27) :וַיִּ ֵתּן ֶאת ַהכֹּל ַעל ַכּ ֵפּי ֲ
וְ ַעל שׁוֹק ַהיּ ִ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה (28) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה א ָֹתם
ָבנָיו | ַו ָיּנֶף א ָֹתם ְתּ ָ
ֵמ ַעל ַכּ ֵפּ ֶ
יח
ֻאים ֵהם ְל ֵר ַ
יהם ַו ַיּ ְק ֵטר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ָהע ָֹלה | ִמלּ ִ
יפהוּ
נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה הוּא ַליהוָה (29) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ֶה ָחזֶה וַיְ נִ ֵ

ֻאים ְלמ ֶֹשׁה ָהיָה ְל ָמנָה ַכּ ֲא ֶשׁר
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה | ֵמ ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
ְת ָ
ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה (30) :וַיִּ ַקּח מֹ ֶשׁה ִמ ֶשּׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וּ ִמן
אַהרֹן ַעל ְבּג ָ
ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַויַּז ַעל ֲ
ָדיו וְ ַעל ָבּנָיו וְ ַעל
ָדיו וְ ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת
אַהרֹן ֶאת ְבּג ָ
ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ִאתּוֹ | וַיְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ֲ
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ַבּ ְשּׁלוּ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ִאתּוַֹ (31) :ויּ ֶ
ֹאכלוּ אֹתוֹ וְ ֶאת ַה ֶלּ ֶחם
מוֹעד וְ ָשׁם תּ ְ
ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּבנָיו
אַהרֹן ָ
ֵיתי ֵלאמֹר ֲ
ֻאים | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוּ ִ
ֲא ֶשׁר ְבּ ַסל ַה ִמּלּ ִ
וּב ָלּ ֶחם | ָבּ ֵאשׁ ִתּ ְשׂרֹפוּ(33) :
נּוֹתר ַבּ ָבּ ָשׂר ַ
ֹאכלֻהוּ (32) :וְ ַה ָ
י ְ
ָמים ַעד יוֹם ְמלֹאת יְ ֵמי
מוֹעד לֹא ֵת ְצאוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ִ
ֶד ֶכםַ (34) :כּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ָמים יְ ַמ ֵלּא ֶאת י ְ
יכם | ִכּי ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֻא ֶ
ִמלּ ֵ
וּפ ַתח א ֶֹהל
יכםֶ (35) :
ֲל ֶ
ַבּיּוֹם ַהזֶּה | ִצוָּה יְ הוָה ַל ֲעשֹׂת ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ָמים ְ
ָליְ ָלה ִשׁ ְב ַעת י ִ
יוֹמם ו ַ
מוֹעד ֵתּ ְשׁבוּ ָ
ֵ
וּבנָיו | ֵאת
אַהרֹן ָ
ַעשׂ ֲ
ֵיתיַ (36) :ויּ ַ
יְ הוָה וְ לֹא ָתמוּתוּ | ִכּי ֵכן ֻצוּ ִ
ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
Leviticus Chapter 9
וּל ִז ְקנֵי
וּל ָבנָיו | ְ
אַהרֹן ְ
) (1וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ָק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֲ
אַהרֹן ַקח ְל ָך ֵעגֶל ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת
ֹאמר ֶאל ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (2) :ויּ ֶ
וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה ְתּ ִמ ִ
ימם | וְ ַה ְק ֵרב ִל ְפנֵי יְ הוָה (3) :וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָכ ֶבשׂ ְבּנֵי ָשׁ ָנה
ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר | ְקחוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ ֵעגֶל ו ֶ
ימם ְלע ָֹלה (4) :וְ שׁוֹר וָאַיִ ל ִל ְשׁ ָל ִמים ִל ְזבּ ַֹח ִל ְפנֵי יְ ה ָוה
ְתּ ִמ ִ
יכם (5) :וַיִּ ְקחוּ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן | ִכּי ַהיּוֹם יְ הוָה נִ ְראָה ֲא ֵל ֶ
וּמנְ ָחה ְבּ ָ
ִ
מוֹעד | וַיִּ ְק ְרבוּ ָכּל ָה ֵע ָדה
ֵאת ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶאל ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי יְ הוָהַ (6) :ויּ ֶ
ַויּ ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל
יכם ְכּבוֹד יְ הוָהַ (7) :ויּ ֶ
ֵרא ֲא ֵל ֶ
יְ הוָה ַתּעֲשׂוּ | וְ י ָ
את ָך וְ ֶאת ע ָֹל ֶת ָך וְ ַכ ֵפּר
ֲשׂה ֶאת ַח ָטּ ְ
אַהרֹן ְק ַרב ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַוע ֵ
ֲ
ַבּ ַע ְד ָך ְ
ֲדם ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲשׂה ֶאת ָק ְר ַבּן ָה ָעם וְ ַכ ֵפּר ַבּע ָ
וּב ַעד ָה ָעם | ַוע ֵ
אַהרֹן ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וַיִּ ְשׁ ַחט ֶאת ֵעגֶל
ִצוָּה יְ הוָה (8) :וַיִּ ְק ַרב ֲ
אַהרֹן ֶאת ַה ָדּם ֵא ָליו
ַק ִרבוּ ְבּנֵי ֲ
ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוַֹ (9) :ויּ ְ
ָצק
וַיִּ ְטבֹּל ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וַיִּ ֵתּן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ֶאת ַה ָדּם י ַ
ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (10) :וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב וְ ֶאת ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת
ִמן ַה ָכּ ֵבד ִמן ַה ַח ָטּאת ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
ֶאת מ ֶֹשׁה (11) :וְ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר וְ ֶאת ָהעוֹר | ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ ִמחוּץ

אַהרֹן ֵא ָליו ֶאת
ַמ ִצאוּ ְבּנֵי ֲ
ַל ַמּ ֲחנֶה (12) :וַיִּ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה | ַויּ ְ
ַה ָדּם וַיִּ ְז ְר ֵקהוּ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (13) :וְ ֶאת ָהע ָֹלה ִה ְמ ִציאוּ
ֵא ָליו ִלנְ ָת ֶח ָ
ַק ֵטר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (14) :וַיִּ ְר ַחץ
יה וְ ֶאת ָהרֹאשׁ | ַויּ ְ
ַק ֵטר ַעל ָהע ָֹלה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה(15) :
ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֶאת ַה ְכּ ָר ָעיִ ם | ַויּ ְ
ַק ֵרב ֵאת ָק ְר ַבּן ָה ָעם | וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם
ַויּ ְ
ֲשׂ ָה
ַק ֵרב ֶאת ָהע ָֹלה | ַו ַיּע ֶ
וַיִּ ְשׁ ָח ֵטהוּ וַיְ ַח ְטּ ֵאהוּ ָכּ ִראשׁוֹןַ (16) :ויּ ְ
ַק ֵרב ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וַיְ ַמ ֵלּא ַכפּוֹ ִמ ֶמּנָּה ַו ַיּ ְק ֵטר
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטַ (17) :ויּ ְ
ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַהבּ ֶֹקר (18) :וַיִּ ְשׁ ַחט ֶאת ַהשּׁוֹר וְ ֶאת
אַהרֹן ֶאת ַה ָדּם
ַמ ִצאוּ ְבּנֵי ֲ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ָל ָעם | ַויּ ְ
ָהאַיִ ל ז ַ
ֵא ָליו וַיִּ ְז ְר ֵקהוּ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (19) :וְ ֶאת ַה ֲח ָל ִבים ִמן ַהשּׁוֹר
אַליָה וְ ַה ְמ ַכ ֶסּה וְ ַה ְכּ ָליֹת וְ י ֶֹת ֶרת ַה ָכּ ֵבד(20) :
וּמן ָהאַיִ ל ָה ְ
| ִ
ַק ֵטר ַה ֲח ָל ִבים ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
ָשׂימוּ ֶאת ַה ֲח ָל ִבים ַעל ֶה ָחזוֹת | ַויּ ְ
ַויּ ִ
נוּפה ִל ְפנֵי
אַהרֹן ְתּ ָ
ָמין ֵהנִ יף ֲ
) (21וְ ֵאת ֶה ָחזוֹת וְ ֵאת שׁוֹק ַהיּ ִ
ָדיו קרי[
אַהרֹן ֶאת ידו ]י ָ
יְ הוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה (22) :וַיִּ ָשּׂא ֲ
ֵרד ֵמ ֲעשֹׂת ַה ַח ָטּאת וְ ָהע ָֹלה וְ ַה ְשּׁ ָל ִמים:
ֶאל ָה ָעם וַיְ ָב ְר ֵכם | ַויּ ֶ
ֵצאוּ וַיְ ָברֲכוּ ֶאת
מוֹעד ַויּ ְ
אַהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
)ַ (23ו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ַתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפ ֵני
ֵרא ְכבוֹד יְ הוָה ֶאל ָכּל ָה ָעם (24) :ו ֵ
ָה ָעם | ַויּ ָ
ַרא ָכּל
ֹאכל ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ֲח ָל ִבים | ַויּ ְ
יְ הוָה ַותּ ַ
ָה ָעם ַו ָיּרֹנּוּ וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
ֵיהם:
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ַא ִביהוּא ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ וַיִּ ְתּנוּ ָב ֵהן
אַהרֹן ָנ ָדב ו ֲ
) (1וַיִּ ְקחוּ ְבנֵי ֲ
ָרה ֲא ֶשׁר
ַק ִרבוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֵאשׁ ז ָ
יה ְקט ֶֹרת | ַויּ ְ
ָשׂימוּ ָע ֶל ָ
ֵאשׁ ַויּ ִ
ֹאכל ָ
ַתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה ַותּ ַ
אוֹתם |
לֹא ִצוָּה א ָֹתם (2) :ו ֵ
אַהרֹן הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
ָמתוּ ִל ְפנֵי יְ הוָהַ (3) :ויּ ֶ
ַויּ ֻ
יְ הוָה ֵלאמֹר ִבּ ְקר ַֹבי ֶא ָקּ ֵדשׁ וְ ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ָעם ֶא ָכּ ֵבד | וַיִּ דֹּם
ֲ
יאל
ישׁ ֵאל וְ ֶאל ֶא ְל ָצ ָפן ְבּנֵי ֻע ִזּ ֵ
אַהרֹן (4) :וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ֶאל ִמ ָ
יכם ֵמ ֵאת ְפּנֵי
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ִק ְרבוּ ְשׂאוּ ֶאת ֲא ֵח ֶ
אַהרֹן | ַויּ ֶ
דֹּד ֲ
ֻתּנ ָֹתם ֶאל
ַהקּ ֶֹדשׁ ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה (5) :וַיִּ ְק ְרבוּ וַיִּ ָשּׂ ֻאם ְבּכ ֳ
אַהרֹן
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁהַ (6) :ויּ ֶ
יכם לֹא
וּב ְג ֵד ֶ
יכם אַל ִתּ ְפ ָרעוּ ִ
אשׁ ֶ
ית ָמר ָבּנָיו ָר ֵ
וּל ִא ָ
וּל ֶא ְל ָעזָר ְ
ְ
יכם ָכּל ֵבּית
ַא ֵח ֶ
ִת ְפרֹמוּ וְ לֹא ָת ֻמתוּ וְ ַעל ָכּל ָה ֵע ָדה יִ ְקצֹף | ו ֲ
וּמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְבכּוּ ֶאת ַה ְשּׂ ֵר ָפה ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְ הוָהִ (7) :

ֲלי ֶכם | ַו ַיּעֲשׂוּ
מוֹעד לֹא ֵת ְצאוּ ֶפּן ָתּ ֻמתוּ ִכּי ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת יְ הוָה ע ֵ
ֵ
ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה:
אַהרֹן ֵלאמֹר (9) :יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ
) (8וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל ֲ
ֹא ֶכם ֶאל א ֶֹהל ֵ
מוֹעד וְ לֹא ָת ֻמתוּ | ֻח ַקּת
ֶיך ִא ָתּ ְך ְבּב ֲ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ָ
וּבין
וּבין ַהחֹל | ֵ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ ֵ
יכם (10) :וּל ַ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָ
וּלהוֹרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵאת ָכּל
וּבין ַה ָטּהוֹרְ (11) :
ַה ָטּ ֵמא ֵ
יהם ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
ַה ֻח ִקּים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
ית ָמר ָבּנָיו
אַהרֹן וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר וְ ֶאל ִא ָ
) (12וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
לוּה
נּוֹת ֶרת ֵמ ִא ֵשּׁי יְ הוָה וְ ִא ְכ ָ
נּוֹת ִרים ְקחוּ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַה ֶ
ַה ָ
ַא ַכ ְל ֶתּם
ַמצּוֹת ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ִכּי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא (13) :ו ֲ
ֶיך ִהוא ֵמ ִא ֵשּׁי יְ הוָה | ִכּי
א ָֹתהּ ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ ִכּי ָח ְק ָך וְ ָחק ָבּנ ָ
אכלוּ
רוּמה תֹּ ְ
נוּפה וְ ֵאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ֵיתי (14) :וְ ֵאת ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
ֵכן ֻצוּ ִ
ֶיך
יך ִא ָתּ ְך | ִכּי ָח ְק ָך וְ ָחק ָבּנ ָ
ֶיך וּ ְבנ ֶֹת ָ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר ָ
ַחזֵה
רוּמה ו ֲ
נִ ְתּנוּ ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (15) :שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ָביאוּ ְל ָהנִ יף ְתּ ָ
נוּפה ַעל ִא ֵשּׁי ַה ֲח ָל ִבים י ִ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה |
ַה ְתּ ָ
עוֹלם ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה (16) :וְ ֵאת
ֶיך ִא ְתּ ָך ְל ָחק ָ
וּל ָבנ ָ
וְ ָהיָה ְל ָך ְ
ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ָדּרֹשׁ ָדּ ַרשׁ מ ֶֹשׁה וְ ִהנֵּה שׂ ָֹרף | וַיִּ ְקצֹף ַעל ֶא ְל ָעזָר
דּוּע לֹא
נּוֹת ִרם ֵלאמֹרַ (17) :מ ַ
אַהרֹן ַה ָ
ית ָמר ְבּנֵי ֲ
וְ ַעל ִא ָ
ֲא ַכ ְל ֶתּם ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא |
ֲל ֶ
ָתן ָל ֶכם ָל ֵשׂאת ֶאת עֲוֹן ָה ֵע ָדה ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
וְ א ָֹתהּ נ ַ
יהם ִל ְפנֵי
ימה | אָכוֹל
הוּבא ֶאת ָדּ ָמהּ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְפּנִ ָ
יְ הוָהֵ (18) :הן לֹא ָ
אַהרֹן ֶאל
ֵיתי (19) :וַיְ ַד ֵבּר ֲ
ֹאכלוּ א ָֹתהּ ַבּקּ ֶֹדשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוּ ִ
תּ ְ
מ ֶֹשׁה ֵהן ַהיּוֹם ִה ְק ִריבוּ ֶאת ַח ָטּ ָ
אתם וְ ֶאת ע ָֹל ָתם ִל ְפנֵי יְ הוָה
יטב ְבּ ֵעי ֵני
אָכ ְל ִתּי ַח ָטּאת ַהיּוֹם ַהיִּ ַ
ַתּ ְק ֶראנָה א ִֹתי ָכּ ֵא ֶלּה | וְ ַ
וִ
יטב ְבּ ֵעינָיו:
יְ הוָה (20) :וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶֹשׁה וַיִּ ַ
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אַהרֹן ֵלאמֹר ֲא ֵל ֶהםַ (2) :דּ ְבּרוּ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ֹאכלוּ ִמ ָכּל
ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | זֹאת ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר תּ ְ
אָרץ (3) :כֹּל ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ שׁ ַֹס ַעת ֶשׁ ַסע
ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
ֲלת גּ ָ
ְפּ ָרסֹת ַמע ַ
אַך ֶאת זֶה לֹא
ֹאכלוְּ (4) :
ֵרה ַבּ ְבּ ֵה ָמה | א ָֹתהּ תּ ֵ
ָמל ִכּי
יסי ַה ַפּ ְר ָסה | ֶאת ַהגּ ָ
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ
ֵרה ִ
ֲלי ַהגּ ָ
ֹאכלוּ ִמ ַמּע ֵ
ת ְ
וּפ ְר ָסה ֵאינֶנּוּ ַמ ְפ ִריס ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם(5) :
ֵרה הוּא ַ
ֲלה ג ָ
ַמע ֵ

ַפ ִריס | ָט ֵמא הוּא
וּפ ְר ָסה לֹא י ְ
ֵרה הוּא ַ
ֲלה ג ָ
וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָפן ִכּי ַמע ֵ
וּפ ְר ָסה לֹא
ֵרה ִהוא ַ
ֲלת גּ ָ
ֶבת ִכּי ַמע ַ
אַרנ ֶ
ָל ֶכם (6) :וְ ֶאת ָה ְ
ִה ְפ ִר ָ
יסה | ְט ֵמאָה ִהוא ָל ֶכם (7) :וְ ֶאת ַה ֲח ִזיר ִכּי ַמ ְפ ִריס ַפּ ְר ָסה
ֵרה לֹא יִ גָּר | ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם:
הוּא וְ שׁ ַֹסע ֶשׁ ַסע ַפּ ְר ָסה וְ הוּא גּ ָ
וּבנִ ְב ָל ָתם לֹא ִתגָּעוּ | ְט ֵמ ִאים ֵהם
ֹאכלוּ ְ
)ִ (8מ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֵ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם | כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ
ָל ֶכםֶ (9) :את זֶה תּ ְ
וּבנְּ ָח ִלים א ָֹתם תֹּא ֵכלוּ(10) :
ַמּים ַ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּ ַמּיִ ם ַבּיּ ִ
ְסנ ִ
וּבנְּ ָח ִלים ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ
ַמּים ַ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּיּ ִ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֶפשׁ ַה ַח ָיּה ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם | ֶשׁ ֶקץ ֵהם ָל ֶכם(11) :
וּמכֹּל נ ֶ
ַה ַמּיִ ם ִ
ֹאכלוּ וְ ֶאת נִ ְב ָל ָתם ְתּ ַשׁ ֵקּצוּ:
וְ ֶשׁ ֶקץ יִ ְהיוּ ָל ֶכם | ִמ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֵ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם | ֶשׁ ֶקץ הוּא
) (12כֹּל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ָל ֶכם (13) :וְ ֶאת ֵא ֶלּה ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ִמן ָהעוֹף לֹא יֵאָ ְכלוּ ֶשׁ ֶקץ ֵהם |
ֶשׁר וְ ֶאת ַה ֶפּ ֶרס וְ ֵאת ָה ָע ְזנִ יָּה (14) :וְ ֶאת ַה ָדּאָה וְ ֶאת
ֶאת ַהנּ ֶ
ָהאַיָּה ְל ִמינָהֵּ (15) :את ָכּל ע ֵֹרב ְל ִמינוֹ (16) :וְ ֵאת ַבּת ַה ַיּ ֲענָה
וְ ֶאת ַה ַתּ ְח ָמס וְ ֶאת ַה ָשּׁ ַחף | וְ ֶאת ַהנֵּץ ְל ִמינֵהוּ (17) :וְ ֶאת ַהכּוֹס
וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָל ְך וְ ֶאת ַהיַּנְ שׁוּף (18) :וְ ֶאת ַה ִתּנְ ֶשׁ ֶמת וְ ֶאת ַה ָקּאָת
ָפה ְל ִמינָהּ | וְ ֶאת
ידה ָה ֲאנ ָ
וְ ֶאת ָה ָר ָחם (19) :וְ ֵאת ַה ֲח ִס ָ
אַר ַבּע |
ֲט ֵלּף (20) :כֹּל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ַהה ֵֹל ְך ַעל ְ
יפת וְ ֶאת ָהע ַ
דּוּכ ַ
ַה ִ
אכלוּ ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף
אַך ֶאת זֶה תֹּ ְ
)ְ (21
ֶשׁ ֶקץ הוּא ָל ֶכם:
ַהה ֵֹל ְך ַעל ְ
אַר ַבּע | ֲא ֶשׁר לא ]לוֹ קרי[ ְכ ָר ַעיִ ם ִמ ַמּ ַעל ְל ַר ְג ָליו
אַר ֶבּה
ֹאכלוּ ֶאת ָה ְ
אָרץֶ (22) :את ֵא ֶלּה ֵמ ֶהם תּ ֵ
ַתּר ָבּ ֵהן ַעל ָה ֶ
ְלנ ֵ
ְל ִמינוֹ וְ ֶאת ַה ָסּ ְל ָעם ְל ִמינֵהוּ | וְ ֶאת ַה ַח ְרגֹּל ְל ִמינֵהוּ וְ ֶאת ֶה ָחגָב
אַר ַבּע ַר ְג ָליִ ם | ֶשׁ ֶקץ
ְל ִמינֵהוּ (23) :וְ כֹל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ֲא ֶשׁר לוֹ ְ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם יִ ְט ָמא ַעד
וּל ֵא ֶלּה ִתּ ַטּ ָמּאוּ | ָכּל ַהנֹּג ַ
הוּא ָל ֶכםְ (24) :
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד
ָה ָע ֶרב (25) :וְ ָכל ַהנּ ֵֹשׂא ִמנִּ ְב ָל ָתם | יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָה ָע ֶרבְ (26) :ל ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִהוא ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ ֶשׁ ַסע
ֵע
ֲלה ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם | ָכּל ַהנֹּג ַ
ֵרה ֵאי ֶננָּה ַמע ָ
ֵאי ֶננָּה שׁ ַֹס ַעת וְ ג ָ
הוֹל ְך ַעל ַכּ ָפּיו ְבּ ָכל ַה ַחיָּה ַהה ֶֹל ֶכת ַעל
ָבּ ֶהם יִ ְט ָמא (27) :וְ כֹל ֵ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
אַר ַבּע ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם | ָכּל ַהנֹּג ַ
ְ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב |
) (28וְ ַהנּ ֵֹשׂא ֶאת נִ ְב ָל ָתם יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ְט ֵמ ִאים ֵה ָמּה ָל ֶכם (29) :וְ זֶה ָל ֶכם ַה ָטּ ֵמא ַבּ ֶשּׁ ֶרץ ַהשֹּׁ ֵרץ ַעל
ָקה וְ ַהכּ ַֹח
אָרץ | ַהח ֶֹלד וְ ָה ַע ְכ ָבּר וְ ַה ָצּב ְל ִמינֵהוּ (30) :וְ ָה ֲאנ ָ
ָה ֶ
וְ ַה ְלּ ָטאָה | וְ ַהח ֶֹמט וְ ַה ִתּנְ ָשׁ ֶמתֵ (31) :א ֶלּה ַה ְטּ ֵמ ִאים ָל ֶכם ְבּ ָכל
ֵע ָבּ ֶהם ְבּמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב (32) :וְ כֹל
ַה ָשּׁ ֶרץ | ָכּל ַהנֹּג ַ

ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ָע ָליו ֵמ ֶהם ְבּמ ָֹתם יִ ְט ָמא ִמ ָכּל ְכּ ִלי ֵעץ אוֹ ֶב ֶגד אוֹ
יוּבא
אכה ָבּ ֶהם | ַבּ ַמּיִ ם ָ
ֵע ֶשׂה ְמ ָל ָ
עוֹר אוֹ ָשׂק ָכּל ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ָ
וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר (33) :וְ ָכל ְכּ ִלי ֶח ֶרשׂ ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ֵמ ֶהם ֶאל
תּוֹכוֹ | כֹּל ֲא ֶשׁר ְבּתוֹכוֹ יִ ְט ָמא וְ אֹתוֹ ִת ְשׁבֹּרוִּ (34) :מ ָכּל ָהא ֶֹכל
ֵאָכל ֲא ֶשׁר יָבוֹא ָע ָליו ַמיִ ם יִ ְט ָמא | וְ ָכל ַמ ְשׁ ֶקה ֲא ֶשׁר
ֲא ֶשׁר י ֵ
יִ ָשּׁ ֶתה ְבּ ָכל ְכּ ִלי יִ ְט ָמא (35) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ִמנִּ ְב ָל ָתם ָע ָליו
וּט ֵמ ִאים יִ ְהיוּ ָל ֶכם:
ֻתּץ ְט ֵמ ִאים ֵהם | ְ
יריִ ם י ָ
יִ ְט ָמא ַתּנּוּר וְ ִכ ַ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם
אַך ַמ ְעיָן וּבוֹר ִמ ְקוֵה ַמיִ ם יִ ְהיֶה ָטהוֹר | וְ נֹג ַ
)ְ (36
ָר ַע |
ֵרוּע ֲא ֶשׁר יִ זּ ֵ
ֶרע ז ַ
יִ ְט ָמא (37) :וְ ִכי יִ פֹּל ִמנִּ ְב ָל ָתם ַעל ָכּל ז ַ
ָפל ִמנִּ ְב ָל ָתם ָע ָליו |
ֶרע וְ נ ַ
ֻתּן ַמיִ ם ַעל ז ַ
ָטהוֹר הוּא (38) :וְ ִכי י ַ
) (39וְ ִכי יָמוּת ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִהיא
ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם:
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתהּ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב (40) :וְ ָהא ֵֹכל
אָכ ָלה | ַהנֹּג ַ
ָל ֶכם ְל ְ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב | וְ ַהנּ ֵֹשׂא ֶאת נִ ְב ָל ָתהּ
ִמנִּ ְב ָל ָתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (41) :וְ ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל
יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
הוֹל ְך
הוֹל ְך ַעל גָּחוֹן וְ כֹל ֵ
ֵאָכל (42) :כֹּל ֵ
אָרץ | ֶשׁ ֶקץ הוּא לֹא י ֵ
ָה ֶ
אָרץ |
אַר ַבּע ַעד ָכּל ַמ ְר ֵבּה ַר ְג ַליִ ם ְל ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל ָה ֶ
ַעל ְ
יכם
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ֹאכלוּם ִכּי ֶשׁ ֶקץ ֵהם (43) :אַל ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ֶאת נ ְ
לֹא ת ְ
ְבּ ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ | וְ לֹא ִת ַטּ ְמּאוּ ָבּ ֶהם וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָבּםִ (44) :כּי
יתם ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ
יכם וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ
ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ְבּ ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ָהר ֵֹמשׂ ַעל
ַפשׁ ֵֹת ֶ
אָנִ י | וְ לֹא ְת ַט ְמּאוּ ֶאת נ ְ
ֲלה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
אָרץִ (45) :כּי ֲאנִ י יְ הוָה ַה ַמּע ֶ
ָה ֶ
יתם ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ אָנִ י(46) :
ִל ְהיֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים | וִ ְהיִ ֶ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם |
תּוֹרת ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ָהעוֹף וְ כֹל נ ֶ
זֹאת ַ
וּבין
אָרץְ (47) :ל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַה ָטּ ֵמא ֵ
ֶפשׁ ַהשּׁ ֶֹר ֶצת ַעל ָה ֶ
וּל ָכל נ ֶ
ְ
אָכל:
וּבין ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ֵ
ֶא ֶכ ֶלת ֵ
וּבין ַה ַחיָּה ַהנּ ֱ
ַה ָטּהֹר | ֵ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָמים ִכּי ֵמי
ָכר | וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָל ָדה ז ָ
יע וְ י ְ
ֵלאמֹר ִא ָשּׁה ִכּי ַת ְז ִר ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י | יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ(4) :
וֹתהּ ִתּ ְט ָמאַ (3) :
נִ ַדּת ְדּ ָ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָט ֳה ָרה | ְבּ ָכל ק ֶֹדשׁ
וּשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
ְ
לֹא ִתגָּע וְ ֶאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ(5) :
ֻעיִ ם ְכּנִ ָדּ ָתהּ | וְ ִשׁ ִשּׁים יוֹם וְ ֵשׁ ֶשׁת
וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד וְ ָט ְמאָה ְשׁב ַ

וּב ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ ְל ֵבן אוֹ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ַעל ְדּ ֵמי ָט ֳה ָרהִ (6) :
יִ
וּבן יוֹנָה אוֹ תֹר ְל ַח ָטּאת | ֶאל
ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן (7) :וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ ִכ ֶפּר
ָכר אוֹ
תּוֹרת ַהיּ ֶֹל ֶדת ַלזּ ָ
יה | זֹאת ַ
יה וְ ָט ֲה ָרה ִמ ְמּקֹר ָדּ ֶמ ָ
ָע ֶל ָ
ָדהּ ֵדּי ֶשׂה וְ ָל ְק ָחה ְשׁ ֵתּי תֹ ִרים
ַלנְּ ֵק ָבה (8) :וְ ִאם לֹא ִת ְמ ָצא י ָ
יה
אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת | וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵה ָרה:
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אָדם ִכּי
אַהרֹן ֵלאמֹרָ (2) :
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
יִ ְהיֶה ְבעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ְשׂ ֵאת אוֹ ַס ַפּ ַחת אוֹ ַב ֶה ֶרת וְ ָהיָה ְבעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ
אַחד ִמ ָבּנָיו
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן אוֹ ֶאל ַ
הוּבא ֶאל ֲ
ְל ֶנגַע ָצ ָר ַעת | וְ ָ
ֹהנִ ים (3) :וְ ָראָה ַהכֹּ ֵהן ֶאת ַה ֶנּגַע ְבּעוֹר ַה ָבּ ָשׂר וְ ֵשׂ ָער ַבּ ֶנּגַע
ַהכּ ֲ
וּמ ְר ֵאה ַה ֶנּגַע ָעמֹק ֵמעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ֶנגַע ָצ ַר ַעת הוּא |
ָה ַפ ְך ָל ָבן ַ
וְ ָראָהוּ ַהכּ ֵֹהן וְ ִט ֵמּא אֹתוֹ (4) :וְ ִאם ַבּ ֶה ֶרת ְל ָבנָה ִהוא ְבּעוֹר
וּשׂ ָע ָרה לֹא ָה ַפ ְך ָל ָבן |
ְבּ ָשׂרוֹ וְ ָעמֹק ֵאין ַמ ְר ֶא ָה ִמן ָהעוֹר ְ
וְ ִה ְס ִגּיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶנּגַע ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים (5) :וְ ָראָהוּ ַהכּ ֵֹהן ַבּיּוֹם
יעי וְ ִהנֵּה ַה ֶנּגַע ָע ַמד ְבּ ֵעינָיו לֹא ָפ ָשׂה ַה ֶנּגַע ָבּעוֹר |
ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ֵשׁנִ ית (6) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן אֹתוֹ
וְ ִה ְס ִגּירוֹ ַהכּ ֵֹהן ִשׁ ְב ַעת י ִ
יעי ֵשׁנִ ית וְ ִהנֵּה ֵכּ ָהה ַה ֶנּגַע וְ לֹא ָפ ָשׂה ַה ֶנּגַע ָבּעוֹר |
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָדיו וְ ָט ֵהר (7) :וְ ִאם ָפּשֹׂה
וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן ִמ ְס ַפּ ַחת ִהיא וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
אַח ֵרי ֵה ָראֹתוֹ ֶאל ַהכּ ֵֹהן ְל ָט ֳה ָרתוֹ |
ִת ְפ ֶשׂה ַה ִמּ ְס ַפּ ַחת ָבּעוֹר ֲ
וְ נִ ְראָה ֵשׁנִ ית ֶאל ַהכּ ֵֹהן (8) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ָפּ ְשׂ ָתה
ַה ִמּ ְס ַפּ ַחת ָבּעוֹר | וְ ִט ְמּאוֹ ַהכּ ֵֹהן ָצ ַר ַעת ִהוא:
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן (10) :וְ ָראָה
אָדם | וְ ָ
)ֶ (9נגַע ָצ ַר ַעת ִכּי ִת ְהיֶה ְבּ ָ
וּמ ְחיַת
ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ְשׂ ֵאת ְל ָבנָה ָבּעוֹר וְ ִהיא ָה ְפ ָכה ֵשׂ ָער ָל ָבן | ִ
נוֹשׁנֶת ִהוא ְבּעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ וְ ִט ְמּאוֹ
ָבּ ָשׂר ַחי ַבּ ְשׂ ֵאתָ (11) :צ ַר ַעת ֶ
רוֹח ִתּ ְפ ַרח
ַס ִגּ ֶרנּוּ ִכּי ָט ֵמא הוּא (12) :וְ ִאם ָפּ ַ
ַהכּ ֵֹהן | לֹא י ְ
ַה ָצּ ַר ַעת ָבּעוֹר וְ ִכ ְסּ ָתה ַה ָצּ ַר ַעת ֵאת ָכּל עוֹר ַה ֶנּגַע ֵמרֹאשׁוֹ וְ ַעד
ַר ְג ָליו | ְל ָכל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵי ַהכּ ֵֹהן (13) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ִכ ְסּ ָתה
ַה ָצּ ַר ַעת ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ וְ ִט ַהר ֶאת ַה ָנּגַע | כֻּלּוֹ ָה ַפ ְך ָל ָבן ָטהוֹר
וּביוֹם ֵה ָראוֹת בּוֹ ָבּ ָשׂר ַחי יִ ְט ָמא (15) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן
הוּאְ (14) :
ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ַה ַחי וְ ִט ְמּאוֹ | ַה ָבּ ָשׂר ַה ַחי ָט ֵמא הוּא ָצ ַר ַעת הוּא:

וּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
ֶה ַפּ ְך ְל ָל ָבן | ָ
) (16אוֹ ִכי יָשׁוּב ַה ָבּ ָשׂר ַה ַחי וְ נ ְ
ֶה ַפּ ְך ַה ֶנּגַע ְל ָל ָבן | וְ ִט ַהר ַהכּ ֵֹהן ֶאת
) (17וְ ָראָהוּ ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה נ ְ
ַה ֶנּגַע ָטהוֹר הוּא:
)ָ (18
וּב ָשׂר ִכּי יִ ְהיֶה בוֹ ְבעֹרוֹ ְשׁ ִחין | וְ נִ ְר ָפּא (19) :וְ ָהיָה ִבּ ְמקוֹם
ַה ְשּׁ ִחין ְשׂ ֵאת ְל ָבנָה אוֹ ַב ֶה ֶרת ְל ָבנָה ֲא ַד ְמ ָדּ ֶמת | וְ נִ ְראָה ֶאל
וּשׂ ָע ָרהּ
ַהכּ ֵֹהן (20) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ַמ ְר ֶא ָה ָשׁ ָפל ִמן ָהעוֹר ְ
ָה ַפ ְך ָל ָבן | וְ ִט ְמּאוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶנגַע ָצ ַר ַעת ִהוא ַבּ ְשּׁ ִחין ָפּ ָר ָחה(21) :
וּשׁ ָפ ָלה ֵאי ֶננָּה ִמן
וְ ִאם יִ ְר ֶאנָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ֵאין ָבּהּ ֵשׂ ָער ָל ָבן ְ
ָמים (22) :וְ ִאם
ָהעוֹר וְ ִהיא ֵכ ָהה | וְ ִה ְס ִגּירוֹ ַהכּ ֵֹהן ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָפּשֹׂה ִת ְפ ֶשׂה ָבּעוֹר | וְ ִט ֵמּא ַהכּ ֵֹהן אֹתוֹ ֶנגַע ִהוא (23) :וְ ִאם
יה ַתּ ֲעמֹד ַה ַבּ ֶה ֶרת לֹא ָפ ָשׂ ָתה ָצ ֶר ֶבת ַה ְשּׁ ִחין ִהוא | וְ ִט ֲהרוֹ
ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַהכּ ֵֹהן (24) :אוֹ ָב ָשׂר ִכּי יִ ְהיֶה ְבעֹרוֹ ִמ ְכוַת ֵאשׁ | וְ ָהיְ ָתה
ִמ ְחיַת ַה ִמּ ְכוָה ַבּ ֶה ֶרת ְל ָבנָה ֲא ַד ְמ ֶדּ ֶמת אוֹ ְל ָבנָה (25) :וְ ָראָה
וּמ ְר ֶא ָה ָעמֹק ִמן
ֶה ַפּ ְך ֵשׂ ָער ָל ָבן ַבּ ַבּ ֶה ֶרת ַ
א ָֹתהּ ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה נ ְ
ָהעוֹר ָצ ַר ַעת ִהוא ַבּ ִמּ ְכוָה ָפּ ָר ָחה | וְ ִט ֵמּא אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶנגַע ָצ ַר ַעת
ִהוא (26) :וְ ִאם יִ ְר ֶאנָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ֵאין ַבּ ֶבּ ֶה ֶרת ֵשׂ ָער ָל ָבן
ְ
וּשׁ ָפ ָלה ֵאי ֶננָּה ִמן ָהעוֹר וְ ִהוא ֵכ ָהה | וְ ִה ְס ִגּירוֹ ַהכּ ֵֹהן ִשׁ ְב ַעת
יעי | ִאם ָפּשֹׂה ִת ְפ ֶשׂה
ָמים (27) :וְ ָראָהוּ ַהכּ ֵֹהן ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יִ
יה
ָבּעוֹר וְ ִט ֵמּא ַהכּ ֵֹהן אֹתוֹ ֶנגַע ָצ ַר ַעת ִהוא (28) :וְ ִאם ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַת ֲעמֹד ַה ַבּ ֶה ֶרת לֹא ָפ ְשׂ ָתה ָבעוֹר וְ ִהוא ֵכ ָהה ְשׂ ֵאת ַה ִמּ ְכוָה ִהוא
| וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן ִכּי ָצ ֶר ֶבת ַה ִמּ ְכוָה ִהוא:
ָקן(30) :
) (29וְ ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי יִ ְהיֶה בוֹ ָנגַע | ְבּרֹאשׁ אוֹ ְבז ָ
וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶנּגַע וְ ִהנֵּה ַמ ְר ֵאהוּ ָעמֹק ִמן ָהעוֹר וּבוֹ ֵשׂ ָער
ָקן
ֶתק הוּא ָצ ַר ַעת ָהרֹאשׁ אוֹ ַהזּ ָ
ָצהֹב ָדּק | וְ ִט ֵמּא אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן נ ֶ
ֶתק וְ ִהנֵּה ֵאין ַמ ְר ֵאהוּ
הוּא (31) :וְ ִכי יִ ְר ֶאה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶנגַע ַהנּ ֶ
ָעמֹק ִמן ָהעוֹר וְ ֵשׂ ָער ָשׁחֹר ֵאין בּוֹ | וְ ִה ְס ִגּיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶנגַע
יעי
ָמים (32) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶנּגַע ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶתק ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַהנּ ֶ
ֶתק
וּמ ְר ֵאה ַהנּ ֶ
ֶתק וְ לֹא ָהיָה בוֹ ֵשׂ ָער ָצהֹב | ַ
וְ ִהנֵּה לֹא ָפ ָשׂה ַהנּ ֶ
ַלּ ַח |
ֶתק לֹא יְ ג ֵ
ַלּח וְ ֶאת ַהנּ ֶ
ֵאין ָעמֹק ִמן ָהעוֹר (33) :וְ ִה ְתגּ ָ
ָמים ֵשׁנִ ית (34) :וְ ָראָה
ֶתק ִשׁ ְב ַעת י ִ
וְ ִה ְס ִגּיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהנּ ֶ
יעי וְ ִהנֵּה לֹא ָפ ָשׂה ַהנּ ֶ
ֶתק ָבּעוֹר
ֶתק ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהנּ ֶ
ָדיו
וּמ ְר ֵאהוּ ֵאינֶנּוּ ָעמֹק ִמן ָהעוֹר | וְ ִט ַהר אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ַ
אַח ֵרי ָט ֳה ָרתוֹ:
ֶתק ָבּעוֹר | ֲ
וְ ָט ֵהר (35) :וְ ִאם ָפּשֹׂה יִ ְפ ֶשׂה ַהנּ ֶ
ֶתק ָבּעוֹר | לֹא יְ ַב ֵקּר ַהכּ ֵֹהן
) (36וְ ָראָהוּ ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ָפּ ָשׂה ַהנּ ֶ

ֶתק וְ ֵשׂ ָער
ַל ֵשּׂ ָער ַה ָצּהֹב ָט ֵמא הוּא (37) :וְ ִאם ְבּ ֵעינָיו ָע ַמד ַהנּ ֶ
ֶתק ָטהוֹר הוּא | וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן:
ָשׁחֹר ָצ ַמח בּוֹ נִ ְר ָפּא ַהנּ ֶ
) (38וְ ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי יִ ְהיֶה ְבעוֹר ְבּ ָשׂ ָרם ֶבּ ָהרֹת | ֶבּ ָהרֹת
ְל ָבנֹת (39) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ְבעוֹר ְבּ ָשׂ ָרם ֶבּ ָהרֹת ֵכּהוֹת
ְל ָבנֹת | בּ ַֹהק הוּא ָפּ ַרח ָבּעוֹר ָטהוֹר הוּא (40) :וְ ִאישׁ ִכּי
יִ ָמּ ֵרט רֹאשׁוֹ | ֵק ֵר ַח הוּא ָטהוֹר הוּא (41) :וְ ִאם ִמ ְפּאַת ָפּנָיו
יִ ָמּ ֵרט רֹאשׁוֹ | ִגּ ֵבּ ַח הוּא ָטהוֹר הוּא (42) :וְ ִכי יִ ְהיֶה ַב ָקּ ַר ַחת
ַבּ ַחת ֶנגַע ָל ָבן ֲא ַד ְמ ָדּם | ָצ ַר ַעת פּ ַֹר ַחת ִהוא ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ
אוֹ ַבגּ ַ
ַבּ ְחתּוֹ (43) :וְ ָראָה אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ְשׂ ֵאת ַה ֶנּגַע ְל ָבנָה
ְבג ַ
ַבּ ְחתּוֹ | ְכּ ַמ ְר ֵאה ָצ ַר ַעת עוֹר ָבּ ָשׂר:
ֲא ַד ְמ ֶדּ ֶמת ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבג ַ
רוּע הוּא ָט ֵמא הוּא | ַט ֵמּא יְ ַט ְמּ ֶאנּוּ ַהכּ ֵֹהן ְבּרֹאשׁוֹ
)ִ (44אישׁ ָצ ַ
ָדיו יִ ְהיוּ ְפר ִ
ֻמים וְ רֹאשׁוֹ
רוּע ֲא ֶשׁר בּוֹ ַה ֶנּגַע ְבּג ָ
נִ ְגעוֹ (45) :וְ ַה ָצּ ַ
ַע ֶטה | וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָראָ (46) :כּל יְ ֵמי
רוּע וְ ַעל ָשׂ ָפם י ְ
יִ ְהיֶה ָפ ַ
ֵשׁב ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה
ֲא ֶשׁר ַה ֶנּגַע בּוֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא הוּא | ָבּ ָדד י ֵ
מוֹשׁבוֹ (47) :וְ ַה ֶבּגֶד ִכּי יִ ְהיֶה בוֹ ֶנגַע ָצ ָר ַעת | ְבּ ֶבגֶד ֶצ ֶמר אוֹ
ָ
ְבּ ֶבגֶד ִפּ ְשׁ ִתּים (48) :אוֹ ִב ְשׁ ִתי אוֹ ְב ֵע ֶרב ַל ִפּ ְשׁ ִתּים וְ ַל ָצּ ֶמר | אוֹ
אכת עוֹר (49) :וְ ָהיָה ַה ֶנּגַע יְ ַר ְק ַרק אוֹ
ְבעוֹר אוֹ ְבּ ָכל ְמ ֶל ֶ
ֲא ַד ְמ ָדּם ַבּ ֶבּגֶד אוֹ ָבעוֹר אוֹ ַב ְשּׁ ִתי אוֹ ָב ֵע ֶרב אוֹ ְב ָכל ְכּ ִלי עוֹר
ֶנגַע ָצ ַר ַעת הוּא | וְ ָה ְראָה ֶאת ַהכּ ֵֹהן (50) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן ֶאת
ַה ָנּגַע | וְ ִה ְס ִגּיר ֶאת ַה ֶנּגַע ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים (51) :וְ ָראָה ֶאת ַה ֶנּגַע
יעי ִכּי ָפ ָשׂה ַה ֶנּגַע ַבּ ֶבּגֶד אוֹ ַב ְשּׁ ִתי אוֹ ָב ֵע ֶרב אוֹ ָבעוֹר
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכה | ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת ַה ֶנּגַע ָט ֵמא
ֵע ֶשׂה ָהעוֹר ִל ְמ ָל ָ
ְלכֹל ֲא ֶשׁר י ָ
הוּא (52) :וְ ָשׂ ַרף ֶאת ַה ֶבּגֶד אוֹ ֶאת ַה ְשּׁ ִתי אוֹ ֶאת ָה ֵע ֶרב ַבּ ֶצּ ֶמר
אוֹ ַב ִפּ ְשׁ ִתּים אוֹ ֶאת ָכּל ְכּ ִלי ָהעוֹר ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה בוֹ ַה ָנּ ַגע | ִכּי
ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת ִהוא ָבּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף (53) :וְ ִאם יִ ְר ֶאה ַהכּ ֵֹהן
וְ ִהנֵּה לֹא ָפ ָשׂה ַה ֶנּגַע ַבּ ֶבּגֶד אוֹ ַב ְשּׁ ִתי אוֹ ָב ֵע ֶרב | אוֹ ְבּ ָכל ְכּ ִלי
עוֹר (54) :וְ ִצוָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ִכ ְבּסוּ ֵאת ֲא ֶשׁר בּוֹ ַה ָנּגַע | וְ ִה ְס ִגּירוֹ
אַח ֵרי ֻה ַכּ ֵבּס ֶאת ַה ֶנּגַע
ָמים ֵשׁנִ ית (55) :וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן ֲ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
וְ ִהנֵּה לֹא ָה ַפ ְך ַה ֶנּגַע ֶאת ֵעינוֹ וְ ַה ֶנּגַע לֹא ָפ ָשׂה ָט ֵמא הוּא ָבּ ֵאשׁ
ַבּ ְחתּוֹ (56) :וְ ִאם ָראָה
ִתּ ְשׂ ְר ֶפנּוּ | ְפּ ֶח ֶתת ִהוא ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבג ַ
אַח ֵרי ֻה ַכּ ֵבּס אֹתוֹ | וְ ָק ַרע אֹתוֹ ִמן
ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ֵכּ ָהה ַה ֶנּגַע ֲ
ַה ֶבּגֶד אוֹ ִמן ָהעוֹר אוֹ ִמן ַה ְשּׁ ִתי אוֹ ִמן ָה ֵע ֶרב (57) :וְ ִאם
ֵתּ ָר ֶאה עוֹד ַבּ ֶבּגֶד אוֹ ַב ְשּׁ ִתי אוֹ ָב ֵע ֶרב אוֹ ְב ָכל ְכּ ִלי עוֹר פֹּ ַר ַחת
ִהוא | ָבּ ֵאשׁ ִתּ ְשׂ ְר ֶפנּוּ ֵאת ֲא ֶשׁר בּוֹ ַה ָנּגַע (58) :וְ ַה ֶבּגֶד אוֹ ַה ְשּׁ ִתי

ֻבּס
אוֹ ָה ֵע ֶרב אוֹ ָכל ְכּ ִלי ָהעוֹר ֲא ֶשׁר ְתּ ַכ ֵבּס וְ ָסר ֵמ ֶהם ַה ָנּגַע | וְ כ ַ
תּוֹרת ֶנגַע ָצ ַר ַעת ֶבּגֶד ַה ֶצּ ֶמר אוֹ
ַ
ֵשׁנִ ית וְ ָט ֵהר (59) :זֹאת
ַה ִפּ ְשׁ ִתּים אוֹ ַה ְשּׁ ִתי אוֹ ָה ֵע ֶרב אוֹ ָכּל ְכּ ִלי עוֹר | ְל ַט ֲהרוֹ אוֹ
ְל ַט ְמּאוֹ:
Leviticus Chapter 14
תּוֹרת
ַ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (2) :זֹאת ִתּ ְהיֶה
ָצא ַהכּ ֵֹהן ֶאל
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן (3) :וְ י ָ
ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ | וְ ָ
ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה נִ ְר ָפּא ֶנגַע ַה ָצּ ַר ַעת ִמן
ֳרים ַחיּוֹת
רוּע (4) :וְ ִצוָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ָל ַקח ַל ִמּ ַטּ ֵהר ְשׁ ֵתּי ִצפּ ִ
ַה ָצּ ַ
תוֹל ַעת וְ ֵאזֹב (5) :וְ ִצוָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ָשׁ ַחט
וּשׁנִ י ַ
ְטהֹרוֹת | וְ ֵעץ ֶא ֶרז ְ
ֶאת ַה ִצּפּוֹר ָה ֶא ָחת | ֶאל ְכּ ִלי ֶח ֶרשׂ ַעל ַמיִ ם ַחיִּ יםֶ (6) :את
ַה ִצּפֹּר ַה ַחיָּה יִ ַקּח א ָֹתהּ וְ ֶאת ֵעץ ָה ֶא ֶרז וְ ֶאת ְשׁנִ י ַהתּוֹ ַל ַעת
אוֹתם וְ ֵאת ַה ִצּפֹּר ַה ַחיָּה ְבּ ַדם ַה ִצּפֹּר
ָ
וְ ֶאת ָה ֵאזֹב | וְ ָט ַבל
ַה ְשּׁ ֻח ָטה ַעל ַה ַמּיִ ם ַה ַחיִּ ים (7) :וְ ִהזָּה ַעל ַה ִמּ ַטּ ֵהר ִמן ַה ָצּ ַר ַעת
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים | וְ ִט ֲהרוֹ וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ִצּפֹּר ַה ַחיָּה ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה:
ָדיו וְ ִג ַלּח ֶאת ָכּל ְשׂ ָערוֹ וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם
) (8וְ ִכ ֶבּס ַה ִמּ ַטּ ֵהר ֶאת ְבּג ָ
אָהלוֹ ִשׁ ְב ַעת
ָשׁב ִמחוּץ ְל ֳ
אַחר יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה | וְ י ַ
וְ ָט ֵהר וְ ַ
ַלּח ֶאת ָכּל ְשׂ ָערוֹ ֶאת רֹאשׁוֹ
יעי יְ ג ַ
ָמים (9) :וְ ָהיָה ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יִ
ַלּ ַח | וְ ִכ ֶבּס ֶאת
וְ ֶאת ְז ָקנוֹ וְ ֵאת ַגּבֹּת ֵעינָיו וְ ֶאת ָכּל ְשׂ ָערוֹ יְ ג ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ ַקּח
ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהרַ (10) :
ְבּג ָ
ימה |
ָתהּ ְתּ ִמ ָ
ימים וְ ַכ ְב ָשׂה ַ
ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
אַחת ַבּת ְשׁנ ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן וְ לֹג ֶא ָחד ָשׁ ֶמן:
וּשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ְ
ֱמיד ַהכּ ֵֹהן ַה ְמ ַט ֵהר ֵאת ָה ִאישׁ ַה ִמּ ַטּ ֵהר וְ א ָֹתם | ִל ְפנֵי
) (11וְ ֶהע ִ
מוֹעד (12) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד
יְ הוָה ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
נוּפה ִל ְפ ֵני
אָשׁם וְ ֶאת לֹג ַה ָשּׁ ֶמן | וְ ֵהנִ יף א ָֹתם ְתּ ָ
וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ ְל ָ
יְ הוָה (13) :וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת
אָשׁם הוּא
ַה ַח ָטּאת וְ ֶאת ָהע ָֹלה ִבּ ְמקוֹם ַהקּ ֶֹדשׁ | ִכּי ַכּ ַח ָטּאת ָה ָ
ָתן
אָשׁם וְ נ ַ
ַלכּ ֵֹהן ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא (14) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ָה ָ
ַהכּ ֵֹהן ַעל ְתּ ְ
נוּך אֹזֶן ַה ִמּ ַטּ ֵהר ַהיְ ָמנִ ית | וְ ַעל בּ ֶֹהן יָדוֹ ַהיְ ָמנִ ית
ָצק
וְ ַעל בּ ֶֹהן ַר ְגלוֹ ַהיְ ָמנִ ית (15) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמלֹּג ַה ָשּׁ ֶמן | וְ י ַ
אלית (16) :וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ
ַעל ַכּף ַהכּ ֵֹהן ַה ְשּׂ ָמ ִ
אלית | וְ ִהזָּה ִמן ַה ֶשּׁ ֶמן
ַהיְ ָמנִ ית ִמן ַה ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל ַכּפּוֹ ַה ְשּׂ ָמ ִ

ֶתר ַה ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל
וּמיּ ֶ
ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָהִ (17) :
נוּך אֹזֶן ַה ִמּ ַטּ ֵהר ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן יָדוֹ
ַכּפּוֹ יִ ֵתּן ַהכּ ֵֹהן ַעל ְתּ ְ
נּוֹתר
אָשׁם (18) :וְ ַה ָ
ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן ַר ְגלוֹ ַהיְ ָמנִ ית | ַעל ַדּם ָה ָ
ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל ַכּף ַהכּ ֵֹהן יִ ֵתּן ַעל רֹאשׁ ַה ִמּ ַטּ ֵהר | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו
ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ הוָה (19) :וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ַעל
ֱלה
אַחר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה (20) :וְ ֶהע ָ
ַה ִמּ ַטּ ֵהר ִמ ֻטּ ְמאָתוֹ | וְ ַ
ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן
וְ ָט ֵהר (21) :וְ ִאם ַדּל הוּא וְ ֵאין יָדוֹ ַמ ֶשּׂגֶת וְ ָל ַקח ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד
נוּפה ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו | וְ ִע ָשּׂרוֹן ס ֶֹלת ֶא ָחד ָבּלוּל ַבּ ֶשּׁ ֶמן
אָשׁם ִל ְת ָ
ָ
וּשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֲא ֶשׁר
ְל ִמנְ ָחה וְ לֹג ָשׁ ֶמןְ (22) :
ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ | וְ ָהיָה ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ָה ֶא ָחד ע ָֹלה (23) :וְ ֵה ִביא א ָֹתם
מוֹעד ִל ְפנֵי
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ְל ָט ֳה ָרתוֹ ֶאל ַהכּ ֵֹהן | ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אָשׁם וְ ֶאת לֹג ַה ָשּׁ ֶמן |
יְ הוָה (24) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶכּ ֶבשׂ ָה ָ
וְ ֵהנִ יף א ָֹתם ַהכּ ֵֹהן ְתּ ָ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ ה ָוה (25) :וְ ָשׁ ַחט ֶאת ֶכּ ֶבשׂ
נוּך אֹ ֶזן ַה ִמּ ַטּ ֵהר
ָתן ַעל ְתּ ְ
אָשׁם וְ נ ַ
אָשׁם וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ָה ָ
ָה ָ
ַהיְ ָמנִ ית | וְ ַעל בּ ֶֹהן יָדוֹ ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן ַר ְגלוֹ ַהיְ ָמנִ ית(26) :
אלית (27) :וְ ִהזָּה
וּמן ַה ֶשּׁ ֶמן יִ צֹק ַהכּ ֵֹהן | ַעל ַכּף ַהכּ ֵֹהן ַה ְשּׂ ָמ ִ
ִ
אלית |
ַהכּ ֵֹהן ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ַהיְ ָמנִ ית ִמן ַה ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל ַכּפּוֹ ַה ְשּׂ ָמ ִ
ָתן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָה (28) :וְ נ ַ
נוּך אֹזֶן ַה ִמּ ַטּ ֵהר ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן יָדוֹ ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל
ַכּפּוֹ ַעל ְתּ ְ
נּוֹתר ִמן
אָשׁם (29) :וְ ַה ָ
בּ ֶֹהן ַר ְגלוֹ ַהיְ ָמנִ ית | ַעל ְמקוֹם ַדּם ָה ָ
ַה ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל ַכּף ַהכּ ֵֹהן יִ ֵתּן ַעל רֹאשׁ ַה ִמּ ַטּ ֵהר | ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו
ִל ְפנֵי יְ הוָה (30) :וְ ָע ָשׂה ֶאת ָה ֶא ָחד ִמן ַהתּ ִֹרים אוֹ ִמן ְבּנֵי
ַהיּוֹנָה | ֵמ ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֵֹ (31) :את ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ ֶאת ָה ֶא ָחד
ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה ַעל ַה ִמּנְ ָחה | וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ַה ִמּ ַטּ ֵהר
תּוֹרת ֲא ֶשׁר בּוֹ ֶנגַע ָצ ָר ַעת | ֲא ֶשׁר לֹא
ִל ְפנֵי יְ הוָה (32) :זֹאת ַ
ַת ִשּׂיג יָדוֹ ְבּ ָט ֳה ָרתוֹ:
אַהרֹן ֵלאמֹרִ (34) :כּי ָתבֹאוּ
) (33וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ָת ִתּי ֶנגַע ָצ ַר ַעת
ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ַל ֲא ֻחזָּה | וְ נ ַ
ֶאל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ְבּ ֵבית ֶא ֶרץ ֲא ֻחזּ ְ
וּבא ֲא ֶשׁר לוֹ ַה ַבּיִ ת וְ ִה ִגּיד ַלכּ ֵֹהן
ַת ֶכםָ (35) :
וּפנּוּ ֶאת ַה ַבּיִ ת
ֵלאמֹר | ְכּ ֶנגַע נִ ְראָה ִלי ַבּ ָבּיִ ת (36) :וְ ִצוָּה ַהכּ ֵֹהן ִ
ְבּ ֶט ֶרם ָיבֹא ַהכּ ֵֹהן ִל ְראוֹת ֶאת ַה ֶנּגַע וְ לֹא יִ ְט ָמא ָכּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּיִ ת
אַחר ֵכּן ָיבֹא ַהכּ ֵֹהן ִל ְראוֹת ֶאת ַה ָבּיִ ת (37) :וְ ָראָה ֶאת ַה ֶנּגַע
| וְ ַ
וְ ִהנֵּה ַה ֶנּגַע ְבּ ִקירֹת ַה ַבּיִ ת ְשׁ ַק ֲערוּרֹת יְ ַר ְק ַרקֹּת אוֹ ֲא ַד ְמ ַדּמֹּת |

ָצא ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ַבּיִ ת ֶאל ֶפּ ַתח
יהן ָשׁ ָפל ִמן ַה ִקּיר (38) :וְ י ָ
וּמ ְר ֵא ֶ
ַ
ָמים (39) :וְ ָשׁב ַהכּ ֵֹהן ַבּיּוֹם
ַה ָבּיִ ת | וְ ִה ְס ִגּיר ֶאת ַה ַבּיִ ת ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי | וְ ָראָה וְ ִהנֵּה ָפּ ָשׂה ַה ֶנּגַע ְבּ ִקירֹת ַה ָבּיִ ת (40) :וְ ִצוָּה
ַהכּ ֵֹהן וְ ִח ְלּצוּ ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ֲא ֶשׁר ָבּ ֵהן ַה ָנּגַע | וְ ִה ְשׁ ִליכוּ ֶא ְת ֶהן
ַק ִצ ַע ִמ ַבּיִ ת
ֶאל ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל ָמקוֹם ָט ֵמא (41) :וְ ֶאת ַה ַבּיִ ת י ְ
ָס ִביב | וְ ָשׁ ְפכוּ ֶאת ֶה ָע ָפר ֲא ֶשׁר ִה ְקצוּ ֶאל ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל
ָמקוֹם ָט ֵמא (42) :וְ ָל ְקחוּ ֲא ָבנִ ים ֲא ֵחרוֹת וְ ֵה ִביאוּ ֶאל ַתּ ַחת
אַחר יִ ַקּח וְ ָטח ֶאת ַה ָבּיִ ת (43) :וְ ִאם יָשׁוּב
ָה ֲא ָבנִ ים | וְ ָע ָפר ֵ
אַח ֵרי ִה ְקצוֹת ֶאת
אַחר ִח ֵלּץ ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים | וְ ֲ
וּפ ַרח ַבּ ַבּיִ ת ַ
ַה ֶנּגַע ָ
טּוֹח (44) :וּ ָבא ַהכּ ֵֹהן וְ ָראָה וְ ִהנֵּה ָפּ ָשׂה ַה ֶנּגַע
אַח ֵרי ִה ַ
ַה ַבּיִ ת וְ ֲ
ָתץ ֶאת
ַבּ ָבּיִ ת | ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת ִהוא ַבּ ַבּיִ ת ָט ֵמא הוּא (45) :וְ נ ַ
הוֹציא ֶאל
ֲפר ַה ָבּיִ ת | וְ ִ
ַה ַבּיִ ת ֶאת ֲא ָבנָיו וְ ֶאת ֵע ָציו וְ ֵאת ָכּל ע ַ
ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל ָמקוֹם ָט ֵמא (46) :וְ ַה ָבּא ֶאל ַה ַבּיִ ת ָכּל יְ ֵמי
ִה ְס ִגּיר אֹתוֹ | יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב (47) :וְ ַהשּׁ ֵֹכב ַבּ ַבּיִ ת יְ ַכ ֵבּס ֶאת
ָדיו (48) :וְ ִאם בֹּא ָיבֹא
ָדיו | וְ ָהא ֵֹכל ַבּ ַבּיִ ת יְ ַכ ֵבּס ֶאת ְבּג ָ
ְבּג ָ
אַח ֵרי ִהטּ ַֹח ֶאת ַה ָבּיִ ת
ַהכּ ֵֹהן וְ ָראָה וְ ִהנֵּה לֹא ָפ ָשׂה ַה ֶנּגַע ַבּ ַבּיִ ת ֲ
| וְ ִט ַהר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ַבּיִ ת ִכּי נִ ְר ָפּא ַה ָנּגַע (49) :וְ ָל ַקח ְל ַח ֵטּא ֶאת
תוֹל ַעת וְ ֵאזֹב (50) :וְ ָשׁ ַחט
וּשׁנִ י ַ
ֳרים | וְ ֵעץ ֶא ֶרז ְ
ַה ַבּיִ ת ְשׁ ֵתּי ִצפּ ִ
ֶאת ַה ִצּפֹּר ָה ֶא ָחת | ֶאל ְכּ ִלי ֶח ֶרשׂ ַעל ַמיִ ם ַחיִּ ים (51) :וְ ָל ַקח
תּוֹל ַעת וְ ֵאת ַה ִצּפֹּר
ֶאת ֵעץ ָה ֶא ֶרז וְ ֶאת ָה ֵאזֹב וְ ֵאת ְשׁנִ י ַה ַ
וּב ַמּיִ ם ַה ַחיִּ ים |
חוּטה ַ
ַה ַחיָּה וְ ָט ַבל א ָֹתם ְבּ ַדם ַה ִצּפֹּר ַה ְשּׁ ָ
וְ ִהזָּה ֶאל ַה ַבּיִ ת ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים (52) :וְ ִח ֵטּא ֶאת ַה ַבּיִ ת ְבּ ַדם
וּב ֵאזֹב
וּב ֵעץ ָה ֶא ֶרז ָ
וּב ִצּפֹּר ַה ַחיָּה ְ
וּב ַמּיִ ם ַה ַחיִּ ים | ַ
ַה ִצּפּוֹר ַ
תּוֹל ַעת (53) :וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ִצּפֹּר ַה ַחיָּה ֶאל ִמחוּץ ָל ִעיר
וּב ְשׁנִ י ַה ָ
ִ
תּוֹרה | ְל ָכל
ֶאל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה | וְ ִכ ֶפּר ַעל ַה ַבּיִ ת וְ ָט ֵהר (54) :זֹאת ַה ָ
וּל ָצ ַר ַעת ַה ֶבּגֶד וְ ַל ָבּיִ ת (56) :וְ ַל ְשׂ ֵאת
ָתקְ (55) :
ֶנגַע ַה ָצּ ַר ַעת וְ ַלנּ ֶ
וּביוֹם ַה ָטּהֹר |
וְ ַל ַסּ ַפּ ַחת וְ ַל ֶבּ ָה ֶרתְ (57) :להוֹרֹת ְבּיוֹם ַה ָטּ ֵמא ְ
תּוֹרת ַה ָצּ ָר ַעת:
זֹאת ַ
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אַהרֹן ֵלאמֹרַ (2) :דּ ְבּרוּ ֶאל ְבּנֵי
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֲא ֵל ֶהם | ִאישׁ ִאישׁ ִכּי יִ ְהיֶה זָב ִמ ְבּ ָשׂרוֹ זוֹבוֹ
ָט ֵמא הוּא (3) :וְ זֹאת ִתּ ְהיֶה ֻט ְמאָתוֹ ְבּזוֹבוֹ | ָרר ְבּ ָשׂרוֹ ֶאת

זוֹבוֹ אוֹ ֶה ְח ִתּים ְבּ ָשׂרוֹ ִמזּוֹבוֹ ֻט ְמאָתוֹ ִהואָ (4) :כּל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב
ֵשׁב ָע ָליו
ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ַהזָּב יִ ְט ָמא | וְ ָכל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ֵ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם
יִ ְט ָמא (5) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ | יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ֵשׁב ָע ָליו ַהזָּב |
וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (6) :וְ ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ֵ
ֵע ִבּ ְב ַשׂר
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (7) :וְ ַהנֹּג ַ
יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (8) :וְ ִכי ָירֹק
ַהזָּב | יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב(9) :
ַהזָּב ַבּ ָטּהוֹר | וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ֵע ְבּכֹל
וְ ָכל ַה ֶמּ ְר ָכּב ֲא ֶשׁר יִ ְר ַכּב ָע ָליו ַהזָּב יִ ְט ָמא (10) :וְ ָכל ַהנֹּג ַ
אוֹתם יְ ַכ ֵבּס
נּוֹשׂא ָ
ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַת ְח ָתּיו יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב | וְ ַה ֵ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (11) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ גַּע בּוֹ
ְבּג ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד
ָדיו לֹא ָשׁ ַטף ַבּ ָמּיִ ם | וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ַהזָּב וְ י ָ
וּכ ִלי ֶח ֶרשׂ ֲא ֶשׁר יִ גַּע בּוֹ ַהזָּב יִ ָשּׁ ֵבר | וְ ָכל ְכּ ִלי ֵעץ
ָה ָע ֶרבְ (12) :
ָמים
יִ ָשּׁ ֵטף ַבּ ָמּיִ ם (13) :וְ ִכי יִ ְט ַהר ַהזָּב ִמזּוֹבוֹ וְ ָס ַפר לוֹ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָדיו | וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ְבּ ַמיִ ם ַחיִּ ים וְ ָט ֵהר(14) :
ְל ָט ֳה ָרתוֹ וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ ַקּח לוֹ ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה | ָ
וּבא ִל ְפנֵי
ַ
מוֹעד וּנְ ָתנָם ֶאל ַהכּ ֵֹהן (15) :וְ ָע ָשׂה א ָֹתם
יְ הוָה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַהכּ ֵֹהן ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ָה ֶא ָחד ע ָֹלה | וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ ה ָוה
ִמזּוֹבוֹ (16) :וְ ִאישׁ ִכּי ֵת ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ָרע | וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם
ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (17) :וְ ָכל ֶבּגֶד וְ ָכל עוֹר ֲא ֶשׁר
ֻבּס ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָרע | וְ כ ַ
יִ ְהיֶה ָע ָליו ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ָרע | וְ ָר ֲחצוּ ַב ַמּיִ ם
) (18וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ִאישׁ אֹ ָתהּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ָבה ָדּם יִ ְהיֶה ז ָֹבהּ
וְ ָט ְמאוּ ַעד ָה ָע ֶרב (19) :וְ ִא ָשּׁה ִכּי ִת ְהיֶה ז ָ
ֵע ָבּהּ יִ ְט ָמא ַעד
ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ | ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים ִתּ ְהיֶה ְבנִ ָדּ ָתהּ וְ ָכל ַהנֹּג ַ
ָה ָע ֶרב (20) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ְבּנִ ָדּ ָתהּ יִ ְט ָמא | וְ כֹל ֲא ֶשׁר
ָדיו
ֵע ְבּ ִמ ְשׁ ָכּ ָבהּ | יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ֵתּ ֵשׁב ָע ָליו יִ ְט ָמא (21) :וְ ָכל ַהנֹּג ַ
ֵע ְבּ ָכל ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר
וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (22) :וְ ָכל ַהנֹּג ַ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב(23) :
ֵתּ ֵשׁב ָע ָליו | יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
וְ ִאם ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב הוּא אוֹ ַעל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר ִהוא י ֶֹשׁ ֶבת ָע ָליו
ְבּנ ְָגעוֹ בוֹ | יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב (24) :וְ ִאם ָשׁכֹב יִ ְשׁ ַכּב ִאישׁ אֹ ָתהּ
ָמים | וְ ָכל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר
וּת ִהי נִ ָדּ ָתהּ ָע ָליו וְ ָט ֵמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ְ
יִ ְשׁ ַכּב ָע ָליו יִ ְט ָמא:
ָמים ַר ִבּים ְבּלֹא ֶעת נִ ָדּ ָתהּ אוֹ
) (25וְ ִא ָשּׁה ִכּי יָזוּב זוֹב ָדּ ָמהּ י ִ
ימי נִ ָדּ ָתהּ ִתּ ְה ֶיה
אָתהּ ִכּ ֵ
ִכי ָתזוּב ַעל נִ ָדּ ָתהּ | ָכּל יְ ֵמי זוֹב ֻט ְמ ָ
זוֹבהּ
ְט ֵמאָה ִהואָ (26) :כּל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ָכּל יְ ֵמי ָ

ְכּ ִמ ְשׁ ַכּב נִ ָדּ ָתהּ יִ ְהיֶה ָלּהּ | וְ ָכל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵשׁב ָע ָליו ָט ֵמא
ָדיו
ֵע ָבּם יִ ְט ָמא | וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
יִ ְהיֶה ְכּ ֻט ְמאַת נִ ָדּ ָתהּ (27) :וְ ָכל ַהנּוֹג ַ
זּוֹבהּ |
וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (28) :וְ ִאם ָט ֲה ָרה ִמ ָ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י
אַחר ִתּ ְט ָהרַ (29) :
ָמים וְ ַ
וְ ָס ְפ ָרה ָלּהּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
אוֹתם ֶאל
ִתּ ַקּח ָלהּ ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה | וְ ֵה ִביאָה ָ
ַהכּ ֵֹהן ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד (30) :וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ֶא ָחד
יה ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ הוָה ִמזּוֹב
ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה | וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
אָתם | וְ לֹא
ַר ֶתּם ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֻטּ ְמ ָ
אָתהּ (31) :וְ ִהזּ ְ
ֻט ְמ ָ
תוֹכם (32) :זֹאת
ָמתוּ ְבּ ֻט ְמ ָ
יֻ
אָתם ְבּ ַט ְמּאָם ֶאת ִמ ְשׁ ָכּנִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ֶרע ְל ָט ְמאָה ָבהּ(33) :
ַא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
תּוֹרת ַהזָּב | ו ֲ
ַ
ָכר וְ ַלנְּ ֵק ָבה | ְ
וּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר
וְ ַה ָדּוָה ְבּנִ ָדּ ָתהּ וְ ַהזָּב ֶאת זוֹבוֹ ַלזּ ָ
יִ ְשׁ ַכּב ִעם ְט ֵמאָה:
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אַהרֹן |
אַח ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי ֲ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֲ
אמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַדּ ֵבּר
ָמתוַּ (2) :ויֹּ ֶ
ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויּ ֻ
יך וְ אַל ָיבֹא ְב ָכל ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת |
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ֶאל ֲ
ֶאל ְפּנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל ָהאָרֹן וְ לֹא יָמוּת ִכּי ֶבּ ָענָן ֵא ָר ֶאה ַעל
אַהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר
ַה ַכּפּ ֶֹרתְ (3) :בּזֹאת ָיבֹא ֲ
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד
ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלהְ (4) :כּתֹנֶת ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ ִ
ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף | ִבּ ְג ֵדי
וּב ִמ ְצנ ֶ
ַחגֹּר ְ
אַבנֵט ַבּד י ְ
וּב ְ
יִ ְהיוּ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ְ
ֲדת ְבּנֵי
וּמ ֵאת ע ַ
וּל ֵב ָשׁםֵ (5) :
ק ֶֹדשׁ ֵהם וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ְ
ירי ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת | וְ אַיִ ל ֶא ָחד ְלע ָֹלה(6) :
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵ
וּב ַעד
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ | וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
וְ ִה ְק ִריב ֲ
ֱמיד א ָֹתם ִל ְפנֵי יְ הוָה
ירם | וְ ֶהע ִ
ֵבּיתוֹ (7) :וְ ָל ַקח ֶאת ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
גּוֹרלוֹת |
ירם ָ
אַהרֹן ַעל ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
ָתן ֲ
מוֹעד (8) :וְ נ ַ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַהרֹן ֶאת
גוֹרל ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵל (9) :וְ ִה ְק ִריב ֲ
גּוֹרל ֶא ָחד ַליהוָה וְ ָ
ָ
גּוֹרל ַליהוָה | וְ ָע ָשׂהוּ ַח ָטּאת(10) :
ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
ֳמד ַחי ִל ְפנֵי יְ הוָה
גּוֹרל ַל ֲע ָזאזֵל ָיע ַ
וְ ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו | ְל ַשׁ ַלּח אֹתוֹ ַל ֲעזָאזֵל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה (11) :וְ ִה ְק ִריב
וּב ַעד ֵבּיתוֹ | וְ ָשׁ ַחט
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
ֲ
ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ (12) :וְ ָל ַקח ְמלֹא ַה ַמּ ְח ָתּה ַגּ ֲח ֵלי ֵאשׁ
וּמלֹא ָח ְפנָיו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים ַדּ ָקּה |
ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה ְ

ָתן ֶאת ַה ְקּט ֶֹרת ַעל ָה ֵאשׁ ִל ְפנֵי
וְ ֵה ִביא ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת (13) :וְ נ ַ
יְ הוָה | וְ ִכ ָסּה ֲענַן ַה ְקּט ֶֹרת ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵעדוּת וְ לֹא
יָמוּת (14) :וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ִהזָּה ְב ֶא ְצ ָבּעוֹ ַעל ְפּנֵי ַה ַכּפֹּ ֶרת
ֵק ְד ָמה | וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ַיזֶּה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ:
) (15וְ ָשׁ ַחט ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמוֹ ֶאל
ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת | וְ ָע ָשׂה ֶאת ָדּמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַדם ַה ָפּר וְ ִהזָּה
אֹתוֹ ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת (16) :וְ ִכ ֶפּר ַעל ַהקּ ֶֹדשׁ
ֲשׂה
ֹאתם | וְ ֵכן ַיע ֶ
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וּמ ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אָדם לֹא
תוֹך ֻט ְמא ָֹתם (17) :וְ ָכל ָ
מוֹעד ַהשּׁ ֵֹכן ִא ָתּם ְבּ ְ
ְלא ֶֹהל ֵ
מוֹעד ְבּבֹאוֹ ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ַעד ֵצאתוֹ | וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ
יִ ְהיֶה ְבּא ֶֹהל ֵ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ ְ
ְ
ָצא ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
וּב ַעד ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל (18) :וְ י ָ
וּמ ַדּם ַה ָשּׂ ִעיר
ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו | וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר ִ
ָתן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב (19) :וְ ִהזָּה ָע ָליו ִמן ַה ָדּם
וְ נ ַ
ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים | וְ ִט ֲהרוֹ וְ ִק ְדּשׁוֹ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח |
) (20וְ ִכ ָלּה ִמ ַכּ ֵפּר ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ֶה ָחי (21) :וְ ָס ַמ ְך ֲ
אַהרֹן ֶאת ְשׁ ֵתּי ידו
ַדּה ָע ָליו ֶאת ָכּל עֲוֹנֹת
ָדיו קרי[ ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתו ָ
]י ָ
ָתן א ָֹתם ַעל
ֹאתם | וְ נ ַ
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָכּל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ָשׂא
רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ִשׁ ַלּח ְבּיַד ִאישׁ ִע ִתּי ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה (22) :וְ נ ָ
ֵרה | וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר
ַה ָשּׂ ִעיר ָע ָליו ֶאת ָכּל עֲוֹנ ָֹתם ֶאל ֶא ֶרץ ְגּז ָ
מוֹעד ָ
אַהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
וּבא ֲ
ַבּ ִמּ ְד ָבּרָ (23) :
וּפ ַשׁט ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַה ָבּד
יחם ָשׁם (24) :וְ ָר ַחץ ֶאת
ֲא ֶשׁר ָל ַבשׁ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ | וְ ִהנִּ ָ
ָצא וְ ָע ָשׂה ֶאת
ָדיו | וְ י ָ
ְבּ ָשׂרוֹ ַב ַמּיִ ם ְבּ ָמקוֹם ָקדוֹשׁ וְ ָל ַבשׁ ֶאת ְבּג ָ
וּב ַעד ָה ָעם (25) :וְ ֵאת ֵח ֶלב
ע ָֹלתוֹ וְ ֶאת ע ַֹלת ָה ָעם וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
ַק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה (26) :וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל
ַה ַח ָטּאת י ְ
אַח ֵרי ֵכן יָבוֹא ֶאל
ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם | וְ ֲ
יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ַה ַמּ ֲחנֶה (27) :וְ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת וְ ֵאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר
יוֹציא ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | וְ ָשׂ ְרפוּ
הוּבא ֶאת ָדּ ָמם ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ִ
ָ
ָב ֵאשׁ ֶאת עֹר ָֹתם וְ ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם וְ ֶאת ִפּ ְר ָשׁם (28) :וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתם
אַח ֵרי ֵכן יָבוֹא ֶאל
ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם | וְ ֲ
יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
יעי
עוֹלם | ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ַמּ ֲחנֶה (29) :וְ ָהיְ ָתה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
יכם וְ ָכל ְמ ָל ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְתּ ַענּוּ ֶאת נ ְ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ
יכם
ֲל ֶ
תוֹכ ֶכםִ (30) :כּי ַביּוֹם ַהזֶּה יְ ַכ ֵפּר ע ֵ
ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
יכם ִל ְפנֵי יְ הוָה ִתּ ְט ָהרוּ(31) :
ֹאת ֶ
ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם | ִמכֹּל ַחטּ ֵ

עוֹלם:
יכם | ֻח ַקּת ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִהיא ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
ַא ֶשׁר יְ ַמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ ְל ַכ ֵהן
) (32וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ו ֲ
ַתּ ַחת ִ
אָביו | וְ ָל ַבשׁ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַה ָבּד ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ (33) :וְ ִכ ֶפּר ֶאת
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח יְ ַכ ֵפּר | וְ ַעל
ִמ ְק ַדּשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ֹהנִ ים וְ ַעל ָכּל ַעם ַה ָקּ ָהל יְ ַכ ֵפּר (34) :וְ ָהיְ ָתה זֹּאת ָל ֶכם
ַהכּ ֲ
ֹאתם ַ
עוֹלם ְל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ַחטּ ָ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה |
ְל ֻח ַקּת ָ
ַעשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ַויּ ַ
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אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
יהם | זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יְ הוָה ֵלאמֹרִ (3) :אישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט שׁוֹר אוֹ
ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ַבּ ַמּ ֲחנֶה | אוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה (4) :וְ ֶאל
מוֹעד לֹא ֱה ִביאוֹ ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַליהוָה ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֵח ֵשׁב ָל ִאישׁ ַההוּא ָדּם ָשׁ ָפ ְך וְ נִ ְכ ַרת ָה ִאישׁ ַההוּא
יְ הוָה | ָדּם י ָ
יהם
ָביאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוְֹ (5) :ל ַמ ַען ֲא ֶשׁר י ִ
יאם ַליהוָה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל
ֶה ִב ֻ
ֲא ֶשׁר ֵהם ז ְֹב ִחים ַעל ְפּ ֵני ַה ָשּׂ ֶדה ו ֱ
ָרק
אוֹתם (6) :וְ ז ַ
ָבחוּ ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה ָ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן | וְ ז ְ
ֵ
מוֹעד | וְ ִה ְק ִטיר
ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ָדּם ַעל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יהם
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה (7) :וְ לֹא יִ ְז ְבּחוּ עוֹד ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
ַה ֵח ֶלב ְל ֵר ַ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה זֹּאת
אַח ֵר ֶ
ירם ֲא ֶשׁר ֵהם זֹנִ ים ֲ
ַל ְשּׂ ִע ִ
יהם | ֻח ַקּת ָ
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַא ֵל ֶהם תּ ַ
ָל ֶהם ְלדֹר ָֹתם (8) :ו ֲ
ָבח (9) :וְ ֶאל
ֲלה ע ָֹלה אוֹ ז ַ
תוֹכם | ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּמן ַהגֵּר ֲא ֶשׁר יָגוּר ְבּ ָ
ִ
יאנּוּ ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ ַליהוָה | וְ נִ ְכ ַרת
ֶפּ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד לֹא יְ ִב ֶ
וּמן ַהגֵּר
ָה ִאישׁ ַההוּא ֵמ ַע ָמּיו (10) :וְ ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֶפשׁ ָהא ֶֹכ ֶלת ֶאת
ָת ִתּי ָפנַי ַבּנּ ֶ
ֹאכל ָכּל ָדּם | וְ נ ַ
תוֹכם ֲא ֶשׁר י ַ
ַהגָּר ְבּ ָ
ֶפשׁ ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ָדּם
ַה ָדּם וְ ִה ְכ ַר ִתּי א ָֹתהּ ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהִּ (11) :כּי נ ֶ
יכם | ִכּי
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ַאנִ י נְ ַת ִתּיו ָל ֶכם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
ִהוא ו ֲ
ַה ָדּם הוּא ַבּנּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל
ֶפשׁ יְ ַכ ֵפּרַ (12) :על ֵכּן ַ
ֹאכל ָדּם:
תוֹכ ֶכם לֹא י ַ
ֹאכל ָדּם | וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
ֶפשׁ ִמ ֶכּם לֹא ת ַ
נֶ
וֹכם ֲא ֶשׁר
וּמן ַהגֵּר ַהגָּר ְבּת ָ
) (13וְ ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֵאָכל | וְ ָשׁ ַפ ְך ֶאת ָדּמוֹ וְ ִכ ָסּהוּ
יָצוּד ֵציד ַחיָּה אוֹ עוֹף ֲא ֶשׁר י ֵ
ַפשׁוֹ הוּא ָוא ַֹמר ִל ְב ֵני
ֶפשׁ ָכּל ָבּ ָשׂר ָדּמוֹ ְבנ ְ
ֶבּ ָע ָפרִ (14) :כּי נ ֶ

ֶפשׁ ָכּל ָבּ ָשׂר ָדּמוֹ ִהוא
ֹאכלוּ | ִכּי נ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּם ָכּל ָבּ ָשׂר לֹא ת ֵ
וּט ֵר ָפה
ֹאכל נְ ֵב ָלה ְ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
ָכּל א ְֹכ ָליו יִ ָכּ ֵרת (15) :וְ ָכל נ ֶ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב
ָבּ ֶא ְז ָרח ַ
וּבגֵּר | וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
וּב ָשׂרוֹ לֹא יִ ְר ָחץ | וְ נ ָ
וְ ָט ֵהר (16) :וְ ִאם לֹא יְ ַכ ֵבּס ְ
Leviticus Chapter 18
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ַ
ֲשׂה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
יכםְ (3) :כּ ַמע ֵ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י
ֲשׂה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
וּכ ַמע ֵ
ֲא ֶשׁר יְ ַשׁ ְב ֶתּם ָבּהּ לֹא ַתעֲשׂוּ | ְ
יהם לֹא ֵת ֵלכוֶּ (4) :את
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה לֹא ַתעֲשׂוּ ְ
ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַתּעֲשׂוּ וְ ֶאת ֻחקּ ַֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם | ֲאנִ י יְ הוָה
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ֲא ֶשׁר ַי ֲע ֶשׂה
יכםְ (5) :
ֱאל ֵֹה ֶ
אָדם ו ַ
א ָֹתם ָה ָ
ָחי ָבּ ֶהם | ֲאנִ י יְ הוָהִ (6) :אישׁ ִאישׁ ֶאל ָכּל
) (7
ְשׁ ֵאר ְבּ ָשׂרוֹ לֹא ִת ְק ְרבוּ ְלגַלּוֹת ֶע ְרוָה | ֲאנִ י יְ הוָה:
ַלּה
ַלּה | ִא ְמּ ָך ִהוא לֹא ְתג ֶ
יך וְ ֶע ְרוַת ִא ְמּ ָך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
ֶע ְרוַת ִ
ֶע ְרו ָ
יך ִהוא:
אָב ָ
ַלּה | ֶע ְרוַת ִ
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
ָתהֶּ (8) :ע ְרוַת ֵא ֶשׁת ִ
מוֹל ֶדת ַבּיִ ת אוֹ
יך אוֹ ַבת ִא ֶמּ ָך ֶ
אָב ָ
חוֹת ָך ַבת ִ
)ֶ (9ע ְרוַת ֲא ְ
ָתןֶ (10) :ע ְרוַת ַבּת ִבּנְ ָך אוֹ ַבת
ַלּה ֶע ְרו ָ
מוֹל ֶדת חוּץ | לֹא ְתג ֶ
ֶ
ָת ָך ֵהנָּהֶ (11) :ע ְרוַת ַבּת
ָתן | ִכּי ֶע ְרו ְ
ַלּה ֶע ְרו ָ
ִבּ ְתּ ָך לֹא ְתג ֶ
ַלּה ֶע ְרו ָ
חוֹת ָך ִהוא | לֹא ְתג ֶ
יך ֲא ְ
אָב ָ
מוֹל ֶדת ִ
יך ֶ
אָב ָ
ֵא ֶשׁת ִ
ָתהּ:
יך ִהוא:
אָב ָ
ַלּה | ְשׁ ֵאר ִ
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
)ֶ (12ע ְרוַת ֲאחוֹת ִ
ַלּה | ִכּי ְשׁ ֵאר ִא ְמּ ָך ִהוא:
)ֶ (13ע ְרוַת ֲאחוֹת ִא ְמּ ָך לֹא ְתג ֵ
ַלּה | ֶאל ִא ְשׁתּוֹ לֹא ִת ְק ָרב
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
)ֶ (14ע ְר ַות ֲא ִחי ִ
ַלּה | ֵא ֶשׁת ִבּנְ ָך ִהוא
דּ ָֹד ְת ָך ִהואֶ (15) :ע ְרוַת ַכּ ָלּ ְת ָך לֹא ְתג ֵ
ַלּה | ֶע ְרוַת
יך לֹא ְתג ֵ
אָח ָ
ָתהֶּ (16) :ע ְרוַת ֵא ֶשׁת ִ
ַלּה ֶע ְרו ָ
לֹא ְתג ֶ
ַלּה | ֶאת ַבּת
וּב ָתּהּ לֹא ְתג ֵ
יך ִהואֶ (17) :ע ְרוַת ִא ָשּׁה ִ
אָח ָ
ִ
ָתהּ ַשׁ ֲא ָרה ֵהנָּה ִז ָמּה
ְבּנָהּ וְ ֶאת ַבּת ִבּ ָתּהּ לֹא ִת ַקּח ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
ָתהּ
ִהוא (18) :וְ ִא ָשּׁה ֶאל ֲאח ָֹתהּ לֹא ִת ָקּח | ִל ְצרֹר ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
אָתהּ | לֹא ִת ְק ַרב
ֶיה (19) :וְ ֶאל ִא ָשּׁה ְבּנִ ַדּת ֻט ְמ ָ
יה ְבּ ַחיּ ָ
ָע ֶל ָ
ָרע
ית ָך לֹא ִת ֵתּן ְשׁ ָכ ְב ְתּ ָך ְלז ַ
ֲמ ְ
ָתהּ (20) :וְ ֶאל ֵא ֶשׁת ע ִ
ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
ֲביר ַלמּ ֶֹל ְך | וְ לֹא
ֲך לֹא ִת ֵתּן ְל ַהע ִ
ַרע ָ
וּמזּ ְ
| ְל ָט ְמאָה ָבהִּ (21) :
ָכר לֹא ִת ְשׁ ַכּב
יך ֲאנִ י יְ הוָה (22) :וְ ֶאת ז ָ
ְת ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם ֱאל ֶֹה ָ
תּוֹע ָבה ִהואְ (23) :
וּב ָכל ְבּ ֵה ָמה לֹא ִת ֵתּן
ֵ
ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה |

ְשׁ ָכ ְב ְתּ ָך ְל ָט ְמאָה ָבהּ | וְ ִא ָשּׁה לֹא ַת ֲעמֹד ִל ְפנֵי ְב ֵה ָמה ְל ִר ְב ָעהּ
ֶתּ ֶבל הוּא (24) :אַל ִתּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכל ֵא ֶלּה | ִכּי ְב ָכל ֵא ֶלּה נִ ְט ְמאוּ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
ָא ְפקֹד
אָרץ ו ֶ
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
ֵיכם (25) :ו ִ
אַתּם
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶ
יהְ (26) :
אָרץ ֶאת י ְֹשׁ ֶב ָ
ַתּ ִקא ָה ֶ
יה | ו ָ
עֲוֹנָהּ ָע ֶל ָ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה |
ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ִמכֹּל ַה ֵ
ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
תּוֹעבֹת ָה ֵאל
תוֹכ ֶכםִ (27) :כּי ֶאת ָכּל ַה ֵ
אָרץ (28) :וְ לֹא
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
ֵיכם | ו ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
ָעשׂוּ אַנְ ֵשׁי ָה ֶ
אָרץ ֶא ְת ֶכם ְבּ ַט ַמּ ֲא ֶכם א ָֹתהּ | ַכּ ֲא ֶשׁר ָקאָה ֶאת ַהגּוֹי
ָת ִקיא ָה ֶ
תּוֹעבוֹת ָה ֵא ֶלּה |
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
ֵיכםִ (29) :כּי ָכּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת
וְ נִ ְכ ְרתוּ ַהנְּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּםְ (30) :
ֵיכם
תּוֹעבֹת ֲא ֶשׁר ַנ ֲעשׂוּ ִל ְפנ ֶ
ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ֵמ ֻחקּוֹת ַה ֵ
יכם:
וְ לֹא ִת ַטּ ְמּאוּ ָבּ ֶהם | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
Leviticus Chapter 19
ֲדת ְבּנֵי
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ָכּל ע ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ | ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִ י יְ הוָה
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יראוּ וְ ֶאת ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ |
אָביו ִתּ ָ
יכםִ (3) :אישׁ ִאמּוֹ וְ ִ
ֱאל ֵֹה ֶ
ילים וֵאל ֵֹהי ַמ ֵסּ ָכה
יכם (4) :אַל ִתּ ְפנוּ ֶאל ָה ֱא ִל ִ
ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
לֹא ַתעֲשׂוּ ָל ֶכם | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֶבח
יכם (5) :וְ ִכי ִת ְז ְבּחוּ ז ַ
ֵאָכל
ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה | ִל ְרצֹנְ ֶכם ִתּ ְז ָבּ ֻחהוְּ (6) :בּיוֹם ִז ְב ֲח ֶכם י ֵ
ישׁי ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף (7) :וְ ִאם
נּוֹתר ַעד יוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וּמ ָמּ ֳח ָרת | וְ ַה ָ
ִ
ֵר ֶצה (8) :וְ א ְֹכ ָליו
ישׁי | ִפּגּוּל הוּא לֹא י ָ
ֵאָכל ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵהאָכֹל י ֵ
ֶפשׁ ַה ִהוא
עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא ִכּי ֶאת ק ֶֹדשׁ יְ הוָה ִח ֵלּל | וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
יהְ (9) :
ֵמ ַע ֶמּ ָ
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט (10) :וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא
ָשׂ ְד ָך ִל ְקצֹר | וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
וּפ ֶרט ַכּ ְר ְמ ָך לֹא ְת ַל ֵקּט | ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י
עוֹלל ֶ
ְת ֵ
יכם (11) :לֹא ִתּ ְגנֹבוּ | וְ לֹא ְת ַכ ֲחשׁוּ וְ לֹא ְת ַשׁ ְקּרוּ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ִאישׁ ַבּע ִ
ֲמיתוֹ (12) :וְ לֹא ִת ָשּׁ ְבעוּ ִב ְשׁ ִמי ַל ָשּׁ ֶקר | וְ ִח ַלּ ְל ָתּ ֶאת
ֲך וְ לֹא ִת ְגזֹל |
יך ֲאנִ י יְ הוָה (13) :לֹא ַת ֲעשֹׁק ֶאת ֵרע ָ
ֵשׁם ֱאל ֶֹה ָ
לֹא ָת ִלין ְפּע ַ
ֻלּת ָשׂ ִכיר ִא ְתּ ָך ַעד בּ ֶֹקר (14) :לֹא ְת ַק ֵלּל ֵח ֵרשׁ
יך ֲאנִ י יְ הוָה(15) :
את ֵמּ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
וְ ִל ְפנֵי ִעוֵּר לֹא ִת ֵתּן ִמ ְכשֹׁל | וְ י ֵ
לֹא ַתעֲשׂוּ ָעוֶל ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט לֹא ִת ָשּׂא ְפנֵי ָדל וְ לֹא ֶת ְה ַדּר ְפּ ֵני גָדוֹל |
יך לֹא ַת ֲעמֹד
ית ָך (16) :לֹא ֵת ֵל ְך ָר ִכיל ְבּ ַע ֶמּ ָ
ֲמ ֶ
ְבּ ֶצ ֶדק ִתּ ְשׁפֹּט ע ִ

יך ִבּ ְל ָב ֶב ָך |
אָח ָ
ַעל ַדּם ֵר ֶע ָך | ֲאנִ י יְ הוָה (17) :לֹא ִת ְשׂנָא ֶאת ִ
ית ָך וְ לֹא ִת ָשּׂא ָע ָליו ֵח ְטא (18) :לֹא
ֲמ ֶ
יח ֶאת ע ִ
תּוֹכ ַ
ִ
הוֹכ ַח
ֵ
ֲך ָכּ ָ
אָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
ִתקֹּם וְ לֹא ִתטֹּר ֶאת ְבּנֵי ַע ֶמּ ָך וְ ַ
מוֹך | ֲאנִ י יְ הוָה:
יע ִכּ ְלאַיִ ם ָשׂ ְד ָך לֹא
)ֶ (19את ֻחקּ ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ְבּ ֶה ְמ ְתּ ָך לֹא ַת ְר ִבּ ַ
יך:
ֲלה ָע ֶל ָ
וּבגֶד ִכּ ְלאַיִ ם ַשׁ ַע ְטנֵז לֹא ַיע ֶ
ִת ְז ַרע ִכּ ְלאָיִ ם | ֶ
ֶח ֶר ֶפת
ֶרע וְ ִהוא ִשׁ ְפ ָחה נ ֱ
) (20וְ ִאישׁ ִכּי יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ִא ָשּׁה ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ְל ִאישׁ וְ ָה ְפ ֵדּה לֹא נִ ְפ ָדּ ָתה אוֹ ֻח ְפ ָשׁה לֹא נִ ַתּן ָלהּ | ִבּקּ ֶֹרת ִתּ ְהיֶה
יוּמתוּ ִכּי לֹא ֻח ָפּ ָשׁה (21) :וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליהוָה ֶאל
לֹא ְ
אָשׁם (22) :וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ְבּ ֵאיל
מוֹעד | ֵאיל ָ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אָשׁם ִל ְפנֵי יְ הוָה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא | וְ נִ ְס ַלח לוֹ
ָה ָ
ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא:
ֲר ְל ֶתּם
אָרץ וּנְ ַט ְע ֶתּם ָכּל ֵעץ ַמ ֲא ָכל ַוע ַ
) (23וְ ִכי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
אָכל:
ֲר ִלים לֹא ֵי ֵ
ָע ְר ָלתוֹ ֶאת ִפּ ְריוֹ | ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים יִ ְהיֶה ָל ֶכם ע ֵ
לּוּלים ַליהוָה:
יעת יִ ְהיֶה ָכּל ִפּ ְריוֹ | ק ֶֹדשׁ ִה ִ
וּב ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
)ַ (24
הוֹסיף ָל ֶכם ְתּבוּאָתוֹ
ֹאכלוּ ֶאת ִפּ ְריוֹ ְל ִ
ישׁת תּ ְ
וּב ָשּׁנָה ַה ֲח ִמ ִ
)ַ (25
ַחשׁוּ
אכלוּ ַעל ַה ָדּם | לֹא ְתנ ֲ
יכם (26) :לֹא תֹ ְ
| ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ לֹא ְתעוֹנֵנוּ (27) :לֹא ַת ִקּפוּ ְפּאַת ר ְ
ֹאשׁ ֶכם | וְ לֹא ַת ְשׁ ִחית ֵאת
וּכתֹ ֶבת
ֶפשׁ לֹא ִת ְתּנוּ ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ְ
ֶך (28) :וְ ֶשׂ ֶרט ָלנ ֶ
ְפּאַת ְז ָקנ ָ
ֲקע לֹא ִת ְתּנוּ ָבּ ֶכם | ֲאנִ י יְ הוָה (29) :אַל ְתּ ַח ֵלּל ֶאת ִבּ ְתּ ָך
ַקע ַ
וּמ ְלאָה ָה ֶ
אָרץ ָ
ְל ַה ְז ָ
אָרץ ִז ָמּהֶ (30) :את
נוֹתהּ | וְ לֹא ִת ְזנֶה ָה ֶ
יראוּ | ֲאנִ י יְ הוָה (31) :אַל ִתּ ְפנוּ
וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָ
ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ִ
ֶאל ָהאֹבֹת וְ ֶאל ַהיִּ ְדּעֹנִ ים אַל ְתּ ַב ְקשׁוּ ְל ָט ְמאָה ָב ֶהם | ֲאנִ י
ָקן |
יכםִ (32) :מ ְפּנֵי ֵשׂ ָ
יבה ָתּקוּם וְ ָה ַד ְר ָתּ ְפּנֵי ז ֵ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יך ֲאנִ י יְ הוָה:
את ֵמּ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
וְ י ֵ
אַר ְצ ֶכם | לֹא תוֹנוּ אֹתוְֹ (34) :כּ ֶא ְז ָרח
) (33וְ ִכי יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר ְבּ ְ
ֵרים
מוֹך ִכּי ג ִ
אָה ְב ָתּ לוֹ ָכּ ָ
ִמ ֶכּם יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַהגֵּר ַהגָּר ִא ְתּ ֶכם וְ ַ
יכם (35) :לֹא ַתעֲשׂוּ
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֱהיִ ֶ
ֹאזנֵי ֶצ ֶדק
שׂוּרה (36) :מ ְ
וּב ְמּ ָ
ָעוֶל ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט | ַבּ ִמּ ָדּה ַבּ ִמּ ְשׁ ָקל ַ
יפת ֶצ ֶדק וְ ִהין ֶצ ֶדק יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ֲאנִ י יְ הוָה
אַבנֵי ֶצ ֶדק ֵא ַ
ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םְ (37) :
הוֹצ ִ
יכם ֲא ֶשׁר ֵ
ֱאל ֵֹה ֶ
יתם א ָֹתם | ֲאנִ י יְ הוָה:
ֲשׂ ֶ
ֶאת ָכּל ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ָכּל ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַוע ִ
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ֹאמר
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (2) :וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל תּ ַ
וּמן ַהגֵּר ַהגָּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן
ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אָרץ יִ ְר ְגּ ֻמהוּ ָב ֶ
ַרעוֹ ַלמּ ֶֹל ְך מוֹת ָ
ִמזּ ְ
ַאנִ י
אָבן (3) :ו ֲ
יוּמת | ַעם ָה ֶ
ֶא ֵתּן ֶאת ָפּנַי ָבּ ִאישׁ ַההוּא וְ ִה ְכ ַר ִתּי אֹתוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ | ִכּי
וּל ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם
ָתן ַלמּ ֶֹל ְך ְל ַמ ַען ַט ֵמּא ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְ
ַרעוֹ נ ַ
ִמזּ ְ
ֵיהם ִמן
אָרץ ֶאת ֵעינ ֶ
ַע ִלימוּ ַעם ָה ֶ
ָק ְד ִשׁי (4) :וְ ִאם ַה ְע ֵלם י ְ
ַרעוֹ ַלמּ ֶֹל ְך | ְל ִב ְל ִתּי ָה ִמית אֹתוֹ(5) :
ָה ִאישׁ ַההוּא ְבּ ִתתּוֹ ִמזּ ְ
וּב ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ | וְ ִה ְכ ַר ִתּי אֹתוֹ
וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֲאנִ י ֶאת ָפּנַי ָבּ ִאישׁ ַההוּא ְ
אַח ֵרי ַהמּ ֶֹל ְך ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם(6) :
אַח ָריו ִל ְזנוֹת ֲ
וְ ֵאת ָכּל ַהזֹּנִ ים ֲ
יהם |
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּ ְפנֶה ֶאל ָהאֹבֹת וְ ֶאל ַהיִּ ְדּעֹנִ ים ִל ְזנוֹת אַ ֲח ֵר ֶ
וְ ַהנּ ֶ
ָת ִתּי ֶאת ָפּנַי ַבּנּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא וְ ִה ְכ ַר ִתּי אֹתוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ(7) :
וְ נ ַ
יכם(8) :
יתם ְקד ִֹשׁים | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ
יתם א ָֹתם | ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכם:
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי ַוע ִ
ְ
)ִ (9כּי ִאישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יְ ַק ֵלּל ֶאת ִ
יוּמת |
אָביו וְ ֶאת ִאמּוֹ מוֹת ָ
אָביו וְ ִאמּוֹ ִק ֵלּל ָדּ ָמיו בּוֹ (10) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ נְ אַף ֶאת ֵא ֶשׁת
ִ
ֹאָפת:
יוּמת ַהנּ ֵֹאף וְ ַהנּ ֶ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ נְ אַף ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ | מוֹת ַ
אָביו ֶע ְרוַת ִ
) (11וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ֵא ֶשׁת ִ
אָביו ִגּ ָלּה | מוֹת
יהם ָבּם (12) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ַכּ ָלּתוֹ
ֵיהם ְדּ ֵמ ֶ
יוּמתוּ ְשׁנ ֶ
ְ
יהם ָבּם (13) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֵיהם | ֶתּ ֶבל ָעשׂוּ ְדּ ֵמ ֶ
יוּמתוּ ְשׁנ ֶ
מוֹת ְ
תּוֹע ָבה ָעשׂוּ ְשׁנ ֶ
יוּמתוּ
ֵיהם | מוֹת ָ
ָכר ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה ֵ
יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ז ָ
יהם ָבּם (14) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ִא ָשּׁה וְ ֶאת ִא ָמּהּ ִז ָמּה
ְדּ ֵמ ֶ
תוֹכ ֶכם:
ִהוא | ָבּ ֵאשׁ יִ ְשׂ ְרפוּ אֹתוֹ וְ ֶא ְת ֶהן וְ לֹא ִת ְהיֶה ִז ָמּה ְבּ ְ
יוּמת | וְ ֶאת
) (15וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ְשׁ ָכ ְבתּוֹ ִבּ ְב ֵה ָמה מוֹת ָ
ַה ְבּ ֵה ָמה ַתּ ֲהרֹגוּ (16) :וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ַרב ֶאל ָכּל ְבּ ֵה ָמה
יוּמתוּ
ְל ִר ְב ָעה א ָֹתהּ וְ ָה ַר ְג ָתּ ֶאת ָה ִא ָשּׁה וְ ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה | מוֹת ָ
אָביו אוֹ ַבת
יהם ָבּם (17) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ֲאחֹתוֹ ַבּת ִ
ְדּ ֵמ ֶ
ָתהּ וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת ֶע ְרוָתוֹ ֶח ֶסד הוּא
ִאמּוֹ וְ ָראָה ֶאת ֶע ְרו ָ
וְ נִ ְכ ְרתוּ ְל ֵעינֵי ְבּנֵי ַע ָמּם | ֶע ְרוַת ֲאחֹתוֹ ִגּ ָלּה עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא(18) :
ָתהּ ֶאת ְמק ָֹרהּ
וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ִא ָשּׁה ָדּוָה וְ ִג ָלּה ֶאת ֶע ְרו ָ
ֵיהם ִמ ֶקּ ֶרב
יה | וְ נִ ְכ ְרתוּ ְשׁנ ֶ
ֱרה וְ ִהיא ִגּ ְלּ ָתה ֶאת ְמקוֹר ָדּ ֶמ ָ
ֶהע ָ
ַלּה | ִכּי
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
ַאחוֹת ִ
ַע ָמּם (19) :וְ ֶע ְרוַת ֲאחוֹת ִא ְמּ ָך ו ֲ
ֱרה עֲוֹנָם יִ ָשּׂאוּ (20) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת
ֶאת ְשׁ ֵארוֹ ֶהע ָ
ירים י ֻ
ֲר ִ
דּ ָֹדתוֹ ֶע ְרוַת דֹּדוֹ ִגּ ָלּה | ֶח ְטאָם יִ ָשּׂאוּ ע ִ
ָמתוּ (21) :וְ ִאישׁ
ירים
ֲר ִ
אָחיו ִגּ ָלּה ע ִ
אָחיו נִ ָדּה ִהוא | ֶע ְרוַת ִ
ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ֵא ֶשׁת ִ

יתם
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ָכּל ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַוע ִ
יִ ְהיוְּ (22) :
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה
א ָֹתם | וְ לֹא ָת ִקיא ֶא ְת ֶכם ָה ֶ
ָל ֶשׁ ֶבת ָבּהּ (23) :וְ לֹא ֵת ְלכוּ ְבּ ֻחקֹּת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח
ָאָקץ ָבּםָ (24) :וא ַֹמר ָל ֶכם
ֵיכם | ִכּי ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה ָעשׂוּ ו ֻ
ִמ ְפּנ ֶ
ַאנִ י ֶא ְתּ ֶננָּה ָל ֶכם ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ ֶא ֶרץ
אַד ָמ ָתם ו ֲ
ירשׁוּ ֶאת ְ
אַתּם ִתּ ְ
ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן
וּד ָבשׁ | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
זַ
ָה ַע ִמּים (25) :וְ ִה ְב ַדּ ְל ֶתּם ֵבּין ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרה ַל ְטּ ֵמאָה וּ ֵבין
יכם ַבּ ְבּ ֵה ָמה
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ָהעוֹף ַה ָטּ ֵמא ַל ָטּהֹר | וְ לֹא ְת ַשׁ ְקּצוּ ֶאת נ ְ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ָל ֶכם
וּבעוֹף ְ
ָ
ָאַב ִדּל
יתם ִלי ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִ י יְ הוָה | ו ְ
ְל ַט ֵמּא (26) :וִ ְהיִ ֶ
ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי (27) :וְ ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי יִ ְהיֶה
יהם
יוּמתוּ | ָבּ ֶא ֶבן יִ ְר ְגּמוּ א ָֹתם ְדּ ֵמ ֶ
ָב ֶהם אוֹב אוֹ יִ ְדּעֹנִ י מוֹת ָ
ָבּם:
Leviticus Chapter 21
אַהרֹן |
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֲ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ַהכּ ֲ
)ַ (1ויּ ֶ
ֶפשׁ לֹא יִ ַטּ ָמּא ְבּ ַע ָמּיוִ (2) :כּי ִאם ִל ְשׁ ֵארוֹ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְלנ ֶ
וְ ַ
אָחיו(3) :
וּל ִ
וּל ִבתּוֹ ְ
אָביו וְ ִל ְבנוֹ ְ
וּל ִ
ַה ָקּרֹב ֵא ָליו | ְל ִאמּוֹ ְ
רוֹבה ֵא ָליו ֲא ֶשׁר לֹא ָהיְ ָתה ְל ִאישׁ | ָלהּ
תוּלה ַה ְקּ ָ
וְ ַל ֲאחֹתוֹ ַה ְבּ ָ
יִ ַטּ ָמּא (4) :לֹא יִ ַטּ ָמּא ַבּ ַעל ְבּ ַע ָמּיו | ְל ֵה ַחלּוֹ (5) :לֹא יקרחה
ַלּחוּ |
וּפאַת ְז ָקנָם לֹא יְ ג ֵ
ֹאשׁם ְ
]יִ ְק ְרחוּ קרי[ ָק ְר ָחה ְבּר ָ
יהם וְ לֹא
וּב ְב ָשׂ ָרם לֹא יִ ְשׂ ְרטוּ ָשׂ ָר ֶטתְ (6) :קד ִֹשׁים יִ ְהיוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
ִ
יהם ֵהם
יהם | ִכּי ֶאת ִא ֵשּׁי יְ הוָה ֶל ֶחם ֱאל ֵֹה ֶ
יְ ַח ְלּלוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹה ֶ
ַח ָל ָלה לֹא יִ ָקּחוּ וְ ִא ָשּׁה
יבם וְ ָהיוּ ק ֶֹדשִׁ (7) :א ָשּׁה זֹנָה ו ֲ
ַמ ְק ִר ִ
ישׁהּ לֹא יִ ָקּחוּ | ִכּי ָקדֹשׁ הוּא ֵלאל ָֹהיו(8) :
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
ְגּ ָ
יך הוּא ַמ ְק ִריב | ָקדֹשׁ יִ ְהיֶה ָלּ ְך ִכּי
וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ִכּי ֶאת ֶל ֶחם ֱאל ֶֹה ָ
וּבת ִאישׁ כּ ֵֹהן ִכּי ֵת ֵחל ִל ְזנוֹת |
ָקדוֹשׁ ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכםַ (9) :
) (10וְ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל
יה ִהיא ְמ ַח ֶלּ ֶלת ָבּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף:
אָב ָ
ֶאת ִ
וּמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ
יוּצק ַעל רֹאשׁוֹ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ִ
ֵמ ֶא ָחיו ֲא ֶשׁר ַ
ָדיו לֹא יִ ְפרֹם:
וּבג ָ
ָדים | ֶאת רֹאשׁוֹ לֹא יִ ְפ ָרע ְ
ִל ְלבֹּשׁ ֶאת ַה ְבּג ִ
וּל ִאמּוֹ לֹא יִ ַטּ ָמּא:
אָביו ְ
ַפשֹׁת ֵמת לֹא ָיבֹא | ְל ִ
) (11וְ ַעל ָכּל נ ְ
ֵצא וְ לֹא יְ ַח ֵלּל ֵאת ִמ ְק ַדּשׁ ֱאלֹ ָהיו | ִכּי
וּמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא י ֵ
)ִ (12
ֵנזֶר ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ֱאל ָֹהיו ָע ָליו ֲאנִ י יְ הוָה (13) :וְ הוּא ִא ָשּׁה

ַח ָל ָלה זֹנָה ֶאת ֵא ֶלּה
רוּשׁה ו ֲ
וּג ָ
אַל ָמנָה ְ
יה יִ ָקּחְ (14) :
תוּל ָ
ִב ְב ֶ
תוּלה ֵמ ַע ָמּיו יִ ַקּח ִא ָשּׁה (15) :וְ לֹא יְ ַח ֵלּל
לֹא יִ ָקּח | ִכּי ִאם ְבּ ָ
ַרעוֹ ְבּ ַע ָמּיו | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ְדּשׁוֹ:
זְ
אַהרֹן ֵלאמֹר
) (16וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (17) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
ֲך ְלדֹר ָֹתם ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה בוֹ מוּם לֹא יִ ְק ַרב ְל ַה ְק ִריב
ַרע ָ
| ִאישׁ ִמזּ ְ
ֶל ֶחם ֱאל ָֹהיוִ (18) :כּי ָכל ִאישׁ ֲא ֶשׁר בּוֹ מוּם לֹא יִ ְק ָרב | ִאישׁ
רוּע (19) :אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה בוֹ
ִעוֵּר אוֹ ִפ ֵסּ ַח אוֹ ָחרֻם אוֹ ָשׂ ַ
ֶשׁ ֶבר ָרגֶל | אוֹ ֶשׁ ֶבר יָד (20) :אוֹ ִג ֵבּן אוֹ ַדק אוֹ ְתּ ַבלֻּל ְבּ ֵעינוֹ |
אָשׁ ְךָ (21) :כּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר בּוֹ מוּם
ָרב אוֹ י ֶ
אוֹ ג ָ
רוֹח ֶ
ַלּ ֶפת אוֹ ְמ ַ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן לֹא יִ גַּשׁ ְל ַה ְק ִריב ֶאת ִא ֵשּׁי יְ הוָה | מוּם בּוֹ
ֶרע ֲ
ִמזּ ַ
ֵאת ֶל ֶחם ֱאל ָֹהיו לֹא יִ גַּשׁ ְל ַה ְק ִריבֶ (22) :ל ֶחם ֱאל ָֹהיו ִמ ָקּ ְד ֵשׁי
אַך ֶאל ַה ָפּר ֶֹכת לֹא ָיבֹא
ֹאכלְ (23) :
וּמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים י ֵ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ִ
וְ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח לֹא יִ גַּשׁ ִכּי מוּם בּוֹ | וְ לֹא יְ ַח ֵלּל ֶאת ִמ ְק ָדּ ַשׁי ִכּי
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו |
ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם (24) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
Leviticus Chapter 22
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּ ָניו
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
וְ יִ נּ ְָזרוּ ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יְ ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי | ֲא ֶשׁר
יכם ָכּל
ֵהם ַמ ְק ִדּ ִשׁים ִלי ֲאנִ י יְ הוָהֱ (3) :אמֹר ֲא ֵל ֶהם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ַק ִדּישׁוּ ְב ֵני
ֲכם ֶאל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ַרע ֶ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְק ַרב ִמ ָכּל ז ְ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפ ַני
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליהוָה וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו | וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
רוּע אוֹ זָב
אַהרֹן וְ הוּא ָצ ַ
ֶרע ֲ
ֲאנִ י יְ הוָהִ (4) :אישׁ ִאישׁ ִמזּ ַ
ֶפשׁ אוֹ
ֹאכל ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְט ָהר | וְ ַהנֹּג ַ
ֵע ְבּ ָכל ְט ֵמא נ ֶ
ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים לֹא י ַ
ָרע (5) :אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ָכל
ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
אָדם ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ:
ֶשׁ ֶרץ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ | אוֹ ְב ָ
)  (6נ ֶ
ֹאכל ִמן
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע בּוֹ וְ ָט ְמאָה ַעד ָה ָע ֶרב | וְ לֹא י ַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר |
ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ םָ (7) :
וּט ֵר ָפה לֹא
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ַל ְחמוֹ הוּא (8) :נְ ֵב ָלה ְ
אַחר י ַ
וְ ַ
ֹאכל ְל ָט ְמאָה ָבהּ | ֲאנִ י יְ הוָה (9) :וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ לֹא
י ַ
וּמתוּ בוֹ ִכּי יְ ַח ְלּלֻהוּ | ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
יִ ְשׂאוּ ָע ָליו ֵח ְטא ֵ
ֹאכל
תּוֹשׁב כּ ֵֹהן וְ ָשׂ ִכיר לֹא י ַ
) (10וְ ָכל זָר לֹא י ַ
ֹאכל ק ֶֹדשׁ | ַ
ֹאכל בּוֹ |
ֶפשׁ ִקנְ יַן ַכּ ְספּוֹ הוּא י ַ
ק ֶֹדשׁ (11) :וְ כ ֵֹהן ִכּי יִ ְקנֶה נ ֶ

וּבת כּ ֵֹהן ִכּי ִת ְהיֶה ְל ִאישׁ
ֹאכלוּ ְב ַל ְחמוַֹ (12) :
יליד ֵבּיתוֹ ֵהם י ְ
וִ ִ
וּבת כּ ֵֹהן ִכּי
ֹאכלַ (13) :
רוּמת ַה ֳקּ ָד ִשׁים לֹא ת ֵ
זָר | ִהוא ִבּ ְת ַ
רוּשׁה וְ ז ַ
וּג ָ
אַל ָמנָה ְ
ִת ְהיֶה ְ
יה
ֶרע ֵאין ָלהּ וְ ָשׁ ָבה ֶאל ֵבּית אָ ִב ָ
ֹאכל בּוֹ(14) :
ֹאכל | וְ ָכל זָר לֹא י ַ
יה תּ ֵ
יה ִמ ֶלּ ֶחם אָ ִב ָ
עוּר ָ
ִכּנְ ֶ
ָתן ַלכֹּ ֵהן
ָסף ֲח ִמ ִשׁיתוֹ ָע ָליו וְ נ ַ
ֹאכל ק ֶֹדשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה | וְ י ַ
וְ ִאישׁ ִכּי י ַ
ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ (15) :וְ לֹא יְ ַח ְלּלוּ ֶאת ָק ְד ֵשׁי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵאת ֲא ֶשׁר
אָכ ָלם ֶאת
אַשׁ ָמה ְבּ ְ
אוֹתם עֲוֹן ְ
ָרימוּ ַליהוָה (16) :וְ ִה ִשּׂיאוּ ָ
יִ
יהם | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
ָק ְד ֵשׁ ֶ
) (17וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (18) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
אַהרֹן וְ ֶאל
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית
ָבּנָיו וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יהם
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ְל ָכל נִ ְד ֵר ֶ
וּמן ַהגֵּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
בוֹתם ֲא ֶשׁר י ְ
ַק ִריבוּ ַליהוָה ְלע ָֹלהִ (19) :ל ְרצֹנְ ֶכם |
וּל ָכל נִ ְד ָ
ְ
וּב ִע ִזּים (20) :כֹּל ֲא ֶשׁר בּוֹ מוּם
ָכר ַבּ ָבּ ָקר ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים ָ
ָתּ ִמים ז ָ
ַק ִריב
לֹא ַת ְק ִריבוּ | ִכּי לֹא ְל ָרצוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶכם (21) :וְ ִאישׁ ִכּי י ְ
ֶדר אוֹ ִלנְ ָד ָבה ַבּ ָבּ ָקר אוֹ ַבצֹּאן |
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
זַ
ֶרת אוֹ ָשׁבוּר
ָתּ ִמים יִ ְהיֶה ְל ָרצוֹן ָכּל מוּם לֹא יִ ְהיֶה בּוַֹ (22) :עוּ ֶ
ַלּ ֶפת לֹא ַת ְק ִריבוּ ֵא ֶלּה ַליהוָה |
ָרב אוֹ י ֶ
ַבּ ֶלת אוֹ ג ָ
אוֹ ָחרוּץ אוֹ י ֶ
ָשׂה
וְ ִא ֶשּׁה לֹא ִת ְתּנוּ ֵמ ֶהם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה (23) :וְ שׁוֹר ו ֶ
עוּך
וּמ ְ
ֵר ֶצהָ (24) :
ֵדר לֹא י ָ
וּלנ ֶ
ֲשׂה אֹתוֹ ְ
רוּע וְ ָקלוּט | נְ ָד ָבה ַתּע ֶ
ָשׂ ַ
אַר ְצ ֶכם לֹא
וּב ְ
וְ ָכתוּת וְ נָתוּק וְ ָכרוּת לֹא ַת ְק ִריבוּ ַליהוָה | ְ
יכם ִמ ָכּל
ֵכר לֹא ַת ְק ִריבוּ ֶאת ֶל ֶחם ֱאל ֵֹה ֶ
וּמ ַיּד ֶבּן נ ָ
ַתעֲשׂוִּ (25) :
ֵרצוּ ָל ֶכם:
ֵא ֶלּה | ִכּי ָמ ְשׁ ָח ָתם ָבּ ֶהם מוּם ָבּם לֹא י ָ
) (26וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (27) :שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז
ָה ְלאָה
וּמיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ו ָ
ָמים ַתּ ַחת ִאמּוֹ | ִ
ָלד וְ ָהיָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ִכּי יִ וּ ֵ
ֵר ֶצה ְל ָק ְר ַבּן ִא ֶשּׁה ַליהוָה (28) :וְ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה | אֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ
יָ
תּוֹדה ַליהוָה |
ֶבח ָ
לֹא ִת ְשׁ ֲחטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד (29) :וְ ִכי ִת ְז ְבּחוּ ז ַ
תוֹתירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד
ֵאָכל לֹא ִ
ִל ְרצֹנְ ֶכם ִתּ ְז ָבּחוַּ (30) :בּיּוֹם ַההוּא י ֵ
יתם א ָֹתם | ֲאנִ י
ֲשׂ ֶ
וֹתי ַוע ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ִמ ְצ ַ
בּ ֶֹקר | ֲאנִ י יְ הוָהְ (31) :
וֹך ְבּנֵי
יְ הוָה (32) :וְ לֹא ְת ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ְבּת ְ
מּוֹציא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכםַ (33) :ה ִ
ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים | ֲאנִ י יְ הוָה:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲדי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשׁ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם מוֹע ֵ
וְ ַ
ֲדיֵ (3) :שׁ ֶשׁת י ִ
| ֵא ֶלּה ֵהם מוֹע ָ
וּביּוֹם
אכה ַ
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָל ָ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ |
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ָכּל ְמ ָל ָ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יכם:
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ַשׁ ָבּת ִהוא ַליהוָה ְבּכֹל ְ
ֲדי יְ הוָה ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשׁ | ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם
)ֵ (4א ֶלּה מוֹע ֵ
ֲדםַ (5) :בּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ְבּאַ ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ֵבּין
ְבּמוֹע ָ
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ַחג
ָה ַע ְר ָבּיִ ם | ֶפּ ַסח ַליהוָהַ (6) :
ֹאכלוַּ (7) :בּיּוֹם
ָמים ַמצּוֹת תּ ֵ
ַה ַמּצּוֹת ַליהוָה | ִשׁ ְב ַעת י ִ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא
ָה ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ָכּל ְמ ֶל ֶ
ָמים | ַבּיּוֹם
ַתעֲשׂוּ (8) :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ַליהוָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ָכּל ְמ ֶל ֶ
ַה ְשּׁ ִב ִ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ:
) (9וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (10) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
וְ ַ
אשׁית ְק ִצ ְ
אתם ֶאת ע ֶֹמר ֵר ִ
וּק ַצ ְר ֶתּם ֶאת ְק ִצ ָ
ְ
יר ֶכם
ַה ֵב ֶ
ירהּ | ו ֲ
ֶאל ַהכּ ֵֹהן (11) :וְ ֵהנִ יף ֶאת ָהע ֶֹמר ִל ְפנֵי יְ הוָה ִל ְרצֹנְ ֶכם |
יפ ֶכם
יתם ְבּיוֹם ֲהנִ ְ
ֲשׂ ֶ
יפנּוּ ַהכּ ֵֹהןַ (12) :וע ִ
ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת יְ נִ ֶ
וּמנְ ָחתוֹ
ֶאת ָהע ֶֹמר | ֶכּ ֶבשׂ ָתּ ִמים ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ַליהוָהִ (13) :
יח נִ יח ַֹח |
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ִא ֶשּׁה ַליהוָה ֵר ַ
ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ְבּ ָ
ֹאכלוּ
יעת ַה ִהין (14) :וְ ֶל ֶחם וְ ָק ִלי וְ ַכ ְר ֶמל לֹא ת ְ
וְ נִ ְסכֹּה יַיִ ן ְר ִב ִ
ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעד ֲה ִב ֲ
יכם | ֻח ַקּת
יא ֶכם ֶאת ָק ְר ַבּן ֱאל ֵֹה ֶ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם
ְ
יכם(15) :
יכם ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵֹת ֶ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָ
נוּפה | ֶשׁ ַבע
יא ֶכם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ֲה ִב ֲ
יעת
ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָהַ (16) :עד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
ִתּ ְס ְפּרוּ ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם | וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליהוָה(17) :
נוּפה ְשׁ ַתּיִ ם ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת
יכם ָתּ ִביאּוּ ֶל ֶחם ְתּ ָ
מּוֹשׁב ֵֹת ֶ
ִמ ְ
כּוּרים ַליהוָה (18) :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ַעל
אָפינָה | ִבּ ִ
ִתּ ְהיֶינָה ָח ֵמץ ֵתּ ֶ
וּפר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד
ימם ְבּנֵי ָשׁנָה ַ
ַה ֶלּ ֶחם ִשׁ ְב ַעת ְכּ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ילם ְשׁנָיִ ם | יִ ְהיוּ ע ָֹלה ַליהוָה ִ
וְ ֵא ִ
יח
יהם ִא ֵשּׁה ֵר ַ
וּשׁנֵי
יתם ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת | ְ
ֲשׂ ֶ
נִ יח ַֹח ַליהוָהַ (19) :וע ִ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים (20) :וְ ֵהנִ יף ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל
ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְלז ַ
כּוּרים ְתּ ָ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה ַעל ְשׁנֵי ְכּ ָב ִשׂים | ק ֶֹדשׁ יִ ְהיוּ
ֶל ֶחם ַה ִבּ ִ
אתם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ
וּק ָר ֶ
ַליהוָה ַלכּ ֵֹהןְ (21) :
עוֹלם ְבּ ָכל
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ | ֻח ַקּת ָ
יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ

אַר ְצ ֶכם
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
יכםְ (22) :
יכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט | ֶל ָענִ י
לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ְבּ ֻק ְצ ֶר ָך וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
יכם:
וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
) (23וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה
ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (24) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ַבּח ֶֹדשׁ
וּעה ִמ ְק ָרא
יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּר ָ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ק ֶֹדשָׁ (25) :כּל ְמ ֶל ֶ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ | וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה
אַך ֶבּ ָעשׂוֹר
ַליהוָה (26) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרְ (27) :
ֻרים הוּא ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה
יעי ַהזֶּה יוֹם ַה ִכּפּ ִ
ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
יכם | וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ַליהוָה(28) :
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
ֻרים הוּא
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִכּי יוֹם ִכּפּ ִ
וְ ָכל ְמ ָל ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר לֹא
יכםִ (29) :כּי ָכל ַהנּ ֶ
יכם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲל ֶ
ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
ֶפשׁ
יה (30) :וְ ָכל ַהנּ ֶ
ְת ֻענֶּה ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה | וְ נִ ְכ ְר ָתה ֵמ ַע ֶמּ ָ
אכה ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה | וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ֶאת
ֲשׂה ָכּל ְמ ָל ָ
ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ | ֻח ַקּת
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהָּ (31) :כּל ְמ ָל ָ
ַהנּ ֶ
יכםַ (32) :שׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן הוּא
יכם ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵֹת ֶ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָ
יכם | ְבּ ִת ְשׁ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב ֵמ ֶע ֶרב ַעד
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
ֶע ֶרב ִתּ ְשׁ ְבּתוּ ַשׁ ַבּ ְתּ ֶכם:
) (33וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (34) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יעי ַהזֶּה ַחג ַה ֻסּכּוֹת
ֵלאמֹר | ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים ַליהוָֹהַ (35) :בּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ | ָכּל
ָמים ַתּ ְק ִריבוּ ִא ֶשּׁה
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוִּ (36) :שׁ ְב ַעת י ִ
ְמ ֶל ֶ
ַליהוָה | ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ(37) :
ִא ֶשּׁה ַליהוָה ע ֶ
ֲצ ֶרת ִהוא ָכּל ְמ ֶל ֶ
ֲדי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשׁ | ְל ַה ְק ִריב
ֵא ֶלּה מוֹע ֵ
ֶבח וּנְ ָס ִכים ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ(38) :
וּמנְ ָחה ז ַ
ִא ֶשּׁה ַליהוָה ע ָֹלה ִ
יכם
וּמ ְלּ ַבד ָכּל נִ ְד ֵר ֶ
יכם ִ
נוֹת ֶ
וּמ ְלּ ַבד ַמ ְתּ ֵ
ִמ ְלּ ַבד ַשׁ ְבּתֹת יְ הוָה | ִ
אַך ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה
יכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַליהוָהְ (39) :
בוֹת ֶ
וּמ ְלּ ַבד ָכּל נִ ְד ֵ
ִ
אָס ְפּ ֶכם ֶאת ְתּבוּאַת ָה ֶ
יעי ְבּ ְ
ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
אָרץ ָתּחֹגּוּ
וּביּוֹם
ָמים | ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַשׁ ָבּתוֹן ַ
ֶאת ַחג יְ הוָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּל ַק ְח ֶתּם ָל ֶכם ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ְפּ ִרי ֵעץ
ַה ְשּׁ ִמינִ י ַשׁ ָבּתוֹןְ (40) :
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ִל ְפנֵי
ָה ָדר ַכּפֹּת ְתּ ָמ ִרים ַו ֲענַף ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי ָנ ַחל | ְ
ָמים (41) :וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג ַליהוָה
יכם ִשׁ ְב ַעת י ִ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יעי
יכם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָמים ַבּ ָשּׁנָה | ֻח ַקּת ָ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים | ָכּל ָה ֶא ְז ָרח
ָתּחֹגּוּ אֹתוַֹ (42) :בּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ

יכם ִכּי ַב ֻסּכּוֹת
ֵדעוּ דֹר ֵֹת ֶ
ֵשׁבוּ ַבּ ֻסּכֹּתְ (43) :ל ַמ ַען י ְ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל י ְ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲאנִ י
יאי ָ
הוֹצ ִ
הוֹשׁ ְב ִתּי ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִ
ַ
יכם (44) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאת מֹע ֵ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲדי יְ הוָה | ֶאל ְבּנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
Leviticus Chapter 24
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :צו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָך ָכּ ִתית ַל ָמּאוֹר | ְל ַה ֲעלֹת נֵר ָתּ ִמיד:
יך ֶשׁ ֶמן זַיִ ת ז ְ
וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶל ָ
מוֹעד ַי ֲער ְֹך אֹתוֹ ֲ
אַהרֹן ֵמ ֶע ֶרב
)ִ (3מחוּץ ְל ָפר ֶֹכת ָה ֵעדֻת ְבּא ֶֹהל ֵ
יכםַ (4) :על
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ַעד בּ ֶֹקר ִל ְפנֵי יְ הוָה ָתּ ִמיד | ֻח ַקּת ָ
ַה ְמּנ ָֹרה ַה ְטּה ָֹרה ַי ֲער ְֹך ֶאת ַהנֵּרוֹת | ִל ְפנֵי יְ הוָה ָתּ ִמיד:
ית א ָֹתהּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַחלּוֹת | ְשׁנֵי
אָפ ָ
) (5וְ ָל ַק ְח ָתּ ס ֶֹלת וְ ִ
אוֹתם ְשׁ ַתּיִ ם
ָ
ֶע ְשׂרֹנִ ים יִ ְהיֶה ַה ַח ָלּה ָה ֶא ָחת (6) :וְ ַשׂ ְמ ָתּ
ֲר ֶכת | ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהֹר ִל ְפנֵי יְ הוָה(7) :
ֲרכוֹת ֵשׁשׁ ַה ַמּע ָ
ַמע ָ
אַז ָכּ ָרה ִא ֶשּׁה
ַכּה | וְ ָהיְ ָתה ַל ֶלּ ֶחם ְל ְ
ֲר ֶכת ְלבֹנָה ז ָ
ָת ָתּ ַעל ַה ַמּע ֶ
וְ נ ַ
ַע ְר ֶכנּוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ָתּ ִמיד
ַליהוָהְ (8) :בּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת י ַ
| ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית ָ
וּל ָבנָיו
אַהרֹן ְ
עוֹלם (9) :וְ ָהיְ ָתה ְל ֲ
ַא ָכלֻהוּ ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ | ִכּי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא לוֹ ֵמ ִא ֵשּׁי יְ הוָה
וֲ
ֵצא ֶבּן ִא ָשּׁה יִ ְשׂ ְר ֵא ִלית וְ הוּא ֶבּן ִאישׁ
)ַ (10ויּ ֵ
עוֹלם:
ָחק ָ
ִמ ְצ ִרי ְבּ ְ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ נָּצוּ ַבּ ַמּ ֲחנֶה ֶבּן ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית וְ ִאישׁ
ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי (11) :וַיִּ קֹּב ֶבּן ָה ִא ָשּׁה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית ֶאת ַה ֵשּׁם וַיְ ַק ֵלּל
ָביאוּ אֹתוֹ ֶאל מ ֶֹשׁה | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ְשׁל ִֹמית ַבּת ִדּ ְב ִרי ְל ַמ ֵטּה
ַויּ ִ
ָדןַ (12) :ויַּנִּ י ֻחהוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר | ִל ְפרֹשׁ ָל ֶהם ַעל ִפּי יְ הוָה:
הוֹצא ֶאת ַה ְמ ַק ֵלּל
) (13וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרֵ (14) :
יהם ַעל רֹאשׁוֹ |
ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָס ְמכוּ ָכל ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֶאת יְ ֵד ֶ
וְ ָר ְגמוּ אֹתוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה (15) :וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר |
ָשׂא ֶח ְטאוֹ (16) :וְ נ ֵֹקב ֵשׁם יְ הוָה
ִאישׁ ִאישׁ ִכּי יְ ַק ֵלּל ֱאל ָֹהיו וְ נ ָ
מוֹת ָ
ָקבוֹ ֵשׁם
יוּמת ָרגוֹם יִ ְר ְגּמוּ בוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה | ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְז ָרח ְבּנ ְ
יוּמת(18) :
אָדם | מוֹת ָ
ֶפשׁ ָ
ַכּה ָכּל נ ֶ
יוּמת (17) :וְ ִאישׁ ִכּי י ֶ
ָ
ָפשׁ (19) :וְ ִאישׁ ִכּי יִ ֵתּן
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
ֶפשׁ ְבּ ֵה ָמה יְ ַשׁ ְלּ ֶמנָּה | נ ֶ
וּ ַמ ֵכּה נ ֶ
ֲמיתוֹ | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֵכּן י ָ
מוּם ַבּע ִ
ֵע ֶשׂה לּוֶֹ (20) :שׁ ֶבר ַתּ ַחת ֶשׁ ֶבר
אָדם ֵכּן יִ ָנּ ֶתן בּוֹ:
ַעיִ ן ַתּ ַחת ַעיִ ן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן | ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן מוּם ָבּ ָ
יוּמתִ (22) :מ ְשׁ ַפּט
אָדם ָ
וּמ ֵכּה ָ
וּמ ֵכּה ְב ֵה ָמה יְ ַשׁ ְלּ ֶמנָּה | ַ
)ַ (21

יכם:
ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְז ָרח יִ ְהיֶה | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַיּוֹציאוּ ֶאת ַה ְמ ַק ֵלּל ֶאל
) (23וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִ
ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַויִּ ְר ְגּמוּ אֹתוֹ ֶ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָעשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
אָבן | ְ
יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
Leviticus Chapter 25
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַי ֵלאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן
אָרץ ַשׁ ָבּת ַליהוָהֵ (3) :שׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּ ְז ַרע ָשׂ ֶד ָך
ָל ֶכם | וְ ָשׁ ְב ָתה ָה ֶ
וּב ָשּׁנָה
בוּאָתהַּ (4) :
ָ
אָס ְפ ָתּ ֶאת ְתּ
וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּ ְזמֹר ַכּ ְר ֶמ ָך | וְ ַ
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶ
אָרץ ַשׁ ָבּת ַליהוָה | ָשׂ ְד ָך לֹא
ַה ְשּׁ ִב ִ
יר ָך לֹא ִת ְקצוֹר
יח ְק ִצ ְ
ִת ְז ָרע וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא ִת ְזמֹרֵ (5) :את ְס ִפ ַ
אָרץ(6) :
יר ָך לֹא ִת ְבצֹר | ְשׁנַת ַשׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶ
וְ ֶאת ִענְּ ֵבי נְ ִז ֶ
אָכ ָלה ְל ָך ְ
וּל ַע ְב ְדּ ָך וְ ַל ֲא ָמ ֶת ָך |
אָרץ ָל ֶכם ְל ְ
וְ ָהיְ ָתה ַשׁ ַבּת ָה ֶ
ָרים ִע ָמּ ְך (7) :וְ ִל ְב ֶה ְמ ְתּ ָך וְ ַל ַחיָּה ֲא ֶשׁר
תוֹשׁ ְב ָך ַהגּ ִ
וּל ָ
יר ָך ְ
וְ ִל ְשׂ ִכ ְ
בוּאָתהּ ֶל ֱאכֹל (8) :וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע
ָ
אַר ֶצ ָך | ִתּ ְהיֶה ָכל ְתּ
ְבּ ְ
ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים | וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע
שׁוֹפר
ַ
ֲב ְר ָתּ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה (9) :וְ ַהע ַ
ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע וְ ְ
ֲבירוּ
ֻרים ַתּע ִ
רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ | ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ
ְתּ ָ
אַר ְצ ֶכם (10) :וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה
שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ
ָ
יוֹבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם
יה | ֵ
אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ
וּק ָר ֶ
ְ
יוֹבל
וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוֵּ (11) :
ִהוא ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם | לֹא ִת ְז ָרעוּ וְ לֹא ִת ְק ְצרוּ
יהִ (12) :כּי ֵ
יוֹבל ִהוא ק ֶֹדשׁ
יה וְ לֹא ִת ְב ְצרוּ ֶאת נְ ִז ֶר ָ
יח ָ
ֶאת ְס ִפ ֶ
בוּאָתהִּ (13) :בּ ְשׁנַת
ָ
ֹאכלוּ ֶאת ְתּ
ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם | ִמן ַה ָשּׂ ֶדה תּ ְ
יּוֹבל ַהזֹּאת | ָתּ ֻשׁבוּ ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ (14) :וְ ִכי ִת ְמ ְכּרוּ
ַה ֵ
ֲמ ֶ
ית ָך אוֹ ָקנֹה ִמיַּד ע ִ
ֲמ ֶ
ִמ ְמ ָכּר ַלע ִ
ית ָך | אַל תּוֹנוּ ִאישׁ ֶאת
ית ָך |
ֲמ ֶ
יּוֹבל ִתּ ְקנֶה ֵמ ֵאת ע ִ
אַחר ַה ֵ
אָחיוְ (15) :בּ ִמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים ַ
ִ
ְבּ ִמ ְס ַפּר ְשׁנֵי ְתבוּאֹת יִ ְמ ָכּר ָל ְךְ (16) :ל ִפי רֹב ַה ָשּׁנִ ים ַתּ ְר ֶבּה
וּל ִפי ְמעֹט ַה ָשּׁנִ ים ַתּ ְמ ִעיט ִמ ְקנָתוֹ | ִכּי ִמ ְס ַפּר ְתּבוּאֹת
ִמ ְקנָתוֹ ְ
את
ָר ָ
ֲמיתוֹ וְ י ֵ
הוּא מ ֵֹכר ָל ְך (17) :וְ לֹא תוֹנוּ ִאישׁ ֶאת ע ִ
יתם ֶאת ֻחקּ ַֹתי
ֲשׂ ֶ
יכםַ (18) :וע ִ
יך | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָֹה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ
ישׁ ְב ֶתּם ַעל ָה ֶ
יתם א ָֹתם | וִ ַ
ֲשׂ ֶ
וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ

ישׁ ְב ֶתּם
ַא ַכ ְל ֶתּם ָלשׂ ַֹבע | וִ ַ
אָרץ ִפּ ְריָהּ ו ֲ
ָתנָה ָה ֶ
ָל ֶב ַטח (19) :וְ נ ְ
יעת | ֵהן
ֹאכל ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
יה (20) :וְ ִכי תֹא ְמרוּ ַמה נּ ַ
ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָ
יתי ֶאת ִבּ ְר ָכ ִתי
ֵ
ֶאסֹף ֶאת ְתּ
לֹא נִ ְז ָרע וְ לֹא נ ֱ
בוּאָתנוּ (21) :וְ ִצוִּ ִ
ָל ֶכם ַבּ ָשּׁנָה ַה ִשּׁ ִשּׁית | וְ ָע ָשׂת ֶאת ַה ְתּבוּאָה ִל ְשׁלֹשׁ ַה ָשּׁנִ ים(22) :
ָשׁן | ַעד
ַא ַכ ְל ֶתּם ִמן ַה ְתּבוּאָה י ָ
וּז ַר ְע ֶתּם ֵאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִמינִ ת ו ֲ
ְ
ֹאכלוּ י ָ
בוּאָתהּ תּ ְ
ָ
יעת ַעד בּוֹא ְתּ
אָרץ
ָשׁן (23) :וְ ָה ֶ
ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
אַתּם
תוֹשׁ ִבים ֶ
ֵרים וְ ָ
אָרץ | ִכּי ג ִ
לֹא ִת ָמּ ֵכר ִל ְצ ִמ ֻתת ִכּי ִלי ָה ֶ
ַת ֶכם | ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְתּנוּ ָלאָ ֶרץ:
וּבכֹל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזּ ְ
ִע ָמּ ִדיְ (24) :
ֹאלוֹ ַה ָקּרֹב
וּבא ג ֲ
וּמ ַכר ֵמ ֲא ֻחזָּתוֹ | ָ
יך ָ
אָח ָ
ָמוּך ִ
)ִ (25כּי י ְ
אָחיו (26) :וְ ִאישׁ ִכּי לֹא יִ ְהיֶה לּוֹ גּ ֵֹאל |
ֵא ָליו וְ גָאַל ֵאת ִמ ְמ ַכּר ִ
וּמ ָצא ְכּ ֵדי ְג ֻא ָלּתוֹ (27) :וְ ִח ַשּׁב ֶאת ְשׁנֵי ִמ ְמ ָכּרוֹ
וְ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ ָ
וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ָהע ֵֹדף ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָמ ַכר לוֹ | וְ ָשׁב ַל ֲא ֻחזָּתוֹ(28) :
וְ ִאם לֹא ָמ ְצאָה יָדוֹ ֵדּי ָה ִשׁיב לוֹ וְ ָהיָה ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּיַד ַהקֹּנֶה אֹתוֹ
ָצא ַבּיּ ֵֹבל וְ ָשׁב ַל ֲא ֻחזָּתוֹ (29) :וְ ִאישׁ ִכּי
יּוֹבל | וְ י ָ
ַעד ְשׁנַת ַה ֵ
חוֹמה וְ ָהיְ ָתה ְגּ ֻא ָלּתוֹ ַעד תֹּם ְשׁנַת
ָ
מוֹשׁב ִעיר
ַ
יִ ְמכֹּר ֵבּית
ָאל ַעד ְמלֹאת
ָמים ִתּ ְהיֶה ְג ֻא ָלּתוֹ (30) :וְ ִאם לֹא יִ גּ ֵ
ִמ ְמ ָכּרוֹ | י ִ
לוֹ ָשׁנָה ְת ִמ ָ
ימה וְ ָקם ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר ֲא ֶשׁר לא ]לוֹ קרי[
ֵצא ַבּיּ ֵֹבל(31) :
יתת ַלקֹּנֶה אֹתוֹ ְלדֹר ָֹתיו | לֹא י ֵ
ח ָֹמה ַל ְצּ ִמ ֻ
אָרץ
וּב ֵתּי ַה ֲח ֵצ ִרים ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ח ָֹמה ָס ִביב ַעל ְשׂ ֵדה ָה ֶ
ָ
וּביּ ֵֹבל י ֵ
ֵח ֵשׁב | ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ַ
יָ
ֵצא (32) :וְ ָע ֵרי ַה ְלוִ יִּ ם ָבּ ֵתּי ָע ֵרי
ַא ֶשׁר יִ ְגאַל ִמן
עוֹלם ִתּ ְהיֶה ַל ְלוִ יִּ ם (33) :ו ֲ
ָתם | ְגּ ֻא ַלּת ָ
ֲא ֻחזּ ָ
ָצא ִמ ְמ ַכּר ַבּיִ ת וְ ִעיר ֲא ֻחזָּתוֹ ַבּיּ ֵֹבל | ִכּי ָב ֵתּי ָע ֵרי
ַה ְלוִ יִּ ם וְ י ָ
וּשׂ ֵדה ִמ ְג ַרשׁ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (34) :
ָתם ְבּ ְ
ַה ְלוִ יִּ ם ִהוא ֲא ֻחזּ ָ
ָמוּך
עוֹלם הוּא ָל ֶהם (35) :וְ ִכי י ְ
יהם לֹא יִ ָמּ ֵכר | ִכּי ֲא ֻחזַּת ָ
ָע ֵר ֶ
ָחי ִע ָמּ ְך(36) :
וּמ ָטה יָדוֹ ִע ָמּ ְך | וְ ֶה ֱחז ְ
תוֹשׁב ו ַ
ַק ָתּ בּוֹ גֵּר וְ ָ
יך ָ
אָח ָ
ִ
יך
אָח ָ
יך | וְ ֵחי ִ
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
ֶשׁ ְך וְ ַת ְר ִבּית וְ י ֵ
אַל ִתּ ַקּח ֵמ ִאתּוֹ נ ֶ
וּב ַמ ְר ִבּית לֹא ִת ֵתּן
ֶשׁ ְך | ְ
ִע ָמּ ְךֶ (37) :את ַכּ ְס ְפּ ָך לֹא ִת ֵתּן לוֹ ְבּנ ֶ
ְ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
הוֹצ ִ
יכם ֲא ֶשׁר ֵ
אָכ ֶל ָךֲ (38) :אנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַען ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים:
ִמ ְצ ָריִ ם | ָל ֵתת ָל ֶכם ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יך ִע ָמּ ְך וְ נִ ְמ ַכּר ָל ְך | לֹא ַת ֲעבֹד בּוֹ
אָח ָ
ָמוּך ִ
) (39וְ ִכי י ְ
תוֹשׁב יִ ְהיֶה ִע ָמּ ְך | ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל
ֲעב ַֹדת ָע ֶבדְ (40) :כּ ָשׂ ִכיר ְכּ ָ
וּבנָיו ִעמּוֹ | וְ ָשׁב ֶאל
ָצא ֵמ ִע ָמּ ְך הוּא ָ
ַי ֲעבֹד ִע ָמּ ְך (41) :וְ י ָ
ֲב ַדי ֵהם ֲא ֶשׁר
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ֶאל ֲא ֻחזַּת ֲאב ָֹתיו יָשׁוּבִ (42) :כּי ע ָ
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | לֹא יִ ָמּ ְכרוּ ִמ ְמ ֶכּ ֶרת ָע ֶבד(43) :
הוֹצ ִ
ֵ

ַא ָמ ְת ָך
יך (44) :וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
לֹא ִת ְר ֶדּה בוֹ ְבּ ָפ ֶר ְך | וְ י ֵ
יכם ֵמ ֶהם ִתּ ְקנוּ ֶע ֶבד
ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ָל ְך | ֵמ ֵאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
וְ ָ
ָרים ִע ָמּ ֶכם ֵמ ֶהם ִתּ ְקנוּ
תּוֹשׁ ִבים ַהגּ ִ
אָמה (45) :וְ גַם ִמ ְבּנֵי ַה ָ
הוֹלידוּ ְבּאַ ְר ְצ ֶכם | וְ ָהיוּ ָל ֶכם
וּמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם ֲא ֶשׁר ִע ָמּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִ
ִ
יכם ָל ֶר ֶשׁת
אַח ֵר ֶ
ֵיכם ֲ
ַח ְל ֶתּם א ָֹתם ִל ְבנ ֶ
ַל ֲא ֻחזָּה (46) :וְ ִה ְתנ ֲ
אָחיו
יכם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ְבּ ִ
אַח ֶ
וּב ֵ
ֲא ֻחזָּה ְלע ָֹלם ָבּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ | ְ
תוֹשׁב ִע ָמּ ְך וּ ָמ ְך
לֹא ִת ְר ֶדּה בוֹ ְבּ ָפ ֶר ְך (47) :וְ ִכי ַת ִשּׂיג יַד גֵּר וְ ָ
תּוֹשׁב ִע ָמּ ְך אוֹ ְל ֵע ֶקר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת גֵּר:
יך ִעמּוֹ | וְ נִ ְמ ַכּר ְלגֵר ָ
אָח ָ
ִ
אָלנּוּ(49) :
אַח ֵרי נִ ְמ ַכּר ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ | ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו יִ ְג ֶ
)ֲ (48
אָלנּוּ
אָלנּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ יִ ְג ֶ
אוֹ דֹדוֹ אוֹ ֶבן דֹּדוֹ יִ ְג ֶ
| אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ נִ ְגאָל (50) :וְ ִח ַשּׁב ִעם קֹנֵהוּ ִמ ְשּׁנַת ִה ָמּ ְכרוֹ לוֹ
ימי ָשׂ ִכיר
ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל | וְ ָהיָה ֶכּ ֶסף ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּ ִמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים ִכּ ֵ
ָשׁיב ְגּ ֻא ָלּתוֹ
יהן י ִ
יִ ְהיֶה ִעמּוִֹ (51) :אם עוֹד ַרבּוֹת ַבּ ָשּׁנִ ים | ְל ִפ ֶ
ִמ ֶכּ ֶסף ִמ ְקנָתוֹ (52) :וְ ִאם ְמ ַעט נִ ְשׁאַר ַבּ ָשּׁנִ ים ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל
ָשׁיב ֶאת ְגּ ֻא ָלּתוִֹ (53) :כּ ְשׂ ִכיר ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה
וְ ִח ַשּׁב לוֹ | ְכּ ִפי ָשׁנָיו י ִ
ָאל ְבּ ֵא ֶלּה
ֶיך (54) :וְ ִאם לֹא יִ גּ ֵ
יִ ְהיֶה ִעמּוֹ | לֹא יִ ְר ֶדּנּוּ ְבּ ֶפ ֶר ְך ְל ֵעינ ָ
וּבנָיו ִעמּוִֹ (55) :כּי ִלי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָצא ִבּ ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל הוּא ָ
| וְ י ָ
אתי ָ
הוֹצ ִ
ֲב ַדי ֵהם ֲא ֶשׁר ֵ
ֲב ִדים ע ָ
עָ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲאנִ י
יכם:
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
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וּמ ֵצּ ָבה לֹא ָת ִקימוּ ָל ֶכם
וּפ ֶסל ַ
ילם ֶ
) (1לֹא ַתעֲשׂוּ ָל ֶכם ֱא ִל ִ
יה | ִכּי ֲאנִ י
אַר ְצ ֶכם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָע ֶל ָ
וְ ֶא ֶבן ַמ ְשׂ ִכּית לֹא ִת ְתּנוּ ְבּ ְ
יראוּ |
וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָ
יכםֶ (2) :את ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ִ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ
)ִ (3אם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּ ֵלכוּ | וְ ֶאת ִמ ְצ ַ
ֲאנִ י יְ הוָה:
אָרץ
ָתנָה ָה ֶ
יכם ְבּ ִע ָתּם | וְ נ ְ
ָת ִתּי ִג ְשׁ ֵמ ֶ
יתם אֹ ָתם (4) :וְ נ ַ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
בוּלהּ וְ ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה יִ ֵתּן ִפּ ְריוֹ (5) :וְ ִה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּיִ שׁ ֶאת ָבּ ִציר
יְ ָ
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח
ַא ַכ ְל ֶתּם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ַֹבע וִ ַ
ָרע | ו ֲ
ַשּׂיג ֶאת ז ַ
וּב ִציר י ִ
ָ
אַר ְצ ֶכם (6) :וְ נ ַ
ְבּ ְ
וּשׁ ַכ ְב ֶתּם וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד |
אָרץ ְ
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ֶ
אַר ְצ ֶכם(7) :
אָרץ וְ ֶח ֶרב לֹא ַת ֲעבֹר ְבּ ְ
וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּה ָר ָעה ִמן ָה ֶ
ֵיכם ֶל ָח ֶרב (8) :וְ ָר ְדפוּ ִמ ֶכּם
ָפלוּ ִל ְפנ ֶ
יכם | וְ נ ְ
וּר ַד ְפ ֶתּם ֶאת אֹיְ ֵב ֶ
ְ
יכם
ָפלוּ אֹיְ ֵב ֶ
וּמאָה ִמ ֶכּם ְר ָב ָבה יִ ְרדֹּפוּ | וְ נ ְ
ֲח ִמ ָשּׁה ֵמאָה ֵ
יתי
יתי ֶא ְת ֶכם וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יכם וְ ִה ְפ ֵר ִ
יתי ֲא ֵל ֶ
וּפנִ ִ
ֵיכם ֶל ָח ֶרבָ (9) :
ִל ְפנ ֶ

וֹשׁן
ָשׁן נ ָ
ַא ַכ ְל ֶתּם י ָ
יתי ִא ְתּ ֶכם (10) :ו ֲ
ַה ִקימ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
ֶא ְת ֶכם | ו ֲ
תוֹכ ֶכם | וְ לֹא
ָת ִתּי ִמ ְשׁ ָכּנִ י ְבּ ְ
תּוֹציאוּ (11) :וְ נ ַ
ָשׁן ִמ ְפּנֵי ָח ָדשׁ ִ
| וְ י ָ
יתי ָל ֶכם
תוֹכ ֶכם וְ ָהיִ ִ
ַפ ִשׁי ֶא ְת ֶכם (12) :וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבּ ְ
ִת ְג ַעל נ ְ
יכם
אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ְל ָעםֲ (13) :אנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵלאל ִֹהים | וְ ֶ
ֲב ִדים |
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְהיֹת ָל ֶהם ע ָ
הוֹצ ִ
ֲא ֶשׁר ֵ
ָאוֹל ְך ֶא ְת ֶכם ְ
ָא ְשׁבֹּר מֹטֹת ע ְ
וֶ
קוֹמ ִמיּוּת:
ֻלּ ֶכם ו ֵ
) (14וְ ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ִלי | וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת ָה ֵא ֶלּה:
ַפ ְשׁ ֶכם |
) (15וְ ִאם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ִתּ ְמאָסוּ וְ ִאם ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְג ַעל נ ְ
יתי (16) :אַף
ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִמ ְצ ַ
וֹתי ְל ַה ְפ ְר ֶכם ֶאת ְבּ ִר ִ
יכם ֶבּ ָה ָלה ֶאת ַה ַשּׁ ֶח ֶפת
ֲל ֶ
ֱשׂה זֹּאת ָל ֶכם וְ ִה ְפ ַק ְד ִתּי ע ֵ
ֲאנִ י ֶאע ֶ
וּז ַר ְע ֶתּם ָל ִריק
ָפשׁ | ְ
וּמ ִדיבֹת נ ֶ
וְ ֶאת ַה ַקּ ַדּ ַחת ְמ ַכלּוֹת ֵעינַיִ ם ְ
ַא ָכלֻהוּ אֹיְ ֵב ֶ
ַפ ֶתּם ִל ְפנֵי
ָת ִתּי ָפנַי ָבּ ֶכם וְ נִ גּ ְ
יכם (17) :וְ נ ַ
ֲכם ו ֲ
ַרע ֶ
זְ
ַס ֶתּם וְ ֵאין ר ֵֹדף ֶא ְת ֶכם:
יכם וְ נ ְ
אֹיְ ֵבי ֶכם | וְ ָרדוּ ָב ֶכם שֹׂנְ ֵא ֶ
) (18וְ ִאם ַעד ֵא ֶלּה לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ִלי | וְ י ַ
ַסּ ָרה
ָס ְפ ִתּי ְלי ְ
ֻזּ ֶכם |
יכם (19) :וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ֶאת ְגּאוֹן ע ְ
ֹאת ֶ
ֶא ְת ֶכם ֶשׁ ַבע ַעל ַחטּ ֵ
אַר ְצ ֶכם ַכּנְּ ֻח ָשׁה (20) :וְ ַתם
יכם ַכּ ַבּ ְרזֶל וְ ֶאת ְ
ָת ִתּי ֶאת ְשׁ ֵמ ֶ
וְ נ ַ
אָרץ לֹא
בוּלהּ וְ ֵעץ ָה ֶ
אַר ְצ ֶכם ֶאת יְ ָ
ָל ִריק כּ ֲ
ֹח ֶכם | וְ לֹא ִת ֵתּן ְ
יִ ֵתּן ִפּ ְריוֹ (21) :וְ ִאם ֵתּ ְלכוּ ִע ִמּי ֶק ִרי וְ לֹא תֹאבוּ ִל ְשׁמ ַֹע ִלי |
יכם (22) :וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָב ֶכם
ֹאת ֶ
יכם ַמ ָכּה ֶשׁ ַבע ְכּ ַחטּ ֵ
ֲל ֶ
ָס ְפ ִתּי ע ֵ
וְ י ַ
ֶאת ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִשׁ ְכּ ָלה ֶא ְת ֶכם וְ ִה ְכ ִר ָ
יתה ֶאת ְבּ ֶה ְמ ְתּ ֶכם
יכם (23) :וְ ִאם ְבּ ֵא ֶלּה לֹא
ָשׁמּוּ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יטה ֶא ְת ֶכם | וְ נ ַ
וְ ִה ְמ ִע ָ
ַה ַל ְכ ֶתּם ִע ִמּי ֶק ִרי (24) :וְ ָה ַל ְכ ִתּי אַף ֲאנִ י ִע ָמּ ֶכם
ָסרוּ ִלי | ו ֲ
ִתוּ ְ
יכם(25) :
ֹאת ֶ
יתי ֶא ְת ֶכם גַּם אָנִ י ֶשׁ ַבע ַעל ַחטּ ֵ
ְבּ ֶק ִרי | וְ ִה ֵכּ ִ
יכם
ֶא ַס ְפ ֶתּם ֶאל ָע ֵר ֶ
יכם ֶח ֶרב נ ֶֹק ֶמת נְ ַקם ְבּ ִרית וְ נ ֱ
ֲל ֶ
אתי ע ֵ
וְ ֵה ֵב ִ
תוֹכ ֶכם וְ נִ ַתּ ֶתּם ְבּיַד אוֹיֵבְ (26) :בּ ִשׁ ְב ִרי ָל ֶכם
| וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֶד ֶבר ְבּ ְ
ָשׁים ַל ְח ְמ ֶכם ְבּ ַתנּוּר ֶא ָחד וְ ֵה ִשׁיבוּ
ַמ ֵטּה ֶל ֶחם וְ אָפוּ ֶע ֶשׂר נ ִ
ַא ַכ ְל ֶתּם וְ לֹא ִת ְשׂ ָבּעוּ (27) :וְ ִאם ְבּזֹאת
ַל ְח ְמ ֶכם ַבּ ִמּ ְשׁ ָקל | ו ֲ
ַה ַל ְכ ֶתּם ִע ִמּי ְבּ ֶק ִרי (28) :וְ ָה ַל ְכ ִתּי ִע ָמּ ֶכם
לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ִלי | ו ֲ
יכם:
ֹאת ֶ
ַבּ ֲח ַמת ֶק ִרי | וְ יִ ַסּ ְר ִתּי ֶא ְת ֶכם אַף אָנִ י ֶשׁ ַבע ַעל ַחטּ ֵ
ֹאכלוּ(30) :
יכם תּ ֵ
וּב ַשׂר ְבּנ ֵֹת ֶ
ֵיכם | ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם ְבּ ַשׂר ְבּנ ֶ
) (29ו ֲ
ֵיכם וְ נ ַ
ָת ִתּי ֶאת
יכם וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶאת ַח ָמּנ ֶ
וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי ֶאת ָבּמ ֵֹת ֶ
ָת ִתּי
ַפ ִשׁי ֶא ְת ֶכם (31) :וְ נ ַ
ֲלה נ ְ
יכם | וְ ָגע ָ
לּוּל ֶ
יכם ַעל ִפּ ְג ֵרי ִגּ ֵ
ִפּ ְג ֵר ֶ
יח
יח ְבּ ֵר ַ
אָר ַ
יכם | וְ לֹא ִ
מּוֹתי ֶאת ִמ ְק ְדּ ֵשׁ ֶ
ַה ִשׁ ִ
יכם ָח ְר ָבּה ו ֲ
ֶאת ָע ֵר ֶ
יה
אָרץ | וְ ָשׁ ְממוּ ָע ֶל ָ
ַה ִשׁמּ ִֹתי ֲאנִ י ֶאת ָה ֶ
ֹח ֶכם (32) :ו ֲ
נִ יח ֲ

ַה ִריק ִֹתי
ָרה ַבגּוֹיִ ם ו ֲ
יכם ַהיּ ְֹשׁ ִבים ָבּהּ (33) :וְ ֶא ְת ֶכם ֱאז ֶ
אֹיְ ֵב ֶ
יכם יִ ְהיוּ ָח ְר ָבּה:
אַר ְצ ֶכם ְשׁ ָמ ָמה וְ ָע ֵר ֶ
יכם ָח ֶרב | וְ ָהיְ ָתה ְ
אַח ֵר ֶ
ֲ
אָרץ ֶאת ַשׁ ְבּת ֶֹת ָ
) (34אָז ִתּ ְר ֶצה ָה ֶ
אַתּם
יה כֹּל יְ ֵמי ֳה ַשּׁ ָמּה וְ ֶ
אָרץ וְ ִה ְר ָצת ֶאת ַשׁ ְבּת ֶֹתי ָה(35) :
יכם | אָז ִתּ ְשׁ ַבּת ָה ֶ
ְבּ ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
יכם
ָכּל יְ ֵמי ָה ַשּׁ ָמּה ִתּ ְשׁבֹּת | ֵאת ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְב ָתה ְבּ ַשׁ ְבּת ֵֹת ֶ
ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ֶכם ָע ֶל ָ
אתי מ ֶֹר ְך ִבּ ְל ָב ָבם
אָרים ָבּ ֶכם וְ ֵה ֵב ִ
יה (36) :וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
ֻסת ֶח ֶרב
יהם | וְ ָר ַדף א ָֹתם קוֹל ָע ֶלה נִ ָדּף וְ נָסוּ ְמנ ַ
אַרצֹת אֹיְ ֵב ֶ
ְבּ ְ
אָחיו ְכּ ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב וְ רֹ ֵדף
ָפלוּ וְ ֵאין ר ֵֹדף (37) :וְ ָכ ְשׁלוּ ִאישׁ ְבּ ִ
וְ נ ְ
ַא ַב ְד ֶתּם
יכם (38) :ו ֲ
קוּמה ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
אָיִ ן | וְ לֹא ִת ְהיֶה ָל ֶכם ְתּ ָ
אָרים ָבּ ֶכם
יכם (39) :וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
אָכ ָלה ֶא ְת ֶכם ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
ַבּגּוֹיִ ם | וְ ְ
יכם | וְ אַף ַבּעֲוֹנֹת ֲאב ָֹתם ִא ָתּם
אַרצֹת אֹיְ ֵב ֶ
יִ ַמּקּוּ ַבּעֲוֹנָם ְבּ ְ
ֲלם ֲא ֶשׁר
יִ ָמּקּוּ (40) :וְ ִה ְתוַדּוּ ֶאת ֲעוֹנָם וְ ֶאת עֲוֹן ֲאב ָֹתם ְבּ ַמע ָ
ָמעֲלוּ ִבי | וְ אַף ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ִע ִמּי ְבּ ֶק ִרי (41) :אַף ֲאנִ י ֵא ֵל ְך ִע ָמּם
יהם | אוֹ אָז יִ ָכּנַע ְל ָב ָבם
אתי א ָֹתם ְבּ ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
ְבּ ֶק ִרי וְ ֵה ֵב ִ
יתי ַיעֲקוֹב |
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
ֶה ָע ֵרל וְ אָז יִ ְרצוּ ֶאת עֲוֹנָם (42) :וְ ז ַ
אָרץ
אַב ָר ָהם ֶא ְזכֹּר וְ ָה ֶ
יתי ְ
יתי יִ ְצ ָחק וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ
וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ
אָרץ ֵתּ ָעזֵב ֵמ ֶהם וְ ִת ֶרץ ֶאת ַשׁ ְבּת ֶֹת ָ
יה ָבּ ְה ַשׁ ָמּה
ֶא ְזכֹּר (43) :וְ ָה ֶ
ַען ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָמאָסוּ וְ ֶאת
וּבי ַ
ַען ְ
ֵמ ֶהם וְ ֵהם יִ ְרצוּ ֶאת עֲוֹנָם | י ַ
יוֹתם ְבּ ֶא ֶרץ
ַפ ָשׁם (44) :וְ אַף גַּם זֹאת ִבּ ְה ָ
ֲלה נ ְ
ֻחקּ ַֹתי ָגּע ָ
אַס ִתּים וְ לֹא ְג ַע ְל ִתּים ְל ַכלּ ָֹתם ְל ָה ֵפר ְבּ ִר ִ
יתי
יהם לֹא ְמ ְ
אֹיְ ֵב ֶ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית
יהם (45) :וְ ז ַ
ִא ָתּם | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם
הוֹצ ִ
ִראשֹׁנִ ים | ֲא ֶשׁר ֵ
ִל ְהיֹת ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים ֲאנִ י יְ הוָהֵ (46) :א ֶלּה ַה ֻח ִקּים
וּבין ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ָתן יְ הוָה ֵבּינוֹ ֵ
וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים וְ ַהתּוֹרֹת ֲא ֶשׁר נ ַ
ְבּ ַהר ִסינַי ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
Leviticus Chapter 27
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מֹ ֶשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶדר | ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך נְ ָפשֹׁת ַליהוָה(3) :
ַפ ִלא נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִכּי י ְ
וְ ַ
וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
ָכר ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ַעד ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה | וְ ָהיָה
ֶע ְר ְכּ ָך ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ (4) :וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא |
וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ְשׁל ִֹשׁים ָשׁ ֶקל (5) :וְ ִאם ִמ ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ַעד ֶבּן
ָכר ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים | וְ ַלנְּ ֵק ָבה
ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ

ֲשׂ ֶרת ְשׁ ָק ִלים (6) :וְ ִאם ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ וְ ַעד ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ָה ָיה
עֶ
ָכר ֲח ִמ ָשּׁה ְשׁ ָק ִלים ָכּ ֶסף | וְ ַלנְּ ֵק ָבה ֶע ְר ְכּ ָך ְשׁל ֶֹשׁת
ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
ָמ ְע ָלה ִאם ָז ָכר וְ ָהיָה
ְשׁ ָק ִלים ָכּ ֶסף (7) :וְ ִאם ִמ ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ו ַ
ֲשׂ ָרה ְשׁ ָק ִלים (8) :וְ ִאם
ֶע ְר ְכּ ָך ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ָשׁ ֶקל | וְ ַלנְּ ֵק ָבה ע ָ
ֱר ְ
ֱמידוֹ ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן וְ ֶהע ִ
ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך וְ ֶהע ִ
יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן | ַעל
יכנּוּ ַהכּ ֵֹהן (9) :וְ ִאם ְבּ ֵה ָמה
ֲר ֶ
ִפּי ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יַד ַהנּ ֵֹדר ַיע ִ
ַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְר ָבּן ַליהוָה | כֹּל ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמ ֶמּנּוּ ַליה ָוה
ֲא ֶשׁר י ְ
ָמיר אֹתוֹ טוֹב ְבּ ָרע אוֹ ַרע
יפנּוּ וְ לֹא י ִ
ַח ִל ֶ
יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ (10) :לֹא י ֲ
מוּרתוֹ
וּת ָ
ָמיר ְבּ ֵה ָמה ִבּ ְב ֵה ָמה וְ ָהיָה הוּא ְ
ְבּטוֹב | וְ ִאם ָה ֵמר י ִ
ַק ִריבוּ
יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ (11) :וְ ִאם ָכּל ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ֱמיד ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן(12) :
ִמ ֶמּנָּה ָק ְר ָבּן ַליהוָה | וְ ֶהע ִ
וּבין ָרע | ְכּ ֶע ְר ְכּ ָך ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יִ ְה ֶיה:
יך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתהּ ֵבּין טוֹב ֵ
ֱר ְ
וְ ֶהע ִ
ָסף ֲח ִמ ִ
) (13וְ ִאם ָגּאֹל יִ ְג ֶ
ישׁתוֹ ַעל ֶע ְר ֶכּ ָך (14) :וְ ִאישׁ
אָלנָּה | וְ י ַ
וּבין
ֱריכוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵבּין טוֹב ֵ
ַק ִדּשׁ ֶאת ֵבּיתוֹ ק ֶֹדשׁ ַליהוָה וְ ֶהע ִ
ִכּי י ְ
יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יָקוּם (15) :וְ ִאם ַה ַמּ ְק ִדּישׁ
ֲר ְ
ָרע | ַכּ ֲא ֶשׁר ַיע ִ
ישׁית ֶכּ ֶסף ֶע ְר ְכּ ָך ָע ָליו וְ ָהיָה לוֹ(16) :
ָסף ֲח ִמ ִ
יִ ְגאַל ֶאת ֵבּיתוֹ | וְ י ַ
ַרעוֹ |
ַק ִדּישׁ ִאישׁ ַליה ָוה וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ְל ִפי ז ְ
וְ ִאם ִמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ י ְ
זַ
ֶרע ח ֶֹמר ְשׂע ִֹרים ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ָכּ ֶסףִ (17) :אם ִמ ְשּׁנַת ַהיּ ֵֹבל
ַק ִדּישׁ
אַחר ַהיּ ֵֹבל י ְ
ַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ | ְכּ ֶע ְר ְכּ ָך יָקוּם (18) :וְ ִאם ַ
יְ
נּוֹתרֹת ַעד
ָשׂ ֵדהוּ וְ ִח ַשּׁב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל ִפּי ַה ָשּׁנִ ים ַה ָ
ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל | וְ נִ ְג ַרע ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך (19) :וְ ִאם ָגּאֹל יִ ְגאַל ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה
ָסף ֲח ִמ ִשׁית ֶכּ ֶסף ֶע ְר ְכּ ָך ָע ָליו וְ ָקם לוֹ(20) :
ַה ַמּ ְק ִדּישׁ אֹתוֹ | וְ י ַ
אַחר |
וְ ִאם לֹא יִ ְגאַל ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִאם ָמ ַכר ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ְל ִאישׁ ֵ
ָאל עוֹד (21) :וְ ָהיָה ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ֵצאתוֹ ַביּ ֵֹבל ק ֶֹדשׁ ַליהוָה
לֹא יִ גּ ֵ
ִכּ ְשׂ ֵדה ַה ֵח ֶרם | ַלכּ ֵֹהן ִתּ ְהיֶה ֲא ֻחזָּתוֹ (22) :וְ ִאם ֶאת ְשׂ ֵדה
ַק ִדּישׁ ַליהוָה (23) :וְ ִח ַשּׁב
ִמ ְקנָתוֹ ֲא ֶשׁר לֹא ִמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ | י ְ
ָתן ֶאת ָה ֶע ְר ְכּ ָך
לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ִמ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְכּ ָך ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל | וְ נ ַ
יּוֹבל יָשׁוּב ַה ָשּׂ ֶדה
ַבּיּוֹם ַההוּא ק ֶֹדשׁ ַליהוָהִ (24) :בּ ְשׁנַת ַה ֵ
ַל ֲא ֶשׁר ָקנָהוּ ֵמ ִאתּוֹ | ַל ֲא ֶשׁר לוֹ ֲא ֻחזַּת ָה ֶ
אָרץ (25) :וְ ָכל ֶע ְר ְכּ ָך
אַך
ְ
ֵרה יִ ְהיֶה ַה ָשּׁ ֶקל(26) :
יִ ְהיֶה ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
ַק ִדּישׁ ִאישׁ אֹתוֹ | ִאם
ֻכּר ַליהוָה ִבּ ְב ֵה ָמה לֹא י ְ
ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יְ ב ַ
וּפ ָדה
שׁוֹר ִאם ֶשׂה ַליהוָה הוּא (27) :וְ ִאם ַבּ ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ֵמאָה ָ
ָאל וְ נִ ְמ ַכּר ְבּ ֶע ְר ֶכּ ָך:
ָסף ֲח ִמ ִשׁתוֹ ָע ָליו | וְ ִאם לֹא יִ גּ ֵ
ְב ֶע ְר ֶכּ ָך וְ י ַ
אַך ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֲ
ַח ִרם ִאישׁ ַליהוָה ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ
)ְ (28

ָאל | ָכּל ֵח ֶרם
וּמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ לֹא יִ ָמּ ֵכר וְ לֹא יִ גּ ֵ
וּב ֵה ָמה ִ
אָדם ְ
ֵמ ָ
ָח ַרם ִמן
ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ַליהוָהָ (29) :כּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֳ
אָרץ ִמזּ ַ
יוּמת (30) :וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָה ֶ
אָדם לֹא יִ ָפּ ֶדה | מוֹת ָ
ָה ָ
ֶרע
אָרץ ִמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ַליהוָה הוּא | ק ֶֹדשׁ ַליהוָה (31) :וְ ִאם ָגּאֹל
ָה ֶ
יִ ְגאַל ִאישׁ ִמ ַמּ ַע ְשׂרוֹ | ֲח ִמ ִשׁיתוֹ י ֵֹסף ָע ָליו (32) :וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר
ירי יִ ְה ֶיה קּ ֶֹדשׁ
ֲשׂ ִ
ָבּ ָקר ָוצֹאן כֹּל ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶבט | ָהע ִ
ירנּוּ | וְ ִאם ָה ֵמר
ַליהוָה (33) :לֹא יְ ַב ֵקּר ֵבּין טוֹב ָל ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
ָאלֵ (34) :א ֶלּה
מוּרתוֹ יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ לֹא יִ גּ ֵ
וּת ָ
ירנּוּ וְ ָהיָה הוּא ְ
יְ ִמ ֶ
ַה ִמּ ְצוֹת ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּ ַהר ִסינָי:
ֵס ֶפר ְבּ ִמ ְד ַבּר
Numbers Chapter 1
מוֹעד | ְבּ ֶא ָחד
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ְבּא ֶֹהל ֵ
ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְל ֵצ ָ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹר(2) :
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם |
ְשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל ע ַ
ֻל ְגּל ָֹתםִ (3) :מ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
ָכר ְלג ְ
ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ָכּל ז ָ
אַתּה
ָמ ְע ָלה ָכּל י ֵֹצא ָצ ָבא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ִתּ ְפ ְקדוּ א ָֹתם ְל ִצ ְבא ָֹתם ָ
וַ
אַהרֹן (4) :וְ ִא ְתּ ֶכם יִ ְהיוּ ִאישׁ ִאישׁ ַל ַמּ ֶטּה | ִאישׁ רֹאשׁ ְל ֵבית
וְ ֲ
ַע ְמדוּ ִא ְתּ ֶכם |
ָשׁים ֲא ֶשׁר י ַ
ֲאב ָֹתיו הוּא (5) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
יאל ֶבּן
ֻמ ֵ
אוּבן ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּרְ (6) :ל ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִ
ִל ְר ֵ
שכר נְ ַתנְ ֵאל
ָדבְ (8) :ליִ ָשּׂ ָ
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
יהוּדה נ ְ
ישׁ ָדּיִ (7) :ל ָ
צוּר ַ
ִ
יוֹסף ְל ֶא ְפ ַריִ ם
צוּערִ (9) :ל ְזבוּלֻן ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹןִ (10) :ל ְבנֵי ֵ
ֶבּן ָ
יאל ֶבּן ְפּ ָדהצוּר(11) :
ַמ ִל ֵ
ַשּׁה גּ ְ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד | ִל ְמנ ֶ
ֱא ִל ָ
ישׁ ָדּי(13) :
יעזֶר ֶבּן ַע ִמּ ַ
ידן ֶבּן ִגּ ְדעֹנִ יְ (12) :ל ָדן ֲא ִח ֶ
ָמן ֲא ִב ָ
ְל ִבנְ י ִ
עוּאל(15) :
יאל ֶבּן ָע ְכ ָרןְ (14) :לגָד ֶא ְל ָי ָסף ֶבּן ְדּ ֵ
אָשׁר ַפּ ְג ִע ֵ
ְל ֵ
רוּאי קרי[ ָה ֵע ָדה
ירע ֶבּן ֵעינָןֵ (16) :א ֶלּה קריאי ] ְק ֵ
ַפ ָתּ ִלי ֲא ִח ַ
ְלנ ְ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם (17) :וַיִּ ַקּח
אשׁי ְ
בוֹתם | ָר ֵ
יאי ַמטּוֹת ֲא ָ
נְ ִשׂ ֵ
מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת(18) :
אַהרֹן | ֵאת ָה ֲאנ ִ
ַלדוּ ַעל
וְ ֵאת ָכּל ָה ֵע ָדה ִה ְק ִהילוּ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י וַיִּ ְתי ְ
ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
ֻל ְגּל ָֹתםַ (19) :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה | וַיִּ ְפ ְק ֵדם
ָמ ְע ָלה ְלג ְ
וַ
ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי:

תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם
ְ
אוּבן ְבּכֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (20וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ְר ֵ
ָכר ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים
ֻל ְגּל ָֹתם ָכּל ז ָ
ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ְלג ְ
יהם ְל ַמ ֵטּה ְר ֵ
ָשׁנָה ו ַ
אוּבן |
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (21) :פּ ֻק ֵד ֶ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ַו ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת:
ִשׁ ָשּׁה וְ ְ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְפּ ֻק ָדיו
)ִ (22ל ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְ
ֻל ְגּל ָֹתם ָכּל ז ָ
ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ְלג ְ
ָמ ְע ָלה כֹּל
ָכר ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁ ָנה ו ַ
ַח ִמ ִשּׁים
יהם ְל ַמ ֵטּה ִשׁ ְמעוֹן | ִתּ ְשׁ ָעה ו ֲ
י ֵֹצא ָצ ָבאְ (23) :פּ ֻק ֵד ֶ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת:
ֶא ֶלף ְ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
)ִ (24ל ְבנֵי גָד ְ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (25) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ַח ִמ ִשּׁים:
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ו ֲ
ְל ַמ ֵטּה גָד | ֲח ִמ ָשּׁה וְ ְ
הוּדה ְ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
)ִ (26ל ְבנֵי יְ ָ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (27) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַר ָבּ ָעה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
הוּדה | ְ
ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ְ
שכר
)ִ (28ל ְבנֵי יִ ָשּׂ ָ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם |
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבא(29) :
ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַר ַבּע
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
אַר ָבּ ָעה ו ֲ
שכר | ְ
יהם ְל ַמ ֵטּה יִ ָשּׂ ָ
ְפּ ֻק ֵד ֶ
ֵמאוֹת:
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
)ִ (30ל ְבנֵי ְזבוּלֻן ְ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (31) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
ְל ַמ ֵטּה ְזבוּלֻן | ִשׁ ְב ָעה ו ֲ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית
ְ
יוֹסף ִל ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם
)ִ (32ל ְבנֵי ֵ
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא
ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
יהם ְל ַמ ֵטּה ֶא ְפ ָריִ ם | ְ
ַח ֵמשׁ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ו ֲ
ָצ ָבאְ (33) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵמאוֹת:
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
ַשּׁה ְ
)ִ (34ל ְבנֵי ְמנ ֶ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (35) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
וּמ ָ
ְל ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
אתיִ ם:
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ָ
ַשּׁה | ְשׁנַיִ ם ְ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
ָמן ְ
)ִ (36ל ְבנֵי ִבנְ י ִ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (37) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף וְ ְ
ָמן | ֲח ִמ ָשּׁה ְ
ְל ַמ ֵטּה ִבנְ י ִ
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
)ִ (38ל ְבנֵי ָדן ְ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (39) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת:
ְל ַמ ֵטּה ָדן | ְשׁנַיִ ם וְ ִשׁ ִשּׁים ֶא ֶלף ְ

תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
אָשׁר ְ
)ִ (40ל ְבנֵי ֵ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (41) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ו ֲ
אָשׁר | ֶא ָחד וְ ְ
ְל ַמ ֵטּה ֵ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת:
תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְבּ ִמ ְס ַפּר
ַפ ָתּ ִלי ְ
)ְ (42בּנֵי נ ְ
יהם
ָמ ְע ָלה כֹּל י ֵֹצא ָצ ָבאְ (43) :פּ ֻק ֵד ֶ
ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
ְל ַמ ֵטּה נ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
ַפ ָתּ ִלי | ְשׁל ָֹשׁה ו ֲ
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַהרֹן וּנְ ִשׂ ֵ
)ֵ (44א ֶלּה ַה ְפּ ֻק ִדים ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִאישׁ | ִאישׁ ֶא ָחד ְל ֵבית ֲאב ָֹתיו ָהיוּ (45) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל
ָמ ְע ָלה ָכּל
קוּדי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ְפּ ֵ
י ֵֹצא ָצ ָבא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (46) :וַיִּ ְהיוּ ָכּל ַה ְפּ ֻק ִדים ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף
ַח ִמ ִשּׁים (47) :וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְל ַמ ֵטּה
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ו ֲ
וּשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים | ו ֲ
ְ
תוֹכם:
ֲאב ָֹתם | לֹא ָה ְת ָפּ ְקדוּ ְבּ ָ
אַך ֶאת ַמ ֵטּה ֵלוִ י לֹא
) (48וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרְ (49) :
אַתּה
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (50) :וְ ָ
ֹאשׁם לֹא ִת ָשּׂא | ְבּ ְ
ִת ְפקֹד וְ ֶאת ר ָ
ַה ְפ ֵקד ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ַעל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת וְ ַעל ָכּל ֵכּ ָליו וְ ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר
לוֹ ֵה ָמּה יִ ְשׂאוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ֵהם יְ ָשׁ ְר ֻתהוּ |
יוֹרידוּ אֹתוֹ ַה ְלוִ יִּ ם
ַחנוִּ (51) :
וּבנְ ס ַֹע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִ
וְ ָס ִביב ַל ִמּ ְשׁ ָכּן י ֲ
יוּמת(52) :
ָקימוּ אֹתוֹ ַה ְלוִ יִּ ם | וְ ַהזָּר ַה ָקּ ֵרב ָ
וּב ֲחנֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ִ
ַ
וְ ָחנוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִאישׁ ַעל ַמ ֲחנֵהוּ וְ ִאישׁ ַעל ִדּ ְגלוֹ ְל ִצ ְבא ָֹתם:
ַחנוּ ָס ִביב ְל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת וְ לֹא יִ ְהיֶה ֶק ֶצף ַעל
) (53וְ ַה ְלוִ יִּ ם י ֲ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָשׁ ְמרוּ ַה ְלוִ יִּ ם ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדוּת:
עַ
)ַ (54ו ַיּעֲשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן
ָעשׂוּ:
Numbers Chapter 2
אַהרֹן ֵלאמֹרִ (2) :אישׁ ַעל ִדּ ְגלוֹ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ַחנוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִמ ֶנּגֶד ָס ִביב ְלא ֶֹהל
ְבאֹתֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹתם י ֲ
ַחנוּ (3) :וְ ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה ִמ ְז ָר ָחה ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה יְ ָ
מוֹעד י ֲ
ֵ
הוּדה
וּצ ָבאוֹ
ָדבְ (4) :
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
הוּדה נ ְ
ָשׂיא ִל ְבנֵי יְ ָ
ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ נ ִ
אַר ָבּ ָעה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת (5) :וְ ַהחֹנִ ים
יהם | ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
ְ
שכר נְ ַתנְ ֵאל ֶבּן ָ
ָע ָליו ַמ ֵטּה יִ ָשּׂ ָ
צוּער(6) :
ָשׂיא ִל ְבנֵי יִ ָשּׂ ָ
שכר | וְ נ ִ
) (7
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
אַר ָבּ ָעה ו ֲ
וּפ ֻק ָדיו | ְ
וּצ ָבאוֹ ְ
ְ
וּצ ָבאוֹ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְזבוּלֻן ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹןְ (8) :
ַמ ֵטּה ְזבוּלֻן | וְ נ ִ

אַר ַבּע ֵמאוֹתָ (9) :כּל ַה ְפּ ֻק ִדים
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
וּפ ֻק ָדיו | ִשׁ ְב ָעה ו ֲ
ְ
אַר ַבּע
וּשׁמֹנִ ים ֶא ֶלף וְ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים וְ ְ
הוּדה ְמאַת ֶא ֶלף ְ
ְל ַמ ֲחנֵה יְ ָ
ֵמאוֹת ְל ִצ ְבא ָֹתם | ִראשֹׁנָה יִ ָסּעוּ:
אוּבן
)ֶ (10דּ ֶגל ַמ ֲחנֵה ְר ֵ
אוּבן ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר:
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְר ֵ
ימנָה ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ נ ִ
ֵתּ ָ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת(12) :
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ו ֲ
וּפ ֻק ָדיו | ִשׁ ָשּׁה וְ ְ
וּצ ָבאוֹ ְ
)ְ (11
ֻמ ֵ
יאל ֶבּן
ָשׂיא ִל ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִ
וְ ַהחוֹנִ ם ָע ָליו ַמ ֵטּה ִשׁ ְמעוֹן | וְ נ ִ
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף
יהם | ִתּ ְשׁ ָעה ו ֲ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
צוּרי ַשׁ ָדּיְ (13) :
ִ
ָסף ֶבּן
ָשׂיא ִל ְבנֵי גָד ֶא ְלי ָ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת (14) :וְ ַמ ֵטּה גָּד | וְ נ ִ
ְ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ
יהם | ֲח ִמ ָשּׁה וְ ְ
עוּאלְ (15) :
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ְר ֵ
אוּבן ְמאַת ֶא ֶלף
ַח ִמ ִשּׁיםָ (16) :כּל ַה ְפּ ֻק ִדים ְל ַמ ֲחנֵה ְר ֵ
ֵמאוֹת ו ֲ
ַח ִמ ִשּׁים ְל ִצ ְבאֹ ָתם |
אַר ַבּע ֵמאוֹת ו ֲ
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
וְ ֶא ָחד ו ֲ
תוֹך
מוֹעד ַמ ֲחנֵה ַה ְלוִ יִּ ם ְבּ ְ
ָסע א ֶֹהל ֵ
וּשׁנִ יִּ ם יִ ָסּעוּ (17) :וְ נ ַ
ְ
יהם(18) :
ַחנוּ ֵכּן יִ ָסּעוּ ִאישׁ ַעל יָדוֹ ְל ִד ְג ֵל ֶ
ַה ַמּ ֲחנֹת | ַכּ ֲא ֶשׁר י ֲ
ָמּה | וְ נ ִ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם
ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִצ ְבא ָֹתם י ָ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף
יהם | ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּדְ (19) :
ֱא ִל ָ
ַשּׁה
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְמנ ֶ
ַשּׁה | וְ נ ִ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת (20) :וְ ָע ָליו ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
וֲ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ַמ ִל ֵ
גְּ
וּשׁל ִֹשׁים
יהם | ְשׁנַיִ ם ְ
יאל ֶבּן ְפּ ָדהצוּרְ (21) :
ידן
ָמן ֲא ִב ָ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ִבנְ י ִ
ָמן | וְ נ ִ
וּמ ֵטּה ִבּנְ י ִ
אתיִ םַ (22) :
וּמ ָ
ֶא ֶלף ָ
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף
יהם | ֲח ִמ ָשּׁה ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ֶבּן ִגּ ְדעֹנִ יְ (23) :
וְ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹתָ (24) :כּל ַה ְפּ ֻק ִדים ְל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִ ם ְמאַת ֶא ֶלף
)(25
וּשׁ ִל ִשׁים יִ ָסּעוּ:
וּמאָה ְל ִצ ְבא ָֹתם | ְ
וּשׁמֹנַת ֲא ָל ִפים ֵ
ְ
יעזֶר ֶבּן
ָשׂיא ִל ְבנֵי ָדן ֲא ִח ֶ
ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ָדן ָצפֹנָה ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ נ ִ
וּשׁ ַבע
יהם | ְשׁנַיִ ם וְ ִשׁ ִשּׁים ֶא ֶלף ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ישׁ ָדּיְ (26) :
ַע ִמּ ַ
אָשׁר
ָשׂיא ִל ְבנֵי ֵ
אָשׁר | וְ נ ִ
ֵמאוֹת (27) :וְ ַהחֹנִ ים ָע ָליו ַמ ֵטּה ֵ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף
יהם | ֶא ָחד וְ ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
יאל ֶבּן ָע ְכ ָרןְ (28) :
ַפּ ְג ִע ֵ
ירע
ַפ ָתּ ִלי ֲא ִח ַ
ָשׂיא ִל ְבנֵי נ ְ
ַפ ָתּ ִלי | וְ נ ִ
וּמ ֵטּה נ ְ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹתַ (29) :
וֲ
אַר ַבּע
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
יהם | ְשׁל ָֹשׁה ו ֲ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ֶבּן ֵעינָןְ (30) :
ֵמאוֹתָ (31) :כּל ַה ְפּ ֻק ִדים ְל ַמ ֲחנֵה ָדן ְמאַת ֶא ֶלף וְ ִשׁ ְב ָעה
יהם:
אַחרֹנָה יִ ְסעוּ ְל ִד ְג ֵל ֶ
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת | ָל ֲ
וֲ
קוּדי ַה ַמּ ֲחנֹת
קוּדי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ָכּל ְפּ ֵ
)ֵ (32א ֶלּה ְפּ ֵ
וּשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ו ֲ
ְל ִצ ְבא ָֹתם ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ְ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ַח ִמ ִשּׁים (33) :וְ ַה ְלוִ יִּ ם לֹא ָה ְת ָפּ ְקדוּ ְבּ ְ
וֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (34) :ו ַיּעֲשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְכּכֹל

ָסעוּ ִאישׁ
יהם וְ ֵכן נ ָ
ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן ָחנוּ ְל ִד ְג ֵל ֶ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתיו ַעל ֵבּית ֲאב ָֹתיו:
Numbers Chapter 3
אַהרֹן וּמ ֶֹשׁה | ְבּיוֹם ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה
תּוֹלדֹת ֲ
) (1וְ ֵא ֶלּה ְ
ַא ִביהוּא
ָדב | ו ֲ
אַהרֹן ַה ְבּכוֹר נ ָ
ְבּ ַהר ִסינָי (2) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ֲ
ֹהנִ ים
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ית ָמרֵ (3) :א ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ֲ
ֶא ְל ָעזָר וְ ִא ָ
ַא ִביהוּא
ָדב ו ֲ
ָמת נ ָ
ָדם ְל ַכ ֵהןַ (4) :ויּ ָ
ַה ְמּ ֻשׁ ִחים | ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא י ָ
וּבנִ ים
ָרה ִל ְפנֵי יְ הוָה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ָ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ְבּ ַה ְק ִר ָבם ֵאשׁ ז ָ
יהם:
אַהרֹן ֲא ִב ֶ
ית ָמר ַעל ְפּנֵי ֲ
לֹא ָהיוּ ָל ֶהם | וַיְ ַכ ֵהן ֶא ְל ָעזָר וְ ִא ָ
) (5וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (6) :ה ְק ֵרב ֶאת ַמ ֵטּה ֵלוִ י
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן | וְ ֵשׁ ְרתוּ אֹתוֹ (7) :וְ ָשׁ ְמרוּ
ֲמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי ֲ
וְ ַהע ַ
ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ וְ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָכּל ָה ֵע ָדה ִל ְפנֵי א ֶֹהל מוֹ ֵעד | ַל ֲעבֹד
מוֹעד וְ ֶאת
ֶאת ֲעב ַֹדת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן (8) :וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי א ֶֹהל ֵ
ָת ָתּה
ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן (9) :וְ נ ַ
וּל ָבנָיו | נְ תוּנִ ם נְ תוּנִ ם ֵה ָמּה לוֹ ֵמ ֵאת ְבּנֵי
אַהרֹן ְ
ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ְל ֲ
ָתם
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ִתּ ְפקֹד וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ְכּ ֻהנּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :וְ ֶאת ֲ
יוּמת:
| וְ ַהזָּר ַה ָקּ ֵרב ָ
ַאנִ י ִהנֵּה ָל ַק ְח ִתּי ֶאת
) (11וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (12) :ו ֲ
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ִמ ְבּנֵי
ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָהיוּ ִלי ַה ְלוִ יִּ םִ (13) :כּי ִלי ָכּל ְבּכוֹר ְבּיוֹם ַהכּ ִֹתי ָכל
אָדם ַעד
ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ִלי ָכל ְבּכוֹר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָ
) (14וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
ְבּ ֵה ָמה | ִלי יִ ְהיוּ ֲאנִ י יְ הוָה:
ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ֵלאמֹרְ (15) :פּקֹד ֶאת ְבּנֵי ֵלוִ י ְל ֵבית ֲאב ָֹתם
ָמ ְע ָלה ִתּ ְפ ְק ֵדם (16) :וַיִּ ְפקֹד
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ַ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ָכּל ז ָ
א ָֹתם מ ֶֹשׁה ַעל ִפּי יְ הוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוָּה (17) :וַיִּ ְהיוּ ֵא ֶלּה ְבנֵי ֵלוִ י
ֵרשׁוֹן
וּמ ָר ִרי (18) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ג ְ
וּק ָהת ְ
ֵרשׁוֹן ְ
ִבּ ְשׁמ ָֹתם | גּ ְ
וּבנֵי ְק ָהת ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ַע ְמ ָרם
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ִל ְבנִ י וְ ִשׁ ְמ ִעיְ (19) :
וּבנֵי ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ַמ ְח ִלי
יאלְ (20) :
ֻזּ ֵ
וְ יִ ְצ ָהר ֶח ְברוֹן וְ ע ִ
ִ
ֵרשׁוֹן
וּמוּשׁי | ֵא ֶלּה ֵהם ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ֵלּוִ י ְל ֵבית ֲאב ָֹתםְ (21) :לג ְ
וּמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִשּׁ ְמ ִעי | ֵא ֶלּה ֵהם ִמ ְשׁ ְפּחֹת
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִלּ ְבנִ י ִ
ָמ ְע ָלה |
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ָ
יהם ְבּ ִמ ְס ַפּר ָכּל ז ָ
ֵר ֻשׁנִּ יְ (22) :פּ ֻק ֵד ֶ
ַהגּ ְ
ֵר ֻשׁנִּ י |
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹתִ (23) :מ ְשׁ ְפּחֹת ַהגּ ְ
ְפּ ֻק ֵד ֶ
יהם ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ו ֲ

ֵר ֻשׁנִּ י |
ָמּה (24) :וּנְ ִשׂיא ֵבית אָב ַלגּ ְ
ַחנוּ י ָ
אַח ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ֲ
ֲ
מוֹעד
ֵ
ֵרשׁוֹן ְבּא ֶֹהל
וּמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵי ג ְ
ָסף ֶבּן ָל ֵאלִ (25) :
ֶא ְלי ָ
וּמ ַס ְך ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ָהא ֶֹהל | ִמ ְכ ֵסהוּ ָ
מוֹעד (26) :וְ ַק ְל ֵעי
ֶה ָח ֵצר וְ ֶאת ָמ ַס ְך ֶפּ ַתח ֶה ָח ֵצר ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ית ָריו ְלכֹל ֲעב ָֹדתוֹ (27) :וְ ִל ְק ָהת ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ָס ִביב | וְ ֵאת ֵמ ָ
וּמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיִּ ְצ ָה ִרי ִ
ַה ַע ְמ ָר ִמי ִ
וּמ ְשׁ ַפּ ַחת
וּמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְברֹנִ י ִ
ָכר
יא ִלי | ֵא ֶלּה ֵהם ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְקּ ָה ִתיְ (28) :בּ ִמ ְס ַפּר ָכּל ז ָ
ָה ָע ִזּ ֵ
ָמ ְע ָלה | ְשׁמֹנַת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ָ
ֶר ְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ַחנוּ | ַעל י ֶ
ַהקּ ֶֹדשִׁ (29) :מ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ְק ָהת י ֲ
יצ ָפן ֶבּן
ימנָה (30) :וּנְ ִשׂיא ֵבית אָב ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְקּ ָה ִתי | ֶא ִל ָ
ֵתּ ָ
וּמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ָהאָרֹן וְ ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ַה ְמּנ ָֹרה וְ ַה ִמּ ְז ְבּחֹת
יאלִ (31) :
ֻזּ ֵ
עִ
וּכ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָבּ ֶהם | וְ ַה ָמּ ָס ְך וְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ(32) :
ְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן | ְפּ ֻק ַדּת שׁ ְֹמ ֵרי
יאי ַה ֵלּוִ י ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
וּנְ ִשׂיא נְ ִשׂ ֵ
ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַהקּ ֶֹדשִׁ (33) :ל ְמ ָר ִרי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַמּ ְח ִלי ִ
וּמ ְשׁ ַפּ ַחת
יהם ְבּ ִמ ְס ַפּר ָכּל
וּפ ֻק ֵד ֶ
מּוּשׁי | ֵא ֶלּה ֵהם ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמ ָר ִריְ (34) :
ַה ִ
אתיִ ם (35) :וּנְ ִשׂיא
וּמ ָ
ָמ ְע ָלה | ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ָ
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ָ
זָ
יאל ֶבּן ֲא ִב ָ
ֶר ְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
יחיִ ל | ַעל י ֶ
צוּר ֵ
ֵבית אָב ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמ ָר ִרי ִ
וּפ ֻק ַדּת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ַק ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ַחנוּ ָצפֹנָהְ (36) :
יֲ
ַא ָדנָיו | וְ ָכל ֵכּ ָליו וְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ (37) :וְ ַע ֻמּ ֵדי
יחיו וְ ַע ֻמּ ָדיו ו ֲ
וּב ִר ָ
ְ
יהם (38) :וְ ַהחֹנִ ים
ית ֵר ֶ
וּמ ְ
יתד ָֹתם ֵ
ֵיהם | וִ ֵ
אַדנ ֶ
ֶה ָח ֵצר ָס ִביב וְ ְ
אַהרֹן
מוֹעד ִמ ְז ָר ָחה מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֵק ְד ָמה ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
וּבנָיו שׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַהזָּר
ָ
אַהרֹן
קוּדי ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
יוּמתָ (39) :כּל ְפּ ֵ
ַה ָקּ ֵרב ָ
ָמ ְע ָלה ְשׁנַיִ ם
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ַ
ַעל ִפּי יְ הוָה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ָכּל ז ָ
ָכר
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְפּקֹד ָכּל ְבּכֹר ז ָ
אָלףַ (40) :ויּ ֶ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ָמ ְע ָלה | וְ ָשׂא ֵאת ִמ ְס ַפּר ְשׁמ ָֹתם(41) :
ִל ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ָ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִלי ֲאנִ י יְ הוָה ַתּ ַחת ָכּל ְבּכֹר ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
וְ ֵאת ֶבּ ֱה ַמת ַה ְלוִ יִּ ם ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶב ֱה ַמת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(42) :
וַיִּ ְפקֹד מ ֶֹשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה אֹתוֹ | ֶאת ָכּל ְבּכֹר ִבּ ְבנֵי
ָכר ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (43) :וַיְ ִהי ָכל ְבּכוֹר ז ָ
יהם | ְשׁנַיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְשׁל ָֹשׁה וְ ִשׁ ְב ִעים
ָמ ְע ָלה ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
וַ
אתיִ ם:
וּמ ָ
ָ
) (44וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (45) :קח ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ַתּ ַחת
ָכּל ְבּכוֹר ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ֶבּ ֱה ַמת ַה ְלוִ יִּ ם ַתּ ַחת ְבּ ֶה ְמ ָתּם | וְ ָהיוּ

ִלי ַה ְלוִ יִּ ם ֲאנִ י יְ הוָה (46) :וְ ֵאת ְפּדוּיֵי ַה ְשּׁל ָֹשׁה וְ ַה ִשּׁ ְב ִעים
אתיִ ם | ָהע ְֹד ִפים ַעל ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְבּכוֹר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(47) :
וְ ַה ָמּ ָ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲח ֵמ ֶשׁת ְשׁ ָק ִלים ַלגּ ְ
ֻלגּ ֶֹלת | ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ִתּ ָקּח
וּל ָבנָיו | ְפּדוּיֵי
אַהרֹן ְ
ָת ָתּה ַה ֶכּ ֶסף ְל ֲ
ֵרה ַה ָשּׁ ֶקל (48) :וְ נ ַ
ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
ָהע ְֹד ִפים ָבּ ֶהם (49) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֵאת ֶכּ ֶסף ַה ִפּ ְדיוֹם | ֵמ ֵאת
ָהע ְֹד ִפים ַעל ְפּדוּיֵי ַה ְלוִ יִּ םֵ (50) :מ ֵאת ְבּכוֹר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַקח
ָא ֶלף ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ:
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ו ֶ
ֶאת ַה ָכּ ֶסף | ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ִשּׁים ְ
וּל ָבנָיו ַעל ִפּי יְ הוָה |
אַהרֹן ְ
) (51וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ֶאת ֶכּ ֶסף ַה ְפּדֻיִ ם ְל ֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
Numbers Chapter 4
אַהרֹן ֵלאמֹרָ (2) :נשֹׂא ֶאת
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
תּוֹך ְבּנֵי ֵלוִ י | ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם(3) :
רֹאשׁ ְבּנֵי ְק ָהת ִמ ְ
ָמ ְע ָלה וְ ַעד ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה | ָכּל ָבּא ַל ָצּ ָבא
ִמ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ַ
מוֹעד (4) :זֹאת ֲעב ַֹדת ְבּנֵי ְק ָהת
ֵ
אכה ְבּא ֶֹהל
ַלעֲשׂוֹת ְמ ָל ָ
וּבנָיו ִבּנְ ס ַֹע
אַהרֹן ָ
וּבא ֲ
מוֹעד | ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁיםָ (5) :
ְבּא ֶֹהל ֵ
הוֹרדוּ ֵאת ָפּר ֶֹכת ַה ָמּ ָס ְך | וְ ִכסּוּ ָבהּ ֵאת ֲארֹן ָה ֵע ֻדת:
ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ִ
וּפ ְרשׂוּ ֶבגֶד ְכּ ִליל ְתּ ֵכ ֶלת
ָתנוּ ָע ָליו ְכּסוּי עוֹר ַתּ ַחשׁ ָ
) (6וְ נ ְ
ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ ָשׂמוּ ַבּ ָדּיו (7) :וְ ַעל ֻשׁ ְל ַחן ַה ָפּנִ ים יִ ְפ ְרשׂוּ ֶבּ ֶגד
ַקּיֹּת וְ ֵאת
ָתנוּ ָע ָליו ֶאת ַה ְקּ ָערֹת וְ ֶאת ַה ַכּפֹּת וְ ֶאת ַה ְמּנ ִ
ְתּ ֵכ ֶלת וְ נ ְ
יהם
ֲל ֶ
וּפ ְרשׂוּ ע ֵ
ְקשׂוֹת ַה ָנּ ֶס ְך | וְ ֶל ֶחם ַה ָתּ ִמיד ָע ָליו יִ ְהיֶהָ (8) :
תּוֹל ַעת ָשׁנִ י וְ ִכסּוּ אֹתוֹ ְבּ ִמ ְכ ֵסה עוֹר ָתּ ַחשׁ | וְ ָשׂמוּ ֶאת
ֶבּגֶד ַ
ַבּ ָדּיו (9) :וְ ָל ְקחוּ ֶבּגֶד ְתּ ֵכ ֶלת וְ ִכסּוּ ֶאת ְמנ ַֹרת ַה ָמּאוֹר וְ ֶאת
יה | וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי ַשׁ ְמנָהּ
יה וְ ֶאת ַמ ְחתּ ֶֹת ָ
יה וְ ֶאת ַמ ְל ָק ֶח ָ
ֵנר ֶֹת ָ
יה ֶאל
ָתנוּ א ָֹתהּ וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ֶל ָ
ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָלהּ ָבּ ֶהם (10) :וְ נ ְ
ָהב
ָתנוּ ַעל ַהמּוֹט (11) :וְ ַעל ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
ִמ ְכ ֵסה עוֹר ָתּ ַחשׁ | וְ נ ְ
יִ ְפ ְרשׂוּ ֶבּגֶד ְתּ ֵכ ֶלת וְ ִכסּוּ אֹתוֹ ְבּ ִמ ְכ ֵסה עוֹר ָתּ ַחשׁ | וְ ָשׂמוּ ֶאת
ַבּ ָדּיו (12) :וְ ָל ְקחוּ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַה ָשּׁ ֵרת ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָבם ַבּקּ ֶֹדשׁ
ָתנוּ ַעל
אוֹתם ְבּ ִמ ְכ ֵסה עוֹר ָתּ ַחשׁ | וְ נ ְ
ָתנוּ ֶאל ֶבּגֶד ְתּ ֵכ ֶלת וְ ִכסּוּ ָ
וְ נ ְ
ָמן(14) :
אַרגּ ָ
וּפ ְרשׂוּ ָע ָליו ֶבּ ֶגד ְ
ַהמּוֹט (13) :וְ ִד ְשּׁנוּ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ָ
ָתנוּ ָע ָליו ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָע ָליו ָבּ ֶהם ֶאת ַה ַמּ ְחתֹּת
וְ נ ְ
ָעים וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָרקֹת כֹּל ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח |
ֶאת ַה ִמּ ְז ָלגֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
אַהרֹן
וּפ ְרשׂוּ ָע ָליו ְכּסוּי עוֹר ַתּ ַחשׁ וְ ָשׂמוּ ַב ָדּיו (15) :וְ ִכ ָלּה ֲ
ָ

וּבנָיו ְל ַכסֹּת ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּנְ ס ַֹע ַה ַמּ ֲחנֶה
ָ
ָמתוּ |
אַח ֵרי ֵכן ָיבֹאוּ ְבנֵי ְק ָהת ָל ֵשׂאת וְ לֹא יִ ְגּעוּ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ו ֵ
וְ ֲ
ֵא ֶלּה ַמ ָשּׂא ְבנֵי ְק ָהת ְבּא ֶֹהל ֵ
וּפ ֻק ַדּת ֶא ְל ָעזָר ֶבּן
מוֹעדְ (16) :
וּמנְ ַחת ַה ָתּ ִמיד
וּקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ִ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֶשׁ ֶמן ַה ָמּאוֹר ְ
ֲ
וְ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה | ְפּ ֻק ַדּת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ָכל ֲא ֶשׁר בּוֹ ְבּק ֶֹדשׁ
ְ
אַהרֹן ֵלאמֹר(18) :
וּב ֵכ ָליו (17) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
תּוֹך ַה ְלוִ יִּ ם(19) :
אַל ַתּ ְכ ִריתוּ ֶאת ֵשׁ ֶבט ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְקּ ָה ִתי | ִמ ְ
ָמתוּ ְבּ ִג ְשׁ ָתּם ֶאת ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים |
וְ זֹאת עֲשׂוּ ָל ֶהם וְ ָחיוּ וְ לֹא י ֻ
אוֹתם ִאישׁ ִאישׁ ַעל ֲעב ָֹדתוֹ וְ ֶאל
ָ
וּבנָיו ָיבֹאוּ וְ ָשׂמוּ
אַהרֹן ָ
ֲ
ָמתוּ:
ַמ ָשּׂאוֹ (20) :וְ לֹא ָיבֹאוּ ִל ְראוֹת ְכּ ַב ַלּע ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ ו ֵ
) (21וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרָ (22) :נשֹׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי
גְ
ֵרשׁוֹן גַּם ֵהם | ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתםִ (23) :מ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים
אוֹתם | ָכּל ַה ָבּא
ָ
ָמ ְע ָלה ַעד ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְפקֹד
ָשׁנָה ו ַ
מוֹעד (24) :זֹאת ֲעב ַֹדת
ֵ
ִל ְצבֹא ָצ ָבא ַל ֲעבֹד ֲעב ָֹדה ְבּא ֶֹהל
ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַהגּ ְ
ָשׂאוּ ֶאת יְ ִריעֹת
וּל ַמ ָשּׂא (25) :וְ נ ְ
ֵר ֻשׁנִּ י | ַל ֲעבֹד ְ
וּמ ְכ ֵסה ַה ַתּ ַחשׁ ֲא ֶשׁר ָע ָליו
מוֹעד ִמ ְכ ֵסהוּ ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
מוֹעד (26) :וְ ֵאת ַק ְל ֵעי ֶה ָח ֵצר
ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ ֶאת ָמ ַס ְך ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וְ ֶאת ָמ ַס ְך ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
יהם וְ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ֲעב ָֹד ָתם | וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ית ֵר ֶ
ָס ִביב וְ ֵאת ֵמ ְ
וּבנָיו ִתּ ְהיֶה ָכּל ֲעב ַֹדת
אַהרֹן ָ
ֵע ֶשׂה ָל ֶהם וְ ָע ָבדוַּ (27) :על ִפּי ֲ
יָ
ֲל ֶהם
וּפ ַק ְד ֶתּם ע ֵ
וּלכֹל ֲעב ָֹד ָתם | ְ
ֵר ֻשׁנִּ י ְל ָכל ַמ ָשּׂאָם ְ
ְבּנֵי ַהגּ ְ
ְבּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֵאת ָכּל ַמ ָשּׂאָם (28) :זֹאת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי
אַהרֹן
ית ָמר ֶבּן ֲ
וּמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ְבּיַד ִא ָ
מוֹעד | ִ
ֵ
ֵר ֻשׁנִּ י ְבּא ֶֹהל
ַהגּ ְ
ַהכּ ֵֹהן:
)ְ (29בּנֵי ְמ ָר ִרי | ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ִתּ ְפקֹד א ָֹתם(30) :
ָמ ְע ָלה וְ ַעד ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְפ ְק ֵדם | ָכּל
ִמ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ַ
מוֹעד (31) :וְ זֹאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ַה ָבּא ַל ָצּ ָבא ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
יחיו
וּב ִר ָ
מוֹעד | ַק ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְ
ַמ ָשּׂאָם ְל ָכל ֲעב ָֹד ָתם ְבּא ֶֹהל ֵ
מּוּדיו ו ֲ
יתדֹ ָתם
ֵיהם וִ ֵ
אַדנ ֶ
מּוּדי ֶה ָח ֵצר ָס ִביב וְ ְ
ַא ָדנָיו (32) :וְ ַע ֵ
וְ ַע ָ
וּב ֵשׁמֹת ִתּ ְפ ְקדוּ ֶאת
וּלכֹל ֲעב ָֹד ָתם | ְ
יהם ְ
יהם ְל ָכל ְכּ ֵל ֶ
ית ֵר ֶ
וּמ ְ
ֵ
ְכּ ֵלי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַמ ָשּׂאָם (33) :זֹאת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן(34) :
ית ָמר ֶבּן ֲ
מוֹעד | ְבּיַד ִא ָ
ְל ָכל ֲעב ָֹד ָתם ְבּא ֶֹהל ֵ
יאי ָה ֵע ָדה ֶאת ְבּנֵי ַה ְקּ ָה ִתי |
אַהרֹן וּנְ ִשׂ ֵ
וַיִּ ְפקֹד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
וּל ֵבית ֲאב ָֹתםִ (35) :מ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ַ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְ
ָמ ְע ָלה

מוֹעד:
וְ ַעד ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה | ָכּל ַה ָבּא ַל ָצּ ָבא ַל ֲעב ָֹדה ְבּא ֶֹהל ֵ
אַל ַפּיִ ם ְשׁ ַבע ֵמאוֹת
יהם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ְ
) (36וַיִּ ְהיוּ ְפ ֻק ֵד ֶ
וֲ
קוּדי ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְקּ ָה ִתי ָכּל ָהע ֵֹבד ְבּא ֶֹהל
ַח ִמ ִשּׁיםֵ (37) :א ֶלּה ְפ ֵ
אַהרֹן ַעל ִפּי יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
מוֹעד | ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ֵ
וּל ֵבית ֲאב ָֹתם:
חוֹתם ְ
ֵרשׁוֹן | ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
קוּדי ְבּנֵי ג ְ
וּפ ֵ
)ְ (38
)ִ (39מ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ַ
ָמ ְע ָלה וְ ַעד ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה | ָכּל ַה ָבּא
יהם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם
מוֹעד (40) :וַיִּ ְהיוּ ְפּ ֻק ֵד ֶ
ַל ָצּ ָבא ַל ֲעב ָֹדה ְבּא ֶֹהל ֵ
קוּדי
וּשׁל ִֹשׁיםֵ (41) :א ֶלּה ְפ ֵ
אַל ַפּיִ ם וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ְ
מוֹעד | ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה
ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ג ְ
ֵרשׁוֹן ָכּל ָהע ֵֹבד ְבּא ֶֹהל ֵ
קוּדי ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי |
וּפ ֵ
אַהרֹן ַעל ִפּי יְ הוָהְ (42) :
וְ ֲ
ָמ ְע ָלה וְ ַעד
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתםִ (43) :מ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ַ
מוֹעד(44) :
ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה | ָכּל ַה ָבּא ַל ָצּ ָבא ַל ֲעב ָֹדה ְבּא ֶֹהל ֵ
אתיִ ם(45) :
וּמ ָ
יהם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ָ
וַיִּ ְהיוּ ְפ ֻק ֵד ֶ
ֵא ֶלּה ְפ ֵ
אַהרֹן ַעל
קוּדי ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי | ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
אַהרֹן
ִפּי יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁהָ (46) :כּל ַה ְפּ ֻק ִדים ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
וּל ֵבית ֲאב ָֹתם(47) :
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם | ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְ
וּנְ ִשׂ ֵ
ִמ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ַ
ָמ ְע ָלה וְ ַעד ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה | ָכּל ַה ָבּא
מוֹעד (48) :וַיִּ ְהיוּ
ַל ֲעבֹד ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדה ַו ֲעב ַֹדת ַמ ָשּׂא ְבּא ֶֹהל ֵ
וּשׁמֹנִ יםַ (49) :על ִפּי
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ְ
יהם | ְשׁמֹנַת ֲא ָל ִפים ו ֲ
ְפּ ֻק ֵד ֶ
אוֹתם ְבּיַד מ ֶֹשׁה ִאישׁ ִאישׁ ַעל ֲעב ָֹדתוֹ וְ ַעל ַמ ָשּׂאוֹ |
יְ הוָה ָפּ ַקד ָ
וּפ ֻק ָדיו ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ְ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :צו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָפשׁ(3) :
רוּע וְ ָכל זָב | וְ כֹל ָט ֵמא ָלנ ֶ
וִ ַ
ישׁ ְלּחוּ ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ָכּל ָצ ַ
ָכר ַעד נְ ֵק ָבה ְתּ ַשׁ ֵלּחוּ ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְתּ ַשׁ ְלּחוּם | וְ לֹא
ִמזּ ָ
ֵיהם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שׁ ֵֹכן ְבּ ָ
יְ ַט ְמּאוּ ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
תוֹכםַ (4) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי
אוֹתם ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה
יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ָ
ֶאל מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
) (5וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (6) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָדם ִל ְמעֹל ַמ ַעל ַבּיהוָה
ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי ַיעֲשׂוּ ִמ ָכּל ַחטֹּאת ָה ָ
אתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
ֶפשׁ ַה ִהוא (7) :וְ ִה ְתוַדּוּ ֶאת ַח ָטּ ָ
אָשׁ ָמה ַהנּ ֶ
| וְ ְ
ָתן ַל ֲא ֶשׁר
ישׁתוֹ י ֵֹסף ָע ָליו | וְ נ ַ
ַח ִמ ִ
וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ְבּרֹאשׁוֹ ו ֲ

אָשׁם ֵא ָליו
אָשׁם לוֹ (8) :וְ ִאם ֵאין ָל ִאישׁ גּ ֵֹאל ְל ָה ִשׁיב ָה ָ
ַ
ֻרים ֲא ֶשׁר יְ ַכ ֶפּר
מּוּשׁב ַליהוָה ַלכּ ֵֹהן | ִמ ְלּ ַבד ֵאיל ַה ִכּפּ ִ
אָשׁם ַה ָ
ָה ָ
ַק ִריבוּ
רוּמה ְל ָכל ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
בּוֹ ָע ָליו (9) :וְ ָכל ְתּ ָ
ַלכּ ֵֹהן לוֹ יִ ְהיֶה (10) :וְ ִאישׁ ֶאת ֳק ָד ָשׁיו לוֹ יִ ְהיוּ | ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן
ַלכּ ֵֹהן לוֹ יִ ְהיֶה:
) (11וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (12) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲלה בוֹ ָמ ַעל:
וּמע ָ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ִאישׁ ִאישׁ ִכּי ִת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ ָ
וְ ַ
ישׁהּ
ֶע ַלם ֵמ ֵעינֵי ִא ָ
ֶרע וְ נ ְ
) (13וְ ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹתהּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
וְ נִ ְס ְתּ ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמאָה | וְ ֵעד ֵאין ָבּהּ וְ ִהוא לֹא נִ ְת ָפּ ָשׂה(14) :
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ִהוא נִ ְט ָמאָה | אוֹ ָע ַבר
וְ ָע ַבר ָע ָליו ַ
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ִהיא לֹא נִ ְט ָמאָה(15) :
ָע ָליו ַ
יה
וְ ֵה ִביא ָה ִאישׁ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּ ָנהּ ָע ֶל ָ
יפה ֶק ַמח ְשׂע ִֹרים | לֹא יִ צֹק ָע ָליו ֶשׁ ֶמן וְ לֹא יִ ֵתּן
ירת ָה ֵא ָ
ֲשׂ ִ
עִ
ָע ָליו ְלבֹנָה ִכּי ִמנְ ַחת ְק ָנאֹת הוּא ִמנְ ַחת ִז ָכּרוֹן ַמ ְז ֶכּ ֶרת ָעוֹן:
ֱמ ָדהּ ִל ְפנֵי יְ הוָה (17) :וְ ָל ַקח
) (16וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהּ ַהכּ ֵֹהן | וְ ֶהע ִ
וּמן ֶה ָע ָפר ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְבּ ַק ְר ַקע
ַהכּ ֵֹהן ַמיִ ם ְקד ִֹשׁים ִבּ ְכ ִלי ָח ֶרשׂ | ִ
ֱמיד ַהכּ ֵֹהן ֶאת
ָתן ֶאל ַה ָמּיִ ם (18) :וְ ֶהע ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן יִ ַקּח ַהכּ ֵֹהן וְ נ ַ
יה ֵאת
ָתן ַעל ַכּ ֶפּ ָ
וּפ ַרע ֶאת רֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה וְ נ ַ
ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנֵי יְ הוָה ָ
וּביַד ַהכּ ֵֹהן יִ ְהיוּ ֵמי ַה ָמּ ִרים
ִמנְ ַחת ַה ִזּ ָכּרוֹן ִמנְ ַחת ְק ָנאֹת ִהוא | ְ
ַה ְמאָר ִ
אָמר ֶאל ָה ִא ָשּׁה ִאם
יע א ָֹתהּ ַהכּ ֵֹהן וְ ַ
ֲרים (19) :וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ
ישׁ ְך |
לֹא ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹת ְך וְ ִאם לֹא ָשׂ ִטית ֻט ְמאָה ַתּ ַחת ִא ֵ
ֲרים ָה ֵא ֶלּה (20) :וְ ְ
אַתּ ִכּי ָשׂ ִטית
ָקי ִמ ֵמּי ַה ָמּ ִרים ַה ְמאָר ִ
ִהנּ ִ
ֲדי
ישׁ ְך וְ ִכי נִ ְט ֵמאת | וַיִּ ֵתּן ִאישׁ ָבּ ְך ֶאת ְשׁ ָכ ְבתּוֹ ִמ ַבּ ְלע ֵ
ַתּ ַחת ִא ֵ
אָמר
אָלה וְ ַ
ֻעת ָה ָ
יע ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ִא ָשּׁה ִבּ ְשׁב ַ
ישׁ ְך (21) :וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ
ִא ֵ
תוֹך ַע ֵמּ ְך |
אוֹת ְך ְל ָ
ַהכּ ֵֹהן ָל ִא ָשּׁה יִ ֵתּן יְ הוָה ָ
ֻעה ְבּ ְ
אָלה וְ ִל ְשׁב ָ
וּבאוּ ַה ַמּיִ ם
ֵך ָצ ָבהָ (22) :
ְבּ ֵתת יְ הוָה ֶאת יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת וְ ֶאת ִבּ ְטנ ְ
אָמ ָרה
ָר ְך | וְ ְ
אָר ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵמ ַעיִ ְך ַל ְצבּוֹת ֶבּ ֶטן וְ ַלנְ ִפּל י ֵ
ַה ְמ ְ
אָמן (23) :וְ ָכ ַתב ֶאת ָהאָלֹת ָה ֵא ֶלּה ַהכּ ֵֹהן ַבּ ֵסּ ֶפר |
אָמן ֵ
ָה ִא ָשּׁה ֵ
וּמ ָחה ֶאל ֵמי ַה ָמּ ִרים (24) :וְ ִה ְשׁ ָקה ֶאת ָה ִא ָשּׁה ֶאת ֵמי
ָ
ַה ָמּ ִרים ַה ְמאָר ִ
ֲרים ְל ָמ ִרים(25) :
וּבאוּ ָבהּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמאָר ִ
ֲרים | ָ
וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמיַּד ָה ִא ָשּׁה ֵאת ִמנְ ַחת ַה ְקּ ָנאֹת | וְ ֵהנִ יף ֶאת
ַה ִמּנְ ָחה ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהּ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (26) :וְ ָק ַמץ
אַחר
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | וְ ַ
ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ִמּנְ ָחה ֶאת ְ
ַשׁ ֶקה ֶאת ָה ִא ָשּׁה ֶאת ַה ָמּיִ ם (27) :וְ ִה ְשׁ ָקהּ ֶאת ַה ַמּיִ ם וְ ָהיְ ָתה
יְ

ֲרים
וּבאוּ ָבהּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמאָר ִ
ישׁהּ ָ
ַתּ ְמעֹל ַמ ַעל ְבּ ִא ָ
ִאם נִ ְט ְמאָה ו ִ
אָלה
ָפ ָלה יְ ֵר ָכהּ | וְ ָהיְ ָתה ָה ִא ָשּׁה ְל ָ
ְל ָמ ִרים וְ ָצ ְב ָתה ִב ְטנָהּ וְ נ ְ
ְבּ ֶק ֶרב ַע ָמּהּ (28) :וְ ִאם לֹא נִ ְט ְמאָה ָה ִא ָשּׁה ְ
וּטה ָֹרה ִהוא |
תּוֹרת ַה ְקּ ָנאֹת | ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׂ ֶטה
ָרע (29) :זֹאת ַ
וְ נִ ְקּ ָתה וְ נִ ְז ְר ָעה ז ַ
ישׁהּ וְ נִ ְט ָמאָה (30) :אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַתּ ֲעבֹר ָע ָליו
ִא ָשּׁה ַתּ ַחת ִא ָ
ַ
ֱמיד ֶאת ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנֵי יְ הוָה
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ | וְ ֶהע ִ
וֹרה ַהזֹּאת (31) :וְ נִ ָקּה ָה ִאישׁ
וְ ָע ָשׂה ָלהּ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ָכּל ַהתּ ָ
ֵמ ָעוֹן | וְ ָה ִא ָשּׁה ַה ִהוא ִתּ ָשּׂא ֶאת עֲוֹנָהּ:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶדר נ ִָזיר ְל ַה ִזּיר
ַפ ִלא ִלנְ דֹּר נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי י ְ
וְ ַ
ַליהוָהִ (3) :מיַּיִ ן וְ ֵשׁ ָכר י ִַזּיר ח ֶֹמץ יַיִ ן וְ ח ֶֹמץ ֵשׁ ָכר לֹא יִ ְשׁ ֶתּה |
ָבים ַל ִחים וִ ֵ
יב ִשׁים לֹא
ָבים לֹא יִ ְשׁ ֶתּה ַו ֲענ ִ
וְ ָכל ִמ ְשׁ ַרת ֲענ ִ
ֶפן ַהיַּיִ ן
ֵע ֶשׂה ִמגּ ֶ
ֹאכל (4) :כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ | ִמכֹּל ֲא ֶשׁר י ָ
י ֵ
ֶדר נִ ְזרוֹ ַתּ ַער לֹא
ֹאכלָ (5) :כּל יְ ֵמי נ ֶ
ֵמ ַח ְר ַצנִּ ים וְ ַעד זָג לֹא י ֵ
ָמם ֲא ֶשׁר י ִַזּיר ַליהוָה ָקדֹשׁ
ַי ֲעבֹר ַעל רֹאשׁוֹ | ַעד ְמלֹאת ַהיּ ִ
ֶפשׁ
ַדּל ֶפּ ַרע ְשׂ ַער רֹאשׁוָֹ (6) :כּל יְ ֵמי ַה ִזּירוֹ ַליהוָה | ַעל נ ֶ
יִ ְהיֶה גּ ֵ
וּלאַחֹתוֹ לֹא יִ ַטּ ָמּא
אָחיו ְ
וּל ִאמּוֹ ְל ִ
אָביו ְ
ֵמת לֹא ָיבֹאְ (7) :ל ִ
ָל ֶהם ְבּמ ָֹתם | ִכּי ֵנזֶר ֱאל ָֹהיו ַעל רֹאשׁוֹ (8) :כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ |
ָקדֹשׁ הוּא ַליהוָה (9) :וְ ִכי יָמוּת ֵמת ָע ָליו ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם וְ ִט ֵמּא
ַלּ ֶחנּוּ:
רֹאשׁ נִ ְזרוֹ | וְ ִג ַלּח רֹאשׁוֹ ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי יְ ג ְ
ָבא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה | ֶאל
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י י ִ
)ַ (10
מוֹעד (11) :וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת
ַהכּ ֵֹהן ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָפשׁ | וְ ִק ַדּשׁ ֶאת
וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ֵמ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַעל ַהנּ ֶ
רֹאשׁוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא (12) :וְ ִה ִזּיר ַליהוָה ֶאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ וְ ֵה ִביא
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים יִ ְפּלוּ ִכּי ָט ֵמא נִ ְזרוֹ:
אָשׁם | וְ ַהיּ ִ
ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְל ָ
ָביא אֹתוֹ ֶאל
תּוֹרת ַהנּ ִָזיר | ְבּיוֹם ְמלֹאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ י ִ
) (13וְ זֹאת ַ
מוֹעד (14) :וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ַליהוָה ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ימה
ָתהּ ְתּ ִמ ָ
אַחת ַבּת ְשׁנ ָ
ְשׁנָתוֹ ָת ִמים ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ַכ ְב ָשׂה ַ
ְל ַח ָטּאת | וְ אַיִ ל ֶא ָחד ָתּ ִמים ִל ְשׁ ָל ִמים (15) :וְ ַסל ַמצּוֹת ס ֶֹלת
וּמנְ ָח ָתם
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻשׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן | ִ
וּר ִק ֵ
ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
יהם (16) :וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ָע ָשׂה ֶאת ַח ָטּאתוֹ
וְ נִ ְס ֵכּ ֶ

ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה ַעל ַסל
ֲשׂה ז ַ
וְ ֶאת ע ָֹלתוֹ (17) :וְ ֶאת ָהאַיִ ל ַיע ֶ
ַה ַמּצּוֹת | וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ִמנְ ָחתוֹ וְ ֶאת נִ ְסכּוֹ (18) :וְ ִג ַלּח ַהנּ ִָזיר
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ֶאת רֹאשׁ נִ ְזרוֹ | וְ ָל ַקח ֶאת ְשׂ ַער רֹאשׁ נִ ְזרוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים (19) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן
ָתן ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ז ַ
וְ נ ַ
וּר ִקיק
אַחת ִמן ַה ַסּל ְ
ֶאת ַה ְזּר ַֹע ְבּ ֵשׁ ָלה ִמן ָהאַיִ ל וְ ַח ַלּת ַמ ָצּה ַ
ַמ ָצּה ֶא ָחד | וְ נ ַ
ַלּחוֹ ֶאת נִ ְזרוֹ(20) :
אַחר ִה ְתגּ ְ
ָתן ַעל ַכּ ֵפּי ַהנּ ִָזיר ַ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה ק ֶֹדשׁ הוּא ַלכּ ֵֹהן ַעל
אוֹתם ַהכּ ֵֹהן ְתּ ָ
וְ ֵהנִ יף ָ
אַחר יִ ְשׁ ֶתּה ַהנּ ִָזיר יָיִ ן:
רוּמה | וְ ַ
נוּפה וְ ַעל שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
תּוֹרת ַהנּ ִָזיר ֲא ֶשׁר יִ דֹּר ָק ְר ָבּנוֹ ַליהוָה ַעל נִ ְזרוֹ ִמ ְלּ ַבד
) (21זֹאת ַ
תּוֹרת נִ ְזרוֹ:
ֲשׂה ַעל ַ
ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ | ְכּ ִפי נִ ְדרוֹ ֲא ֶשׁר יִ דֹּר ֵכּן ַיע ֶ
אַהרֹן וְ ֶאל
) (22וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (23) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
ָבּנָיו ֵלאמֹר כֹּה ְת ָברֲכוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | אָמוֹר ָל ֶהם(24) :
יח ֶנּ ָךּ:
יך וִ ֻ
ָאר יְ הוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
) (25י ֵ
יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך:
)(27
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
יך וְ י ֵ
) (26יִ ָשּׂא יְ הוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ֲכם:
ַאנִ י ֲא ָבר ֵ
וְ ָשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ֲ
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) (1וַיְ ִהי ְבּיוֹם ַכּלּוֹת מ ֶֹשׁה ְל ָה ִקים ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וַיִּ ְמ ַשׁח אֹתוֹ
וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו |
אשׁי ֵבּית
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָר ֵ
ַק ִריבוּ נְ ִשׂ ֵ
וַיִּ ְמ ָשׁ ֵחם וַיְ ַק ֵדּשׁ א ָֹתםַ (2) :ויּ ְ
ֲאב ָֹתם | ֵהם נְ ִשׂי ֵאי ַה ַמּטֹּת ֵהם ָהע ְֹמ ִדים ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים(3) :
וּשׁנֵי ָע ָשׂר ָבּ ָקר
ַויּ ִ
ָביאוּ ֶאת ָק ְר ָבּנָם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֵשׁשׁ ֶע ְגלֹת ָצב ְ
אוֹתם ִל ְפנֵי
ַק ִריבוּ ָ
ָלה ַעל ְשׁנֵי ַהנְּ ִשׂ ִאים וְ שׁוֹר ְל ֶא ָחד | ַויּ ְ
ֲעג ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (5) :קח ֵמ ִא ָתּם
ַה ִמּ ְשׁ ָכּןַ (4) :ויּ ֶ
אוֹתם ֶאל ַה ְלוִ יִּ ם
ָת ָתּה ָ
מוֹעד | וְ נ ַ
וְ ָהיוּ ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
ִאישׁ ְכּ ִפי ֲעב ָֹדתוֹ (6) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ֲע ָגלֹת וְ ֶאת ַה ָבּ ָקר |
אוֹתם ֶאל ַה ְלוִ יִּ םֵ (7) :את ְשׁ ֵתּי ָה ֲע ָגלֹת וְ ֵאת ְ
וַיִּ ֵתּן ָ
אַר ַבּ ַעת
אַר ַבּע ָה ֲע ָגלֹת
ֵרשׁוֹן | ְכּ ִפי ֲעב ָֹד ָתם (8) :וְ ֵאת ְ
ָתן ִל ְבנֵי ג ְ
ַה ָבּ ָקר נ ַ
ית ָמר
ָתן ִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי | ְכּ ִפי ֲעב ָֹד ָתם ְבּיַד ִא ָ
וְ ֵאת ְשׁמֹנַת ַה ָבּ ָקר נ ַ
ָתן | ִכּי ֲעב ַֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן (9) :וְ ִל ְבנֵי ְק ָהת לֹא נ ָ
ֶבּן ֲ
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִאים ֵאת ֲחנ ַ
ֲל ֶהם ַבּ ָכּ ֵתף יִ ָשּׂאוַּ (10) :ויּ ְ
עֵ
ַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִ
ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ | ַויּ ְ
יאם ֶאת ָק ְר ָבּנָם ִל ְפנֵי
ָשׂיא
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם נ ִ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה | נ ִ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (11) :ויּ ֶ

וַיְ ִהי
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח(12) :
ַק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ָבּנָם ַל ֲחנ ַ
ֶא ָחד ַליּוֹם י ְ
ָדב ְל ַמ ֵטּה
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
ַה ַמּ ְק ִריב ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ | נ ְ
וּמאָה
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
יְ ָ
הוּדה (13) :וְ ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ |
אַחת
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (14) :כּף ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת ְבּ ָ
ְשׁנ ֶ
ֲשׂ ָרה ז ָ
עָ
ָהב ְמ ֵלאָה ְקט ֶֹרתַ (15) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד
ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלהְ (16) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת:
תּוּדים
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
וּלז ַ
)ְ (17
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּי ָנ ָדב:
ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן נ ְ
שכר(19) :
צוּער | נְ ִשׂיא יִ ָשּׂ ָ
)ַ (18בּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ִה ְק ִריב נְ ַתנְ ֵאל ֶבּן ָ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ִה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים
ִמ ְז ָרק ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (20) :כּף ַ
ס ֶֹלת ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (21) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (22) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (23) :
תּוּדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ִ
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
צוּער:
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן נְ ַתנְ ֵאל ֶבּן ָ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְזבוּלֻן | ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹן(25) :
ישׁי נ ִ
)ַ (24בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק ֶא ָחד
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (26) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (27) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (28) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (29) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹן:
אוּבן | ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר:
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְר ֵ
יעי נ ִ
)ַ (30בּיּוֹם ָה ְר ִב ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
)ָ (31ק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (32) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (33) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (34) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (35) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר:

ישׁ ָדּי:
צוּר ַ
יאל ֶבּן ִ
ֻמ ֵ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן | ְשׁל ִ
ישׁי נ ִ
)ַ (36בּיּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
)ָ (37ק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (38) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (39) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (40) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (41) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ישׁ ָדּי:
צוּר ַ
יאל ֶבּן ִ
ֻמ ֵ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ְשׁל ִ
וּאל(43) :
ָסף ֶבּן ְדּע ֵ
ָשׂיא ִל ְבנֵי גָד | ֶא ְלי ָ
)ַ (42בּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי נ ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק ֶא ָחד
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (44) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (45) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (46) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (47) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
עוּאל:
ָסף ֶבּן ְדּ ֵ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֶא ְלי ָ
יעי נ ִ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד:
ָשׂיא ִל ְבנֵי ֶא ְפ ָריִ ם | ֱא ִל ָ
)ַ (48בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
)ָ (49ק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (50) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (51) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (52) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (53) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד:
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֱא ִל ָ
יאל ֶבּן ְפּ ָדה צוּר:
ַמ ִל ֵ
ַשּׁה | גּ ְ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְמנ ֶ
)ַ (54בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י נ ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
)ָ (55ק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (56) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (57) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (58) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (59) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
יאל ֶבּן ְפּ ָדהצוּר:
ַמ ִל ֵ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן גּ ְ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ִבנְ י ִ
יעי נ ִ
)ַ (60בּיּוֹם ַה ְתּ ִשׁ ִ
ידן ֶבּן ִגּ ְדעֹנִ י(61) :
ָמן | ֲא ִב ָ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק ֶא ָחד
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ

ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (62) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (63) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁ ָנתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (64) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (65) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֲא ִב ָ
ידן ֶבּן ִגּ ְדעֹנִ י:
ישׁ ָדּי(67) :
יעזֶר ֶבּן ַע ִמּ ַ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ָדן | ֲא ִח ֶ
ירי נ ִ
ֲשׂ ִ
)ַ (66בּיּוֹם ָהע ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק ֶא ָחד
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (68) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (69) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (70) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (71) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
יעזֶר ֶבּן ַע ִמּ ַ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֲא ִח ֶ
ישׁ ָדּי:
יאל ֶבּן ָע ְכ ָרן:
אָשׁר | ַפּ ְג ִע ֵ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ֵ
)ְ (72בּיוֹם ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר יוֹם נ ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
)ָ (73ק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (74) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (75) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (76) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (77) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ַפּ ְג ִע ֵ
יאל ֶבּן ָע ְכ ָרן:
ירע ֶבּן ֵעינָן:
ַפ ָתּ ִלי | ֲא ִח ַ
ָשׂיא ִל ְבנֵי נ ְ
)ְ (78בּיוֹם ְשׁנֵים ָע ָשׂר יוֹם נ ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
)ָ (79ק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת
ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ְשׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ (80) :כּף ַ
ְבּ ָ
ְקט ֶֹרתַ (81) :פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר אַיִ ל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
וּלז ַ
ְלע ָֹלהְ (82) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאתְ (83) :
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ֻתּ ִדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ָבּ ָקר ְשׁנַיִ ם ֵא ִ
ירע ֶבּן ֵעינָן:
ֲח ִמ ָשּׁה | זֶה ָק ְר ַבּן ֲא ִח ַ
יאי
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ ֵמ ֵאת נְ ִשׂ ֵ
) (84זֹאת ֲחנ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַק ֲערֹת ֶכּ ֶסף ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ִמ ְז ְר ֵקי ֶכ ֶסף ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר
ַכּפּוֹת ז ָ
אַחת
וּמאָה ַה ְקּ ָע ָרה ָה ַ
ָהב ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרהְ (85) :שׁל ִֹשׁים ֵ
אַר ַבּע
אַל ַפּיִ ם וְ ְ
ֶכּ ֶסף וְ ִשׁ ְב ִעים ַה ִמּ ְז ָרק ָה ֶא ָחד | כֹּל ֶכּ ֶסף ַה ֵכּ ִלים ְ

ָהב ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ְמ ֵלאֹת
ֵמאוֹת ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשַׁ (86) :כּפּוֹת ז ָ
ֲשׂ ָרה ַה ַכּף ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ָכּל ְז ַהב ַה ַכּפּוֹת
ֲשׂ ָרה ע ָ
ְקט ֶֹרת ע ָ
ֶע ְשׂ ִרים ֵ
ילם
וּמאָהָ (87) :כּל ַה ָבּ ָקר ָלע ָֹלה ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָפּ ִרים ֵא ִ
ירי
וּשׂ ִע ֵ
וּמנְ ָח ָתם | ְ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
ִע ִזּים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְל ַח ָטּאת (88) :וְ כֹל ְבּ ַקר ז ַ
אַר ָבּ ָעה ָפּ ִרים ֵא ִ
ילם ִשׁ ִשּׁים ַע ֻתּ ִדים ִשׁ ִשּׁים ְכּ ָב ִשׂים
ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
אַח ֵרי ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ(89) :
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲ
ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ִשּׁים | זֹאת ֲחנ ַ
מוֹעד ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ וַיִּ ְשׁ ַמע ֶאת ַהקּוֹל
וּבבֹא מ ֶֹשׁה ֶאל א ֶֹהל ֵ
ְ
ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו ֵמ ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל ֲארֹן ָה ֵעדֻת ִמ ֵבּין ְשׁנֵי
ֻבים | וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָליו:
ַה ְכּר ִ
Numbers Chapter 8
אָמ ְר ָתּ
אַהרֹן וְ ַ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ֲ
נוֹרה י ִ
ֵא ָליו | ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך ֶאת ַה ֵנּרֹת ֶאל מוּל ְפּנֵי ַה ְמּ ָ
ָאירוּ ִשׁ ְב ַעת
יה
ֱלה ֵנר ֶֹת ָ
נוֹרה ֶהע ָ
אַהרֹן ֶאל מוּל ְפּנֵי ַה ְמּ ָ
ַעשׂ ֵכּן ֲ
ַהנֵּרוֹתַ (3) :ויּ ַ
ֲשׂה ַה ְמּנ ָֹרה ִמ ְק ָשׁה
| ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה (4) :וְ זֶה ַמע ֵ
ָהב ַעד יְ ֵר ָכהּ ַעד ִפּ ְר ָחהּ ִמ ְק ָשׁה ִהוא | ַכּ ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ֶה ְראָה
זָ
יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן ָע ָשׂה ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה:
תּוֹך
) (5וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (6) :קח ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְ
ֲשׂה ָל ֶהם ְל ַט ֲה ָרם
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִט ַה ְר ָתּ א ָֹתם (7) :וְ כֹה ַתע ֶ
ֱבירוּ ַת ַער ַעל ָכּל ְבּ ָשׂ ָרם וְ ִכ ְבּסוּ
יהם ֵמי ַח ָטּאת | וְ ֶהע ִ
ֲל ֶ
ַהזֵּה ע ֵ
וּלה
וּמנְ ָחתוֹ ס ֶֹלת ְבּל ָ
יהם וְ ִה ֶטּ ָהרוּ (8) :וְ ָל ְקחוּ ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ִ
ִב ְג ֵד ֶ
וּפר ֵשׁנִ י ֶבן ָבּ ָקר ִתּ ַקּח ְל ַח ָטּאת (9) :וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶאת
ַב ָשּׁ ֶמן | ַ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוֹעד | וְ ִה ְק ַה ְל ָתּ ֶאת ָכּל ע ַ
ַה ְלוִ יִּ ם ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
) (10וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ָס ְמכוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
נוּפה ִל ְפנֵי
אַהרֹן ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ְתּ ָ
יהם ַעל ַה ְלוִ יִּ ם (11) :וְ ֵהנִ יף ֲ
יְ ֵד ֶ
יְ הוָה ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָהיוּ ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת יְ הוָה(12) :
ֲשׂה ֶאת ָה ֶא ָחד
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּ ִרים | ַוע ֵ
וְ ַה ְלוִ יִּ ם יִ ְס ְמכוּ ֶאת יְ ֵד ֶ
ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה ַליהוָה ְל ַכ ֵפּר ַעל ַה ְלוִ יִּ ם(13) :
ַפ ָתּ א ָֹתם
אַהרֹן וְ ִל ְפנֵי ָבנָיו | וְ ֵהנ ְ
וְ ַה ֲע ַמ ְד ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִל ְפנֵי ֲ
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
נוּפה ַליהוָה (14) :וְ ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְ
ְתּ ָ
אַח ֵרי ֵכן ָיבֹאוּ ַה ְלוִ יִּ ם ַל ֲעבֹד ֶאת אֹ ֶהל
וְ ָהיוּ ִלי ַה ְלוִ יִּ ם (15) :וְ ֲ
נוּפהִ (16) :כּי נְ ֻתנִ ים
ַפ ָתּ א ָֹתם ְתּ ָ
מוֹעד | וְ ִט ַה ְר ָתּ א ָֹתם וְ ֵהנ ְ
ֵ

תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַתּ ַחת ִפּ ְט ַרת ָכּל ֶר ֶחם ְבּכוֹר
נְ ֻתנִ ים ֵה ָמּה ִלי ִמ ְ
כֹּל ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַק ְח ִתּי א ָֹתם ִליִ (17) :כּי ִלי ָכל ְבּכוֹר ִבּ ְבנֵי
אָדם ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָ
וּב ְבּ ֵה ָמה | ְבּיוֹם ַהכּ ִֹתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ָא ַקּח ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר
ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי א ָֹתם ִלי (18) :ו ֶ
וּל ָבנָיו
אַהרֹן ְ
ָא ְתּנָה ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם נְ ֻתנִ ים ְל ֲ
ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (19) :ו ֶ
מוֹעד
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּא ֶֹהל ֵ
ִמ ְ
ֶשׁת ְבּנֵי
וּל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא יִ ְהיֶה ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶנגֶף ְבּג ֶ
ְ
ֲדת ְבּנֵי
אַהרֹן וְ ָכל ע ַ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַהקּ ֶֹדשַׁ (20) :ויּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ְלוִ יִּ ם | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ַל ְלוִ יִּ ם ֵכּן ָעשׂוּ
יהם ַו ָיּנֶף
ָל ֶהם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (21) :וַיִּ ְת ַח ְטּאוּ ַה ְלוִ יִּ ם וַיְ ַכ ְבּסוּ ִבּ ְג ֵד ֶ
אַהרֹן ְל ַט ֲה ָרם:
יהם ֲ
ֲל ֶ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ הוָה | וַיְ ַכ ֵפּר ע ֵ
אַהרֹן א ָֹתם ְתּ ָ
ֲ
מוֹעד
אַח ֵרי ֵכן ָבּאוּ ַה ְלוִ יִּ ם ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעבֹ ָד ָתם ְבּא ֶֹהל ֵ
) (22וְ ֲ
ִל ְפנֵי ֲ
אַהרֹן וְ ִל ְפנֵי ָבנָיו | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ַעל ַה ְלוִ יִּ ם
ֵכּן ָעשׂוּ ָל ֶהם (23) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (24) :זֹאת
ָמ ְע ָלה יָבוֹא ִל ְצבֹא
ֲא ֶשׁר ַל ְלוִ יִּ ם | ִמ ֶבּן ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
וּמ ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה יָשׁוּב
מוֹעדִ (25) :
ֵ
ָצ ָבא ַבּ ֲעב ַֹדת א ֶֹהל
ִמ ְצּ ָבא ָה ֲעב ָֹדה | וְ לֹא ַי ֲעבֹד עוֹד (26) :וְ ֵשׁ ֵרת ֶאת ֶא ָחיו ְבּא ֶֹהל
ֲשׂה ַל ְלוִ יִּ ם
מוֹעד ִל ְשׁמֹר ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַו ֲעב ָֹדה לֹא ַי ֲעבֹד | ָכּ ָכה ַתּע ֶ
ֵ
ְבּ ִמ ְשׁ ְמר ָֹתם:
Numbers Chapter 9
אתם
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְב ִמ ְד ַבּר ִסינַי ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְל ֵצ ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ֵלאמֹר (2) :וְ ַיעֲשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ֵבּין
ֶאת ַה ָפּ ַסח ְבּמוֹעֲדוְֹ (3) :בּ ְ
וּכ ָכל ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו
ֲר ַבּיִ ם ַתּעֲשׂוּ אֹתוֹ ְבּמוֹעֲדוֹ | ְכּ ָכל ֻחקּ ָֹתיו ְ
ָהע ְ
ַתּעֲשׂוּ אֹתוֹ (4) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעשֹׂת ַה ָפּ ַסח:
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ֵבּין
)ַ (5ו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ַה ֶפּ ַסח ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ְ
ָה ַע ְר ַבּיִ ם ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְט ֵמ ִאים ְלנ ֶ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :וַיְ ִהי ֲאנ ִ
אָדם
ֶפשׁ ָ
ָכלוּ ַל ֲעשֹׂת ַה ֶפּ ַסח ַבּיּוֹם ַההוּא | וַיִּ ְק ְרבוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ִל ְפנֵי
וְ לֹא י ְ
ַחנוּ
ָשׁים ָה ֵה ָמּה ֵא ָליו ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ָה ֲאנ ִ
אַהרֹן ַבּיּוֹם ַההוּאַ (7) :ויּ ְ
ֲ
ֶפשׁ ָ
ְט ֵמ ִאים ְלנ ֶ
ָרע ְל ִב ְל ִתּי ַה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ַבּן יְ הוָה
אָדם | ָל ָמּה נִ גּ ַ

ֹאמר ֲא ֵל ֶהם מ ֶֹשׁה | ִע ְמדוּ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (8) :ויּ ֶ
ְבּמֹעֲדוֹ ְבּ ְ
וְ ֶא ְשׁ ְמ ָעה ַמה יְ ַצוֶּה יְ הוָה ָל ֶכם:
) (9וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (10) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶפשׁ אוֹ ְב ֶד ֶר ְך ְרח ָֹקה ָל ֶכם
ֵלאמֹר | ִאישׁ ִאישׁ ִכּי יִ ְהיֶה ָט ֵמא ָלנ ֶ
אַר ָבּ ָעה
יכם וְ ָע ָשׂה ֶפ ַסח ַליהוָהַ (11) :בּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ְ
אוֹ ְלדֹר ֵֹת ֶ
וּמר ִֹרים
ָע ָשׂר יוֹם ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם ַיעֲשׂוּ אֹתוֹ | ַעל ַמצּוֹת ְ
ַשׁ ִאירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר וְ ֶע ֶצם לֹא יִ ְשׁ ְבּרוּ בוֹ
ֹאכלֻהוּ (12) :לֹא י ְ
י ְ
| ְכּ ָכל ֻח ַקּת ַה ֶפּ ַסח ַיעֲשׂוּ אֹתוֹ (13) :וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר הוּא ָטהוֹר
וּב ֶד ֶר ְך לֹא ָהיָה וְ ָח ַדל ַלעֲשׂוֹת ַה ֶפּ ַסח וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא
ְ
יה | ִכּי ָק ְר ַבּן יְ הוָה לֹא ִה ְק ִריב ְבּמֹעֲדוֹ ֶח ְטאוֹ יִ ָשּׂא ָה ִאישׁ
ֵמ ַע ֶמּ ָ
ַההוּא (14) :וְ ִכי יָגוּר ִא ְתּ ֶכם גֵּר וְ ָע ָשׂה ֶפ ַסח ַליהוָה ְכּ ֻח ַקּת
וּכ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ֵכּן ַיע ֶ
ַה ֶפּ ַסח ְ
אַחת יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַלגֵּר
ֲשׂה | ֻח ָקּה ַ
אָרץ:
וּ ְל ֶא ְז ַרח ָה ֶ
וּביוֹם ָה ִקים ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִכּ ָסּה ֶה ָענָן ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְלא ֶֹהל
)ְ (15
וּב ֶע ֶרב יִ ְהיֶה ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ַעד בּ ֶֹקר(16) :
ָה ֵעדֻת | ָ
וּל ִפי
וּמ ְר ֵאה ֵאשׁ ָליְ ָלהְ (17) :
ֵכּן יִ ְהיֶה ָת ִמיד ֶה ָענָן יְ ַכ ֶסּנּוּ | ַ
וּב ְמקוֹם
אַח ֵרי ֵכן יִ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִ
ֵה ָעלֹת ֶה ָענָן ֵמ ַעל ָהא ֶֹהל וְ ֲ
ַחנוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (18) :על ִפּי יְ הוָה
ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ָכּן ָשׁם ֶה ָענָן ָשׁם י ֲ
ַחנוּ | ָכּל יְ ֵמי ֲא ֶשׁר יִ ְשׁכֹּן ֶה ָענָן
יִ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ִפּי יְ הוָה י ֲ
ָמים ַר ִבּים
וּב ַה ֲא ִר ְ
ַחנוְּ (19) :
יך ֶה ָענָן ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ִ
ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ֲ
| וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ הוָה וְ לֹא יִ ָסּעוּ (20) :וְ יֵשׁ
ַחנוּ
ָמים ִמ ְס ָפּר ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן | ַעל ִפּי יְ הוָה י ֲ
ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ֶה ָענָן י ִ
וְ ַעל ִפּי יְ הוָה יִ ָסּעוּ (21) :וְ יֵשׁ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ֶה ָענָן ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֶֹקר
ֲלה ֶה ָענָן וְ ָנ ָסעוּ:
ָליְ ָלה וְ ַנע ָ
יוֹמם ו ַ
ָסעוּ | אוֹ ָ
ֲלה ֶה ָענָן ַבּבּ ֶֹקר וְ נ ָ
וְ ַנע ָ
יך ֶה ָענָן ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ָמים ְבּ ַה ֲא ִר ְ
) (22אוֹ י ַֹמיִ ם אוֹ ח ֶֹדשׁ אוֹ י ִ
וּב ֵה ָעלֹתוֹ יִ ָסּעוּ(23) :
ַחנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יִ ָסּעוּ | ְ
ִל ְשׁכֹּן ָע ָליו י ֲ
ַחנוּ וְ ַעל ִפּי יְ הוָה יִ ָסּעוּ | ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ הוָה ָשׁ ָמרוּ
ַעל ִפּי יְ הוָה י ֲ
ַעל ִפּי יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
Numbers Chapter 10
צוֹצרֹת
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרֲ (2) :ע ֵשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ
וּל ַמ ַסּע
ֲשׂה א ָֹתם | וְ ָהיוּ ְל ָך ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ
ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ
יך ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל
ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת (3) :וְ ָת ְקעוּ ָבּ ֵהן | וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ

יך
אַחת יִ ְת ָקעוּ | וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ
מוֹעד (4) :וְ ִאם ְבּ ַ
ֵ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל
ָסעוּ
רוּעה | וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (5) :
אשׁי ְ
יאים ָר ֵ
ַהנְּ ִשׂ ִ
ָסעוּ
רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמהְ (6) :
יהם(7) :
רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵע ֶ
ימנָה | ְתּ ָ
ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ
אַהרֹן
וּבנֵי ֲ
וּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָקּ ָהל | ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוְּ (8) :
ְ
עוֹלם
ָ
ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת | וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת
ַהכּ ֲ
אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצֹּ ֵרר
יכם (9) :וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ
ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם
ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת | וֲנִ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאלֹ ֵה ֶ
ֶא ְת ֶכם ו ֲ
יכם
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
יכםְ (10) :
נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
וְ ַ
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי
יכם ְ
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ
יכם ֲאנִ י יְ הוָה
יכם | וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ
ַשׁ ְל ֵמ ֶ
יכם:
ֱאל ֵֹה ֶ
ֲלה
) (11וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ַבּח ֶֹדשׁ | ַנע ָ
יהם
ֶה ָענָן ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת (12) :וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ְס ֵע ֶ
ארן (13) :וַיִּ ְסעוּ
ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסינָי | וַיִּ ְשׁכֹּן ֶה ָענָן ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ָבּ ִראשֹׁנָה | ַעל ִפּי יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה (14) :וַיִּ ַסּע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְב ֵני
ָדב:
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
הוּדה ָבּ ִראשֹׁנָה ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ ַעל ְצ ָבאוֹ נ ְ
יְ ָ
צוּער (16) :וְ ַעל
שכר | נְ ַתנְ ֵאל ֶבּן ָ
) (15וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי יִ ָשׂ ָ
הוּרד ַה ִמּ ְשׁ ָכּן |
ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ְזבוּלֻן | ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלוֹן (17) :וְ ַ
ָסע
וְ נ ַ
)(18
וּבנֵי ְמ ָר ִרי נ ְֹשׂ ֵאי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן:
ֵרשׁוֹן ְ
ָסעוּ ְבנֵי ג ְ
וְ נ ְ
ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְר ֵ
אוּבן ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ ַעל ְצ ָבאוֹ ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר:
צוּרי ַשׁ ָדּי(20) :
יאל ֶבּן ִ
ֻמ ֵ
) (19וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן | ְשׁל ִ
ָסעוּ
עוּאל (21) :וְ נ ְ
ָסף ֶבּן ְדּ ֵ
וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבנֵי גָד | ֶא ְלי ָ
ַה ְקּ ָה ִתים נ ְֹשׂ ֵאי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ | וְ ֵה ִקימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַעד בֹּאָם:
ָסע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ ַעל ְצ ָבאוֹ
) (22וְ נ ַ
יאל
ַמ ִל ֵ
ַשּׁה | גּ ְ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד (23) :וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ְמנ ֶ
ֱא ִל ָ
ידן ֶבּן
ָמן | ֲא ִב ָ
ֶבּן ְפּ ָדה צוּר (24) :וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִבנְ י ִ
אַסּף ְל ָכל ַה ַמּ ֲחנֹת
ָסע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ָדן ְמ ֵ
ִגּ ְדעוֹנִ י (25) :וְ נ ַ
יעזֶר ֶבּן ַע ִמּ ַ
ישׁ ָדּי (26) :וְ ַעל ְצ ָבא
ְל ִצ ְבא ָֹתם | וְ ַעל ְצ ָבאוֹ ֲא ִח ֶ
יאל ֶבּן ָע ְכ ָרן (27) :וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי
אָשׁר | ַפּ ְג ִע ֵ
ַמ ֵטּה ְבּנֵי ֵ
ירע ֶבּן ֵעינָןֵ (28) :א ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַפ ָתּ ִלי | ֲא ִח ַ
נְ
עוּאל
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְלח ָֹבב ֶבּן ְר ֵ
ְל ִצ ְבא ָֹתם | וַיִּ ָסּעוַּ (29) :ויּ ֶ
ַחנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר אָ ַמר
ַה ִמּ ְדיָנִ י ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה נ ְֹס ִעים ֲאנ ְ
יְ הוָה אֹתוֹ ֶא ֵתּן ָל ֶכם | ְל ָכה ִא ָתּנוּ וְ ֵה ַט ְבנוּ ָל ְך ִכּי יְ הוָה ִדּ ֶבּר

אַר ִצי
ֹאמר ֵא ָליו לֹא ֵא ֵל ְך | ִכּי ִאם ֶאל ְ
טוֹב ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (30) :ויּ ֶ
ֹאמר אַל נָא ַתּ ֲעזֹב א ָֹתנוּ | ִכּי ַעל ֵכּן
מוֹל ְד ִתּי ֵא ֵל ְךַ (31) :ויּ ֶ
וְ ֶאל ַ
ָד ְע ָתּ ֲחנ ֵֹתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ ָהיִ ָ
ית ָלּנוּ ְל ֵעינָיִ ם (32) :וְ ָהיָה ִכּי ֵת ֵל ְך
יַ
ֵיטיב יְ הוָה ִע ָמּנוּ וְ ֵה ַט ְבנוּ ָל ְך:
ִע ָמּנוּ | וְ ָהיָה ַהטּוֹב ַההוּא ֲא ֶשׁר י ִ
ַארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה
ָמים | ו ֲ
) (33וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַהר יְ הוָה ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָמים ָלתוּר ָל ֶהם ְמ ָ
נוּחהַ (34) :ו ֲענַן
ֵיהם ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
נ ֵֹס ַע ִל ְפנ ֶ
ָס ָעם ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה (35) :וַיְ ִהי ִבּנְ ס ַֹע
יוֹמם | ְבּנ ְ
יהם ָ
ֲל ֶ
יְ הוָה ע ֵ
יך
יך וְ ָינֻסוּ ְמ ַשׂנְ ֶא ָ
קוּמה יְ ה ָוה וְ ָיפֻצוּ אֹיְ ֶב ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה | ָ
ָהאָרֹן ַויּ ֶ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
שׁוּבה יְ הוָה ִר ְבבוֹת ְ
ֹאמר | ָ
וּבנֻחֹה י ַ
ֶיךְ (36) :
ִמ ָפּנ ָ
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אָזנֵי יְ הוָה | וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה וַיִּ ַחר
) (1וַיְ ִהי ָה ָעם ְכּ ִמ ְתאֹנְ נִ ים ַרע ְבּ ְ
אַפּוֹ ו ִ
ֹאכל ִבּ ְק ֵצה ַה ַמּ ֲחנֶה (2) :וַיִּ ְצ ַעק
ַתּ ְב ַער ָבּם ֵאשׁ יְ הוָה ַותּ ַ
ַתּ ְשׁ ַקע ָה ֵאשׁ(3) :
ָה ָעם ֶאל מ ֶֹשׁה | וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ו ִ
ֲרה ָבם ֵאשׁ יְ הוָה:
וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ַתּ ְב ֵע ָרה | ִכּי ָבע ָ
ָשׁבוּ וַיִּ ְבכּוּ גַּם
אס ְפ ֻסף ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ ִה ְתאַוּוּ ַתּ ֲאוָה | ַויּ ֻ
) (4וְ ָה ַ
ָכ ְרנוּ ֶאת ַה ָדּגָה
ַא ִכ ֵלנוּ ָבּ ָשׂר (5) :ז ַ
ֹאמרוּ ִמי י ֲ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ֹאכל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ִחנָּם | ֵאת ַה ִקּ ֻשּׁ ִאים וְ ֵאת ָה ֲא ַב ִטּ ִחים
ֲא ֶשׁר נ ַ
ַפ ֵשׁנוּ
שּׁוּמים (6) :וְ ַע ָתּה נ ְ
וְ ֶאת ֶה ָח ִציר וְ ֶאת ַה ְבּ ָצ ִלים וְ ֶאת ַה ִ
יְ ֵב ָשׁה ֵאין כֹּל | ִבּ ְל ִתּי ֶאל ַה ָמּן ֵעינֵינוּ (7) :וְ ַה ָמּן ִכּ ְז ַרע גַּד הוּא |
וְ ֵעינוֹ ְכּ ֵעין ַה ְבּד ַֹלחָ (8) :שׁטוּ ָה ָעם וְ ָל ְקטוּ וְ ָט ֲחנוּ ָב ֵר ַחיִ ם אוֹ
וּב ְשּׁלוּ ַבּ ָפּרוּר וְ ָעשׂוּ אֹתוֹ עֻגוֹת | וְ ָהיָה ַט ְעמוֹ
ָדכוּ ַבּ ְמּד ָֹכה ִ
ֵרד
וּב ֶר ֶדת ַה ַטּל ַעל ַה ַמּ ֲחנֶה ָליְ ָלה | י ֵ
ְכּ ַט ַעם ְל ַשׁד ַה ָשּׁ ֶמןְ (9) :
ַה ָמּן ָע ָליו (10) :וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם בּ ֶֹכה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתיו ִאישׁ
וּב ֵעינֵי מ ֶֹשׁה ָרע(11) :
אָהלוֹ | וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְמאֹד ְ
ְל ֶפ ַתח ֳ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ָל ָמה ֲה ֵרע ָֹת ְל ַע ְב ֶדּ ָך וְ ָל ָמּה לֹא ָמ ָצ ִתי
ַויּ ֶ
ֶיך | ָלשׂוּם ֶאת ַמ ָשּׂא ָכּל ָה ָעם ַהזֶּה ָע ָליֶ (12) :האָנ ִֹכי
ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ֵא ַלי
יתי ֵאת ָכּל ָה ָעם ַהזֶּה ִאם אָנ ִֹכי יְ ִל ְד ִתּיהוּ | ִכּי ת ַ
ָה ִר ִ
ָשׂ ֵאהוּ ְב ֵח ֶ
יק ָך ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ָהא ֵֹמן ֶאת ַהיֹּנֵק ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר
נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ָֹתיוֵ (13) :מאַיִ ן ִלי ָבּ ָשׂר ָל ֵתת ְל ָכל ָה ָעם ַה ֶזּה | ִכּי
ֹאכ ָלה (14) :לֹא ַ
אוּכל אָנ ִֹכי
יִ ְבכּוּ ָע ַלי ֵלאמֹר ְתּנָה ָלּנוּ ָב ָשׂר וְ נ ֵ
ְל ַב ִדּי ָל ֵשׂאת ֶאת ָכּל ָה ָעם ַהזֶּה | ִכּי ָכ ֵבד ִמ ֶמּנִּ י (15) :וְ ִאם ָכּ ָכה

ֶיך | וְ אַל
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
אַתּ ע ֶֹשׂה ִלּי ָה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג ִאם ָמ ָצ ִ
ְ
ֶא ְר ֶאה ְבּ ָר ָע ִתי:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֶא ְס ָפה ִלּי ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ִמ ִזּ ְקנֵי
)ַ (16ויּ ֶ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֵהם ִז ְקנֵי ָה ָעם וְ שׁ ְֹט ָריו | וְ ָל ַק ְח ָתּ א ָֹתם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ַ
ָר ְד ִתּי וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ִע ְמּ ָך
ַצּבוּ ָשׁם ִע ָמּ ְך (17) :וְ י ַ
מוֹעד וְ ִה ְתי ְ
ֶאל א ֶֹהל ֵ
ָשׂאוּ
יהם | וְ נ ְ
ָשׁם וְ ַ
ֲל ֶ
יך וְ ַשׂ ְמ ִתּי ע ֵ
רוּח ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
אָצ ְל ִתּי ִמן ָה ַ
אַתּה ְל ַב ֶדּ ָך (18) :וְ ֶאל ָה ָעם
ִא ְתּ ָך ְבּ ַמ ָשּׂא ָה ָעם וְ לֹא ִת ָשּׂא ָ
אָזנֵי יְ הוָה
יתם ְבּ ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָבּ ָשׂר ִכּי ְבּ ִכ ֶ
ֹאמר ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ְל ָמ ָחר ו ֲ
תּ ַ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם
ַא ִכ ֵלנוּ ָבּ ָשׂר ִכּי טוֹב ָלנוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ נ ַ
ֵלאמֹר ִמי י ֲ
יוֹמיִ ם | וְ לֹא
ֹאכלוּן וְ לֹא ָ
ַא ַכ ְל ֶתּם (19) :לֹא יוֹם ֶא ָחד תּ ְ
ָבּ ָשׂר ו ֲ
ָמים וְ לֹא ֶע ְשׂ ִרים יוֹםַ (20) :עד
ֲשׂ ָרה י ִ
ָמים וְ לֹא ע ָ
ֲח ִמ ָשּׁה י ִ
אַפּ ֶכם וְ ָהיָה ָל ֶכם ְלז ָ
ַען ִכּי
ָרא | י ַ
ֵצא ֵמ ְ
ָמים ַעד ֲא ֶשׁר י ֵ
ח ֶֹדשׁ י ִ
ַתּ ְבכּוּ ְל ָפנָיו ֵלאמֹר ָל ָמּה
אַס ֶתּם ֶאת יְ הוָה ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ו ִ
ְמ ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ַר ְג ִלי
ָצאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ םַ (21) :ויּ ֶ
זֶּה י ָ
אָכלוּ
אָמ ְר ָתּ ָבּ ָשׂר ֶא ֵתּן ָל ֶהם וְ ְ
אַתּה ַ
ָה ָעם ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְבּ ִק ְרבּוֹ | וְ ָ
וּמ ָצא ָל ֶהם | ִאם
וּב ָקר יִ ָשּׁ ֵחט ָל ֶהם ָ
ָמיםֲ (22) :הצֹאן ָ
ח ֶֹדשׁ י ִ
ֵאָסף ָל ֶהם ָ
ֶאת ָכּל ְדּגֵי ַהיָּם י ֵ
וּמ ָצא ָל ֶהם:
)ַ (23ויֹּא ֶמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֲהיַד יְ הוָה ִתּ ְק ָצר | ַע ָתּה ִת ְר ֶאה
ֵצא מ ֶֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ֵאת
ֲהיִ ְק ְר ָך ְד ָב ִרי ִאם לֹאַ (24) :ויּ ֵ
ֲמד א ָֹתם
ֶאסֹף ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ִמ ִזּ ְקנֵי ָה ָעם ַו ַיּע ֵ
ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה | ַויּ ֱ
ָאצל ִמן
ֵרד יְ הוָה ֶבּ ָענָן וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָליו ַויּ ֶ
ְס ִביבֹת ָהא ֶֹהלַ (25) :ויּ ֶ
נוֹח
רוּח ֲא ֶשׁר ָע ָליו וַיִּ ֵתּן ַעל ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ַה ְזּ ֵקנִ ים | וַיְ ִהי ְכּ ַ
ָה ַ
ָשׁים
ָספוּ (26) :וַיִּ ָשּׁ ֲארוּ ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ַבּאוּ וְ לֹא י ָ
רוּח וַיִּ ְתנ ְ
יהם ָה ַ
ֲל ֶ
עֵ
יהם
ֲל ֶ
ַתּנַח ע ֵ
ידד ו ָ
ַבּ ַמּ ֲחנֶה ֵשׁם ָה ֶא ָחד ֶא ְל ָדּד וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ י ֵמ ָ
ַבּאוּ ַבּ ַמּ ֲחנֶה:
ֹה ָלה | וַיִּ ְתנ ְ
ָה ַ
ָצאוּ ָהא ֱ
רוּח וְ ֵה ָמּה ַבּ ְכּ ֻת ִבים וְ לֹא י ְ
ַבּ ִאים
ידד ִמ ְתנ ְ
וּמ ָ
ֹאמר | ֶא ְל ָדּד ֵ
ַער ַו ַיּגֵּד ְלמ ֶֹשׁה ַויּ ַ
ָרץ ַהנּ ַ
)ַ (27ויּ ָ
ֹאמר
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ְמ ָשׁ ֵרת מֹ ֶשׁה ִמ ְבּ ֻח ָריו ַויּ ַ
ַען יְ ֻ
ַבּ ַמּ ֲחנֶהַ (28) :ויּ ַ
אַתּה ִלי |
ֹאמר לוֹ מ ֶֹשׁה ַה ְמ ַקנֵּא ָ
| ֲאדֹנִ י מ ֶֹשׁה ְכּ ָל ֵאםַ (29) :ויּ ֶ
יהם:
ֲל ֶ
יאים ִכּי יִ ֵתּן יְ הוָה ֶאת רוּחוֹ ע ֵ
וּמי יִ ֵתּן ָכּל ַעם יְ הוָה נְ ִב ִ
ִ
רוּח
ֵאָסף מ ֶֹשׁה ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה | הוּא וְ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (31) :וְ ַ
)ַ (30ויּ ֵ
ָסע ֵמ ֵאת יְ הוָה ַו ָיּגָז ַשׂ ְלוִ ים ִמן ַהיָּם וַיִּ טֹּשׁ ַעל ַה ַמּ ֲחנֶה ְכּ ֶד ֶר ְך
נַ
אַמּ ַתיִ ם ַעל ְפּנֵי
וּכ ָ
וּכ ֶד ֶר ְך יוֹם כֹּה ְס ִביבוֹת ַה ַמּ ֲחנֶה | ְ
יוֹם כֹּה ְ
ָה ֶ
ָקם ָה ָעם ָכּל ַהיּוֹם ַההוּא וְ ָכל ַה ַלּיְ ָלה וְ כֹל יוֹם
אָרץַ (32) :ויּ ָ
ֲשׂ ָרה ֳח ָמ ִרים |
אָסף ע ָ
ַאַספוּ ֶאת ַה ְשּׂ ָלו ַה ַמּ ְמ ִעיט ַ
ַה ָמּ ֳח ָרת ַויּ ְ

עוֹדנּוּ ֵבּין
טוֹח ְס ִביבוֹת ַה ַמּ ֲחנֶהַ (33) :ה ָבּ ָשׂר ֶ
וַיִּ ְשׁ ְטחוּ ָל ֶהם ָשׁ ַ
ַך יְ הוָה ָבּ ָעם ַמ ָכּה
ֵיהם ֶט ֶרם יִ ָכּ ֵרת | וְ אַף יְ הוָה ָח ָרה ָב ָעם ַויּ ְ
ִשׁנּ ֶ
ַר ָבּה ְמאֹד (34) :וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ִק ְברוֹת
ַה ַתּ ֲאוָה | ִכּי ָשׁם ָק ְברוּ ֶאת ָה ָעם ַה ִמּ ְתאַוִּ יםִ (35) :מ ִקּ ְברוֹת
ָסעוּ ָה ָעם ֲח ֵצרוֹת | וַיִּ ְהיוּ ַבּ ֲח ֵצרוֹת:
ַה ַתּ ֲאוָה נ ְ
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ַתּ ַד ֵבּר ִמ ְריָם וְ ֲ
ֻשׁית
אַהרֹן ְבּמ ֶֹשׁה ַעל אֹדוֹת ָה ִא ָשּׁה ַהכּ ִ
)  (1ו ְ
אַך ְבּמ ֶֹשׁה
ֹאמרוּ ֲה ַרק ְ
ֻשׁית ָל ָקחַ (2) :ויּ ְ
ֲא ֶשׁר ָל ָקח | ִכּי ִא ָשּׁה כ ִ
ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֲהלֹא גַּם ָבּנוּ ִד ֵבּר | וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה (3) :וְ ָה ִאישׁ מ ֶֹשׁה
אָדם ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה(4) :
ענו ] ָענָיו קרי[ ְמאֹד | ִמכֹּל ָה ָ
אַהרֹן וְ ֶאל ִמ ְריָם ְצאוּ
ֹאמר יְ הוָה ִפּ ְתאֹם ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ַויּ ֶ
ֵרד יְ הוָה
ֵצאוּ ְשׁ ָל ְשׁ ָתּםַ (5) :ויּ ֶ
מוֹעד | ַויּ ְ
ְשׁ ָל ְשׁ ְתּ ֶכם ֶאל א ֶֹהל ֵ
ֵצאוּ
וּמ ְריָם ַויּ ְ
אַהרֹן ִ
ְבּ ַעמּוּד ָענָן ַו ַיּ ֲעמֹד ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל | וַיִּ ְק ָרא ֲ
יא ֶכם יְ הוָה
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ נָא ְד ָב ָרי | ִאם יִ ְהיֶה נְ ִב ֲ
ֵיהםַ (6) :ויּ ֶ
ְשׁנ ֶ
ַדּע ַבּ ֲחלוֹם ֲא ַד ֶבּר בּוֹ (7) :לֹא ֵכן ַע ְב ִדּי מ ֶֹשׁה
ַבּ ַמּ ְראָה ֵא ָליו ֶא ְתו ָ
וּמ ְר ֶאה וְ לֹא
ֶא ָמן הוּאֶ (8) :פּה ֶאל ֶפּה ֲא ַד ֶבּר בּוֹ ַ
יתי נ ֱ
| ְבּ ָכל ֵבּ ִ
אתם ְל ַד ֵבּר ְבּ ַע ְב ִדּי
דּוּע לֹא יְ ֵר ֶ
וּמ ַ
ַבּיט | ַ
וּת ֻמנַת יְ הוָה י ִ
ְב ִחידֹת ְ
ְבמ ֶֹשׁה (9) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ָבּם ַויּ ַ
ֵל ְך (10) :וְ ֶה ָענָן ָסר ֵמ ַעל
אַהרֹן ֶאל ִמ ְריָם וְ ִהנֵּה
ָהא ֶֹהל וְ ִהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹר ַעת ַכּ ָשּׁ ֶלג | וַיִּ ֶפן ֲ
אַהרֹן ֶאל מ ֶֹשׁה | ִבּי ֲאדֹנִ י אַל נָא ָת ֵשׁת
ֹאמר ֲ
ְמצ ָֹר ַעתַ (11) :ויּ ֶ
ַא ֶשׁר ָח ָטאנוּ (12) :אַל נָא ְת ִהי
נוֹאַלנוּ ו ֲ
ְ
ָע ֵלינוּ ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר
ֵאָכל ֲח ִצי ְב ָשׂרוֹ(13) :
ַכּ ֵמּת | ֲא ֶשׁר ְבּ ֵצאתוֹ ֵמ ֶר ֶחם ִאמּוֹ ַויּ ֵ
וַיִּ ְצ ַעק מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר | ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלהּ:
ֶיה ֲהלֹא
ָרק ְבּ ָפנ ָ
יה ָירֹק י ַ
אָב ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ִ
)ַ (14ויּ ֶ
אַחר
ָמים ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ַ
ָמים | ִתּ ָסּגֵר ִשׁ ְב ַעת י ִ
ִת ָכּ ֵלם ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַתּ ָסּגֵר ִמ ְריָם ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֵתּ ֵ
ָמים | וְ ָה ָעם
אָסף (15) :ו ִ
ָסעוּ ָה ָעם ֵמ ֲח ֵצרוֹת |
אַחר נ ְ
אָסף ִמ ְריָם (16) :וְ ַ
ָסע ַעד ֵה ֵ
לֹא נ ַ
ארן:
ַחנוּ ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ַויּ ֲ
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ָתרוּ
ָשׁים וְ י ֻ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרְ (2) :שׁ ַלח ְל ָך ֲאנ ִ
ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִאישׁ ֶא ָחד ִאישׁ
ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָשׂיא ָב ֶהם (3) :וַיִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם
ֶא ָחד ְל ַמ ֵטּה ֲאב ָֹתיו ִתּ ְשׁ ָלחוּ כֹּל נ ִ
אשׁי ְב ֵני
ָשׁים ָר ֵ
ֻלּם ֲאנ ִ
ארן ַעל ִפּי יְ הוָה | כּ ָ
מ ֶֹשׁה ִמ ִמּ ְד ַבּר ָפּ ָ
מּוּע ֶבּן
אוּבן ַשׁ ַ
מוֹתם | ְל ַמ ֵטּה ְר ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּה (4) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁ ָ
זַכּוּרְ (5) :ל ַמ ֵטּה ִשׁ ְמעוֹן ָשׁ ָפט ֶבּן ִ
הוּדה ָכּ ֵלב
חוֹריְ (6) :ל ַמ ֵטּה יְ ָ
יוֹסףְ (8) :ל ַמ ֵטּה ֶא ְפ ָריִ ם
שכר יִ ְגאָל ֶבּן ֵ
ֶבּן יְ ֻפנֶּהְ (7) :ל ַמ ֵטּה יִ ָשּׂ ָ
ָמן ַפּ ְל ִטי ֶבּן ָרפוּאְ (10) :ל ַמ ֵטּה
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּןְ (9) :ל ַמ ֵטּה ִבנְ י ִ
ֵ
ַדּי ֶבּן
ַשּׁה | גּ ִ
יוֹסף ְל ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
סוֹדיְ (11) :ל ַמ ֵטּה ֵ
יאל ֶבּן ִ
ַדּ ֵ
ְזבוּלֻן גּ ִ
אָשׁר
יאל ֶבּן ְגּ ַמ ִלּיְ (13) :ל ַמ ֵטּה ֵ
סוּסיְ (12) :ל ַמ ֵטּה ָדן ַע ִמּ ֵ
ִ
ְסתוּר ֶבּן ִמ ָ
ָפ ִסי(15) :
ַח ִבּי ֶבּן ו ְ
ַפ ָתּ ִלי נ ְ
יכ ֵאלְ (14) :ל ַמ ֵטּה נ ְ
ָשׁים ֲא ֶשׁר
אוּאל ֶבּן ָמ ִכיֵ (16) :א ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
ְל ַמ ֵטּה גָד ְגּ ֵ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן
אָרץ | וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
ָשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ָלתוּר ֶאת ָה ֶ
יְ ֻ
ֹאמר
ָען | ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע (17) :וַיִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם מ ֶֹשׁה ָלתוּר ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יתם ֶאת
וּר ִא ֶ
יתם ֶאת ָה ָהרְ (18) :
ֲל ֶ
ֲא ֵל ֶהם עֲלוּ זֶה ַבּ ֶנּגֶב ַוע ִ
אָרץ ַמה ִהוא | וְ ֶאת ָה ָעם ַהיּ ֵֹשׁב ָע ֶל ָ
יה ֶה ָחזָק הוּא ֲה ָר ֶפה
ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר הוּא י ֵֹשׁב ָבּהּ
וּמה ָה ֶ
ַה ְמ ַעט הוּא ִאם ָרבָ (19) :
יוֹשׁב ָבּ ֵהנָּה
וּמה ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר הוּא ֵ
טוֹבה ִהוא ִאם ָר ָעה | ָ
ֲה ָ
אָרץ ַה ְשּׁ ֵמנָה ִהוא ִאם
וּמה ָה ֶ
ַה ְבּ ַמ ֲחנִ ים ִאם ְבּ ִמ ְב ָצ ִריםָ (20) :
וּל ַק ְח ֶתּם ִמ ְפּ ִרי ָהאָ ֶרץ |
ַק ֶתּם ְ
ָרזָה ֲהיֵשׁ ָבּהּ ֵעץ ִאם אַיִ ן וְ ִה ְת ַחזּ ְ
אָרץ |
ָתרוּ ֶאת ָה ֶ
ָביםַ (21) :ו ַיּעֲלוּ ַויּ ֻ
כּוּרי ֲענ ִ
ָמים יְ ֵמי ִבּ ֵ
וְ ַהיּ ִ
ִמ ִמּ ְד ַבּר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲח ָמתַ (22) :ו ַיּעֲלוּ ַב ֶנּגֶב ַו ָיּבֹא ַעד
ידי ָה ֲענָק | וְ ֶח ְברוֹן ֶשׁ ַבע
ימן ֵשׁ ַשׁי וְ ַת ְל ַמי יְ ִל ֵ
ֶח ְברוֹן וְ ָשׁם ֲא ִח ַ
ַחל ֶא ְשׁכֹּל
ָשׁנִ ים נִ ְבנְ ָתה ִל ְפנֵי צ ַֹען ִמ ְצ ָריִ םַ (23) :ו ָיּבֹאוּ ַעד נ ַ
ָבים ֶא ָחד וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ַבמּוֹט
מוֹרה וְ ֶא ְשׁכּוֹל ֲענ ִ
וַיִּ ְכ ְרתוּ ִמ ָשּׁם ְז ָ
וּמן ַה ְתּ ֵאנִ יםַ (24) :ל ָמּקוֹם ַההוּא ָק ָרא
וּמן ָה ִרמֹּנִ ים ִ
ִבּ ְשׁנָיִ ם | ִ
ַחל ֶא ְשׁכּוֹל | ַעל אֹדוֹת ָה ֶא ְשׁכּוֹל ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ִמ ָשּׁם ְבּנֵי
נַ
אַר ָבּ ִעים יוֹם(26) :
אָרץ | ִמ ֵקּץ ְ
ָשׁבוּ ִמתּוּר ָה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (25) :ויּ ֻ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל
אַהרֹן וְ ֶאל ָכּל ע ַ
ֵלכוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ַויּ ְ
אוֹתם ָדּ ָבר וְ ֶאת ָכּל ָה ֵע ָדה
ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ָ
ָשׁיבוּ
ארן ָק ֵד ָשׁה | ַויּ ִ
ֹאמרוּ ָבּאנוּ ֶאל
אָרץ (27) :וַיְ ַס ְפּרוּ לוֹ ַויּ ְ
ַראוּם ֶאת ְפּ ִרי ָה ֶ
ַויּ ְ
וּד ַבשׁ ִהוא וְ זֶה ִפּ ְר ָיהּ:
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַל ְח ָתּנוּ | וְ גַם ז ַ
ָה ֶ
אָרץ | וְ ֶה ָע ִרים ְבּצֻרוֹת ְגּדֹלֹת
)ֶ (28א ֶפס ִכּי ַעז ָה ָעם ַהיּ ֵֹשׁב ָבּ ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶא ֶרץ
ֲמ ֵלק ֵ
ְמאֹד וְ גַם יְ ִל ֵדי ָה ֲענָק ָר ִאינוּ ָשׁם (29) :ע ָ

יוֹשׁב ָבּ ָהר וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י יֹ ֵשׁב ַעל
בוּסי וְ ָה ֱאמ ִֹרי ֵ
ַה ֶנּגֶב | וְ ַה ִח ִתּי וְ ַהיְ ִ
ַהס ָכּ ֵלב ֶאת ָה ָעם ֶאל מ ֶֹשׁה |
ַר ֵדּןַ (30) :ויּ ַ
ַהיָּם וְ ַעל יַד ַהיּ ְ
ָר ְשׁנוּ א ָֹתהּ ִכּי יָכוֹל ַ
ֲלה וְ י ַ
ֹאמר ָעלֹה ַנע ֶ
נוּכל ָלהּ(31) :
ַויּ ֶ
נוּכל ַלעֲלוֹת ֶאל ָה ָעם | ִכּי
אָמרוּ לֹא ַ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָעלוּ ִעמּוֹ ְ
וְ ָה ֲאנ ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָתּרוּ א ָֹתהּ ֶאל
ַיּוֹציאוּ ִדּ ַבּת ָה ֶ
ָחזָק הוּא ִמ ֶמּנּוּ (32) :ו ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ָבהּ ָלתוּר א ָֹתהּ ֶא ֶרץ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ָה ֶ
תוֹכהּ אַנְ ֵשׁי
יה ִהוא וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָר ִאינוּ ְב ָ
יוֹשׁ ֶב ָ
א ֶֹכ ֶלת ְ
ילים ְבּנֵי ֲענָק ִמן ַהנְּ ִפ ִלים |
ִמדּוֹת (33) :וְ ָשׁם ָר ִאינוּ ֶאת ַהנְּ ִפ ִ
ֵיהם:
וַנְּ ִהי ְב ֵעינֵינוּ ַכּ ֲחג ִ
ָבים וְ ֵכן ָהיִ ינוּ ְבּ ֵעינ ֶ
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קוֹלם | וַיִּ ְבכּוּ ָה ָעם ַבּ ַלּיְ ָלה
ַתּ ָשּׂא ָכּל ָה ֵע ָדה וַיִּ ְתּנוּ ֶאת ָ
)  (1ו ִ
ֹאמרוּ
אַהרֹן כֹּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
ַההוּא (2) :וַיִּ לֹּנוּ ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל ֲ
ֲא ֵל ֶהם ָכּל ָה ֵע ָדה לוּ ַמ ְתנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם אוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַה ֶזּה לוּ
אָרץ ַהזֹּאת ִלנְ פֹּל
ָמ ְתנוּ (3) :וְ ָל ָמה יְ הוָה ֵמ ִביא א ָֹתנוּ ֶאל ָה ֶ
ָשׁינוּ וְ ַט ֵפּנוּ יִ ְהיוּ ָל ַבז | ֲהלוֹא טוֹב ָלנוּ שׁוּב ִמ ְצ ָריְ ָמה:
ַבּ ֶח ֶרב נ ֵ
ָשׁוּבה ִמ ְצ ָריְ ָמה(5) :
אָחיו | נִ ְתּנָה רֹאשׁ וְ נ ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
)ַ (4ויּ ְ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵיהם | ִל ְפנֵי ָכּל ְק ַהל ע ַ
אַהרֹן ַעל ְפּנ ֶ
וַיִּ פֹּל מ ֶֹשׁה וְ ֲ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְ ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ִמן ַה ָתּ ִרים ֶאת ָה ֶ
אָרץ | ָק ְרעוּ
) (6וִ ֻ
אָרץ
ֹאמרוּ ֶאל ָכּל ֲע ַדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ָה ֶ
יהםַ (7) :ויּ ְ
ִבּ ְג ֵד ֶ
אָרץ ְמאֹד ְמאֹדִ (8) :אם
טוֹבה ָה ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ָבהּ ָלתוּר א ָֹתהּ ָ
אָרץ ַהזֹּאת וּנְ ָתנָהּ ָלנוּ | ֶא ֶרץ
ָח ֵפץ ָבּנוּ יְ הוָה וְ ֵה ִביא א ָֹתנוּ ֶאל ָה ֶ
אַתּם
אַך ַבּיהוָה אַל ִתּ ְמרֹדוּ וְ ֶ
וּד ָבשְׁ (9) :
ָבת ָח ָלב ְ
ֲא ֶשׁר ִהוא ז ַ
יהם
ֲל ֶ
אָרץ ִכּי ַל ְח ֵמנוּ ֵהם | ָסר ִצ ָלּם ֵמע ֵ
יראוּ ֶאת ַעם ָה ֶ
אַל ִתּ ְ
ֹאמרוּ ָכּל ָה ֵע ָדה ִל ְרגּוֹם א ָֹתם
יר ֻאםַ (10) :ויּ ְ
וַיהוָה ִא ָתּנוּ אַל ִתּ ָ
מוֹעד ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּכבוֹד יְ הוָה נִ ְראָה ְבּא ֶֹהל ֵ
ָבּ ֲא ָבנִ ים | ְ
ַאצֻנִ י ָה ָעם ַהזֶּה | וְ ַעד
אמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַעד אָנָה יְ נ ֲ
)ַ (11ויֹּ ֶ
יתי ְבּ ִק ְרבּוֹ(12) :
ַא ִמינוּ ִבי ְבּכֹל ָהאֹתוֹת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
אָנָה לֹא י ֲ
ֱשׂה א ְֹת ָך ְלגוֹי גָּדוֹל וְ ָעצוּם ִמ ֶמּנּוּ:
אוֹר ֶשׁנּוּ | וְ ֶאע ֶ
אַכּנּוּ ַב ֶדּ ֶבר וְ ִ
ֶ
ית ְבכֹ ֲח ָך
ֱל ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה | וְ ָשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ֶהע ִ
)ַ (13ויּ ֶ
אָרץ ַהזֹּאת
יוֹשׁב ָה ֶ
אָמרוּ ֶאל ֵ
ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ִמ ִקּ ְרבּוֹ (14) :וְ ְ
אַתּה יְ הוָה ְבּ ֶק ֶרב ָה ָעם ַהזֶּה | ֲא ֶשׁר ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן נִ ְראָה
ָשׁ ְמעוּ ִכּי ָ
ֵיהם
אַתּה ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
וּב ַע ֻמּד ָענָן ָ
ֲל ֶהם ְ
אַתּה יְ הוָה ַו ֲענָנְ ָך ע ֵֹמד ע ֵ
ָ

וּב ַעמּוּד ֵאשׁ ָליְ ָלה (15) :וְ ֵה ַמ ָתּה ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ְכּ ִאישׁ
יוֹמם ְ
ָ
ֲך ֵלאמֹר(16) :
אָמרוּ ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶאת ִשׁ ְמע ָ
ֶא ָחד | וְ ְ
ִמ ִבּ ְל ִתּי יְ כ ֶֹלת יְ הוָה ְל ָה ִביא ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ֶאל ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר
נִ ְשׁ ַבּע ָל ֶהם | וַיִּ ְשׁ ָח ֵטם ַבּ ִמּ ְד ָבּר (17) :וְ ַע ָתּה יִ ְג ַדּל נָא כּ ַֹח ֲאדֹ ָני |
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד נ ֵֹשׂא
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵלאמֹר (18) :יְ הוָה ֶא ֶר ְך ַ
ַקּה פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים ַעל
ָעוֹן ו ָ
ַקּה לֹא יְ נ ֶ
ָפ ַשׁע | וְ נ ֵ
ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעיםְ (19) :ס ַלח נָא ַלעֲוֹן ָה ָעם ַהזֶּה ְכּג ֶֹדל
אתה ָל ָעם ַהזֶּה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵה ָנּה(20) :
ָשׂ ָ
ַח ְס ֶדּ ָך | וְ ַכ ֲא ֶשׁר נ ָ
אוּלם ַחי אָנִ י | וְ יִ ָמּ ֵלא
ֹאמר יְ הוָה ָס ַל ְח ִתּי ִכּ ְד ָב ֶר ָך (21) :וְ ָ
ַויּ ֶ
ָשׁים ָהר ִֹאים ֶאת
אָרץִ (22) :כּי ָכל ָה ֲאנ ִ
ְכבוֹד יְ הוָה ֶאת ָכּל ָה ֶ
יתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם ַ
ְכּב ִֹדי וְ ֶאת אֹת ַֹתי ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וּב ִמּ ְד ָבּר | וַיְ נַסּוּ א ִֹתי
אָרץ
קוֹליִ (23) :אם יִ ְראוּ ֶאת ָה ֶ
זֶה ֶע ֶשׂר ְפּ ָע ִמים וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּ ִ
אוּה (24) :וְ ַע ְב ִדּי
ַא ַצי לֹא יִ ְר ָ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲאב ָֹתם | וְ ָכל ְמנ ֲ
אַח ֶרת ִעמּוֹ וַיְ ַמ ֵלּא ֲ
רוּח ֶ
ָכ ֵלב ֵע ֶקב ָהיְ ָתה ַ
ַה ִביא ִֹתיו ֶאל
אַח ָרי | ו ֲ
ֲמ ֵל ִקי וְ ַה ְכּ ַנ ֲענִ י
יוֹר ֶשׁנָּה (25) :וְ ָהע ָ
ַרעוֹ ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָבּא ָשׁ ָמּה וְ ז ְ
ָה ֶ
וּסעוּ ָל ֶכם ַה ִמּ ְד ָבּר ֶדּ ֶר ְך יַם סוּף:
יוֹשׁב ָבּ ֵע ֶמק | ָמ ָחר ְפּנוּ ְ
ֵ
אַהרֹן ֵלאמֹרַ (27) :עד ָמ ַתי
) (26וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ָל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַמ ִלּינִ ים ָע ָלי | ֶאת ְתּלֻנּוֹת ְבּנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַמ ִלּינִ ים ָע ַלי ָשׁ ָמ ְע ִתּיֱ (28) :אמֹר ֲא ֵל ֶהם ַחי
ֱשׂה
אָזנָי | ֵכּן ֶאע ֶ
אָנִ י נְ ֻאם יְ הוָה ִאם לֹא ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ְבּ ְ
יכם ְל ָכל
יכם וְ ָכל ְפּ ֻק ֵד ֶ
ָל ֶכםַ (29) :בּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה יִ ְפּלוּ ִפ ְג ֵר ֶ
ִמ ְס ַפּ ְר ֶכם ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
ָמ ְע ָלה | ֲא ֶשׁר ֲה ִלינ ֶֹתם ָע ָלי(30) :
ָדי ְל ַשׁ ֵכּן ֶא ְת ֶכם
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ָ
אַתּם ָתּבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
ִאם ֶ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן (31) :וְ ַט ְפּ ֶכם ֲא ֶשׁר
ָבּהּ | ִכּי ִאם ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה וִ ֻ
אָרץ ֲא ֶשׁר
ָדעוּ ֶאת ָה ֶ
יאתי א ָֹתם וְ י ְ
ֲא ַמ ְר ֶתּם ָל ַבז יִ ְהיֶה | וְ ֵה ֵב ִ
אַתּם | יִ ְפּלוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַה ֶזּה(33) :
יכם ֶ
וּפ ְג ֵר ֶ
אַס ֶתּם ָבּהִּ (32) :
ְמ ְ
יכם
נוּת ֶ
ָשׂאוּ ֶאת ְז ֵ
וּבנ ֶ
ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וְ נ ְ
ֵיכם יִ ְהיוּ ר ִֹעים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ָמים ֲא ֶשׁר ַתּ ְר ֶתּם
יכם ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ (34) :בּ ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
| ַעד תֹּם ִפּ ְג ֵר ֶ
אַר ָבּ ִעים יוֹם יוֹם ַל ָשּׁנָה יוֹם ַל ָשּׁנָה ִתּ ְשׂאוּ ֶאת
אָרץ ְ
ֶאת ָה ֶ
נוּאָתיֲ (35) :אנִ י יְ הוָה
יד ְע ֶתּם ֶאת ְתּ ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה | וִ ַ
עֲוֹנ ֵֹתי ֶכם ְ
ֱשׂה ְל ָכל ָה ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת
ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִאם לֹא זֹאת ֶאע ֶ
ָשׁים
ָמתוּ (36) :וְ ָה ֲאנ ִ
נּוֹע ִדים ָע ָלי | ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה יִ ַתּמּוּ וְ ָשׁם י ֻ
ַה ָ
ַלּינוּ קרי[
ָשׁבוּ וילונו ] ַויּ ִ
אָרץ | ַויּ ֻ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ָלתוּר ֶאת ָה ֶ
ָמתוּ
אָרץַ (37) :ויּ ֻ
הוֹציא ִד ָבּה ַעל ָה ֶ
ָע ָליו ֶאת ָכּל ָה ֵע ָדה ְל ִ

ֵפה ִל ְפנֵי יְ הוָה(38) :
אָרץ ָר ָעה | ַבּ ַמּגּ ָ
מוֹצ ֵאי ִד ַבּת ָה ֶ
ָשׁים ִ
ָה ֲאנ ִ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְ ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה | ָחיוּ ִמן ָה ֲא ָנ ִשׁים ָה ֵהם ַהה ְֹל ִכים
וִ ֻ
ָלתוּר ֶאת ָה ֶ
אָרץ (39) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל
ַשׁ ִכּמוּ ַבבּ ֶֹקר
אַבּלוּ ָה ָעם ְמאֹדַ (40) :ויּ ְ
ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְת ְ
ַו ַיּעֲלוּ ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר ֵלאמֹר | ִהנֶּנּוּ וְ ָע ִלינוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
אַתּם
ֹאמר מ ֶֹשׁה ָל ָמּה זֶּה ֶ
ַ
אָמר יְ הוָה ִכּי ָח ָטאנוַּ (41) :ויּ ֶ
ע ְֹב ִרים ֶאת ִפּי יְ הוָה | וְ ִהוא לֹא ִת ְצ ָלח (42) :אַל ַתּעֲלוּ ִכּי ֵאין
ֲמ ֵל ִקי
יכםִ (43) :כּי ָהע ָ
יְ הוָה ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | וְ לֹא ִתּנּ ְָגפוּ ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
ֵיכם וּנְ ַפ ְל ֶתּם ֶבּ ָח ֶרב | ִכּי ַעל ֵכּן ַשׁ ְב ֶתּם ֵמאַ ֲח ֵרי
וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָשׁם ִל ְפנ ֶ
ַע ִפּלוּ ַלעֲלוֹת ֶאל רֹאשׁ
יְ הוָה וְ לֹא יִ ְהיֶה יְ הוָה ִע ָמּ ֶכםַ (44) :ויּ ְ
ַארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה וּמ ֶֹשׁה לֹא ָמשׁוּ ִמ ֶקּ ֶרב ַה ַמּ ֲחנֶה(45) :
ָה ָהר | ו ֲ
ַכּתוּם ַעד
ֲמ ֵל ִקי וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַהיֹּ ֵשׁב ָבּ ָהר ַההוּא | ַויַּכּוּם ַויּ ְ
ֵרד ָהע ָ
ַויּ ֶ
ַה ָח ְר ָמה:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
וְ ַ
יכם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְ
ֶדר אוֹ
ֶבח ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
יתם ִא ֶשּׁה ַליהוָה ע ָֹלה אוֹ ז ַ
ֲשׂ ֶ
ָל ֶכםַ (3) :וע ִ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה ִמן ַה ָבּ ָקר אוֹ
יכם | ַלעֲשׂוֹת ֵר ַ
ֲד ֶ
ִבנְ ָד ָבה אוֹ ְבּמֹע ֵ
ִמן ַהצֹּאן (4) :וְ ִה ְק ִריב ַה ַמּ ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ַליהוָה | ִמנְ ָחה ס ֶֹלת
יעית ַה ִהין
ֶס ְך ְר ִב ִ
ִע ָשּׂרוֹן ָבּלוּל ִבּ ְר ִב ִעית ַה ִהין ָשׁ ֶמן (5) :וְ יַיִ ן ַלנּ ֶ
ֲשׂה
ָבח | ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד (6) :אוֹ ָלאַיִ ל ַתּע ֶ
ֲשׂה ַעל ָהע ָֹלה אוֹ ַלזּ ַ
ַתּע ֶ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְשׁ ִל ִשׁית ַה ִהין(7) :
ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים | ְבּ ָ
יח נִ יחֹ ַח ַליהוָה (8) :וְ ִכי
ֶס ְך ְשׁ ִל ִשׁית ַה ִהין | ַתּ ְק ִריב ֵר ַ
וְ יַיִ ן ַלנּ ֶ
ֶדר אוֹ ְשׁ ָל ִמים ַליהוָה:
ָבח | ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ַתע ֶ
ֲשׂה ֶבן ָבּ ָקר ע ָֹלה אוֹ ז ַ
) (9וְ ִה ְק ִריב ַעל ֶבּן ַה ָבּ ָקר ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים | ָבּלוּל
ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֲח ִצי ַה ִהין (10) :וְ יַיִ ן ַתּ ְק ִריב ַלנּ ֶ
ֶס ְך ֲח ִצי ַה ִהין | ִא ֵשּׁה
ֵע ֶשׂה ַלשּׁוֹר ָה ֶא ָחד אוֹ ָלאַיִ ל
יח נִ יח ַֹח ַליהוָהָ (11) :כּ ָכה י ָ
ֵר ַ
ָה ֶא ָחד | אוֹ ַל ֶשּׂה ַב ְכּ ָב ִשׂים אוֹ ָב ִע ִזּיםַ (12) :כּ ִמּ ְס ָפּר ֲא ֶשׁר
ֲשׂה
ַתּעֲשׂוּ | ָכּ ָכה ַתּעֲשׂוּ ָל ֶא ָחד ְכּ ִמ ְס ָפּ ָרםָ (13) :כּל ָה ֶא ְז ָרח ַיע ֶ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה (14) :וְ ִכי
ָכּ ָכה ֶאת ֵא ֶלּה | ְל ַה ְק ִריב ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יח
יכם וְ ָע ָשׂה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
תוֹכ ֶכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
יָגוּר ִא ְתּ ֶכם גֵּר אוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
אַחת
ֲשׂהַ (15) :ה ָקּ ָהל ֻח ָקּה ַ
נִ יח ַֹח ַליהוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ ֵכּן ַיע ֶ

יכם ָכּ ֶכם ַכּגֵּר יִ ְהיֶה ִל ְפנֵי
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָל ֶכם וְ ַלגֵּר ַהגָּר | ֻח ַקּת ָ
וּמ ְשׁ ָפּט ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֶכם | וְ ַלגֵּר ַהגָּר
אַחת ִ
תּוֹרה ַ
יְ הוָהָ (16) :
ִא ְתּ ֶכם:
) (17וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (18) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם
ֹא ֶכם ֶאל ָה ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ְבּב ֲ
וְ ַ
רוּמה
אָרץ | ָתּ ִרימוּ ְת ָ
ָשׁ ָמּה (19) :וְ ָהיָה ַבּ ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶלּ ֶחם ָה ֶ
רוּמה |
ֲרס ֵֹת ֶכם ַח ָלּה ָתּ ִרימוּ ְת ָ
אשׁית ע ִ
ַליהוָהֵ (20) :ר ִ
יכם
ֲרס ֵֹת ֶ
אשׁית ע ִ
רוּמת גּ ֶֹרן ֵכּן ָתּ ִרימוּ א ָֹתהֵּ (21) :מ ֵר ִ
ִכּ ְת ַ
יכם (22) :וְ ִכי ִת ְשׁגּוּ וְ לֹא
רוּמה | ְלדֹר ֵֹת ֶ
ִתּ ְתּנוּ ַליהוָה ְתּ ָ
ַתעֲשׂוּ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת ָה ֵא ֶלּה | ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה(23) :
יכם ְבּיַד מ ֶֹשׁה | ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
ֶע ְשׂ ָתה
יכם (24) :וְ ָהיָה ִאם ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה נ ֶ
ָה ְלאָה ְלדֹר ֵֹת ֶ
יְ הוָה ו ָ
ִל ְשׁ ָגגָה וְ ָעשׂוּ ָכל ָה ֵע ָדה ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ְלע ָֹלה ְל ֵרי ַח נִ יח ַֹח
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּת:
וּמנְ ָחתוֹ וְ נִ ְסכּוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט | ְ
ַליהוָה ִ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם | ִכּי
) (25וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ָכּל ע ַ
אתם
ְשׁ ָגגָה ִהוא וְ ֵהם ֵה ִביאוּ ֶאת ָק ְר ָבּנָם ִא ֶשּׁה ַליהוָה וְ ַח ָטּ ָ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר
ָתם (26) :וְ נִ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ַעל ִשׁ ְגג ָ
אַחת
ַ
ֶפשׁ
תוֹכם | ִכּי ְל ָכל ָה ָעם ִבּ ְשׁ ָגגָה (27) :וְ ִאם נ ֶ
ַהגָּר ְבּ ָ
ָתהּ ְל ַח ָטּאת (28) :וְ ִכ ֶפּר
יבה ֵעז ַבּת ְשׁנ ָ
ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה | וְ ִה ְק ִר ָ
ֶפשׁ ַהשֹּׁ ֶגגֶת ְבּ ֶח ְטאָה ִב ְשׁ ָגגָה ִל ְפנֵי יְ הוָה | ְל ַכ ֵפּר
ַהכּ ֵֹהן ַעל ַהנּ ֶ
וֹכם |
ָע ָליו וְ נִ ְס ַלח לוָֹ (29) :ה ֶא ְז ָרח ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּת ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר
אַחת יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָלעֹ ֶשׂה ִבּ ְשׁ ָגגָה (30) :וְ ַהנּ ֶ
תּוֹרה ַ
ָ
ַדּף |
וּמן ַהגֵּר ֶאת יְ הוָה הוּא ְמג ֵ
ֲשׂה ְבּיָד ָר ָמה ִמן ָה ֶא ְז ָרח ִ
ַתּע ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהִּ (31) :כּי ְד ַבר יְ הוָה ָבּזָה
וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא עֲוֹנָה ָבהּ:
וְ ֶאת ִמ ְצוָתוֹ ֵה ַפר | ִה ָכּ ֵרת ִתּ ָכּ ֵרת ַהנּ ֶ
) (32וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וַיִּ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ְמק ֵֹשׁשׁ ֵע ִצים
ַק ִריבוּ אֹתוֹ ַהמּ ְֹצ ִאים אֹתוֹ ְמק ֵֹשׁשׁ ֵע ִצים
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּתַ (33) :ויּ ְ
| ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
אַהרֹן וְ ֶאל ָכּל ָה ֵע ָדהַ (34) :ויַּנִּ יחוּ אֹתוֹ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל
ֵע ֶשׂה לוַֹ (35) :ויּ ֶ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר | ִכּי לֹא פ ַֹרשׁ ַמה יּ ָ
יוּמת ָה ִאישׁ | ָרגוֹם אֹתוֹ ָב ֲא ָבנִ ים ָכּל ָה ֵע ָדה ִמחוּץ
מ ֶֹשׁה מוֹת ַ
ַל ַמּ ֲחנֶהַ (36) :ויּ ִֹציאוּ אֹתוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַויִּ ְר ְגּמוּ
אֹתוֹ ָבּ ֲא ָבנִ ים ַו ָיּמֹת | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (38) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
)ַ (37ויּ ֶ
יהם ְלדֹר ָֹתם |
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
וְ ַ
יצת ַעל ַכּנְ ֵפי ִב ְג ֵד ֶ

יצת
יצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת (39) :וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
ָתנוּ ַעל ִצ ִ
וְ נ ְ
יתם אֹ ָתם |
ֲשׂ ֶ
וּז ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ַוע ִ
יתם אֹתוֹ ְ
וּר ִא ֶ
ְ
ֵיכם ֲא ֶשׁר ֶ
אַח ֵרי ֵעינ ֶ
אַח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ ֲ
וְ לֹא ָת ֻתרוּ ֲ
אַתּם זֹנִ ים
יתם
וֹתי | וִ ְהיִ ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ֲשׂ ֶ
יהםְ (40) :ל ַמ ַען ִתּ ְז ְכּרוּ ַוע ִ
אַח ֵר ֶ
ֲ
הוֹצא ִתי
יכם ֲא ֶשׁר ֵ
יכםֲ (41) :אנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְקד ִֹשׁים ֵלאלֹ ֵה ֶ
ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים | ֲאנִ י יְ הוָה
יכם:
ֱאל ֵֹה ֶ
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ירם ְבּנֵי
ַא ִב ָ
) (1וַיִּ ַקּח ק ַֹרח ֶבּן יִ ְצ ָהר ֶבּן ְק ָהת ֶבּן ֵלוִ י | וְ ָד ָתן ו ֲ
ָקמוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה
אוּבןַ (2) :ויּ ֻ
ֱא ִליאָב וְ אוֹן ֶבּן ֶפּ ֶלת ְבּנֵי ְר ֵ
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי
אתיִ ם | נְ ִשׂ ֵ
ַאנ ִ
וֲ
וּמ ָ
ָשׁים ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֹאמרוּ
אַהרֹן ַויּ ְ
מוֹעד אַנְ ֵשׁי ֵשׁם (3) :וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל ֲ
ֵ
תוֹכם יְ הוָה |
וּב ָ
ֻלּם ְקד ִֹשׁים ְ
ֲא ֵל ֶהם ַרב ָל ֶכם ִכּי ָכל ָה ֵע ָדה כּ ָ
ַשּׂאוּ ַעל ְק ַהל יְ הוָה (4) :וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶֹשׁה וַיִּ פֹּל ַעל
דּוּע ִתּ ְתנ ְ
וּמ ַ
ַ
ֲדתוֹ ֵלאמֹר בּ ֶֹקר וְ י ַֹדע
ָפּנָיו (5) :וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ק ַֹרח וְ ֶאל ָכּל ע ָ
יְ הוָה ֶאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ וְ ִה ְק ִריב ֵא ָליו | וְ ֵאת ֲא ֶשׁר
ַק ִריב ֵא ָליו (6) :זֹאת עֲשׂוּ | ְקחוּ ָל ֶכם ַמ ְחתּוֹת ק ַֹרח
יִ ְב ַחר בּוֹ י ְ
יהן ְקט ֶֹרת ִל ְפ ֵני יְ הוָה
ֲל ֶ
וּתנוּ ָב ֵהן ֵאשׁ וְ ִשׂימוּ ע ֵ
ֲדתוְֹ (7) :
וְ ָכל ע ָ
ָמ ָחר וְ ָהיָה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה הוּא ַה ָקּדוֹשׁ | ַרב ָל ֶכם ְבּנֵי
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ק ַֹרח | ִשׁ ְמעוּ נָא ְבּנֵי ֵלוִ יַ (9) :ה ְמ ַעט
ֵלוִ יַ (8) :ויּ ֶ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב
ִמ ֶכּם ִכּי ִה ְב ִדּיל ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְת ֶכם ֵמע ַ
ֶא ְת ֶכם ֵא ָליו | ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ַכּן יְ הוָה וְ ַל ֲעמֹד ִל ְפ ֵני
יך ְבנֵי ֵלוִ י ִא ָתּ ְך
אַח ָ
ַק ֵרב א ְֹת ָך וְ ֶאת ָכּל ֶ
ָה ֵע ָדה ְל ָשׁ ְר ָתםַ (10) :ויּ ְ
ֲד ְת ָך ַהנּ ָֹע ִדים ַעל
אַתּה וְ ָכל ע ָ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם גַּם ְכּ ֻהנָּהָ (11) :ל ֵכן ָ
| ִ
אַהרֹן ַמה הוּא ִכּי תלונו ] ַת ִלּינוּ קרי[ ָע ָליו(12) :
יְ הוָה | וְ ֲ
אמרוּ לֹא
ירם ְבּנֵי ֱא ִליאָב | ַויֹּ ְ
וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ִל ְקרֹא ְל ָד ָתן וְ ַל ֲא ִב ָ
ַנע ֶ
וּד ַבשׁ
ָבת ָח ָלב ְ
יתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ז ַ
ֱל ָ
ֲלהַ (13) :ה ְמ ַעט ִכּי ֶהע ִ
יתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ִכּי ִת ְשׂ ָתּ ֵרר ָע ֵלינוּ גַּם ִה ְשׂ ָתּ ֵרר (14) :אַף לֹא
ַל ֲה ִמ ֵ
ַתּ ֶתּן ָלנוּ נ ֲ
וּד ַבשׁ ֲה ִביא ָֹתנוּ ו ִ
ָבת ָח ָלב ְ
ַח ַלת ָשׂ ֶדה
ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
ֲלה (15) :וַיִּ ַחר
ַקּר לֹא ַנע ֶ
ָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵ
ָכ ֶרם | ַה ֵעינֵי ָה ֲאנ ִ
וָ
ֹאמר ֶאל יְ הוָה אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם | לֹא ֲחמוֹר
ְלמ ֶֹשׁה ְמאֹד ַויּ ֶ
ֹאמר
אַחד ֵמ ֶהםַ (16) :ויּ ֶ
ָשׂ ִ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם נ ָ
אתי וְ לֹא ֲה ֵרע ִֹתי ֶאת ַ

ָהם
אַתּה ו ֵ
ֲד ְת ָך ֱהיוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה | ָ
אַתּה וְ ָכל ע ָ
מ ֶֹשׁה ֶאל ק ַֹרח ָ
יהם ְקט ֶֹרת
ֲל ֶ
וּקחוּ ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ וּנְ ַת ֶתּם ע ֵ
אַהרֹן ָמ ָחרְ (17) :
וְ ֲ
וּמ ַ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִל ְפנֵי יְ הוָה ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אתיִ ם ַמ ְחתֹּת |
אַהרֹן ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ (18) :וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ וַיִּ ְתּנוּ
אַתּה וְ ֲ
וְ ָ
מוֹעד
ַע ְמדוּ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יהם ְקט ֶֹרת | ַויּ ַ
ֲל ֶ
ָשׂימוּ ע ֵ
יהם ֵאשׁ ַויּ ִ
ֲל ֶ
עֵ
וּמ ֶֹשׁה וְ ֲ
יהם ק ַֹרח ֶאת ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל
ֲל ֶ
ַק ֵהל ע ֵ
אַהרֹןַ (19) :ויּ ְ
ֵרא ְכבוֹד יְ הוָה ֶאל ָכּל ָה ֵע ָדה:
מוֹעד | ַויּ ָ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַהרֹן ֵלאמֹרִ (21) :ה ָבּ ְדלוּ
) (20וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ַאַכ ֶלּה א ָֹתם ְכּ ָרגַע (22) :וַיִּ ְפּלוּ ַעל
תּוֹך ָה ֵע ָדה ַהזֹּאת | ו ַ
ִמ ְ
ֹאמרוּ ֵאל ֱאל ֵֹהי ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר | ָה ִאישׁ ֶא ָחד
ֵיהם ַויּ ְ
ְפּנ ֶ
ֶח ָטא וְ ַעל ָכּל ָה ֵע ָדה ִתּ ְקצֹף:
יֱ
) (23וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (24) :דּ ֵבּר ֶאל ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר
ָקם מ ֶֹשׁה
ירםַ (25) :ויּ ָ
ַא ִב ָ
| ֵה ָעלוּ ִמ ָסּ ִביב ְל ִמ ְשׁ ַכּן ק ַֹרח ָדּ ָתן ו ֲ
אַח ָריו ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (26) :וַיְ ַד ֵבּר
ֵלכוּ ֲ
ירם | ַויּ ְ
ַא ִב ָ
ֵל ְך ֶאל ָדּ ָתן ו ֲ
ַויּ ֶ
ֶאל ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר סוּרוּ נָא ֵמ ַעל ֳ
ָשׁים ָה ְר ָשׁ ִעים
אָה ֵלי ָה ֲאנ ִ
ֹאתם:
ָה ֵא ֶלּה וְ אַל ִתּ ְגּעוּ ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם | ֶפּן ִתּ ָסּפוּ ְבּ ָכל ַחטּ ָ
ירם ִמ ָסּ ִביב | וְ ָד ָתן
ַא ִב ָ
ֵעלוּ ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ַכּן ק ֶֹרח ָדּ ָתן ו ֲ
)ַ (27ויּ ָ
וּבנ ֶ
יהם ְ
יהם וּנְ ֵשׁ ֶ
אָה ֵל ֶ
ֵיהם וְ ַט ָפּם:
ָצאוּ נִ ָצּ ִבים ֶפּ ַתח ֳ
ירם י ְ
ַא ִב ָ
וֲ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְבּזֹאת ֵתּ ְדעוּן ִכּי יְ הוָה ְשׁ ָל ַחנִ י ַלעֲשׂוֹת ֵאת
)ַ (28ויּ ֶ
אָדם
ֲשׂים ָה ֵא ֶלּה | ִכּי לֹא ִמ ִלּ ִבּיִ (29) :אם ְכּמוֹת ָכּל ָה ָ
ָכּל ַה ַמּע ִ
יהם | לֹא יְ הוָה
ֲל ֶ
אָדם יִ ָפּ ֵקד ע ֵ
וּפ ֻק ַדּת ָכּל ָה ָ
יְ ֻמתוּן ֵא ֶלּה ְ
וּפ ְצ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ֶאת
ְשׁ ָל ָחנִ י (30) :וְ ִאם ְבּ ִריאָה יִ ְב ָרא יְ הוָה ָ
ָרדוּ ַחיִּ ים ְשׁא ָֹלה |
ִפּ ָ
וּב ְל ָעה א ָֹתם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם וְ י ְ
יה ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֶאת יְ הוָה (31) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ
יד ְע ֶתּם ִכּי נִ ֲאצוּ ָה ֲאנ ִ
וִ ַ
ַתּ ָבּ ַקע ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר
ְל ַד ֵבּר ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ו ִ
ַתּ ְב ַלע א ָֹתם וְ ֶאת
יה ו ִ
אָרץ ֶאת ִפּ ָ
ַתּ ְפ ַתּח ָה ֶ
יהם (32) :ו ִ
ַתּ ְח ֵתּ ֶ
אָדם ֲא ֶשׁר ְלק ַֹרח וְ ֵאת ָכּל ָהרֲכוּשׁ(33) :
יהם | וְ ֵאת ָכּל ָה ָ
ָבּ ֵתּ ֶ
אָרץ
יהם ָה ֶ
ֲל ֶ
ַתּ ַכס ע ֵ
ֵרדוּ ֵהם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ַחיִּ ים ְשׁא ָֹלה | ו ְ
ַויּ ְ
יהם נָסוּ
תּוֹך ַה ָקּ ָהל (34) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
ֹאבדוּ ִמ ְ
ַויּ ְ
ָצאָה ֵמ ֵאת
אָרץ (35) :וְ ֵאשׁ י ְ
אָמרוּ ֶפּן ִתּ ְב ָל ֵענוּ ָה ֶ
ְלק ָֹלם | ִכּי ְ
יבי
אתיִ ם ִאישׁ ַמ ְק ִר ֵ
וּמ ַ
ֹאכל ֵאת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
יְ הוָה | ַותּ ַ
ַה ְקּט ֶֹרת:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרֱ (2) :אמֹר ֶאל ֶא ְל ָעזָר ֶבּן
ָרם ֶאת ַה ַמּ ְחתֹּת ִמ ֵבּין ַה ְשּׂ ֵר ָפה וְ ֶאת ָה ֵאשׁ ְז ֵרה
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן וְ י ֵ
ֲ
ָה ְלאָה | ִכּי ָק ֵדשׁוֵּ (3) :את ַמ ְחתּוֹת ַה ַח ָטּ ִאים ָה ֵא ֶלּה ְבּנ ְ
ַפשֹׁ ָתם
וְ ָעשׂוּ א ָֹתם ִר ֻקּ ֵעי ַפ ִחים ִצפּוּי ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח ִכּי ִה ְק ִריבֻם ִל ְפנֵי יְ הוָה
וַיִּ ְק ָדּשׁוּ | וְ יִ ְהיוּ ְלאוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :וַיִּ ַקּח ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן
ֻפים | וַיְ ַר ְקּעוּם ִצפּוּי
ֵאת ַמ ְחתּוֹת ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריבוּ ַה ְשּׂר ִ
ַל ִמּ ְז ֵבּ ַחִ (5) :ז ָכּרוֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְק ַרב ִאישׁ זָר
אַהרֹן הוּא ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ לֹא
ֶרע ֲ
ֲא ֶשׁר לֹא ִמזּ ַ
ֲדתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה לוֹ (6) :וַיִּ לֹּנוּ
יִ ְהיֶה ְכק ַֹרח וְ ַכע ָ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָמּ ֳח ָרת ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל אַ ֲהרֹן ֵלאמֹר |
ָכּל ע ַ
ֶ
אַתּם ֲה ִמ ֶתּם ֶאת ַעם יְ הוָה (7) :וַיְ ִהי ְבּ ִה ָקּ ֵהל ָה ֵע ָדה ַעל מ ֶֹשׁה
ֵרא ְכּבוֹד
מוֹעד וְ ִהנֵּה ִכ ָסּהוּ ֶה ָענָן | ַויּ ָ
אַהרֹן וַיִּ ְפנוּ ֶאל א ֶֹהל ֵ
וְ ַעל ֲ
מוֹעד:
אַהרֹן ֶאל ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ
יְ הוָהַ (8) :ו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וְ ֲ
תּוֹך ָה ֵע ָדה
) (9וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרֵ (10) :הרֹמּוּ ִמ ְ
ֹאמר
ֵיהםַ (11) :ויּ ֶ
ַא ַכ ֶלּה א ָֹתם ְכּ ָרגַע | וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
ַהזֹּאת ו ֲ
יה ֵאשׁ ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
אַהרֹן ַקח ֶאת ַה ַמּ ְח ָתּה וְ ֶתן ָע ֶל ָ
מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
ָצא
יהם | ִכּי י ָ
ֲל ֶ
הוֹל ְך ְמ ֵה ָרה ֶאל ָה ֵע ָדה וְ ַכ ֵפּר ע ֵ
וְ ִשׂים ְקט ֶֹרת וְ ֵ
אַהרֹן ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ַה ֶקּ ֶצף ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה ֵה ֵחל ַה ָנּגֶף (12) :וַיִּ ַקּח ֲ
תּוֹך ַה ָקּ ָהל וְ ִהנֵּה ֵה ֵחל ַה ֶנּגֶף ָבּ ָעם | וַיִּ ֵתּן ֶאת
ָרץ ֶאל ְ
מ ֶֹשׁה ַויּ ָ
וּבין ַה ַחיִּ ים
ַה ְקּט ֶֹרת וַיְ ַכ ֵפּר ַעל ָה ָעםַ (13) :ו ַיּ ֲעמֹד ֵבּין ַה ֵמּ ִתים ֵ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
ֵפה ְ
ֵפה (14) :וַיִּ ְהיוּ ַה ֵמּ ִתים ַבּ ַמּגּ ָ
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
| וֵ
ָשׁב
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת | ִמ ְלּ ַבד ַה ֵמּ ִתים ַעל ְדּ ַבר ק ַֹרחַ (15) :ויּ ָ
ֶא ֶלף ְ
ֱצ ָרה:
ֵפה ֶנע ָ
מוֹעד | וְ ַה ַמּגּ ָ
אַהרֹן ֶאל מ ֶֹשׁה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֲ
) (16וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (17) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יא ֶהם ְל ֵבית
וְ ַקח ֵמ ִא ָתּם ַמ ֶטּה ַמ ֶטּה ְל ֵבית אָב ֵמ ֵאת ָכּל נְ ִשׂ ֵ
ֲאב ָֹתם ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַמטּוֹת | ִאישׁ ֶאת ְשׁמוֹ ִתּ ְכתֹּב ַעל ַמ ֵטּהוּ:
) (18וְ ֵאת ֵשׁם ֲ
אַהרֹן ִתּ ְכתֹּב ַעל ַמ ֵטּה ֵלוִ י | ִכּי ַמ ֶטּה ֶא ָחד
מוֹעד | ִל ְפנֵי ָה ֵעדוּת
ַח ָתּם ְבּא ֶֹהל ֵ
בוֹתם (19) :וְ ִהנּ ְ
ְלרֹאשׁ ֵבּית ֲא ָ
ָעד ָל ֶכם ָשׁ ָמּה (20) :וְ ָהיָה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶא ְב ַחר בּוֹ
ֲא ֶשׁר ִאוּ ֵ
ַה ִשׁכּ ִֹתי ֵמ ָע ַלי ֶאת ְתּלֻנּוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֵהם
ַמ ֵטּהוּ יִ ְפ ָרח | ו ֲ
יכם (21) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְתּנוּ ֵא ָליו
ֲל ֶ
ַמ ִלּינִ ם ע ֵ
ָשׂיא ֶא ָחד ְל ֵבית
ָשׂיא ֶא ָחד ַמ ֶטּה ְלנ ִ
יהם ַמ ֶטּה ְלנ ִ
יא ֶ
ָכּל נְ ִשׂ ֵ
טּוֹתם(22) :
תוֹך ַמ ָ
אַהרֹן ְבּ ְ
וּמ ֵטּה ֲ
ֲאב ָֹתם ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַמטּוֹת | ַ

ַו ַיּ ַנּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ַמּטֹּת ִל ְפנֵי יְ הוָה | ְבּא ֶֹהל ָה ֵעדֻת (23) :וַיְ ִהי
אַהרֹן
ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ֶאל א ֶֹהל ָה ֵעדוּת וְ ִהנֵּה ָפּ ַרח ַמ ֵטּה ֲ
ְל ֵבית ֵלוִ י | ַויּ ֵֹצא ֶפ ַרח ַויּ ֵ
ָצץ ִציץ וַיִּ ְגמֹל ְשׁ ֵק ִדיםַ (24) :ויּ ֵֹצא
מ ֶֹשׁה ֶאת ָכּל ַה ַמּטֹּת ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְראוּ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ָה ֵשׁב ֶאת
וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ַמ ֵטּהוַּ (25) :ויּ ֶ
וּת ַכל
אַהרֹן ִל ְפנֵי ָה ֵעדוּת ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלאוֹת ִל ְבנֵי ֶמ ִרי | ְ
ַמ ֵטּה ֲ
ַעשׂ מֹ ֶשׁה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
ָמתוַּ (26) :ויּ ַ
ְתּלוּנּ ָֹתם ֵמ ָע ַלי וְ לֹא י ֻ
ֹאמרוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר | ֵהן
אֹתוֹ ֵכּן ָע ָשׂהַ (27) :ויּ ְ
אָב ְדנוּ (28) :כֹּל ַה ָקּ ֵרב ַה ָקּ ֵרב ֶאל ִמ ְשׁ ַכּן
ַענוּ ַ
ָגּו ְ
ֻלּנוּ ַ
אָב ְדנוּ כּ ָ
וֹע:
יְ הוָה יָמוּת | ַה ִאם ַתּ ְמנוּ ִל ְג ַ
Numbers Chapter 18
יך ִא ָתּ ְך
אָב ָ
וּבית ִ
ֶיך ֵ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
אַהרֹן ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ֲ
)ַ (1ויּ ֶ
ֶיך ִא ָתּ ְך ִתּ ְשׂאוּ ֶאת ֲעוֹן
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ִתּ ְשׂאוּ ֶאת עֲוֹן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ | וְ ָ
יך ַה ְק ֵרב
אָב ָ
יך ַמ ֵטּה ֵלוִ י ֵשׁ ֶבט ִ
אַח ָ
ַת ֶכם (2) :וְ גַם ֶאת ֶ
ְכּ ֻהנּ ְ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
תוּך | וְ ָ
ֶיך ִא ָתּ ְך ִל ְפנֵי א ֶֹהל
ישׁ ְר ָ
יך וִ ָ
ִא ָתּ ְך וְ יִ ָלּווּ ָע ֶל ָ
אַך ֶאל
וּמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָכּל ָהא ֶֹהל | ְ
ָה ֵעדֻת (3) :וְ ָשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ָך ִ
ָמתוּ גַם ֵהם גַּם
ְכּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח לֹא יִ ְק ָרבוּ וְ לֹא י ֻ
ֶ
מוֹעד ְלכֹל
יך וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת א ֶֹהל ֵ
אַתּם (4) :וְ נִ ְלווּ ָע ֶל ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֵאת
יכםְ (5) :
ֲעב ַֹדת ָהא ֶֹהל | וְ זָר לֹא יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ
ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֵאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ֶק ֶצף
יכם ַה ְלוִ יִּ ם
ַאנִ י ִהנֵּה ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ֲא ֵח ֶ
ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :ו ֲ
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָל ֶכם ַמ ָתּנָה נְ ֻתנִ ים ַליהוָה ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת
ִמ ְ
ַת ֶכם ְל ָכל
וּבנ ָ
אַתּה ָ
מוֹעד (7) :וְ ָ
ֶיך ִא ְתּ ָך ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת ְכּ ֻהנּ ְ
א ֶֹהל ֵ
ֲב ְד ֶתּם | ֲעב ַֹדת ַמ ָתּנָה ֶא ֵתּן ֶאת
וּל ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ַוע ַ
ְדּ ַבר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְ
אַהרֹן
יוּמת (8) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל ֲ
ַת ֶכם וְ ַהזָּר ַה ָקּ ֵרב ָ
ְכּ ֻהנּ ְ
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְתּרוּמ ָֹתי | ְל ָכל ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי
ַאנִ י ִהנֵּה נ ַ
וֲ
עוֹלם (9) :זֶה יִ ְהיֶה
ֶיך ְל ָחק ָ
וּל ָבנ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך נְ ַת ִתּים ְל ָמ ְשׁ ָחה ְ
וּל ָכל
ְל ָך ִמקּ ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִמן ָה ֵאשׁ | ָכּל ָק ְר ָבּנָם ְל ָכל ִמנְ ָח ָתם ְ
ָשׁיבוּ ִלי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ְל ָך הוּא
וּל ָכל ֲא ָשׁ ָמם ֲא ֶשׁר י ִ
אתם ְ
ַח ָטּ ָ
ֹאכל אֹתוֹ
ָכר י ַ
ֲלנּוּ | ָכּל ז ָ
ֶיךְ (10) :בּק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים תֹּאכ ֶ
וּל ָבנ ָ
ְ
רוּמת ַמ ָתּנָם ְל ָכל ְתּנוּפֹת ְבּנֵי
ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָלּ ְך (11) :וְ זֶה ְלּ ָך ְתּ ַ
עוֹלם | ָכּל
יך ִא ְתּ ָך ְל ָחק ָ
ֶיך וְ ִל ְבנ ֶֹת ָ
וּל ָבנ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך נְ ַת ִתּים ְ

ֹאכל אֹתוֹ (12) :כֹּל ֵח ֶלב יִ ְצ ָהר וְ ָכל ֵח ֶלב
ית ָך י ַ
ָטהוֹר ְבּ ֵב ְ
יתם ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ַליהוָה ְל ָך נְ ַת ִתּים(13) :
אשׁ ָ
ִתּירוֹשׁ וְ ָדגָן | ֵר ִ
אַר ָצם ֲא ֶשׁר י ִ
וּרי ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ִבּכּ ֵ
ָביאוּ ַליהוָה ְל ָך יִ ְה ֶיה | ָכּל
ֲלנּוָּ (14) :כּל ֵח ֶרם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך יִ ְהיֶה(15) :
ית ָך יֹאכ ֶ
ָטהוֹר ְבּ ֵב ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה
אָדם ַ
ַק ִריבוּ ַליהוָה ָבּ ָ
ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר י ְ
אָדם וְ ֵאת ְבּכוֹר
יִ ְהיֶה ָלּ ְך | ְ
אַך ָפּדֹה ִת ְפ ֶדּה ֵאת ְבּכוֹר ָה ָ
וּפדוּיָו ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ִתּ ְפ ֶדּה ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך
ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ֵמאָה ִתּ ְפ ֶדּהְ (16) :
ֵרה הוּא(17) :
ֶכּ ֶסף ֲח ֵמ ֶשׁת ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ | ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
אַך ְבּכוֹר שׁוֹר אוֹ ְבכוֹר ֶכּ ֶשׂב אוֹ ְבכוֹר ֵעז לֹא ִת ְפ ֶדּה ק ֶֹדשׁ ֵהם |
ְ
יח
ֶאת ָדּ ָמם ִתּ ְזרֹק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ֶח ְל ָבּם ַתּ ְק ִטיר ִא ֶשּׁה ְל ֵר ַ
וּכשׁוֹק
נוּפה ְ
וּב ָשׂ ָרם יִ ְהיֶה ָלּ ְך | ַכּ ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
נִ יח ַֹח ַליהוָהְ (18) :
ָרימוּ ְבנֵי
ָמין ְל ָך יִ ְהיֶה (19) :כֹּל ְתּרוּמֹת ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ִ
ַהיּ ִ
עוֹלם |
יך ִא ְתּ ָך ְל ָחק ָ
ֶיך וְ ִל ְבנ ֶֹת ָ
וּל ָבנ ָ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליהוָה נ ַ
ַרע ָ
וּלז ְ
ֲך ִא ָתּ ְך(20) :
עוֹלם ִהוא ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ָך ְ
ְבּ ִרית ֶמ ַלח ָ
אַר ָצם לֹא ִתנְ ָחל וְ ֵח ֶלק לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
אַהרֹן ְבּ ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ֲ
ַויּ ֶ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (21) :וְ ִל ְבנֵי
ַח ָל ְת ָך ְבּ ְ
תוֹכם | ֲאנִ י ֶח ְל ְק ָך וְ נ ֲ
ְבּ ָ
ַח ָלה | ֵח ֶלף ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶשׁר
ֲשׂר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְלנ ֲ
ָת ִתּי ָכּל ַמע ֵ
ֵלוִ י ִהנֵּה נ ַ
מוֹעד (22) :וְ לֹא יִ ְק ְרבוּ עוֹד ְבּנֵי
ֵהם ע ְֹב ִדים ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל א ֶֹהל מוֹ ֵעד | ָל ֵשׂאת ֵח ְטא ָלמוּת (23) :וְ ָע ַבד ַה ֵלּוִ י
עוֹלם
מוֹעד וְ ֵהם יִ ְשׂאוּ עֲוֹנָם | ֻח ַקּת ָ
הוּא ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
ַח ָלהִ (24) :כּי ֶאת
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יִ נְ ֲחלוּ נ ֲ
וּב ְ
יכם ְ
ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָרימוּ ַליהוָה ְתּ ָ
ַמ ְע ַשׂר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ִ
ָת ִתּי ַל ְלוִ יִּ ם
רוּמה נ ַ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יִ נְ ֲחלוּ
אָמ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ְ
ַח ָלה | ַעל ֵכּן ַ
ְלנ ֲ
ַח ָלה:
נֲ
) (25וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (26) :וְ ֶאל ַה ְלוִ יִּ ם ְתּ ַד ֵבּר
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ִת ְקחוּ ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַמּ ֲע ֵשׂר ֲא ֶשׁר
וְ ַ
רוּמת יְ ה ָוה
ַה ֵרמ ֶֹתם ִמ ֶמּנּוּ ְתּ ַ
ַח ַל ְת ֶכם | ו ֲ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵמ ִא ָתּם ְבּנ ֲ
נַ
ֲשׂר ִמן ַה ַמּע ֵ
ַמע ֵ
רוּמ ְת ֶכם | ַכּ ָדּגָן ִמן
ֶח ַשׁב ָל ֶכם ְתּ ַ
ֲשׂר (27) :וְ נ ְ
רוּמת
אַתּם ְתּ ַ
ָקבֵ (28) :כּן ָתּ ִרימוּ גַם ֶ
ַהגּ ֶֹרן וְ ַכ ְמ ֵלאָה ִמן ַהיּ ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְקחוּ ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יְ הוָה ִמכֹּל ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהןִ (29) :מכֹּל
רוּמת יְ הוָה ְל ֲ
וּנְ ַת ֶתּם ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ְתּ ַ
רוּמת יְ הוָה | ִמ ָכּל ֶח ְלבּוֹ ֶאת
יכם ָתּ ִרימוּ ֵאת ָכּל ְתּ ַ
ַמ ְתּנ ֵֹת ֶ
ימ ֶכם ֶאת ֶח ְלבּוֹ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ַבּ ֲה ִר ְ
ִמ ְק ְדּשׁוֹ ִמ ֶמּנּוּ (30) :וְ ַ
ָקב(31) :
ִמ ֶמּנּוּ וְ נ ְ
ֶח ַשׁב ַל ְלוִ יִּ ם ִכּ ְתבוּאַת גּ ֶֹרן וְ ִכ ְתבוּאַת י ֶ

ית ֶכם | ִכּי ָשׂ ָכר הוּא ָל ֶכם
וּב ְ
אַתּם ֵ
ַא ַכ ְל ֶתּם אֹתוֹ ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶ
וֲ
מוֹעד (32) :וְ לֹא ִת ְשׂאוּ ָע ָליו ֵח ְטא
ֵח ֶלף ֲעב ַֹד ְת ֶכם ְבּא ֶֹהל ֵ
ימ ֶכם ֶאת ֶח ְלבּוֹ ִמ ֶמּנּוּ | וְ ֶאת ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא
ַבּ ֲה ִר ְ
ְת ַח ְלּלוּ וְ לֹא ָתמוּתוּ:
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אַהרֹן ֵלאמֹר (2) :זֹאת ֻח ַקּת
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֵלאמֹר | ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקחוּ
ַה ָ
ימה ֲא ֶשׁר ֵאין ָבּהּ מוּם ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה
ֻמּה ְתּ ִמ ָ
יך ָפ ָרה ֲאד ָ
ֵא ֶל ָ
הוֹציא א ָֹתהּ
יה עֹל (3) :וּנְ ַת ֶתּם א ָֹתהּ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן | וְ ִ
ָע ֶל ָ
ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ָפנָיו (4) :וְ ָל ַקח ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן
מוֹעד ִמ ָדּ ָמהּ ֶשׁ ַבע
ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ | וְ ִהזָּה ֶאל נ ַֹכח ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ
ְפּ ָע ִמים (5) :וְ ָשׂ ַרף ֶאת ַה ָפּ ָרה ְל ֵעינָיו | ֶאת ע ָֹרהּ וְ ֶאת ְבּ ָשׂ ָרהּ
וְ ֶאת ָדּ ָמהּ ַעל ִפּ ְר ָשׁהּ יִ ְשׂרֹף (6) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֵעץ ֶא ֶרז וְ ֵאזוֹב
ָדיו
תּוֹך ְשׂ ֵר ַפת ַה ָפּ ָרה (7) :וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
יך ֶאל ְ
תוֹל ַעת | וְ ִה ְשׁ ִל ְ
וּשׁנִ י ָ
ְ
אַחר יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה | וְ ָט ֵמא
ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם וְ ַ
ָדיו ַבּ ַמּיִ ם וְ ָר ַחץ
ַהכּ ֵֹהן ַעד ָה ָע ֶרב (8) :וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
אָסף ִאישׁ ָטהוֹר ֵאת ֵא ֶפר
ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם | וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב (9) :וְ ַ
ֲדת ְבּ ֵני
יח ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר | וְ ָהיְ ָתה ַלע ַ
ַה ָפּ ָרה וְ ִהנִּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְל ֵמי נִ ָדּה ַח ָטּאת ִהוא (10) :וְ ִכ ֶבּס ָהא ֵֹסף
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב | וְ ָהיְ ָתה ִל ְב ֵני
ֶאת ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה ֶאת ְבּג ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְל ָכל
עוֹלםַ (11) :הנֹּג ַ
תוֹכם ְל ֻח ַקּת ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
ָמים (12) :הוּא יִ ְת ַח ָטּא בוֹ ַבּיּוֹם
אָדם | וְ ָט ֵמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֶפשׁ ָ
נֶ
יעי יִ ְט ָהר | וְ ִאם לֹא יִ ְת ַח ָטּא ַבּיּוֹם
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶפשׁ
ֵע ְבּ ֵמת ְבּנ ֶ
יעי לֹא יִ ְט ָהרָ (13) :כּל ַהנֹּג ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
ַה ְשּׁ ִל ִ
אָדם ֲא ֶשׁר יָמוּת וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא ֶאת ִמ ְשׁ ַכּן יְ הוָה ִט ֵמּא
ָה ָ
וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ֵמי נִ ָדּה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו
אָדם ִכּי יָמוּת
תּוֹרה ָ
ָט ֵמא יִ ְהיֶה עוֹד ֻט ְמאָתוֹ בוֹ (14) :זֹאת ַה ָ
ְבּא ֶֹהל | ָכּל ַה ָבּא ֶאל ָהא ֶֹהל וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּא ֶֹהל יִ ְט ָמא ִשׁ ְב ַעת
יִ
תוּח ֲא ֶשׁר ֵאין ָצ ִמיד ָפּ ִתיל ָע ָליו | ָט ֵמא
ָמים (15) :וְ כֹל ְכּ ִלי ָפ ַ
הוּא (16) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ גַּע ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ַבּ ֲח ַלל ֶח ֶרב אוֹ ְב ֵמת
ָמים (17) :וְ ָל ְקחוּ
אָדם אוֹ ְב ָק ֶבר | יִ ְט ָמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
אוֹ ְב ֶע ֶצם ָ
ָתן ָע ָליו ַמיִ ם ַחיִּ ים ֶאל ֶכּ ִלי:
ֲפר ְשׂ ֵר ַפת ַה ַח ָטּאת | וְ נ ַ
ַל ָטּ ֵמא ֵמע ַ

) (18וְ ָל ַקח ֵאזוֹב וְ ָט ַבל ַבּ ַמּיִ ם ִאישׁ ָטהוֹר וְ ִהזָּה ַעל ָהאֹ ֶהל וְ ַעל
ֵע ַבּ ֶע ֶצם אוֹ
ָכּל ַה ֵכּ ִלים וְ ַעל ַהנְּ ָפשׁוֹת ֲא ֶשׁר ָהיוּ ָשׁם | וְ ַעל ַהנֹּג ַ
ֶב ָח ָלל אוֹ ַב ֵמּת אוֹ ַב ָקּ ֶבר (19) :וְ ִהזָּה ַה ָטּהֹר ַעל ַה ָטּ ֵמא ַבּיּוֹם
ָדיו
יעי וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
יעי | וְ ִח ְטּאוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
ַה ְשּׁ ִל ִ
וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר ָבּ ָע ֶרב (20) :וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא
תּוֹך ַה ָקּ ָהל | ִכּי ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ יְ הוָה ִט ֵמּא
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְ
וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֵמי נִ ָדּה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו ָט ֵמא הוּא (21) :וְ ָהיְ ָתה ָלּ ֶהם ְל ֻח ַקּת
ֵע ְבּ ֵמי ַהנִּ ָדּה יִ ְט ָמא
ָדיו וְ ַהנֹּג ַ
עוֹלם | ַ
וּמזֵּה ֵמי ַהנִּ ָדּה יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָ
ֶפשׁ
ַעד ָה ָע ֶרב (22) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ גַּע בּוֹ ַה ָטּ ֵמא יִ ְט ָמא | וְ ַהנּ ֶ
ַעת ִתּ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ַהנֹּג ַ
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)ַ (1ו ָיּבֹאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל ָה ֵע ָדה ִמ ְד ַבּר ִצן ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן
ַתּ ָקּ ֵבר ָשׁם (2) :וְ לֹא
ַתּ ָמת ָשׁם ִמ ְריָם ו ִ
ֵשׁב ָה ָעם ְבּ ָק ֵדשׁ | ו ָ
ַויּ ֶ
ָרב ָה ָעם
אַהרֹןַ (3) :ויּ ֶ
ָהיָה ַמיִ ם ָל ֵע ָדה | וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל ֲ
אַחינוּ ִל ְפנֵי יְ ה ָוה:
ַענוּ ִבּ ְגוַע ֵ
ֹאמרוּ ֵלאמֹר וְ לוּ ָגו ְ
ִעם מ ֶֹשׁה | ַויּ ְ
אתם ֶאת ְק ַהל יְ הוָה ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה | ָלמוּת
) (4וְ ָל ָמה ֲה ֵב ֶ
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְל ָה ִביא
ֱל ֻ
ירנוּ (5) :וְ ָל ָמה ֶהע ִ
וּב ִע ֵ
ַחנוּ ְ
ָשׁם ֲאנ ְ
ֶפן
וּת ֵאנָה וְ ג ֶ
ֶרע ְ
א ָֹתנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ָה ָרע ַהזֶּה | לֹא ְמקוֹם ז ַ
אַהרֹן ִמ ְפּנֵי ַה ָקּ ָהל
וּמיִ ם אַיִ ן ִל ְשׁתּוֹתַ (6) :ו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וְ ֲ
וְ ִרמּוֹן ַ
ֵרא ְכבוֹד יְ הוָה
ֵיהם | ַויּ ָ
מוֹעד וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יהם:
ֲא ֵל ֶ
) (7וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (8) :קח ֶאת ַה ַמּ ֶטּה וְ ַה ְק ֵהל
ֵיהם
יך וְ ִד ַבּ ְר ֶתּם ֶאל ַה ֶסּ ַלע ְל ֵעינ ֶ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
אַתּה וְ ֲ
ֶאת ָה ֵע ָדה ָ
הוֹצ ָ
ימיו | וְ ֵ
ית ֶאת
את ָל ֶהם ַמיִ ם ִמן ַה ֶסּ ַלע וְ ִה ְשׁ ִק ָ
וְ ָנ ַתן ֵמ ָ
ירם (9) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ַמּ ֶטּה ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה |
ָה ֵע ָדה וְ ֶאת ְבּ ִע ָ
אַהרֹן ֶאת ַה ָקּ ָהל ֶאל ְפּנֵי
ַק ִהלוּ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּהוַּ (10) :ויּ ְ
נוֹציא
ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמעוּ נָא ַהמּ ִֹרים ֲה ִמן ַה ֶסּ ַלע ַהזֶּה ִ
ַה ָסּ ַלע | ַויּ ֶ
ַך ֶאת ַה ֶסּ ַלע ְבּ ַמ ֵטּהוּ
ָרם מ ֶֹשׁה ֶאת יָדוֹ ַויּ ְ
ָל ֶכם ָמיִ םַ (11) :ויּ ֶ
וּב ִע ָ
ַתּ ְשׁ ְתּ ָה ֵע ָדה ְ
ֵצאוּ ַמיִ ם ַר ִבּים ו ֵ
ַפּע ָ
)(12
ירם:
ֲמיִ ם | ַויּ ְ
ַען לֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ִבּי
אַהרֹן י ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ַויּ ֶ
ישׁנִ י ְל ֵעינֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָל ֵכן לֹא ָת ִביאוּ ֶאת ַה ָקּ ָהל ַה ֶזּה
ְל ַה ְק ִדּ ֵ
יבה ֲא ֶשׁר ָרבוּ
ָת ִתּי ָל ֶהםֵ (13) :ה ָמּה ֵמי ְמ ִר ָ
ֶאל ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ

ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת יְ הוָה | וַיִּ ָקּ ֵדשׁ ָבּם (14) :וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָח ָ
אָמר ִ
אָכים ִמ ָקּ ֵדשׁ ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם | כֹּה ַ
ַמ ְל ִ
ָד ְע ָתּ ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָלאָה ֲא ֶשׁר ְמ ָצ ְ
אַתּה י ַ
ָ
ֵרדוּ
אָתנוַּ (15) :ויּ ְ
ָרעוּ ָלנוּ
ָמים ַר ִבּים | ַויּ ֵ
ֵשׁב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם י ִ
ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ַונּ ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ (16) :וַנִּ ְצ ַעק ֶאל יְ הוָה וַיִּ ְשׁ ַמע ק ֵֹלנוּ וַיִּ ְשׁ ַלח
ַמ ְל ְ
וּל ָך:
ַחנוּ ְב ָק ֵדשׁ ִעיר ְק ֵצה ְגב ֶ
אָך ַויּ ִֹצ ֵאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | וְ ִהנֵּה ֲאנ ְ
וּב ֶכ ֶרם וְ לֹא נִ ְשׁ ֶתּה
אַר ֶצ ָך לֹא ַנ ֲעבֹר ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
ַע ְבּ ָרה נָּא ְב ְ
) (17נ ְ
וּשׂמֹאול ַעד ֲא ֶשׁר
ָמין ְ
ֵל ְך לֹא נִ ֶטּה י ִ
ֵמי ְב ֵאר | ֶדּ ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך נ ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֱאדוֹם לֹא ַת ֲעבֹר ִבּי | ֶפּן ַבּ ֶח ֶרב
בוּל ָךַ (18) :ויּ ֶ
ַנ ֲעבֹר ְגּ ֶ
ֲלה
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ְמ ִס ָלּה ַנע ֶ
את ָךַ (19) :ויּ ְ
ֵא ֵצא ִל ְק ָר ֶ
וּמ ְקנַי וְ נ ַ
יך נִ ְשׁ ֶתּה ֲאנִ י ִ
ימ ָ
ָת ִתּי ִמ ְכ ָרם | ַרק ֵאין ָדּ ָבר
וְ ִאם ֵמ ֶ
ֵצא ֱאדוֹם ִל ְק ָראתוֹ
ֹאמר לֹא ַת ֲעבֹר | ַויּ ֵ
ְבּ ַר ְג ַלי ֶא ֱעב ָֹרהַ (20) :ויּ ֶ
ָקה (21) :וַיְ ָמ ֵאן ֱאדוֹם נְ תֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּביָד ֲחז ָ
ְבּ ַעם ָכּ ֵבד ְ
ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ | ַויֵּט יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ָליו:
) (22וַיִּ ְסעוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ | ַו ָיּבֹאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל ָה ֵע ָדה הֹר ָה ָהר:
אַהרֹן ְבּהֹר ָה ָהר | ַעל ְגּבוּל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
)ַ (23ויּ ֶ
אַהרֹן ֶאל ַע ָמּיו ִכּי לֹא ָיבֹא ֶאל
ֵאָסף ֲ
ֶא ֶרץ ֱאדוֹם ֵלאמֹר (24) :י ֵ
יתם ֶאת ִפּי ְל ֵמי
ָת ִתּי ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַעל ֲא ֶשׁר ְמ ִר ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ָה ֶ
אַהרֹן וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ | וְ ַה ַעל א ָֹתם הֹר
יבהַ (25) :קח ֶאת ֲ
ְמ ִר ָ
ָדיו וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּם ֶאת
אַהרֹן ֶאת ְבּג ָ
ָה ָהר (26) :וְ ַה ְפ ֵשׁט ֶאת ֲ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר
וּמת ָשׁםַ (27) :ויּ ַ
ֵאָסף ֵ
אַהרֹן י ֵ
ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ | וְ ֲ
ַפ ֵשׁט
ִצוָּה יְ הוָה | ַו ַיּעֲלוּ ֶאל הֹר ָה ָהר ְל ֵעינֵי ָכּל ָה ֵע ָדהַ (28) :ויּ ְ
ָמת
ַל ֵבּשׁ א ָֹתם ֶאת ֶא ְל ָע ָזר ְבּנוֹ ַויּ ָ
ָדיו ַויּ ְ
אַהרֹן ֶאת ְבּג ָ
מ ֶֹשׁה ֶאת ֲ
ֵרד מ ֶֹשׁה וְ ֶא ְל ָעזָר ִמן ָה ָהר(29) :
אַהרֹן ָשׁם ְבּרֹאשׁ ָה ָהר | ַויּ ֶ
ֲ
אַהרֹן ְשׁל ִֹשׁים יוֹם
וַיִּ ְראוּ ָכּל ָה ֵע ָדה ִכּי ָגוַע אַ ֲהרֹן | וַיִּ ְבכּוּ ֶאת ֲ
כֹּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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ֲרד י ֵֹשׁב ַה ֶנּגֶב ִכּי ָבּא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶדּ ֶר ְך
) (1וַיִּ ְשׁ ַמע ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶמ ֶל ְך ע ָ
ָה ֲא ָת ִרים | וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְשׁ ְבּ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ִביַ (2) :ויִּ ַדּר יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָדי
ֹאמר | ִאם ָנתֹן ִתּ ֵתּן ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ְבּי ִ
ֶדר ַליהוָה ַויּ ַ
נֶ
יהם (3) :וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ְבּקוֹל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויִּ ֵתּן
וְ ַה ֲח ַר ְמ ִתּי ֶאת ָע ֵר ֶ

יהם | וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם
ַח ֵרם ֶא ְת ֶהם וְ ֶאת ָע ֵר ֶ
ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַויּ ֲ
ָח ְר ָמה:
) (4וַיִּ ְסעוּ ֵמהֹר ָה ָהר ֶדּ ֶר ְך יַם סוּף ִל ְסבֹב ֶאת ֶא ֶרץ ֱאדוֹם |
ַתּ ְק ַצר נ ֶ
וּבמ ֶֹשׁה
ֶפשׁ ָה ָעם ַבּ ָדּ ֶר ְך (5) :וַיְ ַד ֵבּר ָה ָעם ֵבּאל ִֹהים ְ
וִ
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ִכּי ֵאין ֶל ֶחם וְ ֵאין
ֱל ֻ
ָל ָמה ֶהע ִ
ַפ ֵשׁנוּ ָק ָצה ַבּ ֶלּ ֶחם ַה ְקּל ֵֹקל (6) :וַיְ ַשׁ ַלּח יְ הוָה ָבּ ָעם ֵאת
ַמיִ ם וְ נ ְ
ָמת ַעם ָרב ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל:
ַשּׁכוּ ֶאת ָה ָעם | ַויּ ָ
ַהנְּ ָח ִשׁים ַה ְשּׂ ָר ִפים וַיְ נ ְ
ָב ְך
ֹאמרוּ ָח ָטאנוּ ִכּי ִד ַבּ ְרנוּ ַביהוָה ו ָ
)ַ (7ו ָיּבֹא ָה ָעם ֶאל מ ֶֹשׁה ַויּ ְ
ָחשׁ | וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ְבּ ַעד
ָסר ֵמ ָע ֵלינוּ ֶאת ַהנּ ָ
ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָה וְ י ֵ
ֲשׂה ְל ָך ָשׂ ָרף וְ ִשׂים אֹתוֹ ַעל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ע ֵ
ָה ָעםַ (8) :ויּ ֶ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה נְ ַחשׁ
ָחיַ (9) :ויּ ַ
ָשׁוּך וְ ָראָה אֹתוֹ ו ָ
נֵס | וְ ָהיָה ָכּל ַהנּ ְ
ָחשׁ ֶאת ִאישׁ
ָשׁ ְך ַהנּ ָ
נְ ח ֶֹשׁת וַיְ ִשׂ ֵמהוּ ַעל ַהנֵּס | וְ ָהיָה ִאם נ ַ
ַחנוּ
ָחי (10) :וַיִּ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֲ
וְ ִה ִבּיט ֶאל נְ ַחשׁ ַהנְּ ח ֶֹשׁת ו ָ
ֲב ִרים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר
ַחנוּ ְבּ ִעיֵּי ָהע ָ
ְבּאֹבֹת (11) :וַיִּ ְסעוּ ֵמאֹבֹת | ַויּ ֲ
ַחל
ַחנוּ ְבּנ ַ
ָסעוּ | ַויּ ֲ
ַעל ְפּנֵי מוֹאָב ִמ ִמּ ְז ַרח ַה ָשּׁ ֶמשִׁ (12) :מ ָשּׁם נ ָ
אַרנוֹן ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהיּ ֵֹצא
ַחנוּ ֵמ ֵע ֶבר ְ
ָסעוּ ַויּ ֲ
ָרדִ (13) :מ ָשּׁם נ ָ
זֶ
אַרנוֹן ְגּבוּל מוֹאָב ֵבּין מוֹאָב ֵ
וּבין ָה ֱאמֹ ִרי:
ִמ ְגּבוּל ָה ֱאמ ִֹרי | ִכּי ְ
סוּפה וְ ֶאת
ָהב ְבּ ָ
ֵאָמר ְבּ ֵס ֶפר ִמ ְל ֲחמֹת יְ הוָה | ֶאת ו ֵ
)ַ (14על ֵכּן י ַ
ָטה ְל ֶשׁ ֶבת ָער |
אַרנוֹן (15) :וְ ֶא ֶשׁד ַהנְּ ָח ִלים ֲא ֶשׁר נ ָ
ַהנְּ ָח ִלים ְ
וּמ ָשּׁם ְבּ ֵא ָרה | ִהוא ַה ְבּ ֵאר ֲא ֶשׁר
וְ נִ ְשׁ ַען ִל ְגבוּל מוֹאָבִ (16) :
אָמר יְ הוָה ְלמ ֶֹשׁה ֱאסֹף ֶאת ָה ָעם וְ ֶא ְתּנָה ָל ֶהם ָמיִ ם (17) :אָז
ַ
ֲלי ְב ֵאר עֱנוּ ָלהְּ (18) :בּ ֵאר
ירה ַהזֹּאת | ע ִ
ָשׁיר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָ
יִ
יבי ָה ָעם ִבּ ְמח ֵֹקק ְבּ ִמ ְשׁ ֲענ ָֹתם |
רוּה נְ ִד ֵ
רוּה ָשׂ ִרים ָכּ ָ
ֲח ָפ ָ
יאל ָבּמוֹת:
ַח ִל ֵ
וּמנּ ֲ
יאל | ִ
ַח ִל ֵ
וּמ ַמּ ָתּנָה נ ֲ
וּמ ִמּ ְד ָבּר ַמ ָתּנָהִ (19) :
ִ
וּמ ָבּמוֹת ַהגַּיְ א ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָב רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה |
)ִ (20
וְ נִ ְשׁ ָק ָפה ַעל ְפּנֵי ַהיְ ִשׁימֹן:
אָכים ֶאל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֵלאמֹר:
) (21וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
וּב ֶכ ֶרם לֹא נִ ְשׁ ֶתּה ֵמי
אַר ֶצ ָך לֹא נִ ֶטּה ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
)ֶ (22א ְע ְבּ ָרה ְב ְ
ָתן
ֻל ָך (23) :וְ לֹא נ ַ
ֵל ְך ַעד ֲא ֶשׁר ַנ ֲעבֹר ְגּב ֶ
ְב ֵאר | ְבּ ֶד ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך נ ֵ
ֵצא
ֶאסֹף ִסיחֹן ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַויּ ֵ
ִסיחֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ ַויּ ֱ
ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ַו ָיּבֹא י ְ
ָה ָצה | וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל(24) :
אַרנֹן ַעד ַיבֹּק ַעד
אַרצוֹ ֵמ ְ
ַכּהוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִפי ָח ֶרב | וַיִּ י ַרשׁ ֶאת ְ
ַויּ ֵ
ְבּנֵי ַעמּוֹן ִכּי ַעז ְגּבוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן (25) :וַיִּ ַקּח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל
וּב ָכל
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ָע ֵרי ָה ֱאמ ִֹרי ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ְ
ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ֶ

יהִ (26) :כּי ֶח ְשׁבּוֹן ִעיר ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ִהוא | וְ הוּא
ְבּנ ֶֹת ָ
אַרצוֹ ִמיָּדוֹ ַעד
נִ ְל ַחם ְבּ ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָה ִראשׁוֹן וַיִּ ַקּח ֶאת ָכּל ְ
ֹאמרוּ ַהמּ ְֹשׁ ִלים בֹּאוּ ֶח ְשׁבּוֹן | ִתּ ָבּנֶה
אַרנֹןַ (27) :על ֵכּן י ְ
ְ
ָצאָה ֵמ ֶח ְשׁבּוֹן ֶל ָה ָבה ִמ ִקּ ְריַת
וְ ִתכּוֹנֵן ִעיר ִסיחוֹןִ (28) :כּי ֵאשׁ י ְ
אַרנֹן (29) :אוֹי ְל ָך מוֹאָב
ֲלי ָבּמוֹת ְ
אָכ ָלה ָער מוֹאָב ַבּע ֵ
ִסיחֹן | ְ
יטם ְ
ַ
וּבנ ָֹתיו ַבּ ְשּׁ ִבית ְל ֶמ ֶל ְך
ָתן ָבּנָיו ְפּ ֵל ִ
אָב ְד ָתּ ַעם ְכּמוֹשׁ | נ ַ
ַשּׁים ַעד
אָבד ֶח ְשׁבּוֹן ַעד ִדּיבוֹן | ַונּ ִ
ירם ַ
ֱאמ ִֹרי ִסיחוֹן (30) :וַנִּ ָ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי(32) :
יד ָבאַ (31) :ויּ ֶ
נ ַֹפח ֲא ֶשׁר ַעד ֵמ ְ
ַיּוֹרשׁ
יה | ויירשׁ ]ו ֶ
ַעזֵר וַיִּ ְל ְכּדוּ ְבּנ ֶֹת ָ
וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ְל ַרגֵּל ֶאת י ְ
קרי[ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ָשׁם (33) :וַיִּ ְפנוּ ַו ַיּעֲלוּ ֶדּ ֶר ְך ַה ָבּ ָשׁן |
אתם הוּא וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה
ֵצא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ָ
ַויּ ֵ
ירא אֹתוֹ ִכּי ְב ָי ְד ָך
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה אַל ִתּ ָ
ֶא ְד ֶר ִעיַ (34) :ויּ ֶ
ית
ית לּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
אַרצוֹ | וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ִתּי אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ וְ ֶאת ְ
נַ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹןַ (35) :ויַּכּוּ אֹתוֹ וְ ֶאת
ְל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
ירשׁוּ ֶאת
ָבּנָיו וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִריד | וַיִּ ְ
אַרצוֹ:
ְ
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ַר ֵדּן
ַחנוּ ְבּ ַע ְרבוֹת מוֹאָב ֵמ ֵע ֶבר ְלי ְ
) (1וַיִּ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֲ
יְ ֵרחוֹ:
ַרא ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר | ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאל
)ַ (2ויּ ְ
ָקץ
ָל ֱאמ ִֹריַ (3) :ו ָיּגָר מוֹאָב ִמ ְפּנֵי ָה ָעם ְמאֹד ִכּי ַרב הוּא | ַויּ ָ
ֹאמר מוֹאָב ֶאל ִז ְקנֵי ִמ ְדיָן ַע ָתּה
מוֹאָב ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (4) :ויּ ֶ
ֶרק ַה ָשּׂ ֶדה |
יְ ַל ֲחכוּ ַה ָקּ ָהל ֶאת ָכּל ְס ִביב ֵֹתינוּ ִכּ ְלח ְֹך ַהשּׁוֹר ֵאת י ֶ
אָכים
וּב ָלק ֶבּן ִצפּוֹר ֶמ ֶל ְך ְלמוֹאָב ָבּ ֵעת ַה ִהוא (5) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ָ
ָהר ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹ ִל ְקרֹא
תוֹרה ֲא ֶשׁר ַעל ַהנּ ָ
ֶאל ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ְפּ ָ
אָרץ
ָצא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִהנֵּה ִכ ָסּה ֶאת ֵעין ָה ֶ
לוֹ | ֵלאמֹר ִהנֵּה ַעם י ָ
אָרה ִלּי ֶאת ָה ָעם ַה ֶזּה ִכּי
וְ הוּא י ֵֹשׁב ִמ ֻמּ ִלי (6) :וְ ַע ָתּה ְל ָכה נָּא ָ
ָר ֶשׁנּוּ ִמן ָהאָ ֶרץ | ִכּי
ַאג ְ
ַכּה בּוֹ ו ֲ
אוּכל נ ֶ
אוּלי ַ
ָעצוּם הוּא ִמ ֶמּנִּ י ַ
ֵלכוּ
ַא ֶשׁר ָתּאֹר יוּאָרַ (7) :ויּ ְ
ָד ְע ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ְתּ ָב ֵר ְך ְמב ָֹר ְך ו ֲ
יַ
ָדם | ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ִבּ ְל ָעם
וּק ָס ִמים ְבּי ָ
ִז ְקנֵי מוֹאָב וְ ִז ְקנֵי ִמ ְדיָן ְ
יהם ִלינוּ פֹה ַה ַלּיְ ָלה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ִדּ ְב ֵרי ָב ָלקַ (8) :ויּ ֶ
ֵשׁבוּ ָשׂ ֵרי
ַה ִשׁב ִֹתי ֶא ְת ֶכם ָדּ ָבר ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֵא ָלי | ַויּ ְ
וֲ
ֹאמר ִמי
מוֹאָב ִעם ִבּ ְל ָעםַ (9) :ו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ִבּ ְל ָעם | ַויּ ֶ

ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים | ָבּ ָלק
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ִע ָמּ ְךַ (10) :ויּ ֶ
ָה ֲאנ ִ
ֶבּן ִצפֹּר ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָשׁ ַלח ֵא ָליִ (11) :הנֵּה ָה ָעם ַהיּ ֵֹצא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
וַיְ ַכס ֶאת ֵעין ָה ֶ
אוּכל
אוּלי ַ
אָרץ | ַע ָתּה ְל ָכה ָק ָבה ִלּי אֹתוֹ ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ִבּ ְל ָעם לֹא ֵת ֵל ְך
ֵר ְשׁ ִתּיוַ (12) :ויּ ֶ
ְל ִה ָלּ ֶחם בּוֹ וְ ג ַ
ָקם ִבּ ְל ָעם
רוּך הוּאַ (13) :ויּ ָ
ִע ָמּ ֶהם | לֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעם ִכּי ָב ְ
אַר ְצ ֶכם | ִכּי ֵמ ֵאן יְ הוָה
ֹאמר ֶאל ָשׂ ֵרי ָב ָלק ְלכוּ ֶאל ְ
ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ֶ
ְל ִת ִתּי ַל ֲהל ְֹך ִע ָמּ ֶכםַ (14) :ויָּקוּמוּ ָשׂ ֵרי מוֹאָב ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ָבּ ָלק |
ֹאמרוּ ֵמ ֵאן ִבּ ְל ָעם ֲהל ְֹך ִע ָמּנוַּ (15) :ויּ ֶֹסף עוֹד ָבּ ָלק | ְשׁל ַֹח
ַויּ ְ
ֹאמרוּ
ָשׂ ִרים ַר ִבּים וְ נִ ְכ ָבּ ִדים ֵמ ֵא ֶלּהַ (16) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ִבּ ְל ָעם | ַויּ ְ
אָמר ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר אַל נָא ִת ָמּנַע ֵמ ֲהל ְֹך ֵא ָליִ (17) :כּי
לוֹ כֹּה ַ
ֹאמר ֵא ַלי ֶאע ֶ
ַכ ֵבּד ֲא ַכ ֶבּ ְד ָך ְמאֹד וְ כֹל ֲא ֶשׁר תּ ַ
וּל ָכה נָּא
ֱשׂה | ְ
ֹאמר ֶאל ַע ְב ֵדי ָב ָלק
ַען ִבּ ְל ָעם ַויּ ֶ
ָק ָבה ִלּי ֵאת ָה ָעם ַהזֶּהַ (18) :ויּ ַ
ִאם יִ ֶתּן ִלי ָב ָלק ְמלֹא ֵביתוֹ ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
אוּכל ַל ֲעבֹר ֶאת
ָהב | לֹא ַ
דוֹלה (19) :וְ ַע ָתּה ְשׁבוּ נָא
ִפּי יְ הוָה ֱאל ָֹהי ַלעֲשׂוֹת ְק ַטנָּה אוֹ ְג ָ
אַתּם ַה ָלּיְ ָלה | וְ ֵא ְד ָעה ַמה יּ ֵֹסף יְ הוָה ַדּ ֵבּר ִע ִמּי(20) :
ָבזֶה גַּם ֶ
אמר לוֹ ִאם ִל ְקרֹא ְל ָך ָבּאוּ
ַו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ִבּ ְל ָעם ַליְ ָלה ַויֹּ ֶ
יך
אַך ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָשׁים קוּם ֵל ְך ִא ָתּם | וְ ְ
ָה ֲאנ ִ
ָקם ִבּ ְל ָעם ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ֲ
ֲשׂהַ (21) :ויּ ָ
אֹתוֹ ַתע ֶ
ֵל ְך
ַחבֹשׁ ֶאת ֲאתֹנוֹ | ַויּ ֶ
ַצּב
הוֹל ְך הוּא וַיִּ ְתי ֵ
ִעם ָשׂ ֵרי מוֹאָב (22) :וַיִּ ַחר אַף ֱאל ִֹהים ִכּי ֵ
וּשׁנֵי נְ ָע ָריו
אַך יְ הוָה ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְל ָשׂ ָטן לוֹ | וְ הוּא ר ֵֹכב ַעל ֲאתֹנוֹ ְ
ַמ ְל ְ
אַך יְ הוָה נִ ָצּב ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ַח ְרבּוֹ
ַתּ ֶרא ָהאָתוֹן ֶאת ַמ ְל ְ
ִעמּוֹ (23) :ו ֵ
ַתּ ֶל ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה | ַו ַיּ ְך ִבּ ְל ָעם
ַתּט ָהאָתוֹן ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ו ֵ
לוּפה ְבּיָדוֹ ו ֵ
ְשׁ ָ
אַך יְ הוָה ְבּ ִמ ְשׁעוֹל
ֶאת ָהאָתוֹן ְל ַהטּ ָֹתהּ ַה ָדּ ֶר ְךַ (24) :ו ַיּ ֲעמֹד ַמ ְל ְ
ַתּ ֶרא ָהאָתוֹן ֶאת ַמ ְלאַ ְך
ָדר ִמזֶּה (25) :ו ֵ
ָדר ִמזֶּה וְ ג ֵ
ַה ְכּ ָר ִמים | גּ ֵ
ַתּ ְל ַחץ ֶאת ֶרגֶל ִבּ ְל ָעם ֶאל ַה ִקּיר |
ַתּ ָלּ ֵחץ ֶאל ַה ִקּיר ו ִ
יְ הוָה ו ִ
אַך יְ הוָה עֲבוֹר | ַו ַיּ ֲעמֹד ְבּ ָמקוֹם
ַיּוֹסף ַמ ְל ְ
ַויּ ֶֹסף ְל ַהכּ ָֹתהּ (26) :ו ֶ
ַתּ ֶרא ָהאָתוֹן
וּשׂמֹאול (27) :ו ֵ
ָמין ְ
ָצר ֲא ֶשׁר ֵאין ֶדּ ֶר ְך ִלנְ טוֹת י ִ
ַך ֶאת
ַתּ ְר ַבּץ ַתּ ַחת ִבּ ְל ָעם | וַיִּ ַחר אַף ִבּ ְל ָעם ַויּ ְ
אַך יְ הוָה ו ִ
ֶאת ַמ ְל ְ
ֹאמר
ָהאָתוֹן ַבּ ַמּ ֵקּל (28) :וַיִּ ְפ ַתּח יְ הוָה ֶאת ִפּי ָהאָתוֹן | ַותּ ֶ
ָלים(29) :
יתנִ י זֶה ָשׁלֹשׁ ְרג ִ
יתי ְל ָך ִכּי ִה ִכּ ַ
ְל ִב ְל ָעם ֶמה ָע ִשׂ ִ
ָדי ִכּי
ַויּ ֶ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ָלאָתוֹן ִכּי ִה ְת ַע ַלּ ְל ְתּ ִבּי | לוּ יֶשׁ ֶח ֶרב ְבּי ִ
ֹאמר ָהאָתוֹן ֶאל ִבּ ְל ָעם ֲהלוֹא אָנ ִֹכי
יךַ (30) :ותּ ֶ
ַע ָתּה ֲה ַר ְג ִתּ ְ
עוֹד ָך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ַה ַה ְס ֵכּן ִה ְס ַכּנְ ִתּי
ֲאתֹנְ ָך ֲא ֶשׁר ָר ַכ ְב ָתּ ָע ַלי ֵמ ְ
ֹאמר לֹא (31) :וַיְ גַל יְ הוָה ֶאת ֵעינֵי ִב ְל ָעם
ַלעֲשׂוֹת ְל ָך כֹּה | ַויּ ֶ

ֻפה ְבּיָדוֹ | וַיִּ קֹּד
אַך יְ הוָה נִ ָצּב ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁל ָ
ַרא ֶאת ַמ ְל ְ
ַויּ ְ
ית
אַך יְ הוָה ַעל ָמה ִה ִכּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְל ְ
אַפּיוַ (32) :ויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָ
ֶאת ֲאתֹנְ ָך זֶה ָשׁלוֹשׁ ְרג ִ
אתי ְל ָשׂ ָטן ִכּי ָי ַרט
ָצ ִ
ָלים | ִהנֵּה אָנ ִֹכי י ָ
ָלים |
ַתּט ְל ָפנַי זֶה ָשׁלֹשׁ ְרג ִ
ַתּ ְראַנִ י ָהאָתוֹן ו ֵ
ַה ֶדּ ֶר ְך ְלנ ְֶג ִדּי (33) :ו ִ
אוֹתהּ ֶה ֱחי ִ
ָט ָתה ִמ ָפּנַי ִכּי ַע ָתּה גַּם א ְֹת ָכה ָה ַר ְג ִתּי וְ ָ
אוּלי נ ְ
ַ
ֵיתי:
ָד ְע ִתּי ִכּי
אתי ִכּי לֹא י ַ
אַך יְ הוָה ָח ָט ִ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ַמ ְל ְ
)ַ (34ויּ ֶ
אָשׁוּבה ִלּי:
ָ
ֶיך
אתי ַבּ ָדּ ֶר ְך | וְ ַע ָתּה ִאם ַרע ְבּ ֵעינ ָ
אַתּה נִ ָצּב ִל ְק ָר ִ
ָ
ָשׁים וְ ֶא ֶפס ֶאת
ֹאמר ַמ ְל ְ
)ַ (35ויּ ֶ
אַך יְ הוָה ֶאל ִבּ ְל ָעם ֵל ְך ִעם ָה ֲאנ ִ
ֵל ְך ִבּ ְל ָעם ִעם ָשׂ ֵרי
יך אֹתוֹ ְת ַד ֵבּר | ַויּ ֶ
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ֵצא ִל ְק ָראתוֹ ֶאל ִעיר
ָב ָלק (36) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָבּ ָלק ִכּי ָבא ִב ְל ָעם | ַויּ ֵ
ֹאמר
אַרנֹן ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ַה ְגּבוּלַ (37) :ויּ ֶ
מוֹאָב ֲא ֶשׁר ַעל ְגּבוּל ְ
יך ִל ְקרֹא ָל ְך ָל ָמּה לֹא
ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם ֲהלֹא ָשׁל ַֹח ָשׁ ַל ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל
אוּכל ַכּ ְבּ ֶד ָךַ (38) :ויּ ֶ
ָה ַל ְכ ָתּ ֵא ָלי | ַה ֻא ְמנָם לֹא ַ
אוּמה | ַה ָדּ ָבר
אוּכל ַדּ ֵבּר ְמ ָ
יך ַע ָתּה ֲה ָיכוֹל ַ
אתי ֵא ֶל ָ
ָבּ ָלק ִהנֵּה ָב ִ
ָשׂים ֱאל ִֹהים ְבּ ִפי אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּרַ (39) :ויּ ֶ
ֵל ְך ִבּ ְל ָעם ִעם
ֲא ֶשׁר י ִ
ָבּ ָלק | ַו ָיּבֹאוּ ִק ְריַת ֻחצוֹת (40) :וַיִּ ְז ַבּח ָבּ ָלק ָבּ ָקר ָוצֹאן |
וַיְ ַשׁ ַלּח ְל ִב ְל ָעם וְ ַל ָשּׂ ִרים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (41) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח
ָבּ ָלק ֶאת ִבּ ְל ָעם ַו ַיּע ֵ
ַרא ִמ ָשּׁם ְק ֵצה ָה ָעם:
ֲלהוּ ָבּמוֹת ָבּ ַעל | ַויּ ְ
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ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ָבּ ָלק ְבּנֵה ִלי ָבזֶה ִשׁ ְב ָעה ִמ ְז ְבּחֹת | וְ ָה ֵכן
)ַ (1ויּ ֶ
ַעשׂ ָבּ ָלק ַכּ ֲא ֶשׁר
יליםַ (2) :ויּ ַ
ִלי ָבּזֶה ִשׁ ְב ָעה ָפ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
ֹאמר
וּב ְל ָעם ָפּר וָאַיִ ל ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (3) :ויּ ֶ
ַעל ָבּ ָלק ִ
ִדּ ֶבּר ִבּ ְל ָעם | ַויּ ַ
אוּלי יִ ָקּ ֵרה יְ ה ָוה
ַ
ַצּב ַעל ע ָֹל ֶת ָך וְ ֵא ְל ָכה
ִבּ ְל ָעם ְל ָב ָלק ִה ְתי ֵ
ֵל ְך ֶשׁ ִפי (4) :וַיִּ ָקּר
ַד ִתּי ָל ְך | ַויּ ֶ
ִל ְק ָר ִ
ַר ֵאנִ י וְ ִהגּ ְ
וּד ַבר ַמה יּ ְ
אתי ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֶאת ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּ ְז ְבּחֹת ָע ַר ְכ ִתּי
ֱאל ִֹהים ֶאל ִבּ ְל ָעם | ַויּ ֶ
ָשׂם יְ הוָה ָדּ ָבר ְבּ ִפי ִב ְל ָעם |
ָאַעל ָפּר וָאַיִ ל ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (5) :ויּ ֶ
ו ַ
ָשׁב ֵא ָליו וְ ִהנֵּה נִ ָצּב ַעל
ֹאמר שׁוּב ֶאל ָבּ ָלק וְ כֹה ְת ַד ֵבּרַ (6) :ויּ ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר | ִמן ֲא ָרם
ע ָֹלתוֹ | הוּא וְ ָכל ָשׂ ֵרי מוֹאָב (7) :וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
יַנְ ֵחנִ י ָב ָלק ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ֵמ ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם ְל ָכה ָ
וּל ָכה
אָרה ִלּי ַי ֲעקֹב ְ
וּמה ֶא ְזעֹם לֹא
ֲמה יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (8) :מה ֶאקֹּב לֹא ַקבֹּה ֵאל | ָ
זֹע ָ
שׁוּרנּוּ | ֶהן
וּמ ְגּ ָבעוֹת ֲא ֶ
ֻרים ֶא ְר ֶאנּוּ ִ
ָעם יְ הוָהִ (9) :כּי ֵמרֹאשׁ צ ִ
זַ
ֲפר ַי ֲעקֹב
וּבגּוֹיִ ם לֹא יִ ְת ַח ָשּׁבִ (10) :מי ָמנָה ע ַ
ָעם ְל ָב ָדד יִ ְשׁכֹּן ַ

וּת ִהי
ַפ ִשׁי מוֹת יְ ָשׁ ִרים ְ
וּמ ְס ָפּר ֶאת ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָתּמֹת נ ְ
ִ
ית ִלי |
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם ֶמה ָע ִשׂ ָ
יתי ָכּמֹהוַּ (11) :ויּ ֶ
אַח ִר ִ
ֲ
ָלקֹב אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִתּ ָ
ֹאמר |
ַען ַויּ ַ
יך וְ ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָב ֵר ְךַ (12) :ויּ ַ
ָשׂים יְ הוָה ְבּ ִפי אֹתוֹ ֶא ְשׁמֹר ְל ַד ֵבּר(13) :
ֲהלֹא ֵאת ֲא ֶשׁר י ִ
אַחר
ֹאמר ֵא ָליו ָבּ ָלק לך ] ְל ָכה קרי[ נָּא ִא ִתּי ֶאל ָמקוֹם ֵ
ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאנּוּ ִמ ָשּׁם ֶא ֶפס ָק ֵצהוּ ִת ְר ֶאה וְ כֻלּוֹ לֹא ִת ְר ֶאה | וְ ָק ְבנוֹ
ִלי ִמ ָשּׁם (14) :וַיִּ ָקּ ֵחהוּ ְשׂ ֵדה צ ִֹפים ֶאל רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה | וַיִּ ֶבן
ֹאמר ֶאל ָבּ ָלק
ַעל ָפּר וָאַיִ ל ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (15) :ויּ ֶ
ִשׁ ְב ָעה ִמ ְז ְבּחֹת ַויּ ַ
ַצּב כֹּה ַעל ע ָֹל ֶת ָך | וְ אָנ ִֹכי ִא ָקּ ֶרה כֹּה (16) :וַיִּ ָקּר יְ הוָה ֶאל
ִה ְתי ֵ
ֹאמר שׁוּב ֶאל ָבּ ָלק וְ כֹה ְת ַד ֵבּר(17) :
ָשׂם ָדּ ָבר ְבּ ִפיו | ַויּ ֶ
ִבּ ְל ָעם ַויּ ֶ
ַו ָיּבֹא ֵא ָליו וְ ִהנּוֹ נִ ָצּב ַעל ע ָֹלתוֹ וְ ָשׂ ֵרי מוֹאָב ִאתּוֹ | ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ
ֹאמר | קוּם ָבּ ָלק
ָבּ ָלק ַמה ִדּ ֶבּר יְ הוָה (18) :וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
וּבן
יכזֵּב ֶ
וּשׁ ָמע ַה ֲא ִזינָה ָע ַדי ְבּנוֹ ִצפֹּר (19) :לֹא ִאישׁ ֵאל וִ ַ
ֲ
ֲשׂה וְ ִד ֶבּר וְ לֹא יְ ִק ֶ
אָמר וְ לֹא ַיע ֶ
ֶחם | ַההוּא ַ
אָדם וְ יִ ְתנ ָ
ָ
ימ ָנּה:
יבנָּה (21) :לֹא ִה ִבּיט
וּב ֵר ְך וְ לֹא ֲא ִשׁ ֶ
)ִ (20הנֵּה ָב ֵר ְך ָל ָק ְח ִתּי | ֵ
אָוֶן ְבּ ַי ֲעקֹב וְ לֹא ָראָה ָע ָמל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ
רוּעת ֶמ ֶל ְך בּוֵֹ (22) :אל ִ
וּת ַ
ְ
מוֹציאָם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ְכּתוֹ ֲעפֹת ְר ֵאם
ֵאָמר
ַחשׁ ְבּ ַי ֲעקֹב וְ לֹא ֶק ֶסם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ָכּ ֵעת י ֵ
לוִֹ (23) :כּי לֹא נ ַ
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ַמה ָפּ ַעל ֵאלֶ (24) :הן ָעם ְכּ ָל ִביא יָקוּם
ְל ַי ֲעקֹב ְ
וְ ַכ ֲא ִרי יִ ְתנ ָ
ֹאכל ֶט ֶרף וְ ַדם ֲח ָל ִלים יִ ְשׁ ֶתּה:
ַשּׂא | לֹא יִ ְשׁ ַכּב ַעד י ַ
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם גַּם קֹב לֹא ִת ֳקּ ֶבנּוּ | גַּם ָבּ ֵר ְך לֹא
)ַ (25ויּ ֶ
יך
ֹאמר ֶאל ָבּ ָלק | ֲהלֹא ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ַען ִבּ ְל ָעם ַויּ ֶ
ֲכנּוַּ (26) :ויּ ַ
ְת ָבר ֶ
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל
ֱשׂהַ (27) :ויּ ֶ
ֵלאמֹר כֹּל ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר יְ הוָה אֹתוֹ ֶאע ֶ
ישׁר ְבּ ֵעינֵי
אוּלי יִ ַ
אַחר | ַ
ִבּ ְל ָעם ְל ָכה נָּא ֶא ָקּ ֲח ָך ֶאל ָמקוֹם ֵ
ָה ֱאל ִֹהים וְ ַקבֹּתוֹ ִלי ִמ ָשּׁם (28) :וַיִּ ַקּח ָבּ ָלק ֶאת ִבּ ְל ָעם | רֹאשׁ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ָבּ ָלק
ַה ְפּעוֹר ַהנִּ ְשׁ ָקף ַעל ְפּנֵי ַהיְ ִשׁימֹןַ (29) :ויּ ֶ
ְבּנֵה ִלי ָבזֶה ִשׁ ְב ָעה ִמ ְז ְבּחֹת | וְ ָה ֵכן ִלי ָבּזֶה ִשׁ ְב ָעה ָפ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה
ַעל ָפּר וָאַיִ ל
אָמר ִבּ ְל ָעם | ַויּ ַ
ַעשׂ ָבּ ָלק ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
יליםַ (30) :ויּ ַ
ֵא ִ
ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַח:
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ַרא ִבּ ְל ָעם ִכּי טוֹב ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְל ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא
)ַ (1ויּ ְ
ָשׁת ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר ָפּנָיו:
ָה ַל ְך ְכּ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם ִל ְק ַראת נְ ָח ִשׁים | ַויּ ֶ

) (2וַיִּ ָשּׂא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָיו ַו ַיּ ְרא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל שׁ ֵֹכן ִל ְשׁ ָב ָטיו |
ֹאמר | נְ ֻאם ִבּ ְל ָעם
רוּח ֱאל ִֹהים (3) :וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
ַתּ ִהי ָע ָליו ַ
וְ
ְבּנוֹ ְבעֹר וּנְ ֻאם ַהגּ ֶ
ֶבר ְשׁ ֻתם ָה ָעיִ ן (4) :נְ ֻאם שׁ ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵרי ֵאל |
יך
וּגלוּי ֵעינָיִ םַ (5) :מה טֹּבוּ א ָֹה ֶל ָ
ֶחזֶה נ ֵֹפל ְ
ֲא ֶשׁר ַמ ֲחזֵה ַשׁ ַדּי י ֱ
ָהר |
ֲלי נ ָ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (6) :כּנְ ָח ִלים נִ ָטּיוּ ְכּ ַגנֹּת ע ֵ
ַי ֲעקֹב | ִמ ְשׁ ְכּנ ֶֹת ָ
ֲלי ָמיִ ם (7) :יִ זַּל ַמיִ ם ִמ ָדּ ְליָו
ָטע יְ הוָה ַכּ ֲא ָר ִזים ע ֵ
ַכּ ֲא ָה ִלים נ ַ
ַשּׂא ַמ ְלכֻתוֵֹ (8) :אל
ַרעוֹ ְבּ ַמיִ ם ַר ִבּים | וְ ָירֹם ֵמ ֲאגַג ַמ ְלכּוֹ וְ ִתנּ ֵ
וְ ז ְ
מוֹציאוֹ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְכּתוֹ ֲעפֹת ְר ֵאם לוֹ | י ַ
ֹאכל גּוֹיִ ם ָצ ָריו
ִ
וּכ ָל ִביא
ָרם וְ ִח ָצּיו יִ ְמ ָחץָ (9) :כּ ַרע ָשׁ ַכב ַכּ ֲא ִרי ְ
יהם יְ ג ֵ
וְ ַע ְצמ ֵֹת ֶ
יך אָרוּר (10) :וַיִּ ַחר אַף ָבּ ָלק
רוּך וְ א ְֹר ֶר ָ
יך ָב ְ
ֲכ ָ
ימנּוּ | ְמ ָבר ֶ
ִמי יְ ִק ֶ
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם ָלקֹב אֹיְ ַבי
ֶאל ִבּ ְל ָעם וַיִּ ְספֹּק ֶאת ַכּ ָפּיו | ַויּ ֶ
יך וְ ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָב ֵר ְך זֶה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים (11) :וְ ַע ָתּה ְבּ ַרח
את ָ
ְק ָר ִ
ֲך יְ הוָה
אָמ ְר ִתּי ַכּ ֵבּד ֲא ַכ ֶבּ ְד ָך וְ ִהנֵּה ְמ ָנע ָ
ְל ָך ֶאל ְמ ֶ
קוֹמ ָך | ַ
יך
אָכ ָ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ָבּ ָלק | ֲהלֹא גַּם ֶאל ַמ ְל ֶ
ִמ ָכּבוֹדַ (12) :ויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ ֵא ַלי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵלאמֹרִ (13) :אם יִ ֶתּן ִלי ָב ָלק ְמלֹא
וֹבה
אוּכל ַל ֲעבֹר ֶאת ִפּי יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ט ָ
ָהב לֹא ַ
ֵביתוֹ ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
אוֹ ָר ָעה ִמ ִלּ ִבּי | ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר יְ הוָה אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּר (14) :וְ ַע ָתּה ִהנְ נִ י
יע ְצ ָך ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
הוֹל ְך ְל ַע ִמּי | ְל ָכה ִא ָ
ֵ
ֲשׂה ָה ָעם ַהזֶּה ְל ַע ְמּ ָך
ֹאמר | נְ ֻאם ִבּ ְל ָעם ְבּנוֹ
ָמים (15) :וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
אַח ִרית ַהיּ ִ
ְבּ ֲ
ֶבר ְשׁ ֻתם ָה ָעיִ ן (16) :נְ ֻאם שׁ ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵרי ֵאל וְ י ֵֹד ַע
ְבעֹר וּנְ ֻאם ַהגּ ֶ
ֶחזֶה נ ֵֹפל ְ
ַדּ ַעת ֶע ְליוֹן | ַמ ֲחזֵה ַשׁ ַדּי י ֱ
וּגלוּי ֵעינָיִ םֶ (17) :א ְר ֶאנּוּ
כּוֹכב ִמ ַיּ ֲעקֹב וְ ָקם ֵשׁ ֶבט
שׁוּרנּוּ וְ לֹא ָקרוֹב | ָדּ ַר ְך ָ
וְ לֹא ַע ָתּה ֲא ֶ
וּמ ַחץ ַפּ ֲא ֵתי מוֹאָב וְ ַק ְר ַקר ָכּל ְבּנֵי ֵשׁת (18) :וְ ָהיָה
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ֱאדוֹם יְ ֵר ָשׁה וְ ָהיָה יְ ֵר ָשׁה ֵשׂ ִעיר אֹיְ ָביו | וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֶֹשׂה ָחיִ ל:
ֲמ ֵלק
ַרא ֶאת ע ָ
ֵר ְדּ ִמ ַיּ ֲעקֹב | וְ ֶה ֱא ִביד ָשׂ ִריד ֵמ ִעירַ (20) :ויּ ְ
) (19וְ י ְ
ֲדי אֹ ֵבד:
אַח ִריתוֹ ע ֵ
ֲמ ֵלק וְ ֲ
אשׁית גּוֹיִ ם ע ָ
ֹאמר | ֵר ִ
וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
מוֹשׁ ֶב ָך וְ ִשׂים
יתן ָ
ֹאמר | ֵא ָ
)ַ (21ו ַיּ ְרא ֶאת ַה ֵקּינִ י וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
ֶךִ (22) :כּי ִאם יִ ְהיֶה ְל ָב ֵער ָקיִ ן | ַעד ָמה אַשּׁוּר
ַבּ ֶסּ ַלע ִקנּ ָ
ִתּ ְשׁ ֶבּ ָךּ (23) :וַיִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
ֹאמר | אוֹי ִמי יִ ְחיֶה ִמ ֻשּׂמוֹ ֵאל:
ֲדי
) (24וְ ִצים ִמיַּד ִכּ ִתּים וְ ִענּוּ אַשּׁוּר וְ ִענּוּ ֵע ֶבר | וְ גַם הוּא ע ֵ
ָשׁב ִל ְמקֹמוֹ | וְ גַם ָבּ ָלק ָה ַל ְך
ֵל ְך ַויּ ָ
ָקם ִבּ ְל ָעם ַויּ ֶ
א ֵֹבדַ (25) :ויּ ָ
ְל ַד ְרכּוֹ:
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ָחל ָה ָעם ִל ְזנוֹת ֶאל ְבּנוֹת מוֹאָב:
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִשּׁ ִטּים | ַויּ ֶ
)ַ (1ויּ ֶ
ֹאכל ָה ָעם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ
יהן | ַויּ ַ
ַתּ ְק ֶרא ָן ָל ָעם ְל ִז ְב ֵחי ֱאל ֵֹה ֶ
)  (2ו ִ
יהן (3) :וַיִּ ָצּ ֶמד יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ַעל ְפּעוֹר | וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה
ֵלאל ֵֹה ֶ
אשׁי ָה ָעם
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ַקח ֶאת ָכּל ָר ֵ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ (4) :ויּ ֶ
אוֹתם ַליה ָוה ֶנגֶד ַה ָשּׁ ֶמשׁ | וְ ָישֹׁב ֲחרוֹן אַף יְ הוָה
ָ
הוֹקע
וְ ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל שׁ ְֹפ ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִה ְרגוּ ִאישׁ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלַ (5) :ויּ ֶ
ָשׁיו ַהנִּ ְצ ָמ ִדים ְל ַב ַעל ְפּעוֹר (6) :וְ ִהנֵּה ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּא
ֲאנ ָ
ֲדת ְבּנֵי
וּל ֵעינֵי ָכּל ע ַ
ַק ֵרב ֶאל ֶא ָחיו ֶאת ַה ִמּ ְדיָנִ ית ְל ֵעי ֵני מ ֶֹשׁה ְ
ַויּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ֵה ָמּה ב ִֹכים ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַרא ִפּינְ ָחס ֶבּן
מוֹעדַ (7) :ויּ ְ
תּוֹך ָה ֵע ָדה וַיִּ ַקּח ר ַֹמח ְבּ ָידוֹ:
ָקם ִמ ְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן | ַויּ ָ
ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
ֵיהם ֵאת
אַחר ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֻקּ ָבּה וַיִּ ְדקֹר ֶאת ְשׁנ ֶ
)ַ (8ו ָיּבֹא ַ
ֵפה ֵמ ַעל ְבּנֵי
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָה ִא ָשּׁה ֶאל ֳק ָב ָתהּ | ו ֵ
אָלף:
אַר ָבּ ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ֵפה | ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (9) :וַיִּ ְהיוּ ַה ֵמּ ִתים ַבּ ַמּגּ ָ
) (10וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרִ (11) :פּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵה ִשׁיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַקנְ אוֹ ֶאת
ֲ
אָתי(12) :
יתי ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִקנְ ִ
תוֹכם | וְ לֹא ִכ ִלּ ִ
אָתי ְבּ ָ
ִקנְ ִ
יתי ָשׁלוֹם (13) :וְ ָהיְ ָתה לּוֹ
ָל ֵכן ֱאמֹר | ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִ
עוֹלם | ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ִקנֵּא ֵלאל ָֹהיו
אַח ָריו ְבּ ִרית ְכּ ֻהנַּת ָ
ַרעוֹ ֲ
וּלז ְ
ְ
וַיְ ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (14) :וְ ֵשׁם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֻמּ ֶכּה ֲא ֶשׁר
ֻה ָכּה ֶאת ַה ִמּ ְדיָנִ ית ִז ְמ ִרי ֶבּן ָסלוּא | נְ ִשׂיא ֵבית אָב ַל ִשּׁ ְמעֹנִ י:
) (15וְ ֵשׁם ָה ִא ָשּׁה ַה ֻמּ ָכּה ַה ִמּ ְדיָנִ ית ָכּ ְז ִבּי ַבת צוּר | רֹאשׁ ֻאמּוֹת
ֵבּית אָב ְבּ ִמ ְדיָן הוּא:
) (16וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרָ (17) :צרוֹר ֶאת ַה ִמּ ְדיָנִ ים |
יהם ֲא ֶשׁר
אוֹתםִ (18) :כּי צ ְֹר ִרים ֵהם ָל ֶכם ְבּנִ ְכ ֵל ֶ
ָ
יתם
וְ ִה ִכּ ֶ
נִ ְכּלוּ ָל ֶכם ַעל ְדּ ַבר ְפּעוֹר | וְ ַעל ְדּ ַבר ָכּ ְז ִבּי ַבת נְ ִשׂיא ִמ ְדיָן
אַח ֵרי
ֵפה ַעל ְדּ ַבר ְפּעוֹר (19) :וַיְ ִהי ֲ
ֲאח ָֹתם ַה ֻמּ ָכּה ְביוֹם ַה ַמּגּ ָ
ֵפה| :
ַה ַמּגּ ָ
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אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
)ַ (1ויּ ֶ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים
ֵלאמֹרְ (2) :שׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל ע ַ
ָמ ְע ָלה ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ָכּל י ֵֹצא ָצ ָבא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וַיְ ַד ֵבּר
ָשׁנָה ו ַ

ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ
מ ֶֹשׁה וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב | ַעל י ְ
ָמ ְע ָלה | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת
ֵלאמֹרִ (4) :מ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
מ ֶֹשׁה ְ
אוּבן ְבּכוֹר
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְֹצ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םְ (5) :ר ֵ
נוֹך ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֲחנ ִֹכי ְל ַפלּוּא ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
אוּבן ֲח ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּנֵי ְר ֵ
ֻאיְ (6) :ל ֶח ְצרֹן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְצרוֹנִ י | ְל ַכ ְר ִמי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ַה ַפּלּ ִ
ַה ַכּ ְר ִמיֵ (7) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָהר ֵ
יהם ְשׁל ָֹשׁה
ֻאוּבנִ י | וַיִּ ְהיוּ ְפ ֻק ֵד ֶ
וּבנֵי ַפלּוּא ֱא ִליאָב:
וּשׁל ִֹשׁיםְ (8) :
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ְ
וְ ְ
ירם
ַא ִב ָ
ירם | הוּא ָד ָתן ו ֲ
ַא ִב ָ
מוּאל וְ ָד ָתן ו ֲ
וּבנֵי ֱא ִליאָב נְ ֵ
) ְ (9
אַהרֹן
יאי קרי[ ָה ֵע ָדה ֲא ֶשׁר ִהצּוּ ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל ֲ
קרואי ] ְק ִר ֵ
יה
אָרץ ֶאת ִפּ ָ
ַתּ ְפ ַתּח ָה ֶ
ֲדת ק ַֹרח ְבּ ַהצּ ָֹתם ַעל יְ הוָה (10) :ו ִ
ַבּע ַ
ַתּ ְב ַלע א ָֹתם וְ ֶאת ק ַֹרח ְבּמוֹת ָה ֵע ָדה | ַבּ ֲאכֹל ָה ֵאשׁ ֵאת
וִ
וּבנֵי ק ַֹרח לֹא ֵמתוּ:
אתיִ ם ִאישׁ וַיִּ ְהיוּ ְלנֵסְ (11) :
וּמ ַ
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
מוּא ִלי
מוּאל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהנְּ ֵ
)ְ (12בּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִלנְ ֵ
ֶרח
ָכינִ יְ (13) :לז ַ
ָכין ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיּ ִ
ָמינִ י | ְלי ִ
ָמין ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיּ ִ
ְלי ִ
אוּליֵ (14) :א ֶלּה
ַר ִחי | ְל ָשׁאוּל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָשּׁ ִ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהזּ ְ
אתיִ םְ (15) :בּנֵי
וּמ ָ
ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ִשּׁ ְמעֹנִ י | ְשׁנַיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ָ
גָד ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְצפוֹן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְצּפוֹנִ י ְל ַח ִגּי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַח ִגּי |
אָזנִ י | ְל ֵע ִרי
אָזנִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ְ
ְלשׁוּנִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהשּׁוּנִ יְ (16) :ל ְ
אַר ֵא ִלי
רוֹדי | ְל ְ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ֵע ִריַ (17) :ל ֲארוֹד ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ֲא ִ
אַר ֵא ִליֵ (18) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי גָד ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ְ
יהם |
הוּדה ֵער וְ אוֹנָן |
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹתְ (19) :בּנֵי יְ ָ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ו ֲ
ְ
הוּדה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם
ָען (20) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי יְ ָ
ָמת ֵער וְ אוֹנָן ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַויּ ָ
ֶרח ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ְל ֵשׁ ָלה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֵשּׁ ָלנִ י ְל ֶפ ֶרץ ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַפּ ְר ִצי | ְלז ַ
ַר ִחי (21) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ֶפ ֶרץ ְל ֶח ְצרֹן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְצרֹנִ י | ְל ָחמוּל
ַהזּ ְ
יהם |
הוּדה ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
מוּליֵ (22) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת יְ ָ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֶה ָח ִ
שכר
יִ ָשּׂ ָ
ְבּנֵי
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת(23) :
ִשׁ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף ו ֲ
תּוֹל ִעי | ְל ֻפוָה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהפּוּנִ י:
תּוֹלע ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ָ
)ְ (24ליָשׁוּב ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיּ ִ
ָשׁוּבי | ְל ִשׁ ְמרֹן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִשּׁ ְמרֹנִ י(25) :
אַר ָבּ ָעה וְ ִשׁ ִשּׁים ֶא ֶלף וּ ְשׁלֹשׁ
יהם | ְ
שכר ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת יִ ָשּׂ ָ
ֵמאוֹתְ (26) :בּנֵי ְזבוּלֻן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֶס ֶרד ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַסּ ְר ִדּי
ַח ְל ֵא ִלי(27) :
ַח ְל ֵאל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיּ ְ
ְל ֵאלוֹן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ֵאלֹנִ י | ְלי ְ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת:
יהם | ִשׁ ִשּׁים ֶא ֶלף ו ֲ
ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְזּבוּלֹנִ י ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ָריִ םְ (29) :בּנֵי
יוֹסף ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ְמנ ֶ
)ְ (28בּנֵי ֵ
הוֹליד ֶאת ִגּ ְל ָעד |
ִ
וּמ ִכיר
ירי ָ
ַשּׁה ְל ָמ ִכיר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָמּ ִכ ִ
ְמנ ֶ

יעזֶר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ְל ִג ְל ָעד ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִגּ ְל ָע ִדיֵ (30) :א ֶלּה ְבּנֵי ִג ְל ָעד ִא ֶ
יאל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
אַשׂ ִר ֵ
יע ְז ִרי | ְל ֵח ֶלק ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְל ִקי (31) :וְ ְ
ָה ִא ֶ
ָה ְ
ידע ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
וּשׁ ִמ ָ
אַשׂ ִר ֵא ִלי | וְ ֶשׁ ֶכם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִשּׁ ְכ ִמיְ (32) :
וּצ ָל ְפ ָחד ֶבּן ֵח ֶפר לֹא
יד ִעי | וְ ֵח ֶפר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְפ ִריְ (33) :
ַה ְשּׁ ִמ ָ
ָהיוּ לוֹ ָבּנִ ים ִכּי ִאם ָבּנוֹת | וְ ֵשׁם ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ַמ ְח ָלה וְ נ ָֹעה
יהם
וּפ ֻק ֵד ֶ
ַשּׁה | ְ
ָח ְג ָלה ִמ ְל ָכּה וְ ִת ְר ָצהֵ (34) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמנ ֶ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹתֵ (35) :א ֶלּה ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף ְ
ְשׁנַיִ ם ו ֲ
שׁוּת ַלח ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֻשּׁ ַת ְל ִחי ְל ֶב ֶכר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֶ
שׁוּת ַלח | ְל ֵע ָרן
ַה ַבּ ְכ ִרי | ְל ַת ַחן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַתּ ֲחנִ י (36) :וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָ
יהם
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ֵע ָרנִ יֵ (37) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ְשׁנַיִ ם ְ
יוֹסף
ֵ
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ַו ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת | ֵא ֶלּה ְבנֵי
ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֶב ַלע ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתםְ (38) :בּנֵי ִבנְ י ִ
ירם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
אַשׁ ֵבּ ִלי | ַל ֲא ִח ָ
אַשׁ ֵבּל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ְ
ַה ַבּ ְל ִעי ְל ְ
ָה ֲא ִח ָ
חוּפם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
שּׁוּפ ִמי | ְל ָ
פוּפם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָ
יר ִמיִ (39) :ל ְשׁ ָ
אַר ִדּי
ֲמן | ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ְ
אַר ְדּ וְ ַנע ָ
חוּפ ִמי (40) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ֶב ַלע ְ
ַה ָ
ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם |
ֲמיֵ (41) :א ֶלּה ְבנֵי ִבנְ י ִ
ֲמן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַנּע ִ
ְל ַנע ָ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹתֵ (42) :א ֶלּה ְבנֵי
יהם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
ְ
שּׁוּח ִמי | ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָדּן
שׁוּחם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָ
ָדן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ָ
שּׁוּח ִמי ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
אַר ָבּ ָעה
יהם | ְ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתםָ (43) :כּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ָ
אָשׁר ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם
)ְ (44בּנֵי ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
וְ ִשׁ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
יעה
ְליִ ְמנָה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיִּ ְמנָה ְליִ ְשׁוִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיִּ ְשׁוִ י | ִל ְב ִר ָ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְבּ ִר ִ
יעה ְל ֶח ֶבר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְב ִרי |
יעיִ (45) :ל ְבנֵי ְב ִר ָ
אָשׁר ָשׂ ַרח:
יא ִלי (46) :וְ ֵשׁם ַבּת ֵ
יאל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַמּ ְל ִכּ ֵ
ְל ַמ ְל ִכּ ֵ
ַח ִמ ִשּׁים
יהם | ְשׁל ָֹשׁה ו ֲ
אָשׁר ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
)ֵ (47א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ֵ
ַח ְצ ֵאל
ַפ ָתּ ִלי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְלי ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹתְ (48) :בּנֵי נ ְ
ֶא ֶלף וְ ְ
ֵצר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ַח ְצ ֵא ִלי | ְלגוּנִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהגּוּנִ יְ (49) :לי ֶ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיּ ְ
ַפ ָתּ ִלי
ַהיִּ ְצ ִרי | ְל ִשׁ ֵלּם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִשּׁ ֵלּ ִמיֵ (50) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת נ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף וְ ְ
יהם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ְ
ָאָלף | ְשׁ ַבע
קוּדי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ו ֶ
)ֵ (51א ֶלּה ְפּ ֵ
ֵמאוֹת ְ
וּשׁל ִֹשׁים:
אָרץ
) (52וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרָ (53) :ל ֵא ֶלּה ֵתּ ָח ֵלק ָה ֶ
ַח ָלתוֹ וְ ַל ְמ ַעט
ַח ָלה ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹתָ (54) :ל ַרב ַתּ ְר ֶבּה נ ֲ
ְבּנ ֲ
ֻתּן נ ֲ
ַח ָלתוֹ | ִאישׁ ְל ִפי ְפ ֻק ָדיו י ַ
ַתּ ְמ ִעיט נ ֲ
גוֹרל
אַך ְבּ ָ
ַח ָלתוְֹ (55) :
אָרץ | ִל ְשׁמוֹת ַמטּוֹת ֲאב ָֹתם יִ נְ ָחלוַּ (56) :על ִפּי
ֵח ֵלק ֶאת ָה ֶ
יָ

קוּדי ַה ֵלּוִ י
ַח ָלתוֹ | ֵבּין ַרב ִל ְמ ָעט (57) :וְ ֵא ֶלּה ְפ ֵ
גּוֹרל ֵתּ ָח ֵלק נ ֲ
ַה ָ
ֵר ֻשׁנִּ י ִל ְק ָהת ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְקּ ָה ִתי
ֵרשׁוֹן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהגּ ְ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְלג ְ
| ִל ְמ ָר ִרי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְמּ ָר ִריֵ (58) :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ֵלוִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
וּשׁי
ַה ִלּ ְבנִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֶח ְברֹנִ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַמּ ְח ִלי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהמּ ִ
וּק ָהת ִ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָקּ ְר ִחי | ְ
הוֹלד ֶאת ַע ְמ ָרם (59) :וְ ֵשׁם ֵא ֶשׁת
ַתּ ֶלד
ָל ָדה א ָֹתהּ ְל ֵלוִ י ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ו ֵ
יוֹכ ֶבד ַבּת ֵלוִ י ֲא ֶשׁר י ְ
ַע ְמ ָרם ֶ
ָלד
אַהרֹן וְ ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֵאת ִמ ְריָם ֲאח ָֹתם (60) :וַיִּ וּ ֵ
ְל ַע ְמ ָרם ֶאת ֲ
ית ָמר(61) :
ָדב וְ ֶאת ֲא ִביהוּא | ֶאת ֶא ְל ָעזָר וְ ֶאת ִא ָ
אַהרֹן ֶאת נ ָ
ְל ֲ
ָרה ִל ְפנֵי יְ הוָה(62) :
יבם ֵאשׁ ז ָ
ַא ִביהוּא | ְבּ ַה ְק ִר ָ
ָדב ו ֲ
ָמת נ ָ
ַויּ ָ
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ
יהם ְשׁל ָֹשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ָכּל ז ָ
וַיִּ ְהיוּ ְפ ֻק ֵד ֶ
וָ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי לֹא נִ ַתּן ָל ֶהם
ָמ ְע ָלה | ִכּי לֹא ָה ְת ָפּ ְקדוּ ְבּ ְ
קוּדי מ ֶֹשׁה וְ ֶא ְל ָעזָר
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (63) :א ֶלּה ְפּ ֵ
ַח ָלה ְבּ ְ
נֲ
ַר ֵדּן
ַהכּ ֵֹהן | ֲא ֶשׁר ָפּ ְקדוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב ַעל י ְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן
קוּדי מ ֶֹשׁה וְ ֲ
וּב ֵא ֶלּה לֹא ָהיָה ִאישׁ ִמ ְפּ ֵ
יְ ֵרחוְֹ (64) :
אָמר יְ הוָה
| ֲא ֶשׁר ָפּ ְקדוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָיִ (65) :כּי ַ
נוֹתר ֵמ ֶהם ִאישׁ ִכּי ִאם ָכּ ֵלב ֶבּן
ָמתוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וְ לֹא ַ
ָל ֶהם מוֹת י ֻ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן:
יְ ֻפנֶּה וִ ֻ
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ַתּ ְק ַר ְבנָה ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ֶבּן ֵח ֶפר ֶבּן ִגּ ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן
)  (1ו ִ
ַשּׁה ֶבן ֵ
ַשּׁה ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמנ ֶ
ְמנ ֶ
יוֹסף | וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ִל ְפנֵי
וּמ ְל ָכּה וְ ִת ְר ָצה (2) :ו ַ
נ ָֹעה וְ ָח ְג ָלה ִ
מוֹעד
יאם וְ ָכל ָה ֵע ָדה | ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ַהנְּ ִשׂ ִ
תוֹך ָה ֵע ָדה
אָבינוּ ֵמת ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ הוּא לֹא ָהיָה ְבּ ְ
ֵלאמֹרִ (3) :
וּבנִ ים לֹא ָהיוּ
ֲדת ק ַֹרח | ִכּי ְב ֶח ְטאוֹ ֵמת ָ
נּוֹע ִדים ַעל יְ הוָה ַבּע ַ
ַה ָ
תּוֹך ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִכּי ֵאין לוֹ ֵבּן |
לוָֹ (4) :ל ָמּה יִ גּ ַ
אָבינוּ ִמ ְ
ָרע ֵשׁם ִ
ַק ֵרב מ ֶֹשׁה ֶאת
אָבינוַּ (5) :ויּ ְ
תוֹך ֲא ֵחי ִ
ְתּנָה ָלּנוּ ֲא ֻחזָּה ְבּ ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר(7) :
ִמ ְשׁ ָפּ ָטן ִל ְפנֵי יְ הוָהַ (6) :ויּ ֶ
תוֹך ֲא ֵחי
ַח ָלה ְבּ ְ
ֵכּן ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד דּ ְֹברֹת ָנתֹן ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ֻחזַּת נ ֲ
יהן ָל ֶהן (8) :וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַח ַלת ֲא ִב ֶ
ֲב ְר ָתּ ֶאת נ ֲ
יהם | וְ ַהע ַ
ֲא ִב ֶ
ֲב ְר ֶתּם ֶאת ַנ ֲח ָלתוֹ
וּבן ֵאין לוֹ וְ ַהע ַ
ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר | ִאישׁ ִכּי יָמוּת ֵ
ְל ִבתּוֹ (9) :וְ ִאם ֵאין לוֹ ַבּת | וּנְ ַת ֶתּם ֶאת ַנ ֲח ָלתוֹ ְל ֶא ָחיו(10) :
אָביו (11) :וְ ִאם
ַח ָלתוֹ ַל ֲא ֵחי ִ
אַחים | וּנְ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ
וְ ִאם ֵאין לוֹ ִ

ַח ָלתוֹ ִל ְשׁ ֵארוֹ ַה ָקּרֹב ֵא ָליו
אָביו וּנְ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ
אַחים ְל ִ
ֵאין ִ
ָרשׁ א ָֹתהּ | וְ ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֻח ַקּת ִמ ְשׁ ָפּט
ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ י ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהַ (12) :ויּ ֶ
ָת ִתּי ִל ְבנֵי
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
וּר ֵאה ֶאת ָה ֶ
ֲב ִרים ַהזֶּה | ְ
ֲלה ֶאל ַהר ָהע ָ
עֵ
אָתּה |
יך גַּם ָ
ֶא ַס ְפ ָתּ ֶאל ַע ֶמּ ָ
יתה א ָֹתהּ וְ נ ֱ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (13) :וְ ָר ִא ָ
אַהרֹן ִ
ֶא ַסף ֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר נ ֱ
יתם ִפּי ְבּ ִמ ְד ַבּר ִצן
אָחי ָךַ (14) :כּ ֲא ֶשׁר ְמ ִר ֶ
יבת
ֵיהם | ֵהם ֵמי ְמ ִר ַ
ישׁנִ י ַב ַמּיִ ם ְל ֵעינ ֶ
יבת ָה ֵע ָדה ְל ַה ְק ִדּ ֵ
ִבּ ְמ ִר ַ
ָק ֵדשׁ ִמ ְד ַבּר ִצן:
) (15וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר (16) :יִ ְפקֹד יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ֵיהם
ֵצא ִל ְפנ ֶ
ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר | ִאישׁ ַעל ָה ֵע ָדהֲ (17) :א ֶשׁר י ֵ
יאם | וְ לֹא ִת ְהיֶה
ַא ֶשׁר יְ ִב ֵ
יאם ו ֲ
יוֹצ ֵ
ַא ֶשׁר ִ
ֵיהם ו ֲ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ִל ְפנ ֶ
וֲ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל
ֲדת יְ הוָה ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ר ֶֹעהַ (18) :ויּ ֶ
עַ
רוּח בּוֹ | וְ ָס ַמ ְכ ָתּ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
מ ֶֹשׁה ַקח ְל ָך ֶאת יְ ֻ
ֲמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי
ָד ָך ָע ָליו (19) :וְ ַהע ַ
ֶאת י ְ
הוֹד ָך ָע ָליו |
ָת ָתּה ֵמ ְ
ֵיהם (20) :וְ נ ַ
יתה אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ָכּל ָה ֵע ָדה | וְ ִצוִּ ָ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (21) :וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן
ְל ַמ ַען יִ ְשׁ ְמעוּ ָכּל ע ַ
ַי ֲעמֹד וְ ָשׁאַל לוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ַפּט ָה ִ
ֵצאוּ וְ ַעל
אוּרים ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַעל ִפּיו י ְ
ַעשׂ
ִפּיו ָיבֹאוּ הוּא וְ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאתּוֹ וְ ָכל ָה ֵע ָדהַ (22) :ויּ ַ
ֲמ ֵדהוּ ִל ְפנֵי
הוֹשׁ ַע ַו ַיּע ִ
מ ֶֹשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה אֹתוֹ | וַיִּ ַקּח ֶאת יְ ֻ
ָדיו ָע ָליו
ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָכּל ָה ֵע ָדה (23) :וַיִּ ְסמ ְֹך ֶאת י ָ
וַיְ ַצוֵּהוּ | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :צו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יח נִ יח ִֹחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ֶאת ָק ְר ָבּנִ י ַל ְח ִמי ְל ִא ַשּׁי ֵר ַ
וְ ַ
אָמ ְר ָתּ ָל ֶהם זֶה ָה ִא ֶשּׁה ֲא ֶשׁר
ְל ַה ְק ִריב ִלי ְבּמוֹעֲדוֹ (3) :וְ ַ
ַתּ ְק ִריבוּ ַליהוָה | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְת ִמ ִ
ימם ְשׁנַיִ ם ַליּוֹם ע ָֹלה
ֲשׂה ַבבּ ֶֹקר | וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י
ָת ִמידֶ (4) :את ַה ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ַתּע ֶ
יפה ס ֶֹלת ְל ִמנְ ָחה |
ירית ָה ֵא ָ
ֲשׂ ִ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ םַ (5) :וע ִ
ַתּע ֶ
לוּלה ְבּ ֶשׁ ֶמן ָכּ ִתית ְר ִב ִ
ֲשׂיָה
יעת ַה ִהין (6) :ע ַֹלת ָתּ ִמיד | ָהע ֻ
ְבּ ָ
יעת ַה ִהין
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליהוָה (7) :וְ נִ ְסכּוֹ ְר ִב ִ
ְבּ ַהר ִסינַי ְל ֵר ַ
ֶס ְך ֵשׁ ָכר ַליהוָה (8) :וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ
ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד | ַבּקּ ֶֹדשׁ ַה ֵסּ ְך נ ֶ

ֲשׂה
וּכנִ ְסכּוֹ ַתּע ֶ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם | ְכּ ִמנְ ַחת ַהבּ ֶֹקר ְ
ַה ֵשּׁנִ י ַתּע ֶ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה:
ִא ֵשּׁה ֵר ַ
וּשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים
ימם | ְ
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
) ְ (9
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן וְ נִ ְסכּוֹ (10) :ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ | ַעל
ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
יכם ַתּ ְק ִריבוּ
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
)ְ (11
ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד וְ נִ ְס ָכּהּ:
ע ָֹלה ַליהוָה | ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם וְ אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
וּשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּלוּ ָלה
ימםְ (12) :
ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן
וּשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ַב ֶשּׁ ֶמן ַל ָפּר ָה ֶא ָחד | ְ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן
ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד (13) :וְ ִע ָשּׂרֹן ִע ָשּׂרוֹן ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
יהם
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליהוָה (14) :וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד | ע ָֹלה ֵר ַ
יעת ַה ִהין ַל ֶכּ ֶבשׂ
וּר ִב ִ
ישׁת ַה ִהין ָלאַיִ ל ְ
וּשׁ ִל ִ
ֲח ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶה ַל ָפּר ְ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים
יָיִ ן | זֹאת ע ַֹלת ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ ְל ָח ְד ֵשׁי ַה ָשּׁנָהְ (15) :
ֵע ֶשׂה וְ נִ ְסכּוֹ(16) :
ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ַליהוָה | ַעל ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד י ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ | ֶפּ ַסח ַליהוָה:
וּבח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ְבּ ְ
ַ
ָמים ַמצּוֹת
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ָחג | ִשׁ ְב ַעת י ִ
)ַ (17
אכת ֲעב ָֹדה
ֵאָכלַ (18) :בּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ | ָכּל ְמ ֶל ֶ
י ֵ
לֹא ַתעֲשׂוּ (19) :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ע ָֹלה ַליהוָה ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר
ימם יִ ְהיוּ
ְשׁנַיִ ם וְ אַיִ ל ֶא ָחד | וְ ִשׁ ְב ָעה ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן | ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
ָל ֶכםִ (20) :
וּשׁ ֵני ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל ַתּעֲשׂוִּ (21) :ע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַתּע ֶ
ְ
ֲשׂה ַל ֶכּ ֶבשׂ
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחד | ְל ַכ ֵפּר
ָה ֶא ָחד | ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂיםְ (22) :
יכםִ (23) :מ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַהבּ ֶֹקר ֲא ֶשׁר ְלע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד | ַתּעֲשׂוּ
ֲל ֶ
עֵ
ָמים ֶל ֶחם ִא ֵשּׁה
ֶאת ֵא ֶלּהָ (24) :כּ ֵא ֶלּה ַתּעֲשׂוּ ַליּוֹם ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּביּוֹם
ֵע ֶשׂה וְ נִ ְסכּוַֹ (25) :
עוֹלת ַה ָתּ ִמיד י ָ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה | ַעל ַ
ֵר ַ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ָכּל ְמ ֶל ֶ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יב ֶכם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה
כּוּרים ְבּ ַה ְק ִר ְ
וּביוֹם ַה ִבּ ִ
ַתעֲשׂוְּ (26) :
אכת
יכם | ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
ַליהוָה ְבּ ָשׁ ֻבע ֵֹת ֶ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה
עוֹלה ְל ֵר ַ
ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ (27) :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ָ
ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם אַיִ ל ֶא ָחד | ִשׁ ְב ָעה ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה(28) :
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן | ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ָה ֶא ָחד ְשׁנֵי
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
ִ
ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחדִ (29) :ע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד |
יכם(31) :
ֲל ֶ
ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂיםְ (30) :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד | ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
ימם יִ ְהיוּ ָל ֶכם
וּמנְ ָחתוֹ ַתּעֲשׂוּ | ְתּ ִמ ִ
ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
יהם:
וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
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יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל
וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
) ַ (1
רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם(2) :
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ | יוֹם ְתּ ָ
ְמ ֶל ֶ
יח נִ יחֹ ַח ַליהוָה ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד |
יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
לוּלה
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
ימםִ (3) :
ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
ַב ָשּׁ ֶמן | ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאָיִ ל (4) :וְ ִע ָשּׂרוֹן
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד
ֶא ָחד ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד | ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂיםְ (5) :
וּמנְ ָח ָתהּ וְ עֹ ַלת
יכםִ (6) :מ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַהח ֶֹדשׁ ִ
ֲל ֶ
ַח ָטּאת | ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה
יהם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם | ְל ֵר ַ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ַה ָתּ ִמיד ִ
יעי ַהזֶּה ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ יִ ְהיֶה
וּב ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַליהוָהֶ (7) :
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ(8) :
יכם | ָכּל ְמ ָל ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ַליהוָה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹח ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד |
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת
ימם יִ ְהיוּ ָל ֶכםִ (9) :
ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן | ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל
ְבּ ָ
ָה ֶא ָחדִ (10) :ע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד | ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
ֻרים וְ ע ַֹלת
)ְ (11שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת | ִמ ְלּ ַבד ַח ַטּאת ַה ִכּפּ ִ
יהם:
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ַה ָתּ ִמיד ִ
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ יִ ְהיֶה
)ַ (12
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ | וְ ַחגּ ֶֹתם ַחג ַליהוָה ִשׁ ְב ַעת
ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה ָפּ ִרים ְבּנֵי
ָמים (13) :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
ילם ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ָב ָקר ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ֵא ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן | ְשׁל ָֹשׁה
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
ימם יִ ְהיוִּ (14) :
ְתּ ִמ ִ
ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ָה ֶא ָחד ִל ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ָפּ ִרים ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל
ילם (15) :וְ ִע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד |
ָה ֶא ָחד ִל ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת | ִמ ְלּ ַבד
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְכּ ָב ִשׂיםְ (16) :
ְל ְ
וּביּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ָפּ ִרים ְבּ ֵני
ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהַּ (17) :
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
ילם ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ָב ָקר ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֵא ִ
ילם וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים
יהם ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ימםִ (18) :
ְתּ ִמ ִ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת | ִמ ְלּ ַבד
ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטְ (19) :
ישׁי
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
)ַ (20
יהם:
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
ילם ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ָפּ ִרים ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ֵא ִ
ילם וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים
יהם ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ימםִ (21) :
ְתּ ִמ ִ

וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחד | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת
ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטְ (22) :
ֲשׂ ָרה
יעי ָפּ ִרים ע ָ
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהַּ (23) :
ַה ָתּ ִמיד ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ֵא ִ
ימם(24) :
ילם וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם
יהם ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ
ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטְ (25) :
ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ:
ילם
ישׁי ָפּ ִרים ִתּ ְשׁ ָעה ֵא ִ
וּביּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
)ַ (26
וּמנְ ָח ָתם
ימםִ (27) :
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ילם וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט(28) :
יהם ַל ָפּ ִרים ָל ֵא ִ
וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ:
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחד | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
ְ
ילם ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ֵני
וּביּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָפּ ִרים ְשׁמֹנָה ֵא ִ
)ַ (29
יהם ַל ָפּ ִרים
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ימםִ (30) :
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ָשׁנָה ְ
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת
ילם וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטְ (31) :
ָל ֵא ִ
יה:
ֶא ָחד | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִמנְ ָח ָתהּ וּנְ ָס ֶכ ָ
ילם ְשׁנָיִ ם | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי
יעי ָפּ ִרים ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
)ַ (32
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶהם ַל ָפּ ִרים
ימםִ (33) :
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ָשׁנָה ְ
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת
ילם וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטםְ (34) :
ָל ֵא ִ
ֶא ָחד | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ:
אכת ֲעב ָֹדה לֹא
ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם | ָכּל ְמ ֶל ֶ
)ַ (35בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ע ֶ
יח נִ יח ַֹח ַליהוָה ַפּר ֶא ָחד
ַתעֲשׂוּ (36) :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ימםִ (37) :מנְ ָח ָתם
אַיִ ל ֶא ָחד | ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
וּשׂ ִעיר
יהם ַל ָפּר ָלאַיִ ל וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטְ (38) :
וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהֵּ (39) :א ֶלּה
ַח ָטּאת ֶא ָחד | ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
יכם
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
יכם | ְל ַבד ִמנִּ ְד ֵר ֶ
ֲד ֶ
ַתּעֲשׂוּ ַליהוָה ְבּמוֹע ֵ
יכם:
וּל ַשׁ ְל ֵמ ֶ
יכם ְ
וּלנִ ְס ֵכּ ֶ
יכם ְ
וּל ִמנְ ח ֵֹת ֶ
יכם ְ
ְלעֹל ֵֹת ֶ
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ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת
)ַ (1ויּ ֶ
מ ֶֹשׁה:
אשׁי ַה ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | זֶה
) (2וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ָר ֵ
ֶדר ַליהוָה אוֹ ִה ָשּׁ ַבע
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָהִ (3) :אישׁ ִכּי יִ דֹּר נ ֶ
ַחל ְדּ ָברוֹ | ְכּ ָכל ַהיֹּ ֵצא ִמ ִפּיו
ַפשׁוֹ לֹא י ֵ
ֻעה ֶל ְאסֹר ִא ָסּר ַעל נ ְ
ְשׁב ָ
אָס ָרה ִא ָסּר ְבּ ֵבית
ֶדר ַליהוָה | וְ ְ
ֲשׂה (4) :וְ ִא ָשּׁה ִכּי ִתדֹּר נ ֶ
ַיע ֶ
ֶא ָס ָרהּ ֲא ֶשׁר
יה ֶאת נִ ְד ָרהּ ו ֱ
אָב ָ
יה (5) :וְ ָשׁ ַמע ִ
ֻר ָ
יה ִבּנְ ע ֶ
אָב ָ
ִ

יה וְ ָכל
יה | וְ ָקמוּ ָכּל נְ ָד ֶר ָ
אָב ָ
ַפ ָשׁהּ וְ ֶה ֱח ִרישׁ ָלהּ ִ
אָס ָרה ַעל נ ְ
ְ
יה א ָֹתהּ
אָב ָ
ַפ ָשׁהּ יָקוּם (6) :וְ ִאם ֵהנִ יא ִ
אָס ָרה ַעל נ ְ
ִא ָסּר ֲא ֶשׁר ְ
אָס ָרה ַעל נ ְ
יה ֲא ֶשׁר ְ
ֶא ָס ֶר ָ
יה ו ֱ
ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ ָכּל נְ ָד ֶר ָ
ַפ ָשׁהּ לֹא
יה א ָֹתהּ (7) :וְ ִאם ָהיוֹ
אָב ָ
יָקוּם | וַיהוָה יִ ְס ַלח ָלהּ ִכּי ֵהנִ יא ִ
אָס ָרה ַעל
יה ֲא ֶשׁר ְ
יה | אוֹ ִמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ֶת ָ
יה ָע ֶל ָ
ִת ְהיֶה ְל ִאישׁ וּנְ ָד ֶר ָ
נְ
ישׁהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ וְ ֶה ֱח ִרישׁ ָלהּ | וְ ָקמוּ
ַפ ָשׁהּ (8) :וְ ָשׁ ַמע ִא ָ
ָקמוּ (9) :וְ ִאם ְבּיוֹם
ַפ ָשׁהּ י ֻ
אָס ָרה ַעל נ ְ
ֶא ָס ֶר ָה ֲא ֶשׁר ְ
יה ו ֱ
נְ ָד ֶר ָ
אוֹתהּ וְ ֵה ֵפר ֶאת נִ ְד ָרהּ ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
יה וְ ֵאת
ָ
ישׁהּ יָנִ יא
ְשׁמ ַֹע ִא ָ
ַפ ָשׁהּ | וַיהוָה יִ ְס ַלח ָלהּ(10) :
אָס ָרה ַעל נ ְ
יה ֲא ֶשׁר ְ
ִמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ֶת ָ
יה:
ַפ ָשׁהּ יָקוּם ָע ֶל ָ
אָס ָרה ַעל נ ְ
רוּשׁה | כֹּל ֲא ֶשׁר ְ
וּג ָ
אַל ָמנָה ְ
ֵדר ְ
וְ נ ֶ
ישׁהּ נ ָ
) (11וְ ִאם ֵבּית ִא ָ
ַפ ָשׁהּ
אָס ָרה ִא ָסּר ַעל נ ְ
ָד ָרה | אוֹ ְ
ישׁהּ וְ ֶה ֱח ִרשׁ ָלהּ לֹא ֵהנִ יא א ָֹתהּ | וְ ָקמוּ
ֻעה (12) :וְ ָשׁ ַמע ִא ָ
ִבּ ְשׁב ָ
ַפ ָשׁהּ יָקוּם (13) :וְ ִאם
אָס ָרה ַעל נ ְ
יה וְ ָכל ִא ָסּר ֲא ֶשׁר ְ
ָכּל נְ ָד ֶר ָ
ישׁהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ ָכּל ָ
יה
מוֹצא ְשׂ ָפ ֶתי ָה ִלנְ ָד ֶר ָ
ָפר א ָֹתם ִא ָ
ָה ֵפר י ֵ
ישׁהּ ֲה ֵפ ָרם וַיהוָה יִ ְס ַלח ָלהּ(14) :
ַפ ָשׁהּ לֹא יָקוּם | ִא ָ
וּל ִא ַסּר נ ְ
ְ
ָפשׁ | ִא ָ
ישׁהּ
ימנּוּ וְ ִא ָ
ישׁהּ יְ ִק ֶ
ֻעת ִא ָסּר ְל ַענֹּת נ ֶ
ֵדר וְ ָכל ְשׁב ַ
ָכּל נ ֶ
ישׁהּ ִמיּוֹם ֶאל יוֹם
ַח ִרישׁ ָלהּ ִא ָ
יְ ֵפ ֶרנּוּ (15) :וְ ִאם ַה ֲח ֵרשׁ י ֲ
יה | ֵה ִקים
יה ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
יה אוֹ ֶאת ָכּל ֱא ָס ֶר ָ
וְ ֵה ִקים ֶאת ָכּל נְ ָד ֶר ָ
ָפר א ָֹתם
א ָֹתם ִכּי ֶה ֱח ִרשׁ ָלהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ (16) :וְ ִאם ָה ֵפר י ֵ
ָשׂא ֶאת עֲוֹנָהֵּ (17) :א ֶלּה ַה ֻח ִקּים ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה
אַח ֵרי ָשׁ ְמעוֹ | וְ נ ָ
ֲ
יה ֵבּית
ֻר ָ
יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵבּין ִאישׁ ְל ִא ְשׁתּוֹ | ֵבּין אָב ְל ִבתּוֹ ִבּנְ ע ֶ
יה:
אָב ָ
ִ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר (2) :נְ קֹם נִ ְק ַמת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יך (3) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל
אָסף ֶאל ַע ֶמּ ָ
אַחר ֵתּ ֵ
ֵמ ֵאת ַה ִמּ ְדיָנִ ים | ַ
ָשׁים ַל ָצּ ָבא | וְ יִ ְהיוּ ַעל ִמ ְדיָן
ָה ָעם ֵלאמֹר ֵה ָח ְלצוּ ֵמ ִא ְתּ ֶכם ֲאנ ִ
ָל ֵתת נִ ְק ַמת יְ הוָה ְבּ ִמ ְדיָןֶ (4) :א ֶלף ַל ַמּ ֶטּה ֶא ֶלף ַל ַמּ ֶטּה | ְלכֹל
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַמטּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְשׁ ְלחוּ ַל ָצּ ָבא (5) :וַיִּ ָמּ ְסרוּ ֵמ ְ
לוּצי ָצ ָבא (6) :וַיִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם
ֶא ֶלף ַל ַמּ ֶטּה | ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ֲח ֵ
מ ֶֹשׁה ֶא ֶלף ַל ַמּ ֶטּה ַל ָצּ ָבא | א ָֹתם וְ ֶאת ִפּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ַהכֹּ ֵהן
רוּעה ְבּיָדוֹ (7) :וַיִּ ְצ ְבּאוּ ַעל
ַחצ ְֹצרוֹת ַה ְתּ ָ
וּכ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ו ֲ
ַל ָצּ ָבא ְ
ָכר (8) :וְ ֶאת
ַה ְרגוּ ָכּל ז ָ
ִמ ְדיָן ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה | ַויּ ַ

יהם ֶאת ֱאוִ י וְ ֶאת ֶר ֶקם וְ ֶאת צוּר
ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָן ָה ְרגוּ ַעל ַח ְל ֵל ֶ
וְ ֶאת חוּר וְ ֶאת ֶר ַבע ֲח ֵמ ֶשׁת ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָן | וְ ֵאת ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר
ָה ְרגוּ ֶבּ ָח ֶרב (9) :וַיִּ ְשׁבּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת נְ ֵשׁי ִמ ְדיָן וְ ֶאת ַט ָפּם |
ֵהם וְ ֶאת ָכּל ֵחי ָלם ָבּזָזוּ(10) :
וְ ֵאת ָכּל ְבּ ֶה ְמ ָתּם וְ ֶאת ָכּל ִמ ְקנ ֶ
מוֹשׁב ָֹתם וְ ֵאת ָכּל ִטיר ָֹתם | ָשׂ ְרפוּ ָבּ ֵאשׁ:
יהם ְבּ ְ
וְ ֵאת ָכּל ָע ֵר ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה:
אָדם ַ
קוֹח | ָבּ ָ
) (11וַיִּ ְקחוּ ֶאת ָכּל ַה ָשּׁ ָלל וְ ֵאת ָכּל ַה ַמּ ְל ַ
ֲדת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָבאוּ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל ע ַ
)ַ (12ויּ ִ
קוֹח וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָלל ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה | ֶאל ַע ְרבֹת
ֶאת ַה ְשּׁ ִבי וְ ֶאת ַה ַמּ ְל ַ
ֵצאוּ מ ֶֹשׁה וְ ֶא ְל ָעזָר
)ַ (13ויּ ְ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ:
מוֹאָב ֲא ֶשׁר ַעל י ְ
אתם | ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה(14) :
יאי ָה ֵע ָדה ִל ְק ָר ָ
ַהכּ ֵֹהן וְ ָכל נְ ִשׂ ֵ
וַיִּ ְקצֹף מ ֶֹשׁה ַעל ְפּקוּ ֵדי ֶה ָחיִ ל | ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת
יהם מ ֶֹשׁה |
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַה ָבּ ִאים ִמ ְצּ ָבא ַה ִמּ ְל ָח ָמהַ (15) :ויּ ֶ
יתם ָכּל נְ ֵק ָבהֵ (16) :הן ֵהנָּה ָהיוּ ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ַבר
ַה ִחיִּ ֶ
ֲדת
ֵפה ַבּע ַ
ַתּ ִהי ַה ַמּגּ ָ
ִבּ ְל ָעם ִל ְמ ָסר ַמ ַעל ַבּיהוָה ַעל ְדּ ַבר ְפּעוֹר | ו ְ
ָכר ַבּ ָטּף | וְ ָכל ִא ָשּׁה י ַֹד ַעת ִאישׁ
יְ הוָה (17) :וְ ַע ָתּה ִה ְרגוּ ָכל ז ָ
ָדעוּ
ָכר ֲהרֹגוּ (18) :וְ כֹל ַה ַטּף ַבּנּ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ְל ִמ ְשׁ ַכּב ז ָ
אַתּם ֲחנוּ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ִשׁ ְב ַעת
ָכר | ַה ֲחיוּ ָל ֶכם (19) :וְ ֶ
ִמ ְשׁ ַכּב ז ָ
ישׁי
ֵע ֶבּ ָח ָלל ִתּ ְת ַח ְטּאוּ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶפשׁ וְ כֹל נֹג ַ
ָי ִמים | כֹּל ה ֵֹרג נ ֶ
יכם (20) :וְ ָכל ֶבּגֶד וְ ָכל ְכּ ִלי עוֹר וְ ָכל
וּשׁ ִב ֶ
אַתּם ְ
יעי ֶ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ֹאמר ֶא ְל ָעזָר
ֲשׂה ִע ִזּים וְ ָכל ְכּ ִלי ֵעץ | ִתּ ְת ַח ָטּאוַּ (21) :ויּ ֶ
ַמע ֵ
תּוֹרה
ַהכּ ֵֹהן ֶאל אַנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ַה ָבּ ִאים ַל ִמּ ְל ָח ָמה | זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
ָהב וְ ֶאת ַה ָכּ ֶסף |
אַך ֶאת ַהזּ ָ
ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁהְ (22) :
ֶאת ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֶאת ַה ַבּ ְרזֶל ֶאת ַה ְבּ ִדיל וְ ֶאת ָהע ָֹפ ֶרתָ (23) :כּל
אַך ְבּ ֵמי נִ ָדּה
ֲבירוּ ָב ֵאשׁ וְ ָט ֵהר ְ
ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָיבֹא ָב ֵאשׁ ַתּע ִ
ֲבירוּ ַב ָמּיִ ם(24) :
יִ ְת ַח ָטּא | וְ כֹל ֲא ֶשׁר לֹא ָיבֹא ָבּ ֵאשׁ ַתּע ִ
אַחר ָתּבֹאוּ ֶאל
וּט ַה ְר ֶתּם | וְ ַ
יעי ְ
יכם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וְ ִכ ַבּ ְס ֶתּם ִבּ ְג ֵד ֶ
ַה ַמּ ֲחנֶה:
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרָ (26) :שׂא ֵאת רֹאשׁ
)ַ (25ויּ ֶ
אשׁי
אַתּה וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ֵ
וּב ְבּ ֵה ָמה | ָ
אָדם ַ
קוֹח ַה ְשּׁ ִבי ָבּ ָ
ַמ ְל ַ
ית ֶאת ַה ַמּ ְל ַ
קוֹח ֵבּין תּ ְֹפ ֵשׂי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ֲאבוֹת ָה ֵע ָדה (27) :וְ ָח ִצ ָ
ַה ֵרמ ָֹת ֶמ ֶכס ַליהוָה
וּבין ָכּל ָה ֵע ָדה (28) :ו ֲ
ַהיּ ְֹצ ִאים ַל ָצּ ָבא | ֵ
ֶפשׁ ֵמ ֲח ֵמשׁ
ֵמ ֵאת אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַהיּ ְֹצ ִאים ַל ָצּ ָבא ֶא ָחד נ ֶ
וּמן ַה ֲחמ ִֹרים ִ
וּמן ַהצֹּאן(29) :
וּמן ַה ָבּ ָקר ִ
אָדם ִ
ַה ֵמּאוֹת | ִמן ָה ָ
רוּמת יְ הוָה(30) :
ָת ָתּה ְל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ְתּ ַ
יתם ִתּ ָקּחוּ | וְ נ ַ
ִמ ַמּ ֲח ִצ ָ

וּמ ַמּ ֲח ִצת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ַקּח ֶא ָחד אָ ֻחז ִמן ַה ֲח ִמ ִשּׁים ִמן ָהאָ ָדם
ִ
ָת ָתּה
וּמן ַהצֹּאן ִמ ָכּל ַה ְבּ ֵה ָמה | וְ נ ַ
ִמן ַה ָבּ ָקר ִמן ַה ֲחמ ִֹרים ִ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה
א ָֹתם ַל ְלוִ יִּ ם שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְשׁ ַכּן יְ הוָהַ (31) :ויּ ַ
וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה (32) :וַיְ ִהי
ֶתר ַה ָבּז ֲא ֶשׁר ָבּ ְזזוּ ַעם ַה ָצּ ָבא | צֹאן ֵשׁשׁ ֵמאוֹת
קוֹח י ֶ
ַה ַמּ ְל ַ
ֶא ֶלף וְ ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף ו ֲ
וּב ָקר ְשׁנַיִ ם וְ ִשׁ ְב ִעים
ַח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפיםָ (33) :
אָדם ִמן
ֶפשׁ ָ
אָלף (35) :וְ נ ֶ
ַחמ ִֹרים ֶא ָחד וְ ִשׁ ִשּׁים ֶ
אָלף (34) :ו ֲ
ֶ
וּשׁל ִֹשׁים
ֶפשׁ ְשׁנַיִ ם ְ
ָכר | ָכּל נ ֶ
ָדעוּ ִמ ְשׁ ַכּב ז ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ַהנּ ִ
ַתּ ִהי ַה ֶמּ ֱח ָצה ֵח ֶלק ַהיּ ְֹצ ִאים ַבּ ָצּ ָבא | ִמ ְס ַפּר ַהצֹּאן
אָלף (36) :ו ְ
ֶ
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף וְ ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ַו ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת:
ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ְ
) (37וַיְ ִהי ַה ֶמּ ֶכס ַליהוָה ִמן ַהצֹּאן | ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָח ֵמשׁ וְ ִשׁ ְב ִעים:
וּמ ְכ ָסם ַליהוָה ְשׁנַיִ ם
אָלף | ִ
וּשׁל ִֹשׁים ֶ
) (38וְ ַה ָבּ ָקר ִשׁ ָשּׁה ְ
וּמ ְכ ָסם
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת | ִ
ַחמ ִֹרים ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ו ֲ
וְ ִשׁ ְב ִעים (39) :ו ֲ
אָדם ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ֶ
ֶפשׁ ָ
אָלף |
ַליהוָה ֶא ָחד וְ ִשׁ ִשּׁים (40) :וְ נ ֶ
ָפשׁ (41) :וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ֶאת ֶמ ֶכס
וּשׁל ִֹשׁים נ ֶ
וּמ ְכ ָסם ַליהוָה ְשׁנַיִ ם ְ
ִ
רוּמת יְ הוָה ְל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ְתּ ַ
וּמ ַמּ ֲח ִצית ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר ָח ָצה מ ֶֹשׁה ִמן ָה ֲאנ ִ
)ִ (42
ָשׁים
ַתּ ִהי ֶמ ֱח ַצת ָה ֵע ָדה ִמן ַהצֹּאן | ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ַהצּ ְֹב ִאים (43) :ו ְ
וּב ָקר
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹתָ (44) :
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ו ֲ
ֶא ֶלף ְ
וּשׁל ִֹשׁים ֶ
ִשׁ ָשּׁה ְ
ַח ֵמשׁ
ַחמ ִֹרים ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ו ֲ
אָלף (45) :ו ֲ
אָלף (47) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה
אָדם ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ֶ
ֶפשׁ ָ
ֵמאוֹת (46) :וְ נ ֶ
אָדם
אָחז ֶא ָחד ִמן ַה ֲח ִמ ִשּׁים ִמן ָה ָ
ִמ ַמּ ֲח ִצת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ֻ
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה | וַיִּ ֵתּן א ָֹתם ַל ְלוִ יִּ ם שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְשׁ ַכּן יְ הוָה
ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה (48) :וַיִּ ְק ְרבוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ַה ְפּ ֻק ִדים
אַל ֵפי ַה ָצּ ָבא | ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת(49) :
ֲא ֶשׁר ְל ְ
ָשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
יך נ ְ
ֲב ֶד ָ
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ע ָ
ַויּ ְ
ַק ֵרב ֶאת ָק ְר ַבּן
ָדנוּ | וְ לֹא נִ ְפ ַקד ִמ ֶמּנּוּ ִאישַׁ (50) :ונּ ְ
ֲא ֶשׁר ְבּי ֵ
יְ הוָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָמ ָצא ְכ ִלי ז ָ
ָהב ֶא ְצ ָע ָדה וְ ָצ ִמיד ַט ַבּ ַעת ָע ִגיל
ַפשׁ ֵֹתינוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה (51) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה
כוּמז | ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
וְ ָ
ֲשׂה (52) :וַיְ ִהי
ָהב ֵמ ִא ָתּם | כֹּל ְכּ ִלי ַמע ֶ
וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהזּ ָ
רוּמה ֲא ֶשׁר ֵה ִרימוּ ַליהוָה ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ֶא ֶלף ְשׁ ַבע
ָכּל ְז ַהב ַה ְתּ ָ
וּמ ֵאת ָשׂ ֵרי
ַח ִמ ִשּׁים ָשׁ ֶקל | ֵמ ֵאת ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים ֵ
ֵמאוֹת ו ֲ
ַה ֵמּאוֹת (53) :אַנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ָבּ ְזזוּ ִאישׁ לוֹ (54) :וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה

ָבאוּ
ָהב ֵמ ֵאת ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ַה ֵמּאוֹת | ַויּ ִ
וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהזּ ָ
מוֹעד ִז ָכּרוֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי יְ הוָה:
אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל ֵ
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וּמ ְקנֶה ַרב ָהיָה ִל ְבנֵי ְר ֵ
אוּבן וְ ִל ְבנֵי גָד ָעצוּם ְמאֹד | וַיִּ ְראוּ
) ִ (1
ַעזֵר וְ ֶאת ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעד וְ ִהנֵּה ַה ָמּקוֹם ְמקוֹם ִמ ְקנֶה:
ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָע ָזר
אוּבן | ַויּ ְ
וּבנֵי ְר ֵ
)ַ (2ו ָיּבֹאוּ ְבנֵי גָד ְ
ַעזֵר
ֲטרוֹת וְ ִדיבֹן וְ י ְ
יאי ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר (3) :ע ָ
ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל נְ ִשׂ ֵ
אָרץ ֲא ֶשׁר
וּבעֹןָ (4) :ה ֶ
וּשׂ ָבם וּנְ בוֹ ְ
וְ נִ ְמ ָרה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה | ְ
יך
ֲב ֶד ָ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא | וְ ַלע ָ
ִה ָכּה יְ הוָה ִל ְפנֵי ע ַ
ֻתּן ֶאת ָהאָ ֶרץ
ֶיך י ַ
ֹאמרוּ ִאם ָמ ָצאנוּ ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ִמ ְקנֶהַ (5) :ויּ ְ
ֹאמר
ַר ֵדּןַ (6) :ויּ ֶ
ֲב ֵרנוּ ֶאת ַהיּ ְ
יך ַל ֲא ֻחזָּה | אַל ַתּע ִ
ֲב ֶד ָ
ַהזֹּאת ַלע ָ
יכם ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֶ
מ ֶֹשׁה ִל ְבנֵי גָד וְ ִל ְבנֵי ְר ֵ
אַתּם
אַח ֶ
אוּבן | ַה ֵ
ֵתּ ְשׁבוּ פֹה (7) :וְ ָל ָמּה תנואון ] ְתנִ יאוּן קרי[ ֶאת ֵלב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יכם
ָתן ָל ֶהם יְ הוָה (8) :כֹּה ָעשׂוּ ֲאב ֵֹת ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
| ֵמ ֲעבֹר ֶאל ָה ֶ
ֵע ִל ְראוֹת ֶאת ָה ֶ
אָרץַ (9) :ו ַיּעֲלוּ ַעד
| ְבּ ָשׁ ְל ִחי א ָֹתם ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
אָרץ ַויָּנִ יאוּ ֶאת ֵלב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ַחל ֶא ְשׁכּוֹל וַיִּ ְראוּ ֶאת ָה ֶ
נַ
ָתן ָל ֶהם יְ הוָה (10) :וַיִּ ַחר אַף
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ְל ִב ְל ִתּי בֹא ֶאל ָה ֶ
ָשׁים
יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא | וַיִּ ָשּׁ ַבע ֵלאמֹרִ (11) :אם יִ ְראוּ ָה ֲאנ ִ
ָמ ְע ָלה ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר
ָהע ִֹלים ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַח ָרי(12) :
וּל ַי ֲעקֹב | ִכּי לֹא ִמ ְלאוּ ֲ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
אַח ֵרי
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן | ִכּי ִמ ְלאוּ ֲ
ִבּ ְל ִתּי ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ַה ְקּנִ ִזּי וִ ֻ
אַר ָבּ ִעים
יְ הוָה (13) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ נִ ֵעם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ָשׁנָה | ַעד תֹּם ָכּל ַהדּוֹר ָהע ֶֹשׂה ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה (14) :וְ ִהנֵּה
ָשׁים ַח ָטּ ִאים | ִל ְספּוֹת עוֹד
יכם ַתּ ְרבּוּת ֲאנ ִ
ַק ְמ ֶתּם ַתּ ַחת ֲאב ֵֹת ֶ
אַח ָריו וְ ָי ַסף
ַעל ֲחרוֹן אַף יְ הוָה ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (15) :כּי ְתשׁוּבֻן ֵמ ֲ
עוֹד ְל ַהנִּ יחוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וְ ִשׁ ַח ֶתּם ְל ָכל ָה ָעם ַהזֶּה (16) :וַיִּ ְגּשׁוּ
ֹאמרוּ ִגּ ְדרֹת צֹאן נִ ְבנֶה ְל ִמ ְקנֵנוּ פֹּה | וְ ָע ִרים ְל ַט ֵפּנוּ:
ֵא ָליו ַויּ ְ
ֵח ֵלץ ֻח ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ֲא ֶשׁר ִאם
ַחנוּ נ ָ
ַאנ ְ
) (17ו ֲ
ֲה ִביאֹנֻם ֶאל ְמ ָ
ָשׁב ַט ֵפּנוּ ְבּ ָע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצר ִמ ְפּנֵי י ְֹשׁ ֵבי
קוֹמם | וְ י ַ
ַחל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ
אָרץ (18) :לֹא נָשׁוּב ֶאל ָבּ ֵתּינוּ | ַעד ִה ְתנ ֵ
ָה ֶ
ָה ְלאָה | ִכּי ָבאָה
ַר ֵדּן ו ָ
ַח ָלתוִֹ (19) :כּי לֹא נִ נְ ַחל ִא ָתּם ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
נֲ
ַר ֵדּן ִמ ְז ָר ָחה:
ַח ָל ֵתנוּ ֵא ֵלינוּ ֵמ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
נֲ

יהם מ ֶֹשׁה ִאם ַתּעֲשׂוּן ֶאת ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה | ִאם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
)ַ (20ויּ ֶ
ֵתּ ָח ְלצוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ַל ִמּ ְל ָח ָמה (21) :וְ ָע ַבר ָל ֶכם ָכּל ָחלוּץ ֶאת
ַר ֵדּן ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַעד ִ
ַהיּ ְ
הוֹרישׁוֹ ֶאת אֹיְ ָביו ִמ ָפּנָיו (22) :וְ נִ ְכ ְבּ ָשׁה
יתם נְ ִקיִּ ים ֵמיְ הוָה
אַחר ָתּ ֻשׁבוּ וִ ְהיִ ֶ
אָרץ ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ ַ
ָה ֶ
אָרץ ַהזֹּאת ָל ֶכם ַל ֲא ֻחזָּה ִל ְפנֵי יְ ה ָוה:
וּמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָהיְ ָתה ָה ֶ
ִ
) (23וְ ִאם לֹא ַתעֲשׂוּן ֵכּן ִהנֵּה ֲח ָט ֶ
את ֶכם
וּדעוּ ַח ַטּ ְ
אתם ַליהוָה | ְ
וּג ֵדרֹת
ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא ֶא ְת ֶכםְ (24) :בּנוּ ָל ֶכם ָע ִרים ְל ַט ְפּ ֶכם ְ
וּבנֵי
ֹאמר ְבּנֵי גָד ְ
יכם ַתּעֲשׂוַּ (25) :ויּ ֶ
ַא ֶכם | וְ ַהיּ ֵֹצא ִמ ִפּ ֶ
ְלצֹנ ֲ
יך ַיעֲשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאדֹנִ י ְמ ַצוֶּה:
ֲב ֶד ָ
אוּבן ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר | ע ָ
ְר ֵ
ָשׁינוּ ִמ ְקנֵנוּ וְ ָכל ְבּ ֶה ְמ ֵתּנוּ | יִ ְהיוּ ָשׁם ְבּ ָע ֵרי ַה ִגּ ְל ָעד:
)ַ (26ט ֵפּנוּ נ ֵ
ַע ְברוּ ָכּל ֲחלוּץ ָצ ָבא ִל ְפנֵי יְ הוָה ַל ִמּ ְל ָח ָמה |
יך י ַ
ֲב ֶד ָ
)ַ (27וע ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאדֹנִ י דּ ֵֹבר (28) :וַיְ ַצו ָל ֶהם מ ֶֹשׁה ֵאת ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן
אשׁי ֲאבוֹת ַה ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן | וְ ֶאת ָר ֵ
וְ ֵאת יְ ֻ
אוּבן ִא ְתּ ֶכם
)ַ (29ויּ ֶ
וּבנֵי ְר ֵ
ַע ְברוּ ְבנֵי גָד ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֲא ֵל ֶהם ִאם י ַ
אָרץ
ַר ֵדּן ָכּל ָחלוּץ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ נִ ְכ ְבּ ָשׁה ָה ֶ
ֶאת ַהיּ ְ
ֵיכם | וּנְ ַת ֶתּם ָל ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד ַל ֲא ֻחזָּה (30) :וְ ִאם לֹא
ִל ְפנ ֶ
ָען(31) :
ֹאחזוּ ְבת ְֹכ ֶכם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
לוּצים ִא ְתּ ֶכם | וְ נ ֲ
ַע ְברוּ ֲח ִ
יַ
אוּבן ֵלאמֹר | ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל
וּבנֵי ְר ֵ
ַו ַיּעֲנוּ ְבנֵי גָד ְ
ֲשׂה (32) :נ ְ
לוּצים ִל ְפנֵי יְ הוָה ֶא ֶרץ
ַחנוּ ַנ ֲעבֹר ֲח ִ
יך ֵכּן ַנע ֶ
ֲב ֶד ָ
עָ
ַר ֵדּן (33) :וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם
ַח ָל ֵתנוּ ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ָען | וְ ִא ָתּנוּ ֲא ֻחזַּת נ ֲ
ְכּנ ַ
יוֹסף ֶאת
ַשּׁה ֶבן ֵ
אוּבן וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
מ ֶֹשׁה ִל ְבנֵי גָד וְ ִל ְבנֵי ְר ֵ
ַמ ְמ ֶל ֶכת ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן |
אָרץ ָס ִביב (34) :וַיִּ ְבנוּ ְבנֵי גָד ֶאת
יה ִבּ ְג ֻבלֹת ָע ֵרי ָה ֶ
אָרץ ְל ָע ֶר ָ
ָה ֶ
שׁוֹפן וְ ֶאת
ֲטרֹת | וְ ֵאת ֲער ֵֹער (35) :וְ ֶאת ַע ְטרֹת ָ
ִדּיבֹן וְ ֶאת ע ָ
ֳהה (36) :וְ ֶאת ֵבּית נִ ְמ ָרה וְ ֶאת ֵבּית ָה ָרן | ָע ֵרי ִמ ְב ָצר
ַעזֵר וְ י ְָגבּ ָ
יְ
אוּבן ָבּנוּ ֶאת ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶאת ֶא ְל ָע ֵלא |
וּבנֵי ְר ֵ
וְ ִג ְדרֹת צֹאןְ (37) :
מוּסבֹּת ֵשׁם וְ ֶאת
ָתיִ ם (38) :וְ ֶאת נְ בוֹ וְ ֶאת ַבּ ַעל ְמעוֹן ַ
וְ ֵאת ִק ְרי ָ
ִשׂ ְב ָמה | וַיִּ ְק ְראוּ ְב ֵשׁמֹת ֶאת ְשׁמוֹת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָבּנוּ(39) :
ַיּוֹרשׁ ֶאת ָה ֱאמֹ ִרי
ֻה | ו ֶ
ַשּׁה ִגּ ְל ָע ָדה וַיִּ ְל ְכּד ָ
ֵלכוּ ְבּנֵי ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
ַויּ ְ
ֵשׁב
ַשּׁה | ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ָבּהּ (40) :וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד ְל ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
יהם | וַיִּ ְק ָרא
ַשּׁה ָה ַל ְך וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ַחוּ ֵֹת ֶ
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
ָבּהּ (41) :וְ י ִ
ָאיר (42) :וְ נ ַֹבח ָה ַל ְך וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ְקנָת וְ ֶאת
ֶא ְת ֶהן ַחוֹּת י ִ
יה | וַיִּ ְק ָרא ָלה נ ַֹבח ִבּ ְשׁמוֹ:
ְבּנ ֶֹת ָ

Numbers Chapter 33
ָצאוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
)ֵ (1א ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
מוֹצ ֵאי ֶהם
אַהרֹן (2) :וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֶאת ָ
ְל ִצ ְבא ָֹתם | ְבּיַד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
יהם(3) :
מוֹצ ֵא ֶ
יהם ְל ָ
יהם ַעל ִפּי יְ הוָה | וְ ֵא ֶלּה ַמ ְס ֵע ֶ
ְל ַמ ְס ֵע ֶ
וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ
ָצאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיָד ָר ָמה ְל ֵעינֵי
ָה ִראשׁוֹן | ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ֶפּ ַסח י ְ
וּמ ְצ ַריִ ם ְמ ַק ְבּ ִרים ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ָכּה יְ הוָה ָבּ ֶהם
ָכּל ִמ ְצ ָריִ םִ (4) :
יהם ָע ָשׂה יְ הוָה ְשׁ ָפ ִטים (5) :וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי
וּבאל ֵֹה ֶ
ָכּל ְבּכוֹר | ֵ
ַחנוּ
ַחנוּ ְבּ ֻסכֹּת (6) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ֻסּכֹּת | ַויּ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס | ַויּ ֲ
ָשׁב ַעל ִפּי
ְב ֵא ָתם ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ַה ִמּ ְד ָבּר (7) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֵא ָתם ַויּ ָ
ַחנוּ ִל ְפנֵי ִמ ְגדֹּל (8) :וַיִּ ְסעוּ
ַה ִחירֹת ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַבּ ַעל ְצפוֹן | ַויּ ֲ
ַע ְברוּ ְב ְ
ִמ ְפּנֵי ַה ִחירֹת ַויּ ַ
ֵלכוּ ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת
תוֹך ַהיָּם ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה | ַויּ ְ
ַחנוּ ְבּ ָמ ָרה (9) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ָמּ ָרה ַו ָיּבֹאוּ
ָמים ְבּ ִמ ְד ַבּר ֵא ָתם ַויּ ֲ
יִ
ילם ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם וְ ִשׁ ְב ִעים ְתּ ָמ ִרים
וּב ֵא ִ
יל ָמה | ְ
ֵא ִ
ַחנוּ ַעל יַם סוּף (11) :וַיִּ ְסעוּ
ילם | ַויּ ֲ
ַחנוּ ָשׁם (10) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֵא ִ
ַויּ ֲ
ַחנוּ
ַחנוּ ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסין (12) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסין | ַויּ ֲ
ִמיַּם סוּף | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּאָלוּשׁ (14) :וַיִּ ְסעוּ
ְבּ ָד ְפ ָקה (13) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ָדּ ְפ ָקה | ַויּ ֲ
ידם וְ לֹא ָהיָה ָשׁם ַמיִ ם ָל ָעם ִל ְשׁתּוֹת(15) :
ַחנוּ ִבּ ְר ִפ ִ
ֵמאָלוּשׁ | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי (16) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסי ָני
ידם | ַויּ ֲ
וַיִּ ְסעוּ ֵמ ְר ִפ ִ
ַחנוּ
ַחנוּ ְבּ ִק ְברֹת ַה ַתּ ֲאוָה (17) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ִקּ ְברֹת ַה ַתּ ֲאוָה | ַויּ ֲ
| ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ִר ְת ָמה (19) :וַיִּ ְסעוּ
ַבּ ֲח ֵצרֹת (18) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֲח ֵצרֹת | ַויּ ֲ
ַחנוּ
ַחנוּ ְבּ ִרמֹּן ָפּ ֶרץ (20) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ִרמֹּן ָפּ ֶרץ | ַויּ ֲ
ֵמ ִר ְת ָמה | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ִר ָסּה (22) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ִר ָסּה |
ְבּ ִל ְבנָה (21) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ִלּ ְבנָה | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ַהר ָשׁ ֶפר(24) :
ַחנוּ ִבּ ְק ֵה ָל ָתה (23) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ְקּ ֵה ָל ָתה | ַויּ ֲ
ַויּ ֲ
ַחנוּ
ַחנוּ ַבּ ֲח ָר ָדה (25) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֲח ָר ָדה | ַויּ ֲ
וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַהר ָשׁ ֶפר | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ָת ַחת (27) :וַיִּ ְסעוּ
ְבּ ַמ ְק ֵהלֹת (26) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ַמּ ְק ֵהלֹת | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ִמ ְת ָקה:
ַחנוּ ְבּ ָת ַרח (28) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ָתּ ַרח | ַויּ ֲ
ִמ ָתּ ַחת | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ַח ְשׁמֹנָה (30) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַח ְשׁמֹנָה |
) (29וַיִּ ְסעוּ ִמ ִמּ ְת ָקה | ַויּ ֲ
ַחנוּ ִבּ ְבנֵי ַיע ָ
ַחנוּ ְבּמ ֵֹסרוֹת (31) :וַיִּ ְסעוּ ִממּ ֵֹסרוֹת | ַויּ ֲ
ַויּ ֲ
ֲקן(32) :
ַחנוּ ְבּחֹר ַה ִגּ ְדגָּד (33) :וַיִּ ְסעוּ ֵמחֹר ַה ִגּ ְד ָגּד
ֲקן | ַויּ ֲ
וַיִּ ְסעוּ ִמ ְבּנֵי ַיע ָ
ַחנוּ ְבּ ַע ְברֹנָה(35) :
ָט ָב ָתה | ַויּ ֲ
ָט ָב ָתה (34) :וַיִּ ְסעוּ ִמיּ ְ
ַחנוּ ְבּי ְ
| ַויּ ֲ
וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַע ְברֹנָה | ַויּ ֲ
ָבר |
ָבר (36) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֶע ְציוֹן גּ ֶ
ַחנוּ ְבּ ֶע ְציוֹן גּ ֶ
ַחנוּ ְבּהֹר
ַחנוּ ְב ִמ ְד ַבּר ִצן ִהוא ָק ֵדשׁ (37) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ | ַויּ ֲ
ַויּ ֲ

אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֶאל הֹר ָה ָהר
ַעל ֲ
ָה ָהר ִבּ ְק ֵצה ֶא ֶרץ ֱאדוֹםַ (38) :ויּ ַ
אַר ָבּ ִעים ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָמת ָשׁם | ִבּ ְשׁנַת ָה ְ
ַעל ִפּי יְ הוָה ַויּ ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
אַהרֹן ֶבּן
ישׁי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ (39) :וְ ֲ
וּמאַת ָשׁנָה | ְבּמֹתוֹ ְבּהֹר ָה ָהר (40) :וַיִּ ְשׁ ַמע
ָשׁלֹשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ְ
ָען | ְבּבֹא ְבּנֵי
ֲרד וְ הוּא י ֵֹשׁב ַבּ ֶנּגֶב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶמ ֶל ְך ע ָ
ַחנוּ ְבּ ַצ ְלמֹנָה (42) :וַיִּ ְסעוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (41) :וַיִּ ְסעוּ ֵמהֹר ָה ָהר | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּאֹבֹת(44) :
ַחנוּ ְבּפוּנֹן (43) :וַיִּ ְסעוּ ִמפּוּנֹן | ַויּ ֲ
ִמ ַצּ ְלמֹנָה | ַויּ ֲ
ֲב ִרים ִבּ ְגבוּל מוֹאָב (45) :וַיִּ ְסעוּ
ַחנוּ ְבּ ִעיֵּי ָהע ָ
וַיִּ ְסעוּ ֵמאֹבֹת | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ַע ְלמֹן
ַחנוּ ְבּ ִדיבֹן גָּד (46) :וַיִּ ְסעוּ ִמ ִדּיבֹן גָּד | ַויּ ֲ
ֵמ ִעיִּ ים | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ָה ֵרי
ִדּ ְב ָל ָתיְ ָמה (47) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַע ְלמֹן ִדּ ְב ָל ָתיְ ָמה | ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּ ַע ְרבֹת
ֲב ִרים | ַויּ ֲ
ֲב ִרים ִל ְפנֵי נְ בוֹ (48) :וַיִּ ְסעוּ ֵמ ָה ֵרי ָהע ָ
ָהע ָ
מוֹאָב ַעל י ְ
ַר ֵדּן ִמ ֵבּית ַהיְ ִשׁמֹת ַעד
ַחנוּ ַעל ַהיּ ְ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוַֹ (49) :ויּ ֲ
אָבל ַה ִשּׁ ִטּים | ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב (50) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
ֵ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ ֵלאמֹרַ (51) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי
ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב | ַעל י ְ
ַר ֵדּן ֶאל ֶא ֶרץ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ִכּי ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֵיכם וְ ִא ַבּ ְד ֶתּם
אָרץ ִמ ְפּנ ֶ
הוֹר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ָען (52) :וְ ַ
ְכּנ ַ
אַבּדוּ וְ ֵאת ָכּל
ֵאת ָכּל ַמ ְשׂ ִכּיּ ָֹתם | וְ ֵאת ָכּל ַצ ְל ֵמי ַמ ֵסּכ ָֹתם ְתּ ֵ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּהּ | ִכּי
אָרץ וִ ַ
הוֹר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָה ֶ
ָבּמ ָֹתם ַתּ ְשׁ ִמידוּ (53) :וְ ַ
ַח ְל ֶתּם ֶאת
אָרץ ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ (54) :וְ ִה ְתנ ַ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ָל ֶכם נ ַ
יכם ָל ַרב ַתּ ְרבּוּ ֶאת נ ֲ
ַח ָלתוֹ וְ ַל ְמ ַעט
גוֹרל ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ
אָרץ ְבּ ָ
ָה ֶ
גּוֹרל לוֹ יִ ְהיֶה |
ֵצא לוֹ ָשׁ ָמּה ַה ָ
ַח ָלתוֹ ֶאל ֲא ֶשׁר י ֵ
ַתּ ְמ ִעיט ֶאת נ ֲ
תוֹרישׁוּ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי
ֶחלוּ (55) :וְ ִאם לֹא ִ
יכם ִתּ ְתנ ָ
ְל ַמטּוֹת ֲאב ֵֹת ֶ
ֵיכם
תּוֹתירוּ ֵמ ֶהם ְל ִשׂ ִכּים ְבּ ֵעינ ֶ
ִ
ֵיכם וְ ָהיָה ֲא ֶשׁר
אָרץ ִמ ְפּנ ֶ
ָה ֶ
אַתּם י ְֹשׁ ִבים
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
יכם | וְ ָצרֲרוּ ֶא ְת ֶכם ַעל ָה ֶ
וְ ִל ְצנִ ינִ ם ְבּ ִצ ֵדּ ֶ
ֱשׂה ָל ֶכם:
יתי ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם ֶאע ֶ
ָבּהּ (56) :וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ִמּ ִ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (2) :צו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָרץ
ָען | זֹאת ָה ֶ
אָרץ ְכּנ ַ
אַתּם ָבּ ִאים ֶאל ָה ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ֶ
וְ ַ
ַען ִל ְג ֻבל ֶֹת ָ
ַח ָלה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יה (3) :וְ ָהיָה ָל ֶכם
ֲא ֶשׁר ִתּפֹּל ָל ֶכם ְבּנ ֲ
ְפּאַת ֶנגֶב ִמ ִמּ ְד ַבּר ִצן ַעל יְ ֵדי ֱאדוֹם | וְ ָהיָה ָל ֶכם ְגּבוּל ֶנגֶב
ָסב ָל ֶכם ַה ְגּבוּל ִמ ֶנּגֶב ְל ַמ ֲע ֵלה
ִמ ְק ֵצה יָם ַה ֶמּ ַלח ֵק ְד ָמה (4) :וְ נ ַ
תּוֹצא ָֹתיו ִמ ֶנּגֶב ְל ָק ֵדשׁ
ַע ְק ַר ִבּים וְ ָע ַבר ִצנָה והיה ]וְ ָהיוּ קרי[ ְ

ָסב ַה ְגּבוּל ֵמ ַע ְצמוֹן
אַדּר וְ ָע ַבר ַע ְצמֹנָה (5) :וְ נ ַ
ָצא ֲח ַצר ָ
ֵע | וְ י ָ
ַבּ ְרנ ַ
וּגבוּל יָם וְ ָהיָה ָל ֶכם
ָמּהְ (6) :
תוֹצא ָֹתיו ַהיּ ָ
ַח ָלה ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ָהיוּ ְ
נְ
ַהיָּם ַהגָּדוֹל ְ
וּגבוּל | זֶה יִ ְהיֶה ָל ֶכם ְגּבוּל יָם (7) :וְ זֶה יִ ְהיֶה ָל ֶכם
ְגּבוּל ָצפוֹן | ִמן ַהיָּם ַה ָגּדֹל ְתּ ָתאוּ ָל ֶכם הֹר ָה ָהרֵ (8) :מהֹר
ָצא
תּוֹצאֹת ַה ְגּבֻל ְצ ָד ָדה (9) :וְ י ָ
ָה ָהר ְתּ ָתאוּ ְלבֹא ֲח ָמת | וְ ָהיוּ ְ
ַה ְגּבֻל ִז ְפרֹנָה וְ ָהיוּ ְ
תוֹצא ָֹתיו ֲח ַצר ֵעינָן | זֶה יִ ְהיֶה ָל ֶכם ְגּבוּל
יתם ָל ֶכם ִל ְגבוּל ֵק ְד ָמה | ֵמ ֲח ַצר ֵעינָן
ָצפוֹן (10) :וְ ִה ְתאַוִּ ֶ
ָרד
ָרד ַה ְגּבֻל ִמ ְשּׁ ָפם ָה ִר ְב ָלה ִמ ֶקּ ֶדם ָל ָעיִ ן | וְ י ַ
ְשׁ ָפ ָמה (11) :וְ י ַ
ָרד ַה ְגּבוּל
ֶרת ֵק ְד ָמה (12) :וְ י ַ
ַה ְגּבוּל ָ
וּמ ָחה ַעל ֶכּ ֶתף יָם ִכּנּ ֶ
אָרץ
תוֹצא ָֹתיו יָם ַה ֶמּ ַלח | זֹאת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ָה ֶ
ַר ֵדּנָה וְ ָהיוּ ְ
ַהיּ ְ
יה ָס ִביב (13) :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | זֹאת
ִל ְג ֻבל ֶֹת ָ
גוֹרל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ָל ֵתת
ַחלוּ א ָֹתהּ ְבּ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִתּ ְתנ ֲ
ָה ֶ
ַח ִצי ַה ַמּ ֶטּהִ (14) :כּי ָל ְקחוּ ַמ ֵטּה ְבנֵי
ְל ִת ְשׁ ַעת ַה ַמּטּוֹת ו ֲ
ַח ִצי
ָדי ְל ֵבית ֲאב ָֹתם | ו ֲ
וּמ ֵטּה ְבנֵי ַהגּ ִ
ראוּבנִ י ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ַ
ָה ֵ
ַח ִצי ַה ַמּ ֶטּה |
ַח ָל ָתםְ (15) :שׁנֵי ַה ַמּטּוֹת ו ֲ
ַשּׁה ָל ְקחוּ נ ֲ
ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ ֵק ְד ָמה ִמ ְז ָר ָחה:
ַח ָל ָתם ֵמ ֵע ֶבר ְלי ְ
ָל ְקחוּ נ ֲ
) (16וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרֵ (17) :א ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
ָשׁים
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן:
אָרץ | ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וִ ֻ
ֲא ֶשׁר יִ נְ ֲחלוּ ָל ֶכם ֶאת ָה ֶ
אָרץ:
ָשׂיא ֶא ָחד ִמ ַמּ ֶטּה | ִתּ ְקחוּ ִלנְ חֹל ֶאת ָה ֶ
ָשׂיא ֶא ָחד נ ִ
) (18וְ נ ִ
) (19וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנ ִ
הוּדה ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה(20) :
ָשׁים | ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ָמן
מוּאל ֶבּן ַע ִמּיהוּדְ (21) :ל ַמ ֵטּה ִבנְ י ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁ ֵ
ְ
ֻקּי ֶבּן י ְָג ִלי:
ָשׂיא | בּ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ָדן נ ִ
ידד ֶבּן ִכּ ְסלוֹןְ (22) :
ֱא ִל ָ
יאל ֶבּן ֵאפֹד(24) :
ָשׂיא | ַחנִּ ֵ
יוֹסף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי ְמנ ֶ
)ִ (23ל ְבנֵי ֵ
ַשּׁה נ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי
מוּאל ֶבּן ִשׁ ְפ ָטןְ (25) :
ָשׂיא | ְק ֵ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם נ ִ
ְ
ָשׂיא
שכר נ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי יִ ָשׂ ָ
ָךְ (26) :
יצ ָפן ֶבּן ַפּ ְרנ ְ
ָשׂיא | ֱא ִל ָ
ְזבוּלֻן נ ִ
ָשׂיא | ֲא ִחיהוּד ֶבּן
אָשׁר נ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי ֵ
יאל ֶבּן ַעזָּןְ (27) :
| ַפּ ְל ִט ֵ
ָשׂיא | ְפּ ַד ְה ֵאל ֶבּן ַע ִמּיהוּד:
ַפ ָתּ ִלי נ ִ
וּל ַמ ֵטּה ְבנֵי נ ְ
ְשׁל ִֹמיְ (28) :
ָען:
ַחל ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
)ֵ (29א ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה | ְלנ ֵ
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ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ
) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב | ַעל י ְ
ָתם
ַח ַלת ֲא ֻחזּ ָ
ָתנוּ ַל ְלוִ יִּ ם ִמנּ ֲ
ֵלאמֹרַ (2) :צו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ְ
יהם ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם(3) :
וּמ ְג ָרשׁ ֶל ָע ִרים ְס ִביב ֵֹת ֶ
ָע ִרים ָל ָשׁ ֶבת | ִ

יהם יִ ְהיוּ ִל ְב ֶה ְמ ָתּם
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
וְ ָהיוּ ֶה ָע ִרים ָל ֶהם ָל ָשׁ ֶבת | ִ
וּמ ְג ְר ֵשׁי ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם |
ָתםִ (4) :
וּלכֹל ַחיּ ָ
ֻשׁם ְ
וְ ִל ְרכ ָ
ָחוּצה ֶא ֶלף ָ
ִמ ִקּיר ָה ִעיר ו ָ
וּמדּ ֶֹתם ִמחוּץ ָל ִעיר
אַמּה ָס ִביבַ (5) :
אַמּה
אַל ַפּיִ ם ָבּ ָ
אַמּה וְ ֶאת ְפּאַת ֶנגֶב ְ
אַל ַפּיִ ם ָבּ ָ
ֶאת ְפּאַת ֵק ְד ָמה ְ
אַל ַפּיִ ם ָבּאַ ָמּה
אַמּה וְ ֵאת ְפּאַת ָצפוֹן ְ
אַל ַפּיִ ם ָבּ ָ
וְ ֶאת ְפּאַת יָם ְ
וְ ָה ִעיר ַבּ ָתּו ְ
ֶך | זֶה יִ ְהיֶה ָל ֶהם ִמ ְג ְר ֵשׁי ֶה ָע ִרים (6) :וְ ֵאת ֶה ָע ִרים
ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם ֵאת ֵשׁשׁ ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ָלנֻס ָשׁ ָמּה
וּשׁ ַתּיִ ם ִעירָ (7) :כּל ֶה ָע ִרים
אַר ָבּ ִעים ְ
יהם ִתּ ְתּנוּ ְ
ֲל ֶ
ָהר ֵֹצ ַח | ַוע ֵ
וּשׁמֹנֶה ִעיר | ֶא ְת ֶהן וְ ֶאת
אַר ָבּ ִעים ְ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם ְ
יהן (8) :וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ֵמ ֲא ֻחזַּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֵאת
ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
ָה ַרב ַתּ ְרבּוּ ֵ
ַח ָלתוֹ ֲא ֶשׁר
וּמ ֵאת ַה ְמ ַעט ַתּ ְמ ִעיטוּ | ִאישׁ ְכּ ִפי נ ֲ
יִ נְ ָחלוּ יִ ֵתּן ֵמ ָע ָריו ַל ְלוִ יִּ ם:
) (9וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ (10) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַר ָצה ְכּנ ַ
ַר ֵדּן ְ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם | ִכּי ֶ
וְ ַ
ָען(11) :
יתם ָל ֶכם ָע ִרים ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכם | וְ נָס ָשׁ ָמּה
וְ ִה ְק ִר ֶ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה (12) :וְ ָהיוּ ָל ֶכם ֶה ָע ִרים ְל ִמ ְק ָלט ִמגּ ֵֹאל
ר ֵֹצ ַח ַמ ֵכּה נ ֶ
| וְ לֹא יָמוּת ָהר ֵֹצ ַח ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ַל ִמּ ְשׁ ָפּט(13) :
וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּנוּ | ֵשׁשׁ ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְה ֶיינָה ָל ֶכםֵ (14) :את
ַר ֵדּן וְ ֵאת ְשׁלֹשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ
ְשׁלֹשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ָען | ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָהִ (15) :ל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר
ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
תוֹכם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ִמ ְק ָלט | ָלנוּס
תּוֹשׁב ְבּ ָ
וְ ַל ָ
ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה (16) :וְ ִאם ִבּ ְכ ִלי ַב ְרזֶל ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת
יוּמת ָהר ֵֹצ ַח (17) :וְ ִאם ְבּ ֶא ֶבן יָד ֲא ֶשׁר יָמוּת
ר ֵֹצ ַח הוּא | מוֹת ַ
יוּמת ָהר ֵֹצ ַח (18) :אוֹ ִבּ ְכ ִלי
ָבּהּ ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת ר ֵֹצ ַח הוּא | מוֹת ַ
יוּמת
ֵעץ יָד ֲא ֶשׁר יָמוּת בּוֹ ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת ר ֵֹצ ַח הוּא | מוֹת ַ
ָמית ֶאת ָהר ֵֹצ ַח | ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ הוּא
ָהר ֵֹצ ַח (19) :גּ ֵֹאל ַה ָדּם הוּא י ִ
יך ָע ָליו ִבּ ְצ ִדיָּה
ֶה ָדּ ֶפנּוּ | אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
יתנּוּ (20) :וְ ִאם ְבּ ִשׂנְ אָה י ְ
יְ ִמ ֶ
יוּמת ַה ַמּ ֶכּה
יבה ִה ָכּהוּ ְביָדוֹ ַו ָיּמֹת מוֹת ַ
ַו ָיּמֹת (21) :אוֹ ְב ֵא ָ
ָמית ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ (22) :וְ ִאם
ר ֵֹצ ַח הוּא | גּ ֵֹאל ַה ָדּם י ִ
יך ָע ָליו ָכּל ְכּ ִלי ְבּלֹא ְצ ִד ָיּה:
יבה ֲה ָדפוֹ | אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
ְבּ ֶפ ַתע ְבּלֹא ֵא ָ
) (23אוֹ ְב ָכל ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר יָמוּת ָבּהּ ְבּלֹא ְראוֹת ַו ַיּ ֵפּל ָע ָליו ַו ָיּמֹת |
וְ הוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְ לֹא ְמ ַב ֵקּשׁ ָר ָעתוֹ (24) :וְ ָשׁ ְפטוּ ָה ֵע ָדה ֵבּין
ַה ַמּ ֶכּה ֵ
וּבין גּ ֵֹאל ַה ָדּם | ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה (25) :וְ ִה ִצּילוּ
ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמיַּד גּ ֵֹאל ַה ָדּם וְ ֵה ִשׁיבוּ אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר

ָשׁב ָבּהּ ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדֹל ֲא ֶשׁר
ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר נָס ָשׁ ָמּה | וְ י ַ
ֵצא ָהר ֵֹצ ַח | ֶאת
ָמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן ַהקּ ֶֹדשׁ (26) :וְ ִאם ָיצֹא י ֵ
וּמ ָצא אֹתוֹ גּ ֵֹאל ַה ָדּם
ְגּבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּהָ (27) :
ִמחוּץ ִל ְגבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ | וְ ָר ַצח גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ֵאין לוֹ
אַח ֵרי
ֵשׁב ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדֹל | וְ ֲ
ָדּםִ (28) :כּי ְב ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ י ֵ
מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדֹל יָשׁוּב ָהר ֵֹצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזָּתוֹ (29) :וְ ָהיוּ
יכם(30) :
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
יכם | ְבּכֹל ְ
ֵא ֶלּה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ִמ ְשׁ ָפּט ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֶפשׁ ְל ִפי ֵע ִדים יִ ְר ַצח ֶאת ָהר ֵֹצ ַח | וְ ֵעד ֶא ָחד לֹא ַי ֲענֶה
ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
ֶפשׁ ר ֵֹצ ַח ֲא ֶשׁר הוּא ָר ָשׁע
ֶפשׁ ָלמוּת (31) :וְ לֹא ִת ְקחוּ כ ֶֹפר ְלנ ֶ
ְבנ ֶ
יוּמת (32) :וְ לֹא ִת ְקחוּ כ ֶֹפר ָלנוּס ֶאל ִעיר
ָלמוּת | ִכּי מוֹת ָ
אָרץ ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן (33) :וְ לֹא ַת ֲחנִ יפוּ
ִמ ְק ָלטוֹ | ָלשׁוּב ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ
אָרץ |
ַחנִ יף ֶאת ָה ֶ
אַתּם ָבּהּ ִכּי ַה ָדּם הוּא י ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ֶאת ָה ֶ
ֻפּר ַל ָדּם ֲא ֶשׁר ֻשׁ ַפּ ְך ָבּהּ ִכּי ִאם ְבּ ַדם שֹׁ ְפכוֹ(34) :
אָרץ לֹא יְ כ ַ
וְ ָל ֶ
וְ לֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת ָה ֶ
אַתּם י ְֹשׁ ִבים ָבּהּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שׁ ֵֹכן
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוֹכהּ | ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה שׁ ֵֹכן ְבּ ְ
ְבּ ָ
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אשׁי ָהאָבוֹת ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְבּנֵי ִג ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן
) (1וַיִּ ְק ְרבוּ ָר ֵ
ַשּׁה ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ֵ
יוֹסף | וַיְ ַד ְבּרוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ִל ְפנֵי ַהנְּ ִשׂ ִאים
ְמנ ֶ
ֹאמרוּ ֶאת ֲאדֹנִ י ִצוָּה יְ הוָה
אשׁי אָבוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (2) :ויּ ְ
ָר ֵ
גוֹרל ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַאדֹנִ י ֻצוָּה
ַח ָלה ְבּ ָ
אָרץ ְבּנ ֲ
ָל ֵתת ֶאת ָה ֶ
אָחינוּ ִל ְבנ ָֹתיו (3) :וְ ָהיוּ ְל ֶא ָחד
ַח ַלת ְצ ָל ְפ ָחד ִ
ַביהוָה ָל ֵתת ֶאת נ ֲ
ַח ָל ָתן ִמ ַנּ ֲח ַלת
ָשׁים וְ נִ ְג ְר ָעה נ ֲ
ִמ ְבּנֵי ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלנ ִ
וּמגּ ַֹרל
ַח ַלת ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶהם | ִ
ֲאב ֵֹתינוּ וְ ַ
נוֹסף ַעל נ ֲ
נוֹס ָפה
ָר ַע (4) :וְ ִאם יִ ְהיֶה ַהיּ ֵֹבל ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ְ
ַח ָל ֵתנוּ יִ גּ ֵ
נֲ
ַח ַלת ַמ ֵטּה
וּמנּ ֲ
ַח ַלת ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶהם | ִ
ַח ָל ָתן ַעל נ ֲ
נֲ
ָרע נ ֲ
ֲאב ֵֹתינוּ יִ גּ ַ
ַח ָל ָתן (5) :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ִפּי
יוֹסף דּ ְֹב ִרים (6) :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
יְ הוָה ֵלאמֹר | ֵכּן ַמ ֵטּה ְבנֵי ֵ
ֵיהם ִתּ ְהיֶינָה
ִצוָּה יְ הוָה ִל ְבנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ֵלאמֹר ַלטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
ְלנ ִ
ָשׁים (7) :וְ לֹא
יהם ִתּ ְהיֶינָה ְלנ ִ
אַך ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַמ ֵטּה ֲא ִב ֶ
ָשׁים | ְ
ַח ַלת
ַח ָלה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַמּ ֶטּה ֶאל ַמ ֶטּה | ִכּי ִאישׁ ְבּנ ֲ
ִתסֹּב נ ֲ
ַמ ֵטּה ֲאב ָֹתיו יִ ְד ְבּקוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :וְ ָכל ַבּת י ֶֹר ֶשׁת נ ֲ
ַח ָלה
יה ִתּ ְהיֶה
אָב ָ
ִמ ַמּטּוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֶא ָחד ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַמ ֵטּה ִ

ַח ַלת ֲאב ָֹתיו (9) :וְ לֹא
ירשׁוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ נ ֲ
ְל ִא ָשּׁה | ְל ַמ ַען יִ ְ
ַח ָלתוֹ יִ ְד ְבּקוּ
אַחר | ִכּי ִאישׁ ְבּנ ֲ
ַח ָלה ִמ ַמּ ֶטּה ְל ַמ ֶטּה ֵ
ִתסֹּב נ ֲ
ַמטּוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (10) :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה | ֵכּן ָעשׂוּ
וּמ ְל ָכּה
ַתּ ְהיֶינָה ַמ ְח ָלה ִת ְר ָצה וְ ָח ְג ָלה ִ
ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד (11) :ו ִ
ָשׁיםִ (12) :מ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי
יהן ְלנ ִ
וְ נ ָֹעה ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד | ִל ְבנֵי ד ֵֹד ֶ
יוֹסף ָהיוּ ְלנ ִ
ַשּׁה ֶבן ֵ
ַח ָל ָתן ַעל ַמ ֵטּה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ַתּ ִהי נ ֲ
ָשׁים | ו ְ
ְמנ ֶ
יהןֵ (13) :א ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ ה ָוה ְבּיַד
ֲא ִב ֶ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ:
מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב ַעל י ְ
ֵס ֶפר ְדּ ָב ִרים
Deuteronomy Chapter 1
)ֵ (1א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶבר
וּבין תּ ֶֹפל וְ ָל ָבן
ארן ֵ
ֲר ָבה מוֹל סוּף ֵבּין ָפּ ָ
ַר ֵדּן | ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּע ָ
ַהיּ ְ
אַחד ָע ָשׂר יוֹם ֵמח ֵֹרב ֶדּ ֶר ְך ַהר ֵשׂ ִעיר | ַעד
ָהבַ (2) :
וֲ
ַח ֵצרֹת וְ ִדי ז ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר חֹ ֶדשׁ ְבּ ֶא ָחד
ֵע (3) :וַיְ ִהי ְבּ ְ
ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ַלח ֶֹדשׁ | ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה אֹתוֹ
וֹשׁב
אַח ֵרי ַהכֹּתוֹ ֵאת ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר י ֵ
ֲא ֵל ֶהםֲ (4) :
יוֹשׁב ְבּ ַע ְשׁ ָתּרֹת ְבּ ֶא ְד ֶר ִעי:
ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן | וְ ֵאת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ֵ
תּוֹרה
הוֹאיל מ ֶֹשׁה ֵבּ ֵאר ֶאת ַה ָ
ַר ֵדּן ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב | ִ
)ְ (5בּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַהזֹּאת ֵלאמֹר (6) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִדּ ֶבּר ֵא ֵלינוּ ְבּח ֵֹרב ֵלאמֹר | ַרב
וּסעוּ ָל ֶכם וּבֹאוּ ַהר ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאל
ָל ֶכם ֶשׁ ֶבת ָבּ ָהר ַהזֶּהְ (7) :פּנוּ ְ
וּבחוֹף ַה ָיּם | ֶא ֶרץ
וּב ֶנּגֶב ְ
וּב ְשּׁ ֵפ ָלה ַ
ֲר ָבה ָב ָהר ַ
ָכּל ְשׁ ֵכנָיו ָבּע ָ
ָת ִתּי
ָהר ַה ָגּדֹל נְ ַהר ְפּ ָרתְ (8) :ר ֵאה נ ַ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ְלּ ָבנוֹן ַעד ַהנּ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה
אָרץ | בֹּאוּ וּ ְרשׁוּ ֶאת ָה ֶ
ֵיכם ֶאת ָה ֶ
ִל ְפנ ֶ
ַר ָעם
וּלז ְ
וּל ַי ֲעקֹב ָל ֵתת ָל ֶהם ְ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יכם ְל ְ
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
אַח ֵר ֶ
ֲ
אוּכל
יהםָ (9) :וא ַֹמר ֲא ֵל ֶכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר | לֹא ַ
יכם ִה ְר ָבּה ֶא ְת ֶכם |
ְל ַב ִדּי ְשׂ ֵאת ֶא ְת ֶכם (10) :יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלרֹב (11) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
וְ ִהנְּ ֶכם ַהיּוֹם ְכּ ְ
ֲל ֶ
בוֹת ֶכם י ֵֹסף ע ֵ
ֲא ֵ
יב ֵר ְך ֶא ְת ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר
יכם ָכּ ֶכם ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים | וִ ָ
וּמ ַשּׂ ֲא ֶכם
יכה ֶא ָשּׂא ְל ַב ִדּי | ָט ְר ֲח ֶכם ַ
ִדּ ֶבּר ָל ֶכםֵ (12) :א ָ
ֻעים
ָשׁים ֲח ָכ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ יד ִ
יב ֶכםָ (13) :הבוּ ָל ֶכם ֲאנ ִ
וְ ִר ְ
ֹאמרוּ
ַתּעֲנוּ א ִֹתי | ַותּ ְ
יכם (14) :ו ַ
אשׁ ֶ
ימם ְבּ ָר ֵ
ַא ִשׂ ֵ
יכם | ו ֲ
ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ

אשׁי
ָא ַקּח ֶאת ָר ֵ
טוֹב ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת (15) :ו ֶ
יכם |
ֲל ֶ
אשׁים ע ֵ
ָא ֵתּן א ָֹתם ָר ִ
ֻעים ו ֶ
ָשׁים ֲח ָכ ִמים וִ יד ִ
יכם ֲאנ ִ
ִשׁ ְב ֵט ֶ
ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת וְ ָשׂ ֵרי ֲח ִמ ִשּׁים וְ ָשׂ ֵרי ע ָ
ֲשׂרֹת וְ שׁ ְֹט ִרים
יכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר |
ָא ַצוֶּה ֶאת שׁ ְֹפ ֵט ֶ
יכם (16) :ו ֲ
ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
וּבין גֵּרוֹ:
אָחיו ֵ
וּבין ִ
וּשׁ ַפ ְט ֶתּם ֶצ ֶדק ֵבּין ִאישׁ ֵ
יכם ְ
ָשׁמ ַֹע ֵבּין ֲא ֵח ֶ
) (17לֹא ַת ִכּירוּ ָפנִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַכּ ָקּטֹן ַכּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמעוּן לֹא ָתגוּרוּ
ִמ ְפּנֵי ִאישׁ ִכּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֵלאל ִֹהים הוּא | וְ ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ְק ֶשׁה
ָא ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא |
וּשׁ ַמ ְע ִתּיו (18) :ו ֲ
ִמ ֶכּם ַתּ ְק ִרבוּן ֵא ַלי ְ
ֵל ְך ֵאת ָכּל
ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּן (19) :וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב ַונּ ֶ
יתם ֶדּ ֶר ְך ַהר ָה ֱאמ ִֹרי
נּוֹרא ַההוּא ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ
ַה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
ֵע(20) :
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ א ָֹתנוּ | ַו ָנּבֹא ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
אתם ַעד ַהר ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ נ ֵֹתן
ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶכם | ָבּ ֶ
ֲלה ֵרשׁ
אָרץ | ע ֵ
ֶיך ֶאת ָה ֶ
יך ְל ָפנ ָ
ָתן יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָלנוְּ (21) :ר ֵאה נ ַ
ירא וְ אַל ֵתּ ָחת(22) :
יך ָל ְך אַל ִתּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
ַח ְפּרוּ
ָשׁים ְל ָפנֵינוּ וְ י ְ
ֹאמרוּ נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנ ִ
ֻלּ ֶכם ַותּ ְ
ַתּ ְק ְרבוּן ֵא ַלי כּ ְ
וִ
ָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָבר ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ַנ ֲע ֶלה ָבּהּ
אָרץ | וְ י ִ
ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
יטב ְבּ ֵעינַי ַה ָדּ ָבר |
יהן (23) :וַיִּ ַ
וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָנבֹא ֲא ֵל ֶ
ָשׁים ִאישׁ ֶא ָחד ַל ָשּׁ ֶבט (24) :וַיִּ ְפנוּ
ָא ַקּח ִמ ֶכּם ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֲאנ ִ
וֶ
ַחל ֶא ְשׁכֹּל | וַיְ ַר ְגּלוּ א ָֹתהּ (25) :וַיִּ ְקחוּ
ַו ַיּעֲלוּ ָה ָה ָרה ַו ָיּבֹאוּ ַעד נ ַ
ֹאמרוּ
ָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָד ָבר ַויּ ְ
ַיּוֹרדוּ ֵא ֵלינוּ | ַויּ ִ
אָרץ ו ִ
ָדם ִמ ְפּ ִרי ָה ֶ
ְבי ָ
יתם
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ נ ֵֹתן ָלנוּ (26) :וְ לֹא ֲא ִב ֶ
טוֹבה ָה ֶ
ָ
יכם
אָה ֵל ֶ
ַתּ ָר ְגנוּ ְב ֳ
יכם (27) :ו ֵ
ַתּ ְמרוּ ֶאת ִפּי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַל ֲעלֹת | ו ַ
הוֹציאָנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ָל ֵתת
ֹאמרוּ ְבּ ִשׂנְ אַת יְ הוָה א ָֹתנוּ ִ
ַותּ ְ
אַחינוּ
ַחנוּ ע ִֹלים ֵ
ידנוּ (28) :אָנָה ֲאנ ְ
א ָֹתנוּ ְבּיַד ָה ֱאמ ִֹרי ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ
ָרם ִמ ֶמּנּוּ ָע ִרים ְגּדֹלֹת
ֵה ַמסּוּ ֶאת ְל ָב ֵבנוּ ֵלאמֹר ַעם גָּדוֹל ו ָ
ָקים ָר ִאינוּ ָשׁםָ (29) :וא ַֹמר
וּבצוּרֹת ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם | וְ גַם ְבּנֵי ֲענ ִ
ְ
יכם
יראוּן ֵמ ֶהם (30) :יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲא ֵל ֶכם | לֹא ַת ַע ְרצוּן וְ לֹא ִת ְ
ֵיכם הוּא יִ ָלּ ֵחם ָל ֶכם | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִא ְתּ ֶכם
ַהה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
ית ֲא ֶשׁר נְ ָשׂ ֲא ָך
וּב ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר ָר ִא ָ
ֵיכםַ (31) :
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינ ֶ
יך ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ִאישׁ ֶאת ְבּנוֹ | ְבּ ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ָדּ ָבר ַהזֶּה |
ֹא ֶכם ַעד ַה ָמּקוֹם ַהזֶּהַ (32) :
ֲה ַל ְכ ֶתּם ַעד בּ ֲ
ֵיכם ַבּ ֶדּ ֶר ְך
יכםַ (33) :הה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ ם ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָלתוּר ָל ֶכם ָמקוֹם ַל ֲחנ ְֹת ֶכם | ָבּ ֵאשׁ ַליְ ָלה ַל ְרא ְֹת ֶכם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
יכם |
יוֹמם (34) :וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֶאת קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶ
וּב ָענָן ָ
ֵתּ ְלכוּ ָבהּ ֶ

ָשׁים ָה ֵא ֶלּה
וַיִּ ְקצֹף וַיִּ ָשּׁ ַבע ֵלאמֹרִ (35) :אם יִ ְר ֶאה ִאישׁ ָבּ ֲאנ ִ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָל ֵתת
אָרץ ַה ָ
ַהדּוֹר ָה ָרע ַהזֶּה | ֵאת ָה ֶ
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
זוּל ִתי ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה הוּא יִ ְר ֶאנָּה וְ לוֹ ֶא ֵתּן ֶאת
יכםָ (36) :
אַח ֵרי יְ הוָה(37) :
ַען ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ֲ
וּל ָבנָיו | י ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָדּ ַר ְך ָבּהּ ְ
ָה ֶ
אַתּה לֹא ָתבֹא ָשׁם:
גַּם ִבּי ִה ְתאַנַּף יְ הוָה ִבּ ְג ַל ְל ֶכם ֵלאמֹר | גַּם ָ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ָהע ֵֹמד ְל ָפנ ָ
ֶיך הוּא ָיבֹא ָשׁ ָמּה | אֹתוֹ ַחזֵּק ִכּי
) (38יְ ֻ
הוּא יַנְ ִח ֶלנָּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (39) :וְ ַט ְפּ ֶכם ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ָל ַבז
ָרע ֵה ָמּה ָיבֹאוּ ָשׁ ָמּה |
ָדעוּ ַהיּוֹם טוֹב ו ָ
ֵיכם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
וּבנ ֶ
יִ ְהיֶה ְ
וּסעוּ
אַתּם ְפּנוּ ָל ֶכם | ְ
שׁוּה (40) :וְ ֶ
יר ָ
וְ ָל ֶהם ֶא ְתּ ֶננָּה וְ ֵהם יִ ָ
ֹאמרוּ ֵא ַלי ָח ָטאנוּ
ַתּעֲנוּ ַותּ ְ
ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶדּ ֶר ְך יַם סוּף (41) :ו ַ
ַחנוּ ַנע ֶ
ַליהוָה ֲאנ ְ
ֲלה וְ נִ ְל ַח ְמנוּ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ |
ַתּ ִהינוּ ַל ֲעלֹת ָה ָה ָרה(42) :
ַתּ ְח ְגּרוּ ִאישׁ ֶאת ְכּ ֵלי ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ו ָ
וַ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ֱאמֹר ָל ֶהם לֹא ַתעֲלוּ וְ לֹא ִת ָלּ ֲחמוּ ִכּי ֵאינֶנִּ י
ַויּ ֶ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | וְ לֹא ִתּנּ ְָגפוּ ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
יכם וְ לֹא
ָא ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
יכם (43) :ו ֲ
ֵצא
ַתּעֲלוּ ָה ָה ָרהַ (44) :ויּ ֵ
ַתּ ִזדוּ ו ַ
ַתּ ְמרוּ ֶאת ִפּי יְ הוָה ו ָ
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם | ו ַ
את ֶכם וַיִּ ְר ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר
ָה ֱאמ ִֹרי ַהיּ ֵֹשׁב ָבּ ָהר ַההוּא ִל ְק ַר ְ
ַתּע ֶ
ַכּתוּ ֶא ְת ֶכם ְבּ ֵשׂ ִעיר ַעד ָח ְר ָמה(45) :
ֲשׂינָה ַה ְדּב ִֹרים | ַויּ ְ
ַתּ ְבכּוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ לֹא ָשׁ ַמע יְ הוָה ְבּק ְֹל ֶכם וְ לֹא
ַתּ ֻשׁבוּ ו ִ
וָ
ָמים ֲא ֶשׁר
ָמים ַר ִבּים | ַכּיּ ִ
ַתּ ְשׁבוּ ְב ָק ֵדשׁ י ִ
יכם (46) :ו ֵ
ֶה ֱא ִזין ֲא ֵל ֶ
יְ ַשׁ ְב ֶתּם:
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ֵפן וַנִּ ַסּע ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶדּ ֶר ְך ַים סוּף ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֵא ָלי |
)ַ (1ונּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי
)ַ (2ויּ ֶ
ָמים ַר ִבּים:
ָסב ֶאת ַהר ֵשׂ ִעיר י ִ
ַונּ ָ
ֵלאמֹרַ (3) :רב ָל ֶכם סֹב ֶאת ָה ָהר ַהזֶּה | ְפּנוּ ָל ֶכם ָצפֹנָה(4) :
יכם ְבּנֵי ֵע ָשׂו
אַתּם ע ְֹב ִרים ִבּ ְגבוּל ֲא ֵח ֶ
וְ ֶאת ָה ָעם ַצו ֵלאמֹר ֶ
יראוּ ִמ ֶכּם וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹד (5) :אַל
ַהיֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר | וְ יִ ְ
אַר ָצם ַעד ִמ ְד ַר ְך ַכּף ָר ֶגל | ִכּי
ִתּ ְתגָּרוּ ָבם ִכּי לֹא ֶא ֵתּן ָל ֶכם ֵמ ְ
ָת ִתּי ֶאת ַהר ֵשׂ ִעיר (6) :א ֶֹכל ִתּ ְשׁ ְבּרוּ ֵמ ִא ָתּם
ֻשּׁה ְל ֵע ָשׂו נ ַ
יְ ר ָ
וּשׁ ִת ֶ
ַא ַכ ְל ֶתּם | וְ ַגם ַמיִ ם ִתּ ְכרוּ ֵמ ִא ָתּם ַבּ ֶכּ ֶסף ְ
ַבּ ֶכּ ֶסף ו ֲ
יתם(7) :
ָדע ֶל ְכ ְתּ ָך ֶאת
ָד ָך י ַ
ֲשׂה י ֶ
יך ֵבּ ַר ְכ ָך ְבּכֹל ַמע ֵ
ִכּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ִע ָמּ ְך לֹא
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ִמּ ְד ָבּר ַה ָגּדֹל ַהזֶּה | זֶה ְ
אַחינוּ ְבנֵי ֵע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר
ָח ַס ְר ָתּ ָדּ ָברַ (8) :ו ַנּ ֲעבֹר ֵמ ֵאת ֵ

ֵפן ַו ַנּ ֲעבֹר ֶדּ ֶר ְך ִמ ְד ַבּר
ָבר | ַונּ ֶ
וּמ ֶע ְציֹן גּ ֶ
ילת ֵ
ֲר ָבה ֵמ ֵא ַ
ִמ ֶדּ ֶר ְך ָהע ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי אַל ָתּ ַצר ֶאת מוֹאָב וְ אַל ִתּ ְתגָּר
מוֹאָבַ (9) :ויּ ֶ
אַרצוֹ יְ ר ָ
ָבּם ִמ ְל ָח ָמה | ִכּי לֹא ֶא ֵתּן ְל ָך ֵמ ְ
ָת ִתּי
ֻשּׁה ִכּי ִל ְבנֵי לוֹט נ ַ
ָשׁבוּ ָבהּ | ַעם גָּדוֹל וְ ַרב
ֻשּׁהָ (10) :ה ֵא ִמים ְל ָפנִ ים י ְ
ֶאת ָער יְ ר ָ
ָקים |
ֵח ְשׁבוּ אַף ֵהם ָכּ ֲענ ִ
ָקיםְ (11) :ר ָפ ִאים י ָ
ָרם ָכּ ֲענ ִ
וָ
ָשׁבוּ ַהח ִֹרים
וּב ֵשׂ ִעיר י ְ
ֹאָבים יִ ְק ְראוּ ָל ֶהם ֵא ִמיםְ (12) :
וְ ַהמּ ִ
ֵשׁבוּ ַתּ ְח ָתּם |
ֵיהם ַויּ ְ
ַשׁ ִמידוּם ִמ ְפּנ ֶ
ירשׁוּם ַויּ ְ
ְל ָפנִ ים וּ ְבנֵי ֵע ָשׂו יִ ָ
ָתן יְ הוָה ָל ֶהם(13) :
ֻשּׁתוֹ ֲא ֶשׁר נ ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֶא ֶרץ יְ ר ָ
ָרד(14) :
ַחל ז ֶ
ָרד | ַו ַנּ ֲעבֹר ֶאת נ ַ
ַע ָתּה ֻקמוּ וְ ִע ְברוּ ָל ֶכם ֶאת נ ַ
ַחל ז ֶ
ַחל
ֵע ַעד ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ֶאת נ ַ
ָמים ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכנוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
וְ ַהיּ ִ
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה | ַעד תֹּם ָכּל ַהדּוֹר אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ֶרד ְשׁל ִֹשׁים ְ
זֶ
ִמ ֶקּ ֶרב ַה ַמּ ֲחנֶה ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ָל ֶהם (15) :וְ גַם יַד יְ הוָה
ָהיְ ָתה ָבּם ְל ֻה ָמּם ִמ ֶקּ ֶרב ַה ַמּ ֲח ֶנה | ַעד ֻתּ ָמּם (16) :וַיְ ִהי ַכ ֲא ֶשׁר
ַתּמּוּ ָכּל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָלמוּת ִמ ֶקּ ֶרב ָה ָעם (17) :וַיְ ַד ֵבּר
אַתּה ע ֵֹבר ַהיּוֹם ֶאת ְגּבוּל מוֹאָב ֶאת
יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרָ (18) :
ֻרם וְ אַל ִתּ ְתגָּר ָבּם | ִכּי
ָער (19) :וְ ָק ַר ְב ָתּ מוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן אַל ְתּצ ֵ
יה
ֻשּׁה ִכּי ִל ְבנֵי לוֹט נְ ַת ִתּ ָ
לֹא ֶא ֵתּן ֵמ ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן ְל ָך יְ ר ָ
ָשׁבוּ ָבהּ
ֻשּׁהֶ (20) :א ֶרץ ְר ָפ ִאים ֵתּ ָח ֵשׁב אַף ִהוא | ְר ָפ ִאים י ְ
יְ ר ָ
ַמז ִ
ְל ָפנִ ים וְ ָה ַעמֹּנִ ים יִ ְק ְראוּ ָל ֶהם ז ְ
ֻמּיםַ (21) :עם גָּדוֹל וְ ַרב
ֵשׁבוּ
יר ֻשׁם ַויּ ְ
ֵיהם וַיִּ ָ
ידם יְ הוָה ִמ ְפּנ ֶ
ַשׁ ִמ ֵ
ָקים | ַויּ ְ
ָרם ָכּ ֲענ ִ
וָ
ַת ְח ָתּםַ (22) :כּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִל ְבנֵי ֵע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר | ֲא ֶשׁר
יר ֻשׁם ַויּ ְ
ֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם ַעד ַהיּוֹם
ֵיהם וַיִּ ָ
ִה ְשׁ ִמיד ֶאת ַהח ִֹרי ִמ ְפּנ ֶ
ַהזֶּה (23) :וְ ָה ַעוִּ ים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ֲח ֵצ ִרים ַעד ַעזָּה | ַכּ ְפתּ ִֹרים
ֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם (24) :קוּמוּ ְסּעוּ
ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ַכּ ְפתּוֹר ִה ְשׁ ִמידֻם ַויּ ְ
ָד ָך ֶאת ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן
ָת ִתּי ְבי ְ
אַרנֹן ְר ֵאה נ ַ
ַחל ְ
וְ ִע ְברוּ ֶאת נ ַ
אַרצוֹ ָה ֵחל ָרשׁ | וְ ִה ְתגָּר בּוֹ ִמ ְל ָח ָמהַ (25) :היּוֹם
ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ְ
אָת ָך ַעל ְפּנֵי ָה ַע ִמּים ַתּ ַחת ָכּל
ַהזֶּה ֵ
אָחל ֵתּת ַפּ ְח ְדּ ָך וְ יִ ְר ְ
ֶיך(26) :
ֲך וְ ָר ְגזוּ וְ ָחלוּ ִמ ָפּנ ָ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְמעוּן ִשׁ ְמע ָ
אָכים ִמ ִמּ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת ֶאל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן |
ָא ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
וֶ
אַר ֶצ ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֵא ֵל ְך |
ִדּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם ֵלאמֹרֶ (27) :א ְע ְבּ ָרה ְב ְ
אָכ ְל ִתּי
וּשׂמֹאול (28) :א ֶֹכל ַבּ ֶכּ ֶסף ַתּ ְשׁ ִבּ ֵרנִ י וְ ַ
ָמין ְ
לֹא אָסוּר י ִ
יתי | ַרק ֶא ְע ְבּ ָרה ְב ַר ְג ָליַ (29) :כּ ֲא ֶשׁר
וּמיִ ם ַבּ ֶכּ ֶסף ִתּ ֶתּן ִלי וְ ָשׁ ִת ִ
ַ
מּוֹאָבים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָער |
ִ
ָעשׂוּ ִלי ְבּנֵי ֵע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר וְ ַה
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ נ ֵֹתן
ַר ֵדּן ֶאל ָה ֶ
ַעד ֲא ֶשׁר ֶא ֱעבֹר ֶאת ַהיּ ְ

ֲב ֵרנוּ בּוֹ | ִכּי ִה ְק ָשׁה
אָבה ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן ַהע ִ
ָלנוּ (30) :וְ לֹא ָ
ָד ָך ַכּיּוֹם
יך ֶאת רוּחוֹ וְ ִא ֵמּץ ֶאת ְל ָבבוֹ ְל ַמ ַען ִתּתּוֹ ְבי ְ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ְר ֵאה ַה ִחלּ ִֹתי ֵתּת ְל ָפנ ָ
ַהזֶּה:
ֶיך ֶאת
)ַ (31ויּ ֶ
ֵצא ִסיחֹן
אַרצוַֹ (32) :ויּ ֵ
אַרצוֹ | ָה ֵחל ָרשׁ ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ְ
ִסיחֹן וְ ֶאת ְ
ָה ָצה (33) :וַיִּ ְתּנֵהוּ יְ הוָה
אתנוּ הוּא וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה י ְ
ִל ְק ָר ֵ
ַך אֹתוֹ וְ ֶאת בנו ] ָבּנָיו קרי[ וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ:
ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָפנֵינוּ | ַונּ ְ
ַח ֵרם ֶאת ָכּל ִעיר ְמ ִתם
) (34וַנִּ ְלכֹּד ֶאת ָכּל ָע ָריו ָבּ ֵעת ַה ִהוא ַונּ ֲ
אַרנוּ ָשׂ ִרידַ (35) :רק ַה ְבּ ֵה ָמה ָבּז ְַזנוּ
ָשׁים וְ ַה ָטּף | לֹא ִה ְשׁ ְ
וְ ַהנּ ִ
וּשׁ ַלל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָל ָכ ְדנוֵּ (36) :מ ֲער ֵֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת
ָלנוּ | ְ
ַחל וְ ַעד ַה ִגּ ְל ָעד לֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָה
אַרנֹן וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ַבּנּ ַ
ַחל ְ
נַ
ָתן יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָפנֵינוּ(37) :
ֲא ֶשׁר ָשׂ ְג ָבה ִמ ֶמּנּוּ | ֶאת ַהכֹּל נ ַ
ַחל ַיבֹּק וְ ָע ֵרי ָה ָהר
ַרק ֶאל ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן לֹא ָק ָר ְב ָתּ | ָכּל יַד נ ַ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ:
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ֵפן ַונּ ַ
)ַ (1ונּ ֶ
אתנוּ הוּא
ֵצא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ֵ
ַעל ֶדּ ֶר ְך ַה ָבּ ָשׁן | ַויּ ֵ
ירא
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי אַל ִתּ ָ
וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶא ְד ֶר ִעיַ (2) :ויּ ֶ
אַרצוֹ | וְ ָע ִשׂ ָ
ית לּוֹ
ָת ִתּי אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ וְ ֶאת ְ
ָד ָך נ ַ
אֹתוֹ ִכּי ְבי ְ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן(3) :
ית ְל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ָדנוּ גַּם ֶאת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ |
וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּי ֵ
ַכּהוּ ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִריד (4) :וַנִּ ְלכֹּד ֶאת ָכּל ָע ָריו ָבּ ֵעת
ַונּ ֵ
ַה ִהוא לֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָה ֲא ֶשׁר לֹא ָל ַק ְחנוּ ֵמ ִא ָתּם | ִשׁ ִשּׁים ִעיר
אַרגֹּב ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁןָ (5) :כּל ֵא ֶלּה ָע ִרים ְבּצֻרוֹת
ָכּל ֶח ֶבל ְ
יח | ְל ַבד ֵמ ָע ֵרי ַה ְפּ ָר ִזי ַה ְר ֵבּה ְמאֹד:
וּב ִר ַ
חוֹמה ְגב ָֹהה ְדּ ָל ַתיִ ם ְ
ָ
אוֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂינוּ ְל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן | ַה ֲח ֵרם
ַח ֵרם ָ
)ַ (6ונּ ֲ
וּשׁ ַלל ֶה ָע ִרים
ָשׁים וְ ַה ָטּף (7) :וְ ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
ָכּל ִעיר ְמ ִתם ַהנּ ִ
אָרץ ִמיַּד ְשׁנֵי ַמ ְל ֵכי
ַבּזּוֹנוּ ָלנוּ (8) :וַנִּ ַקּח ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֶאת ָה ֶ
אַרנֹן ַעד ַהר ֶח ְרמוֹן(9) :
ַר ֵדּן | ִמנּ ַ
ַחל ְ
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ִצידֹנִ ים יִ ְק ְראוּ ְל ֶח ְרמוֹן ִשׂ ְריֹן | וְ ָה ֱאמ ִֹרי יִ ְק ְראוּ לוֹ ְשׂנִ יר(10) :
כֹּל ָע ֵרי ַה ִמּישֹׁר וְ ָכל ַה ִגּ ְל ָעד וְ ָכל ַה ָבּ ָשׁן ַעד ַס ְל ָכה וְ ֶא ְד ֶר ִעי | ָע ֵרי
ֶתר
ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁןִ (11) :כּי ַרק עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן נִ ְשׁאַר ִמיּ ֶ
ָה ְר ָפ ִאים ִהנֵּה ַע ְרשׂוֹ ֶע ֶרשׂ ַבּ ְרזֶל ֲהלֹה ִהוא ְבּ ַר ַבּת ְבּ ֵני ַעמּוֹן |
אַמּת ִאישׁ(12) :
אַר ַבּע אַמּוֹת ָר ְח ָבּהּ ְבּ ַ
אָר ָכּהּ וְ ְ
ֵתּ ַשׁע אַמּוֹת ְ

ַחל
ָר ְשׁנוּ ָבּ ֵעת ַה ִהוא | ֵמ ֲער ֵֹער ֲא ֶשׁר ַעל נ ַ
אָרץ ַהזֹּאת י ַ
וְ ֶאת ָה ֶ
ֶתר
ָדי (13) :וְ י ֶ
ֻאוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
ָת ִתּי ָלר ֵ
ַח ִצי ַהר ַה ִגּ ְל ָעד וְ ָע ָריו נ ַ
אַרנֹן ו ֲ
ְ
ָת ִתּי ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
ַשּׁה | כֹּל
ַה ִגּ ְל ָעד וְ ָכל ַה ָבּ ָשׁן ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג נ ַ
ָאיר
אַרגֹּב ְל ָכל ַה ָבּ ָשׁן ַההוּא יִ ָקּ ֵרא ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים (14) :י ִ
ֶח ֶבל ָה ְ
שׁוּרי וְ ַה ַמּע ָ
אַרגֹּב ַעד ְגּבוּל ַה ְגּ ִ
ַשּׁה ָל ַקח ֶאת ָכּל ֶח ֶבל ְ
ֶבּן ְמנ ֶ
ֲכ ִתי |
ָאיר ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
וַיִּ ְק ָרא א ָֹתם ַעל ְשׁמוֹ ֶאת ַה ָבּ ָשׁן ַחוֹּת י ִ
ָת ִתּי ִמן
ָדי נ ַ
ֻאוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
ָת ִתּי ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד (16) :וְ ָלר ֵ
וּל ָמ ִכיר נ ַ
)ְ (15
ַחל ְגּבוּל
וּגבֻל | וְ ַעד ַיבֹּק ַהנּ ַ
ַחל ְ
תּוֹך ַהנּ ַ
אַרנֹן ְ
ַחל ְ
ַה ִגּ ְל ָעד וְ ַעד נ ַ
ֲר ָבה
ֶרת וְ ַעד יָם ָהע ָ
וּגבֻל | ִמ ִכּנּ ֶ
ַר ֵדּן ְ
ֲר ָבה וְ ַהיּ ְ
ְבּנֵי ַעמּוֹן (17) :וְ ָהע ָ
ָא ַצו ֶא ְת ֶכם
אַשׁדֹּת ַה ִפּ ְסגָּה ִמ ְז ָר ָחה (18) :ו ֲ
יָם ַה ֶמּ ַלח ַתּ ַחת ְ
אָרץ
ָתן ָל ֶכם ֶאת ָה ֶ
יכם נ ַ
ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר | יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל
לוּצים ַתּ ַע ְברוּ ִל ְפנֵי ֲא ֵח ֶ
ַהזֹּאת ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֲח ִ
ֵכם י ַ
וּמ ְקנ ֶ
יכם וְ ַט ְפּ ֶכם ִ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִמ ְקנֶה
ְבּנֵי ָחיִ לַ (19) :רק נְ ֵשׁ ֶ
יח
ָת ִתּי ָל ֶכםַ (20) :עד ֲא ֶשׁר יָנִ ַ
יכם ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵשׁבוּ ְבּ ָע ֵר ֶ
ַרב ָל ֶכם | י ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
ָרשׁוּ גַם ֵהם ֶאת ָה ֶ
יכם ָכּ ֶכם וְ י ְ
יְ הוָה ַל ֲא ֵח ֶ
ֻשּׁתוֹ ֲא ֶשׁר
ַר ֵדּן | וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ִליר ָ
יכם נ ֵֹתן ָל ֶהם ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
ֵיתי ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר |
הוֹשׁוּע ִצוּ ִ
ַ
ָת ִתּי ָל ֶכם (21) :וְ ֶאת יְ
נַ
ֶיך ָהרֹאֹת ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵעינ ָ
יכם ִל ְשׁנֵי
אַתּה
ֲשׂה יְ הוָה ְל ָכל ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶשׁר ָ
ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ֵכּן ַיע ֶ
יכם הוּא ַהנִּ ְל ָחם
יראוּם | ִכּי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ע ֵֹבר ָשׁ ָמּה (22) :לֹא ִתּ ָ
) (23ו ֶ
ָל ֶכם:
ָא ְת ַחנַּן ֶאל יְ הוָה | ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר(24) :
ָד ְל ָך וְ ֶאת
לּוֹת ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַע ְב ְדּ ָך ֶאת גּ ְ
אַתּה ַה ִח ָ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ַי ֲע ֶשׂה
וּב ֶ
ָקה | ֲא ֶשׁר ִמי ֵאל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ָד ָך ַה ֲחז ָ
יְ
אָרץ
יך וְ ִכ ְגבוּר ֶֹת ָךֶ (25) :א ְע ְבּ ָרה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ֲשׂ ָ
ְכ ַמע ֶ
ַר ֵדּן | ָה ָהר ַהטּוֹב ַהזֶּה וְ ַה ְלּ ָבנוֹן(26) :
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַה ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי
וַיִּ ְת ַע ֵבּר יְ הוָה ִבּי ְל ַמ ַענְ ֶכם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ָלי | ַויּ ֶ
ֲלה רֹאשׁ
תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה (27) :ע ֵ
ַרב ָל ְך אַל ֶ
וּר ֵאה
וּמ ְז ָר ָחה ְ
ימנָה ִ
ָמּה וְ ָצפֹנָה וְ ֵת ָ
ֶיך י ָ
ַה ִפּ ְסגָּה וְ ָשׂא ֵעינ ָ
ֶיך | ִכּי לֹא ַת ֲעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
ְב ֵעינ ָ
הוֹשׁ ַע
ַר ֵדּן ַהזֶּה (28) :וְ ַצו ֶאת יְ ֻ
אַמּ ֵצהוּ | ִכּי הוּא ַי ֲעבֹר ִל ְפנֵי ָה ָעם ַהזֶּה וְ הוּא יַנְ ִחיל
וְ ַח ְזּ ֵקהוּ וְ ְ
ֵשׁב ַבּגָּיְ א מוּל ֵבּית
אָרץ ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאהַ (29) :ונּ ֶ
אוֹתם ֶאת ָה ֶ
ָ
ְפּעוֹר:
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) (1וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ַמע ֶאל ַה ֻח ִקּים וְ ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת
אתם וִ ִ
וּב ֶ
אָנ ִֹכי ְמ ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת | ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
יכם נ ֵֹתן ָל ֶכם (2) :לֹא ת ִֹספוּ ַעל
ָה ֶ
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ | ִל ְשׁמֹר ֶאת
ֵיכם
יכם ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכםֵ (3) :עינ ֶ
ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָהרֹאֹת ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ְבּ ַב ַעל ְפּעוֹר | ִכּי ָכל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
יך ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך(4) :
אַח ֵרי ַב ַעל ְפּעוֹר ִה ְשׁ ִמידוֹ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָה ַל ְך ֲ
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם(5) :
יכם | ַחיִּ ים כּ ְ
אַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוַּנִ י יְ הוָה ֱאל ָֹהי
ְר ֵאה ִל ַמּ ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ֻח ִקּים ִ
אַתּם ָבּ ִאים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ(6) :
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
| ַלעֲשׂוֹת ֵכּן ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ַת ֶכם ְל ֵעינֵי ָה ַע ִמּים |
וּבינ ְ
יתם ִכּי ִהוא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם ִ
ְ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַוע ִ
אָמרוּ ַרק ַעם ָח ָכם
ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְמעוּן ֵאת ָכּל ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה וְ ְ
וְ נָבוֹן ַהגּוֹי ַהגָּדוֹל ַהזֶּהִ (7) :כּי ִמי גוֹי גָּדוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֱאל ִֹהים
וּמי גּוֹי
ְקר ִֹבים ֵא ָליו | ַכּיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָכל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליוִ (8) :
תּוֹרה ַהזֹּאת
יקם | ְכּכֹל ַה ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ַצ ִדּ ִ
גָּדוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֻח ִקּים ִ
וּשׁמֹר ַנ ְפ ְשׁ ָך
ֵיכם ַהיּוֹםַ (9) :רק ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ְ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
וּפן ָיסוּרוּ
ֶיך ֶ
ְמאֹד ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינ ָ
ֶיך (10) :יוֹם
ֶיך וְ ִל ְבנֵי ָבנ ָ
הוֹד ְע ָתּם ְל ָבנ ָ
ֶיך | וְ ַ
ִמ ְלּ ָב ְב ָך כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
יך ְבּח ֵֹרב ֶבּ ֱאמֹר יְ הוָה ֵא ַלי ַה ְק ֶהל
ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַשׁ ִמ ֵעם ֶאת ְדּ ָב ָרי | ֲא ֶשׁר יִ ְל ְמדוּן ְליִ ְראָה א ִֹתי
ִלי ֶאת ָה ָעם וְ ְ
ֵיהם יְ ַל ֵמּדוּן:
ָמים ֲא ֶשׁר ֵהם ַחיִּ ים ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶאת ְבּנ ֶ
ָכּל ַהיּ ִ
ַתּ ַע ְמדוּן ַתּ ַחת ָה ָהר | וְ ָה ָהר בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ ַעד ֵלב
ַתּ ְק ְרבוּן ו ַ
) (11ו ִ
תּוֹך
יכם ִמ ְ
ֲר ֶפל (12) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ח ֶֹשׁ ְך ָענָן ַוע ָ
וּתמוּנָה ֵאינְ ֶכם ר ִֹאים
אַתּם שׁ ְֹמ ִעים ְ
ָה ֵאשׁ | קוֹל ְדּ ָב ִרים ֶ
זוּל ִתי קוֹלַ (13) :ו ַיּגֵּד ָל ֶכם ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם
ָ
ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים | וַיִּ ְכ ְתּ ֵבם ַעל ְשׁנֵי לֻחוֹת ֲא ָבנִ ים(14) :
ַלעֲשׂוֹת ע ֶ
וְ א ִֹתי ִצוָּה יְ הוָה ָבּ ֵעת ַה ִהוא ְל ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם ֻח ִקּים ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים |
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ַל ֲעשׂ ְֹת ֶכם א ָֹתם ָבּ ֶ
יתם ָכּל ְתּמוּנָה
יכם | ִכּי לֹא ְר ִא ֶ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
) (15וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹד ְלנ ְ
תּוֹך ָה ֵאשֶׁ (16) :פּן ַתּ ְשׁ ִחתוּן
יכם ְבּח ֵֹרב ִמ ְ
ְבּיוֹם ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
ָכר אוֹ נְ ֵק ָבה:
יתם ָל ֶכם ֶפּ ֶסל ְתּמוּנַת ָכּל ָס ֶמל | ַתּ ְבנִ ית ז ָ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
)ַ (17תּ ְבנִ ית ָכּל ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
אָרץ | ַתּ ְבנִ ית ָכּל ִצפּוֹר ָכּנָף ֲא ֶשׁר
ָתּעוּף ַבּ ָשּׁ ָמיִ םַ (18) :תּ ְבנִ ית ָכּל ר ֵֹמשׂ ָבּ ֲא ָד ָמה | ַתּ ְבנִ ית ָכּל ָדּגָה

ֶיך ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה
וּפן ִתּ ָשּׂא ֵעינ ָ
ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ָלאָ ֶרץֶ (19) :
כּוֹכ ִבים כֹּל ְצ ָבא
ָר ַח וְ ֶאת ַה ָ
ית ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ֶאת ַהיּ ֵ
וְ ָר ִא ָ
ית ָל ֶהם ַוע ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ נִ ַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ֲב ְד ָתּם | ֲא ֶשׁר ָח ַלק יְ הוָה
יך א ָֹתם ְלכֹל ָה ַע ִמּים ַתּ ַחת ָכּל ַה ָשּׁ ָמיִ ם (20) :וְ ֶא ְת ֶכם
ֱאל ֶֹה ָ
ַיּוֹצא ֶא ְת ֶכם ִמכּוּר ַה ַבּ ְרזֶל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ִל ְהיוֹת לוֹ
ָל ַקח יְ הוָה ו ִ
ְל ַעם נ ֲ
יכם |
ַח ָלה ַכּיּוֹם ַהזֶּה (21) :וַיהוָה ִה ְתאַנֶּף ִבּי ַעל ִדּ ְב ֵר ֶ
וֹבה
אָרץ ַהטּ ָ
וּל ִב ְל ִתּי בֹא ֶאל ָה ֶ
ַר ֵדּן ְ
וַיִּ ָשּׁ ַבע ְל ִב ְל ִתּי ָע ְב ִרי ֶאת ַהיּ ְ
אָרץ
ַח ָלהִ (22) :כּי אָנ ִֹכי ֵמת ָבּ ֶ
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת
אַתּם ע ְֹב ִרים וִ ִ
ַר ֵדּן | וְ ֶ
ַהזֹּאת ֵאינֶנִּ י ע ֵֹבר ֶאת ַהיּ ְ
טּוֹבה ַהזֹּאתִ (23) :ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן ִתּ ְשׁ ְכּחוּ ֶאת ְבּ ִרית
אָרץ ַה ָ
ָה ֶ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ָל ֶכם ֶפּ ֶסל ְתּמוּנַת
ֲשׂ ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִע ָמּ ֶכם | ַוע ִ
יך ֵאשׁ א ְֹכ ָלה
יךִ (24) :כּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
כֹּל ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוּא | ֵאל ַקנָּא:
אָרץ | וְ ִה ְשׁ ַח ֶתּם
נוֹשׁנְ ֶתּם ָבּ ֶ
וּבנֵי ָבנִ ים וְ ַ
תוֹליד ָבּנִ ים ְ
)ִ (25כּי ִ
יך
יתם ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאלֹ ֶה ָ
ֲשׂ ֶ
יתם ֶפּ ֶסל ְתּמוּנַת כֹּל ַוע ִ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
אָרץ
ְל ַה ְכ ִעיסוַֹ (26) :ה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ֹאבדוּן ַמ ֵהר ֵמ ַעל ָה ֶ
ִכּי אָבֹד תּ ֵ
יה ִכּי ִה ָשּׁ ֵמד
ַר ֵדּן ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ | לֹא ַת ֲא ִריכֻן ָי ִמים ָע ֶל ָ
ַהיּ ְ
אַר ֶתּם ְמ ֵתי
ִתּ ָשּׁ ֵמדוּן (27) :וְ ֵה ִפיץ יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ִמּים | וְ נִ ְשׁ ְ
ִמ ְס ָפּר ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ נ ֵ
ֲב ְד ֶתּם
ַהג יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּהַ (28) :וע ַ
ָא ֶבן ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְראוּן וְ לֹא
אָדם | ֵעץ ו ֶ
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
ָשׁם ֱאל ִֹהים ַמע ֵ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם ֶאת
יחןִ (29) :
ֹאכלוּן וְ לֹא יְ ִר ֻ
יִ ְשׁ ְמעוּן וְ לֹא י ְ
ַפ ֶשׁ ָך:
וּב ָכל נ ְ
את | ִכּי ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וּמ ָצ ָ
יך ָ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמים
אַח ִרית ַהיּ ִ
אוּך כֹּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ְבּ ֲ
וּמ ָצ ָ
)ַ (30בּ ַצּר ְל ָך ְ
יך וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקֹלוִֹ (31) :כּי ֵאל ַרחוּם
וְ ַשׁ ְב ָתּ ַעד יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ָך | וְ לֹא יִ ְשׁ ַכּח ֶאת ְבּ ִרית
ַשׁ ִח ֶ
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ְ
יך לֹא י ְ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמים ִראשֹׁנִ ים
יך ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ָל ֶהםִ (32) :כּי ְשׁאַל נָא ְלי ִ
ֲאב ֶֹת ָ
ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנ ָ
אָדם ַעל ָהאָ ֶרץ
ֶיך ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ָ
וּל ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַעד ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ֲהנִ ְהיָה ַכּ ָדּ ָבר ַהגָּדוֹל
ְ
ַהזֶּה אוֹ ֲהנִ ְשׁ ַמע ָכּמֹהוֲּ (33) :ה ָשׁ ַמע ָעם קוֹל ֱאל ִֹהים ְמ ַד ֵבּר
אַתּה ַויּ ִ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ָ
ֶחי (34) :אוֹ ֲהנִ ָסּה ֱאל ִֹהים
ִמ ְ
מוֹפ ִתים
וּב ְ
ָלבוֹא ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת ְ
מוֹר ִאים ְגּד ִֹלים | ְכּכֹל
וּב ָ
רוֹע נְ טוּיָה ְ
וּב ְז ַ
ָקה ִ
וּביָד ֲחז ָ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
ְ
אַתּה
ֶיךָ (35) :
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָל ֶכם יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינ ָ

ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִכּי יְ הוָה הוּא ָה ֱאל ִֹהים | ֵאין עוֹד ִמ ְל ַבדּוֹ(36) :
אָרץ ֶה ְר ֲא ָך ֶאת
ַסּ ֶר ָךּ | וְ ַעל ָה ֶ
ֲך ֶאת קֹלוֹ ְלי ְ
ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְשׁ ִמיע ָ
וּד ָב ָריו ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמ ְ
דוֹלה ְ
ִאשּׁוֹ ַה ְגּ ָ
אָהב
תּוֹך ָה ֵאשׁ (37) :וְ ַת ַחת ִכּי ַ
ַיּוֹצ ֲא ָך ְבּ ָפנָיו ְבּכֹחוֹ ַה ָגּדֹל
אַח ָריו | ו ִ
ַרעוֹ ֲ
יך וַיִּ ְב ַחר ְבּז ְ
ֶאת ֲאב ֶֹת ָ
יך |
ֻמים ִמ ְמּ ָך ִמ ָפּ ֶנ ָ
הוֹרישׁ גּוֹיִ ם ְגּד ִֹלים ַו ֲעצ ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ םְ (38) :ל ִ
אַר ָצם נ ֲ
ָד ְע ָתּ
ַח ָלה ַכּיּוֹם ַהזֶּה (39) :וְ י ַ
יא ָך ָל ֶתת ְל ָך ֶאת ְ
ַל ֲה ִב ֲ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִכּי יְ הוָה הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ַהיּוֹם ו ֲ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת | ֵאין עוֹד (40) :וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ֻח ָקּיו
ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ֶיך
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
וֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר יִ ַ
וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
יך
ָמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך י ִ
וּל ַמ ַען ַתּ ֲא ִר ְ
יך | ְ
אַח ֶר ָ
ֲ
נ ֵֹתן ְל ָך ָכּל ַהיּ ִ
ָמים:
ַר ֵדּן | ִמ ְז ְר ָחה ָשׁ ֶמשׁ:
ַב ִדּיל מ ֶֹשׁה ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
) (41אָז י ְ
רוֹצ ַח ֲא ֶשׁר יִ ְר ַצח ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְ הוּא
)ָ (42לנֻס ָשׁ ָמּה ֵ
אַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל
לֹא שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם | וְ נָס ֶאל ַ
ֻאוּבנִ י | וְ ֶאת
ָחיֶ (43) :את ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישֹׁר ָלר ֵ
וָ
ַשּׁי (44) :וְ זֹאת
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ַל ְמנ ִ
ָדי וְ ֶאת ָ
ָראמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ַלגּ ִ
ַה ָ
תּוֹרה | ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (45) :א ֶלּה ָה ֵעדֹת
וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים | ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַר ֵדּן ַבּגַּיְ א מוּל ֵבּית ְפּעוֹר
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ םְ (46) :בּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ְבּ ֵצ ָ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן | ֲא ֶשׁר ִה ָכּה
ְבּ ֶא ֶרץ ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
אַרצוֹ
ירשׁוּ ֶאת ְ
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם (47) :וַיִּ ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵצ ָ
מ ֶֹשׁה ְ
וְ ֶאת ֶא ֶרץ עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ְשׁנֵי ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר
ַחל אַ ְרנֹן
ַר ֵדּן | ִמ ְז ַרח ָשׁ ֶמשֵׁ (48) :מ ֲער ֵֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת נ ַ
ַהיּ ְ
ַר ֵדּן
ֲר ָבה ֵע ֶבר ַהיּ ְ
וְ ַעד ַהר ִשׂיאֹן הוּא ֶח ְרמוֹן (49) :וְ ָכל ָהע ָ
אַשׁדֹּת ַה ִפּ ְסגָּה:
ֲר ָבה | ַתּ ַחת ְ
ִמ ְז ָר ָחה וְ ַעד יָם ָהע ָ
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ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (1וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
יכם ַהיּוֹם |
אָז ֵנ ֶ
ֶאת ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי דּ ֵֹבר ְבּ ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַל ֲעשׂ ָֹתם (2) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ָכּ ַרת
וּל ַמ ְד ֶתּם א ָֹתם ְ
ְ
ִע ָמּנוּ ְבּ ִרית ְבּח ֵֹרב (3) :לֹא ֶאת ֲאב ֵֹתינוּ ָכּ ַרת יְ הוָה ֶאת ַה ְבּ ִרית
ַחנוּ ֵא ֶלּה פֹה ַהיּוֹם כּ ָ
ַהזֹּאת | ִכּי ִא ָתּנוּ ֲאנ ְ
ֻלּנוּ ַחיִּ יםָ (4) :פּנִ ים
תּוֹך ָה ֵאשׁ (5) :אָנ ִֹכי ע ֵֹמד ֵבּין
ְבּ ָפנִ ים ִדּ ֶבּר יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם ָבּ ָהר ִמ ְ

ֵיכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ְל ַה ִגּיד ָל ֶכם ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה | ִכּי
וּבינ ֶ
יְ הוָה ֵ
אָנ ִֹכי
יתם ָבּ ָהר ֵלאמֹר(6) :
ֲל ֶ
אתם ִמ ְפּנֵי ָה ֵאשׁ וְ לֹא ע ִ
יְ ֵר ֶ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
את ָ
הוֹצ ִ
יך ֲא ֶשׁר ֵ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים| :
ֲשׂה ְל ָך
) (7לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָפּ ָנ ַי (8) :לֹא ַתע ֶ
ַא ֶשׁר ָבּאָ ֶרץ ִמ ָתּ ַחת |
ֶפ ֶסל ָכּל ְתּמוּנָה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ו ֲ
ַא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ָל ֶ
וֲ
אָרץ (9) :לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם וְ לֹא
יך ֵאל ַקנָּא פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל
ָת ָע ְב ֵדם | ִכּי אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָבּנִ ים וְ ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים ְלשֹׂנְ אָי (10) | :וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד
לֹא
וֹתי קרי[(11) :
וּלשׁ ְֹמ ֵרי מצותו ] ִמ ְצ ָ
ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
ֹה ַבי ְ
ַקּה יְ הוָה ֵאת
יך ַל ָשּׁוְ א | ִכּי לֹא יְ נ ֶ
ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ָ (12שׁמֹור ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ֶאת ְשׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א:
ָמים ַתּ ֲעבֹד
יךֵ (13) :שׁ ֶשׁת י ִ
ְל ַק ְדּשֹׁו | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך |
יעי ַשׁ ָבּת ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אכ ֶתּ ָך (14) :וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ית ָכּל ְמ ַל ְ
וְ ָע ִשׂ ָ
שׁוֹר ָך
ַא ָמ ֶת ָך וְ ְ
לֹא ַתע ֶ
וּב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
אכה ָ
ֲשׂה ָכל ְמ ָל ָ
נוּח ַע ְב ְדּ ָך
יך ְל ַמ ַען ָי ַ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ַחמ ְֹר ָך וְ ָכל ְבּ ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ג ְ
וֲ
ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ֹוך (15) | :וְ ז ַ
ָכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
ַא ָמ ְת ָך ָכּמ ָ
וֲ
וּב ְזר ַֹע נְ טוּיָה ַעל ֵכּן ִצוְּ ָך
ָקה ִ
יך ִמ ָשּׁם ְבּיָד ֲחז ָ
ַויּ ִֹצ ֲא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ַ (16כּ ֵבּד ֶאת
יך ַלעֲשׂוֹת ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ֶאת ִא ֶמּ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך
ָמ ָ
ַא ִריכֻן י ֶ
יך | ְל ַמ ַען י ֲ
אָב ָ
ִ
יך נ ֵֹתן ָל ְך:
יטב ָל ְך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּ ְל ַמ ַען יִ ַ
וְ לֹא
) (18וְ לֹא ִתּנְ אָף(19) | :
) (17לֹא ִתּ ְר ָצח:
ֲך ֵעד ָשׁוְ א (21) :וְ לֹא ַת ְחמֹד
ִתּ ְגנֹב (20) :וְ לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ַא ָמתוֹ
וְ לֹא ִת ְתאַוֶּה ֵבּית ֵר ֶע ָך ָשׂ ֵדהוּ וְ ַע ְבדּוֹ ו ֲ
ֵא ֶשׁת ֵר ֶע ָך |
ַחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶע ָךֶ (22) :את ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר
שׁוֹרוֹ ו ֲ
ֲר ֶפל קוֹל
תּוֹך ָה ֵאשׁ ֶה ָענָן וְ ָהע ָ
יְ הוָה ֶאל ָכּל ְק ַה ְל ֶכם ָבּ ָהר ִמ ְ
ָסף | וַיִּ ְכ ְתּ ֵבם ַעל ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים וַיִּ ְתּנֵם ֵא ָלי:
גָּדוֹל וְ לֹא י ָ
תּוֹך ַהח ֶֹשׁ ְך וְ ָה ָהר בֹּ ֵער ָבּ ֵאשׁ |
ֲכם ֶאת ַהקּוֹל ִמ ְ
) (23וַיְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמע ֶ
ֹאמרוּ ֵהן
ֵיכםַ (24) :ותּ ְ
יכם וְ ִז ְקנ ֶ
אשׁי ִשׁ ְב ֵט ֶ
ַתּ ְק ְרבוּן ֵא ַלי ָכּל ָר ֵ
וִ
ֶה ְראָנוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ְכּבֹדוֹ וְ ֶאת גּ ְ
ָדלוֹ וְ ֶאת קֹלוֹ ָשׁ ַמ ְענוּ
אָדם
תּוֹך ָה ֵאשׁ | ַהיּוֹם ַהזֶּה ָר ִאינוּ ִכּי יְ ַד ֵבּר ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
ִמ ְ
ֹאכ ֵלנוּ ָה ֵאשׁ ַה ְגּד ָֹלה ַהזֹּאת |
ָחי (25) :וְ ַע ָתּה ָל ָמּה נָמוּת ִכּי ת ְ
וָ
ַחנוּ ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת קוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ עוֹד ו ָ
ָמ ְתנוּ:
ִאם י ְֹס ִפים ֲאנ ְ
)ִ (26כּי ִמי ָכל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע קוֹל ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים ְמ ַד ֵבּר
וּשׁ ָמע ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
אַתּה ֲ
ֶחיְ (27) :ק ַרב ָ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ָכּמֹנוּ ַויּ ִ
ִמ ְ

אַתּ ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֵלינוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | וְ ְ
י ַ
יך וְ ָשׁ ַמ ְענוּ וְ ָע ִשׂינוּ (28) :וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֶאת
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֵא ֶל ָ
קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת
יכם ְבּ ַד ֶבּ ְר ֶכם ֵא ָלי | ַויּ ֶ
יטיבוּ ָכּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּרוּ:
יך ֵה ִ
קוֹל ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
)ִ (29מי יִ ֵתּן וְ ָהיָה ְל ָב ָבם זֶה ָל ֶהם ְליִ ְראָה א ִֹתי וְ ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל
ֵיהם ְלע ָֹלםֵ (30) :ל ְך
יטב ָל ֶהם וְ ִל ְבנ ֶ
ָמים | ְל ַמ ַען יִ ַ
וֹתי ָכּל ַהיּ ִ
ִמ ְצ ַ
אַתּה פֹּה ֲעמֹד ִע ָמּ ִדי
יכם (31) :וְ ָ
אָה ֵל ֶ
ֱאמֹר ָל ֶהם | שׁוּבוּ ָל ֶכם ְל ֳ
יך ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר
וֲ
ַא ַד ְבּ ָרה ֵא ֶל ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ָל ֶהם ְל ִר ְשׁ ָתּהּ(32) :
ְתּ ַל ְמּ ֵדם | וְ ָעשׂוּ ָב ֶ
יכם ֶא ְת ֶכם | לֹא
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַלעֲשׂוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְ
ָמין ְ
ָת ֻסרוּ י ִ
וּשׂמֹאלְ (33) :בּ ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
יכם ֶא ְת ֶכם ֵתּ ֵלכוּ | ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּן וְ טוֹב ָל ֶכם וְ ַה ֲא ַר ְכ ֶתּם
ֱאל ֵֹה ֶ
ירשׁוּן:
אָרץ ֲא ֶשׁר ִתּ ָ
ָמים ָבּ ֶ
יִ
Deuteronomy Chapter 6
) (1וְ זֹאת ַה ִמּ ְצוָה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
אַתּם ע ְֹב ִרים
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
יכם ְל ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם | ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
יך ִל ְשׁמֹר ֶאת
ירא ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהְּ (2) :ל ַמ ַען ִתּ ָ
וּבנְ ָך ֶ
אַתּה ִ
ֶך ָ
וֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
וּבן ִבּנְ ָך כֹּל
וּמ ְצ ָ
ָכּל ֻחקּ ָֹתיו ִ
יך (3) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ
ָמ ָ
ַא ִרכֻן י ֶ
וּל ַמ ַען י ֲ
ֶיך | ְ
יְ ֵמי ַחיּ ָ
ַא ֶשׁר ִתּ ְרבּוּן ְמאֹד | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ ה ָוה
יטב ְל ָך ו ֲ
ַלעֲשׂוֹת ֲא ֶשׁר יִ ַ
וּד ָבשׁ:
ָבת ָח ָלב ְ
יך ָל ְך ֶא ֶרץ ז ַ
ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
אָה ְב ָתּ ֵאת
)ְ (4שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל | יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ יְ הוָה ֶא ָחד (5) :וְ ַ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך (6) :וְ ָהיוּ
וּב ָכל נ ְ
יך | ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ַפ ְשׁ ָך ְ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַעל ְל ָב ֶב ָך(7) :
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך
ית ָך ְ
ֶיך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם | ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
וְ ִשׁנַּנְ ָתּם ְל ָבנ ָ
ָד ָך | וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹת
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶ
קוּמ ָךְ (8) :
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
ְ
יך(10) :
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזֹת ֵבּ ֶ
ֶיךְ (9) :
ֵבּין ֵעינ ָ
יך ֶאל ָה ֶ
יך
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ ָהיָה ִכּי יְ ִב ֲ
וּל ַי ֲעקֹב ָל ֶתת ָל ְך | ָע ִרים ְגּדֹלֹת וְ טֹבֹת ֲא ֶשׁר
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ְל ְ
את וּבֹרֹת
וּב ִתּים ְמ ֵל ִאים ָכּל טוּב ֲא ֶשׁר לֹא ִמ ֵלּ ָ
יתָ (11) :
לֹא ָבנִ ָ
ֵיתים ֲא ֶשׁר לֹא ָנ ָט ְע ָתּ |
צוּבים ֲא ֶשׁר לֹא ָח ַצ ְב ָתּ ְכּ ָר ִמים וְ ז ִ
ֲח ִ
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתִּ (12) :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת יְ הוָה | ֲא ֶשׁר
וְ ַ

יך
ֲב ִדיםֶ (13) :את יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יא ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
הוֹצ ֲ
ִ
אַח ֵרי
וּב ְשׁמוֹ ִתּ ָשּׁ ֵב ַע (14) :לֹא ֵת ְלכוּן ֲ
ירא וְ אֹתוֹ ַת ֲעבֹד | ִ
ִתּ ָ
יבוֹת ֶ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | ֵמ ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ
יכםִ (15) :כּי
יך ָבּ ְך
ֶח ֶרה אַף יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך | ֶפּן י ֱ
ֵאל ַקנָּא יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יד ָך ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה (16) :לֹא ְתנַסּוּ ֶאת יְ הוָה
וְ ִה ְשׁ ִמ ְ
יכם | ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ִסּ ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ַבּ ַמּ ָסּהָ (17) :שׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאת
ית
ָך (18) :וְ ָע ִשׂ ָ
יכם | וְ ֵעד ָֹתיו וְ ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר ִצוּ ְ
ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָר ְשׁ ָתּ ֶאת
את וְ י ַ
וּב ָ
יטב ָל ְך ָ
ָשׁר וְ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְל ַמ ַען יִ ַ
ַהיּ ָ
יךַ (19) :ל ֲהדֹף ֶאת ָכּל
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
ָה ֶ
אָל ָך ִבנְ ָך
ֶיך | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָהִ (20) :כּי יִ ְשׁ ְ
יך ִמ ָפּנ ָ
אֹיְ ֶב ָ
ָמ ָחר ֵלאמֹר | ָמה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ ה ָוה
ֲב ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה
אָמ ְר ָתּ ְל ִבנְ ָך ע ָ
ֱאל ֵֹהינוּ ֶא ְת ֶכם (21) :וְ ַ
ָקה (22) :וַיִּ ֵתּן
יאנוּ יְ הוָה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲחז ָ
ַיּוֹצ ֵ
ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ו ִ
יְ הוָה אוֹתֹת וּמ ְֹפ ִתים ְגּד ִֹלים וְ ָר ִעים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ַפ ְרעֹה ְ
וּב ָכל
הוֹציא ִמ ָשּׁם | ְל ַמ ַען ָה ִביא א ָֹתנוּ
אוֹתנוּ ִ
ֵבּיתוֹ ְל ֵעינֵינוּ (23) :וְ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֵֹתינוּ (24) :וַיְ ַצוֵּנוּ יְ הוָה
ָל ֶתת ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ְליִ ְראָה ֶאת יְ הוָה ֱאלֹ ֵהינוּ |
וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה
ָמים ְל ַחיּ ֵֹתנוּ ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּהְ (25) :
ְלטוֹב ָלנוּ ָכּל ַהיּ ִ
ָלּנוּ | ִכּי נִ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ִל ְפנֵי יְ הוָה
ֱאל ֵֹהינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ:
Deuteronomy Chapter 7
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
יך ֶאל ָה ֶ
יא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ִ (1כּי יְ ִב ֲ
ָשׁי וְ ָה ֱאמ ִֹרי
ֶיך ַה ִח ִתּי וְ ַה ִגּ ְרגּ ִ
ָשׁל גּוֹיִ ם ַר ִבּים ִמ ָפּנ ָ
ְל ִר ְשׁ ָתּהּ | וְ נ ַ
ֲצוּמים
בוּסי ִשׁ ְב ָעה גוֹיִ ם ַר ִבּים ַוע ִ
וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
יתם | ַה ֲח ֵרם
ֶיך וְ ִה ִכּ ָ
יך ְל ָפנ ָ
ִמ ֶמּ ָךּ (2) :וּנְ ָתנָם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַתּ ֲח ִרים א ָֹתם לֹא ִת ְכרֹת ָל ֶהם ְבּ ִרית וְ לֹא ְת ָחנֵּם (3) :וְ לֹא
ֶךִ (4) :כּי
וּבתּוֹ לֹא ִת ַקּח ִל ְבנ ָ
ִת ְת ַח ֵתּן ָבּם | ִבּ ְתּ ָך לֹא ִת ֵתּן ִל ְבנוֹ ִ
אַח ַרי וְ ָע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | וְ ָח ָרה אַף יְ הוָה
ָסיר ֶאת ִבּנְ ָך ֵמ ֲ
יִ
ָבּ ֶכם וְ ִה ְשׁ ִמ ְ
יד ָך ַמ ֵהרִ (5) :כּי ִאם כֹּה ַתעֲשׂוּ ָל ֶהם ִמ ְז ְבּח ֵֹתי ֶהם
יהם
יל ֶ
וּפ ִס ֵ
ַדּעוּן ְ
יר ֶהם ְתּג ֵ
ַא ֵשׁ ֵ
וּמ ֵצּב ָֹתם ְתּ ַשׁ ֵבּרוּ | ו ֲ
ִתּתֹּצוּ ַ
יך | ְבּ ָך
אַתּה ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשִׁ (6) :כּי ַעם ָקדוֹשׁ ָ
ֻלּה ִמכֹּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר
יך ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסג ָ
ָבּ ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

ֻבּ ֶכם ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ָח ַשׁק יְ הוָה
) (7לֹא ֵמר ְ
ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
אַתּם ַה ְמ ַעט ִמ ָכּל ָה ַע ִמּיםִ (8) :כּי
ָבּ ֶכם וַיִּ ְב ַחר ָבּ ֶכם | ִכּי ֶ
וּמ ָשּׁ ְמרוֹ ֶאת ַה ְשּׁב ָ
אַה ַבת יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ִ
ֻעה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
ֵמ ֲ
ָקה | וַיִּ ְפ ְדּ ָך ִמ ֵבּית
הוֹציא יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ְבּיָד ֲחז ָ
ִ
ַל ֲאב ֵֹתי ֶכם
יך
ָד ְע ָתּ ִכּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים ִמיַּד ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם (9) :וְ י ַ
עָ
ֹה ָביו
ֶא ָמן שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ְלא ֲ
הוּא ָה ֱאל ִֹהים | ָה ֵאל ַהנּ ֱ
וּמ ַשׁ ֵלּם
וֹתיו קרי[ ְל ֶא ֶלף דּוֹרְ (10) :
וּלשׁ ְֹמ ֵרי מצותו ] ִמ ְצ ָ
ְ
אַחר ְלשֹׂנְ אוֹ ֶאל ָפּנָיו יְ ַשׁ ֶלּם
ְלשֹׂנְ אָיו ֶאל ָפּנָיו ְל ַה ֲא ִבידוֹ | לֹא יְ ֵ
לוֹ (11) :וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ַה ִמּ ְצוָה וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים
ֲשׂוֹתם:
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַלע ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם
) (12וְ ָהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֵאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה ְ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
יך ְל ָך ֶאת ַה ְבּ ִרית וְ ֶאת
יתם א ָֹתם | וְ ָשׁ ַמר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ַר ְכ ָך וְ ִה ְר ֶבּ ָך |
ַא ֵה ְב ָך ֵ
יך (13) :ו ֲ
ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
אַד ָמ ֶת ָך ְדּ ָגנְ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְשׁ ַגר
וּפ ִרי ְ
וּב ַר ְך ְפּ ִרי ִב ְטנְ ָך ְ
ֵ
יך ָל ֶתת
ֶך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך וְ ַע ְשׁ ְתּרֹת צֹאנ ָ
ֲא ָל ֶפ ָ
ֲק ָרה
רוּך ִתּ ְהיֶה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים | לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ָע ָקר ַוע ָ
ָל ְךָ (14) :בּ ְ
וּב ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך (15) :וְ ֵה ִסיר יְ הוָה ִמ ְמּ ָך ָכּל ח ִֹלי | וְ ָכל ַמ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִ ם
ִ
יך(16) :
ימם ָבּ ְך וּנְ ָתנָם ְבּ ָכל שֹׂנְ ֶא ָ
ָד ְע ָתּ לֹא יְ ִשׂ ָ
ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר י ַ
אָכ ְל ָתּ ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך נ ֵֹתן ָל ְך לֹא ָתחֹס
וְ ַ
מוֹקשׁ הוּא ָל ְך:
יהם ִכּי ֵ
יהם | וְ לֹא ַת ֲעבֹד ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ֲל ֶ
ֵעינְ ָך ע ֵ
יכה
ֹאמר ִבּ ְל ָב ְב ָך ַר ִבּים ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ִמ ֶמּנִּ י | ֵא ָ
)ִ (17כּי ת ַ
ירא ֵמ ֶהם | ָזכֹר ִתּ ְזכֹּר ֵאת ֲא ֶשׁר
ישׁם (18) :לֹא ִת ָ
הוֹר ָ
אוּכל ְל ִ
ַ
וּל ָכל ִמ ְצ ָריִ םַ (19) :ה ַמּסֹּת ַה ְגּדֹלֹת
יך ְל ַפ ְרעֹה ְ
ָע ָשׂה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָקה וְ ַה ְזּר ַֹע
ֶיך וְ ָהאֹתֹת וְ ַהמּ ְֹפ ִתים וְ ַהיָּד ַה ֲחז ָ
ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינ ָ
ֲשׂה יְ הוָה ֱאל ֶֹהי ָך
יך | ֵכּן ַיע ֶ
הוֹצ ֲא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַהנְּ טוּיָה ֲא ֶשׁר ִ
ֵיהם (20) :וְ גַם ֶאת ַה ִצּ ְר ָעה
ָרא ִמ ְפּנ ֶ
אַתּה י ֵ
ְל ָכל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָ
אָרים וְ ַהנִּ ְס ָתּ ִרים
יך ָבּם | ַעד ֲאבֹד ַהנִּ ְשׁ ִ
יְ ַשׁ ַלּח יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך ֵאל
ֵיהם | ִכּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶיך (21) :לֹא ַת ֲערֹץ ִמ ְפּנ ֶ
ִמ ָפּנ ָ
ֶיך
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל ִמ ָפּנ ָ
ָשׁל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
נוֹרא (22) :וְ נ ַ
גָּדוֹל וְ ָ
יך ַחיַּת
תוּכל ַכּלּ ָֹתם ַמ ֵהר ֶפּן ִתּ ְר ֶבּה ָע ֶל ָ
ַ
ְמ ַעט ְמ ָעט | לֹא
הוּמה ְגד ָֹלה
ֶיך | וְ ָה ָמם ְמ ָ
יך ְל ָפנ ָ
ַה ָשּׂ ֶדה (23) :וּנְ ָתנָם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָך וְ ַה ֲא ַב ְד ָתּ ֶאת ְשׁ ָמם
יהם ְבּי ֶ
ָתן ַמ ְל ֵכ ֶ
ַעד ִה ָשּׁ ְמ ָדם (24) :וְ נ ַ
ֶיך ַעד ִה ְשׁ ִמ ְד ָך א ָֹתם:
ַצּב ִאישׁ ְבּ ָפנ ָ
ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם | לֹא יִ ְתי ֵ
ָהב
יהם ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ | לֹא ַת ְחמֹד ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ילי ֱאל ֵֹה ֶ
)ְ (25פּ ִס ֵ

יך הוּא:
ֲבת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָקשׁ בּוֹ ִכּי תוֹע ַ
יהם וְ ָל ַק ְח ָתּ ָל ְך ֶפּן ִתּוּ ֵ
ֲל ֶ
עֵ
ית ֵח ֶרם ָכּמֹהוּ | ַשׁ ֵקּץ
ית ָך וְ ָהיִ ָ
תוֹע ָבה ֶאל ֵבּ ֶ
) (26וְ לֹא ָת ִביא ֵ
ְתּ ַשׁ ְקּ ֶצנּוּ וְ ַת ֵעב ְתּ ַתע ֶ
ֲבנּוּ ִכּי ֵח ֶרם הוּא:
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)ָ (1כּל ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַל ֲעשׂוֹת | ְל ַמ ַען
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָה ֶ
אתם וִ ִ
וּב ֶ
יתם ָ
וּר ִב ֶ
ִתּ ְחיוּן ְ
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֲך יְ הוָה
ָכ ְר ָתּ ֶאת ָכּל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר הֹ ִליכ ָ
יכם (2) :וְ ז ַ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ְל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ְל ַנסּ ְֹת ָך ָל ַד ַעת
יך זֶה ְ
ֱאל ֶֹה ָ
וֹתיו קרי[ ִאם לֹא(3) :
ֶאת ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ְב ָך ֲה ִת ְשׁמֹר מצותו ] ִמ ְצ ָ
ָדעוּן
ָד ְע ָתּ וְ לֹא י ְ
ַא ִכ ְל ָך ֶאת ַה ָמּן ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ַר ִע ֶב ָך ַויּ ֲ
וַיְ ַענְּ ָך ַויּ ְ
ֲך ִכּי לֹא ַעל ַה ֶלּ ֶחם ְל ַבדּוֹ יִ ְחיֶה ָהאָ ָדם ִכּי
הוֹדע ָ
יך | ְל ַמ ַען ִ
ֲאב ֶֹת ָ
מוֹצא ִפי יְ הוָה יִ ְחיֶה ָה ָ
אָדםִ (4) :שׂ ְמ ָל ְת ָך לֹא ָב ְל ָתה
ַעל ָכּל ָ
ָד ְע ָתּ ִעם
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה (5) :וְ י ַ
יך וְ ַר ְג ְל ָך לֹא ָב ֵצ ָקה | זֶה ְ
ֵמ ָע ֶל ָ
ַסּ ֶר ָךּ(6) :
ְל ָב ֶב ָך | ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר יְ י ֵ
יך ְמי ְ
ַסּר ִאישׁ ֶאת ְבּנוֹ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּליִ ְראָה
יך | ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ְ
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַח ֵלי
טוֹבה | ֶא ֶרץ נ ֲ
יא ָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
יך ְמ ִב ֲ
אֹתוִֹ (7) :כּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ָהרֶ (8) :א ֶרץ ִח ָטּה
וּתהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַבּ ִבּ ְק ָעה ָ
ָמיִ ם ֲע ָינֹת ְ
וּד ָבשֶׁ (9) :א ֶרץ
וּת ֵאנָה וְ ִרמּוֹן | ֶא ֶרץ זֵית ֶשׁ ֶמן ְ
ֶפן ְ
וּשׂע ָֹרה וְ ג ֶ
ְ
ֲא ֶשׁר לֹא ְב ִמ ְס ֵכּנֻת תּ ַ
ֹאכל ָבּהּ ֶל ֶחם לֹא ֶת ְח ַסר כֹּל ָבּהּ | ֶא ֶרץ
אָכ ְל ָתּ
יה ַתּ ְחצֹב נְ ח ֶֹשׁת (10) :וְ ַ
וּמ ֲה ָר ֶר ָ
ֶיה ַב ְרזֶל ֵ
ֲא ֶשׁר ֲא ָבנ ָ
ָתן
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נ ַ
יך ַעל ָה ֶ
וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ | ֵ
יך | ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמֹר
ָל ְךִ (11) :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםֶ (12) :פּן
וֹתיו ִ
ִמ ְצ ָ
וּב ָק ְר ָך
ָשׁ ְב ָתְּ (13) :
טוֹבים ִתּ ְבנֶה וְ י ָ
ִ
וּב ִתּים
אכל וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ | ָ
תֹּ ַ
ָהב יִ ְר ֶבּה ָלּ ְך | וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ָך יִ ְר ֶבּה(14) :
וְ צֹאנְ ָך יִ ְר ְבּיֻן וְ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
יא ָך ֵמ ֶא ֶרץ
מּוֹצ ֲ
יך ַה ִ
וְ ָרם ְל ָב ֶב ָך | וְ ָשׁ ַכ ְח ָתּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
ֲך ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַה ָגּדֹל וְ ַהנּוֹ ָרא
מּוֹליכ ָ
ֲב ִדיםַ (15) :ה ִ
מּוֹציא ְל ָך ַמיִ ם
ָחשׁ ָשׂ ָרף וְ ַע ְק ָרב וְ ִצ ָמּאוֹן ֲא ֶשׁר ֵאין ָמיִ ם | ַה ִ
נָ
ָדעוּן
ִמצּוּר ַה ַח ָלּ ִמישַׁ (16) :ה ַמּ ֲא ִכ ְל ָך ָמן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ית ָך(17) :
אַח ִר ֶ
יט ְב ָך ְבּ ֲ
וּל ַמ ַען ַנסּ ֶֹת ָך ְל ֵה ִ
יך | ְל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ְ
ֲאב ֶֹת ָ
ָדי ָע ָשׂה ִלי ֶאת ַה ַחיִ ל ַהזֶּה(18) :
אָמ ְר ָתּ ִבּ ְל ָב ֶב ָך | כּ ִֹחי וְ ע ֶֹצם י ִ
וְ ַ

יך ִכּי הוּא ַהנּ ֵֹתן ְל ָך כּ ַֹח ַלעֲשׂוֹת ָחיִ ל |
ָכ ְר ָתּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ ז ַ
יך ַכּיּוֹם ַהזֶּה:
ְל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
) (19וְ ָהיָה ִאם ָשׁכ ַֹח ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַח ֵרי
יך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֲ
ית ָל ֶהם | ַה ִעד ִֹתי ָב ֶכם
ֲב ְד ָתּם וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַוע ַ
ֹאבדוּןַ (20) :כּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ הוָה ַמ ֲא ִביד
ַהיּוֹם ִכּי אָבֹד תּ ֵ
יכם ֵכּן ת ֵ
ִמ ְפּ ֵנ ֶ
ֹאבדוּן | ֵע ֶקב לֹא ִת ְשׁ ְמעוּן ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם:
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ַר ֵדּן ָלבֹא ָל ֶר ֶשׁת גּוֹיִ ם
אַתּה ע ֵֹבר ַהיּוֹם ֶאת ַהיּ ְ
)ְ (1שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
וּב ֻצרֹת ַבּ ָשּׁ ָמיִ םַ (2) :עם
ֻמים ִמ ֶמּ ָךּ | ָע ִרים ְגּדֹלֹת ְ
ְגּד ִֹלים ַו ֲעצ ִ
אַתּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמי
ָד ְע ָתּ וְ ָ
אַתּה י ַ
ָקים | ֲא ֶשׁר ָ
ָרם ְבּנֵי ֲענ ִ
גָּדוֹל ו ָ
יך הוּא
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ִכּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַצּב ִל ְפנֵי ְבּנֵי ֲענָק (3) :וְ י ַ
יִ ְתי ֵ
ֶיך |
יעם ְל ָפנ ָ
ָהע ֵֹבר ְל ָפנ ָ
ַכנִ ֵ
ידם וְ הוּא י ְ
ַשׁ ִמ ֵ
ֶיך ֵאשׁ א ְֹכ ָלה הוּא י ְ
אַב ְד ָתּם ַמ ֵהר ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ָל ְך (4) :אַל
הוֹר ְשׁ ָתּם וְ ַה ַ
וְ ַ
ֶיך ֵלאמֹר
יך א ָֹתם ִמ ְלּ ָפנ ָ
ֹאמר ִבּ ְל ָב ְב ָך ַבּ ֲהדֹף יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
תּ ַ
ְבּ ִצ ְד ָק ִתי ֱה ִביאַנִ י יְ הוָה ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
וּב ִר ְשׁ ַעת
אָרץ ַהזֹּאת | ְ
וּבי ֶֹשׁר
ֶיך (5) :לֹא ְב ִצ ְד ָק ְת ָך ְ
ישׁם ִמ ָפּנ ָ
מוֹר ָ
ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה יְ הוָה ִ
אַר ָצם | ִכּי ְבּ ִר ְשׁ ַעת ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה
אַתּה ָבא ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ְ
ְל ָב ְב ָך ָ
וּל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
ֶיך ְ
ישׁם ִמ ָפּנ ָ
מוֹר ָ
יך ִ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי
וּל ַי ֲעקֹב (6) :וְ י ַ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יך ְל ְ
נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
אָרץ ַה ָ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶאת ָה ֶ
טּוֹבה ַהזֹּאת
לֹא ְב ִצ ְד ָק ְת ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָתּהְ (7) :זכֹר אַל ִתּ ְשׁ ַכּח ֵאת
ְל ִר ְשׁ ָתּהּ | ִכּי ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ָ
יך ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר
ֲא ֶשׁר ִה ְק ַצ ְפ ָתּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹא ֶכם ַעד ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ַמ ְמ ִרים
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד בּ ֲ
ָצ ָ
יָ
וּבח ֵֹרב ִה ְק ַצ ְפ ֶתּם ֶאת יְ הוָה | וַיִּ ְתאַנַּף
יתם ִעם יְ הוָהְ (8) :
ֱהיִ ֶ
יְ הוָה ָבּ ֶכם ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכםַ (9) :בּ ֲעל ִֹתי ָה ָה ָרה ָל ַק ַחת לוּחֹת
ָא ֵשׁב ָבּ ָהר
ָה ֲא ָבנִ ים לוּחֹת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם | ו ֵ
וּמיִ ם לֹא
אָכ ְל ִתּי ַ
אַר ָבּ ִעים ַליְ ָלה ֶל ֶחם לֹא ַ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ְ
ָשׁ ִת ִ
יתי (10) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ֵא ַלי ֶאת ְשׁנֵי לוּחֹת ָה ֲא ָבנִ ים ְכּ ֻת ִבים
יהם ְכּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ ה ָוה
ֲל ֶ
ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים | ַוע ֵ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ְבּיוֹם ַה ָקּ ָהל (11) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ
ִע ָמּ ֶכם ָבּ ָהר ִמ ְ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ְ
ָתן יְ הוָה ֵא ַלי ֶאת ְשׁנֵי ֻלחֹת
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה | נ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי קוּם ֵרד ַמ ֵהר
ָה ֲא ָבנִ ים לֻחוֹת ַה ְבּ ִריתַ (12) :ויּ ֶ

את ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ָסרוּ ַמ ֵהר ִמן
הוֹצ ָ
ִמזֶּה ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי
יתם ָעשׂוּ ָל ֶהם ַמ ֵסּ ָכהַ (13) :ויּ ֶ
ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא(14) :
ֵלאמֹר | ָר ִא ִ
ידם וְ ֶא ְמ ֶחה ֶאת ְשׁ ָמם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם |
אַשׁ ִמ ֵ
ֶה ֶרף ִמ ֶמּנִּ י וְ ְ
ָא ֵרד ִמן ָה ָהר
ָא ֶפן ו ֵ
ָרב ִמ ֶמּנּוּ (15) :ו ֵ
אוֹת ָך ְלגוֹי ָעצוּם ו ָ
ֱשׂה ְ
וְ ֶאע ֶ
ָא ֶרא
ָדי (16) :ו ֵ
וּשׁנֵי ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית ַעל ְשׁ ֵתּי י ָ
וְ ָה ָהר בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ | ְ
יתם ָל ֶכם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה |
ֲשׂ ֶ
יכם ע ִ
אתם ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ ִהנֵּה ֲח ָט ֶ
ָא ְתפֹּשׂ
ַס ְר ֶתּם ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶא ְת ֶכם (17) :ו ֶ
ֵיכם(18) :
ָא ַשׁ ְבּ ֵרם ְל ֵעינ ֶ
ָדי | ו ֲ
ָאַשׁ ִל ֵכם ֵמ ַעל ְשׁ ֵתּי י ָ
ִבּ ְשׁנֵי ַה ֻלּחֹת ו ְ
אַר ָבּ ִעים ַליְ ָלה
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ַפּל ִל ְפנֵי יְ הוָה ָכּ ִראשֹׁנָה ְ
ָא ְתנ ַ
וֶ
אָכ ְל ִתּי ַ
ֶל ֶחם לֹא ַ
את ֶכם ֲא ֶשׁר
יתי | ַעל ָכּל ַח ַטּ ְ
וּמיִ ם לֹא ָשׁ ִת ִ
אתם ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְל ַה ְכ ִעיסוִֹ (19) :כּי ָיג ְֹר ִתּי
ֲח ָט ֶ
ֲל ֶ
ִמ ְפּנֵי ָהאַף וְ ַה ֵח ָמה ֲא ֶשׁר ָק ַצף יְ הוָה ע ֵ
יכם ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכם |
אַהרֹן ִה ְתאַנַּף
וּב ֲ
וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֵא ַלי גַּם ַבּ ַפּ ַעם ַה ִהואְ (20) :
אַהרֹן ָבּ ֵעת ַה ִהוא:
ָא ְת ַפּ ֵלּל גַּם ְבּ ַעד ֲ
יְ הוָה ְמאֹד ְל ַה ְשׁ ִמידוֹ | ו ֶ
ָא ְשׂרֹף
יתם ֶאת ָה ֵעגֶל ָל ַק ְח ִתּי ו ֶ
) (21וְ ֶאת ַח ַטּ ְ
ֲשׂ ֶ
את ֶכם ֲא ֶשׁר ע ִ
יטב ַעד ֲא ֶשׁר ַדּק ְל ָע ָפר |
ָאכֹּת אֹתוֹ ָטחוֹן ֵה ֵ
אֹתוֹ ָבּ ֵאשׁ ו ֶ
וּב ַת ְב ֵע ָרה
ַחל ַהיּ ֵֹרד ִמן ָה ָהרְ (22) :
ֲפרוֹ ֶאל ַהנּ ַ
ָאַשׁ ִל ְך ֶאת ע ָ
ו ְ
יתם ֶאת יְ הוָה(23) :
וּב ִק ְברֹת ַה ַתּ ֲאוָה | ַמ ְק ִצ ִפים ֱהיִ ֶ
וּב ַמ ָסּה ְ
ְ
אָרץ
וּרשׁוּ ֶאת ָה ֶ
ֵע ֵלאמֹר עֲלוּ ְ
וּב ְשׁל ַֹח יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ִ
יכם וְ לֹא
ַתּ ְמרוּ ֶאת ִפּי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָת ִתּי ָל ֶכם | ו ַ
ֲא ֶשׁר נ ַ
יתם ִעם
ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם לוֹ וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקֹלוַֹ (24) :מ ְמ ִרים ֱהיִ ֶ
ַפּל ִל ְפנֵי יְ הוָה ֵאת
ָא ְתנ ַ
יְ הוָה | ִמיּוֹם ַדּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם (25) :ו ֶ
אָמר
ַפּ ְל ִתּי | ִכּי ַ
אַר ָבּ ִעים ַה ַלּיְ ָלה ֲא ֶשׁר ִה ְתנ ָ
אַר ָבּ ִעים ַהיּוֹם וְ ֶאת ְ
ְ
ָא ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָה ָוא ַֹמר ֲאדֹ ָני
יְ הוָה ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכם (26) :ו ֶ
ָד ֶל ָך | ֲא ֶשׁר
ית ְבּג ְ
ַח ָל ְת ָך ֲא ֶשׁר ָפּ ִד ָ
יְ הוִ ה אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ַע ְמּ ָך וְ נ ֲ
אַב ָר ָהם
יך ְל ְ
ֲב ֶד ָ
ָקהְ (27) :זכֹר ַלע ָ
את ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲחז ָ
הוֹצ ָ
ֵ
וּל ַי ֲעקֹב | אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ְק ִשׁי ָה ָעם ַהזֶּה וְ ֶאל ִר ְשׁעוֹ וְ ֶאל
ְליִ ְצ ָחק ְ
אתנוּ ִמ ָשּׁם ִמ ְבּ ִלי
הוֹצ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֵ
ֹאמרוּ ָה ֶ
ַח ָטּאתוֶֹ (28) :פּן י ְ
וּמ ִשּׂנְ אָתוֹ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם | ִ
יְ כ ֶֹלת יְ הוָה ַל ֲה ִביאָם ֶאל ָה ֶ
ַח ָל ֶת ָך |
הוֹציאָם ַל ֲה ִמ ָתם ַבּ ִמּ ְד ָבּר (29) :וְ ֵהם ַע ְמּ ָך וְ נ ֲ
אוֹתם ִ
ָ
ֲך ַהנְּ טוּיָה:
וּב ְזרֹע ָ
ֹח ָך ַה ָגּדֹל ִ
את ְבּכ ֲ
הוֹצ ָ
ֲא ֶשׁר ֵ
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אָמר יְ הוָה ֵא ַלי ְפּ ָסל ְל ָך ְשׁנֵי לוּחֹת ֲא ָבנִ ים
)ָ (1בּ ֵעת ַה ִהוא ַ
ית ְלּ ָך ֲארוֹן ֵעץ (2) :וְ ֶא ְכתֹּב
ֲלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה | וְ ָע ִשׂ ָ
ָכּ ִראשֹׁנִ ים ַוע ֵ
ַעל ַה ֻלּחֹת ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַעל ַה ֻלּחֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר
ָא ְפסֹל
ֲצי ִשׁ ִטּים ו ֶ
ָאַעשׂ ֲארוֹן ע ֵ
ִשׁ ַבּ ְר ָתּ | וְ ַשׂ ְמ ָתּם ָבּאָרוֹן (3) :ו ַ
ָדי:
וּשׁנֵי ַה ֻלּחֹת ְבּי ִ
ָאַעל ָה ָה ָרה ְ
ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשֹׁנִ ים | ו ַ
ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים
) (4וַיִּ ְכתֹּב ַעל ַה ֻלּחֹת ַכּ ִמּ ְכ ָתּב ָה ִראשׁוֹן ֵאת ע ֶ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ְבּיוֹם ַה ָקּ ָהל | וַיִּ ְתּנֵם
יכם ָבּ ָהר ִמ ְ
ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
ָאָשׂם ֶאת ַה ֻלּחֹת ָבּאָרוֹן
ָא ֶפן ו ֵ
יְ הוָה ֵא ָלי (5) :ו ֵ
ָא ֵרד ִמן ָה ָהר ו ִ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יתי | וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוַּנִ י יְ הוָהְ (6) :
ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
אַהרֹן וַיִּ ָקּ ֵבר ָשׁם
מוֹס ָרה | ָשׁם ֵמת ֲ
ֲקן ֵ
ָסעוּ ִמ ְבּ ֵארֹת ְבּנֵי ַיע ָ
נְ
וּמן
ֻדגּ ָֹדה | ִ
ָסעוּ ַהגּ ְ
וַיְ ַכ ֵהן ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיוִ (7) :מ ָשּׁם נ ְ
ַח ֵלי ָמיִ םָ (8) :בּ ֵעת ַה ִהוא ִה ְב ִדּיל יְ הוָה
ָט ָב ָתה ֶא ֶרץ נ ֲ
ֻדגּ ָֹדה י ְ
ַהגּ ְ
ֶאת ֵשׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י ָל ֵשׂאת ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה | ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי
וּל ָב ֵר ְך ִבּ ְשׁמוֹ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהַ (9) :על ֵכּן לֹא ָהיָה
יְ הוָה ְל ָשׁ ְרתוֹ ְ
ַח ָלתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ַח ָלה ִעם ֶא ָחיו | יְ הוָה הוּא נ ֲ
ְל ֵלוִ י ֵח ֶלק וְ נ ֲ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים
יך לוֹ (10) :וְ אָנ ִֹכי ָע ַמ ְד ִתּי ָב ָהר ַכּיּ ִ
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה | וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֵא ַלי גַּם ַבּ ַפּ ַעם
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ְ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי קוּם
ית ָךַ (11) :ויּ ֶ
אָבה יְ הוָה ַה ְשׁ ִח ֶ
ַה ִהוא לֹא ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי
ֵל ְך ְל ַמ ַסּע ִל ְפנֵי ָה ָעם | וְ ָיבֹאוּ וְ יִ ְרשׁוּ ֶאת ָה ֶ
ַל ֲאב ָֹתם ָל ֵתת ָל ֶהם:
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך | ִכּי ִאם
) (12וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַה ָבה אֹתוֹ
ְליִ ְראָה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּל ֲ
יך ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ְ
ַפ ֶשׁ ָךִ (13) :ל ְשׁמֹר
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וְ ַל ֲעבֹד ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶאת ִמ ְצוֹת יְ הוָה וְ ֶאת ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | ְלטוֹב
אָרץ
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ָה ֶ
יך ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ָל ְךֵ (14) :הן ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אוֹתם |
אַה ָבה ָ
יך ָח ַשׁק יְ הוָה ְל ֲ
וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּהַּ (15) :רק ַבּ ֲאב ֶֹת ָ
אַח ֵר ֶ
ַר ָעם ֲ
יהם ָבּ ֶכם ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ַכּיּוֹם ַה ֶזּה(16) :
וַיִּ ְב ַחר ְבּז ְ
וּמ ְל ֶתּם ֵאת ָע ְר ַלת ְל ַב ְב ֶכם | וְ ָע ְר ְפּ ֶכם לֹא ַת ְקשׁוּ עוֹדִ (17) :כּי
ַ
ַאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ ים | ָה ֵאל
יכם הוּא ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ו ֲ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
נּוֹרא ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָשּׂא ָפנִ ים וְ לֹא יִ ַקּח שֹׁ ַחד(18) :
ַה ָגּדֹל ַה ִגּבֹּר וְ ַה ָ
אַל ָמנָה | וְ א ֵֹהב גֵּר ָל ֶתת לוֹ ֶל ֶחם וְ ִשׂ ְמ ָלה:
ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁ ַפּט יָתוֹם וְ ְ
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(20) :
ֵרים ֱהיִ ֶ
ַא ַה ְב ֶתּם ֶאת ַהגֵּר | ִכּי ג ִ
) (19ו ֲ
וּב ְשׁמוֹ
ירא אֹתוֹ ַת ֲעבֹד | וּבוֹ ִת ְד ָבּק ִ
יך ִתּ ָ
ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

יך | ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִא ְתּ ָך ֶאת
ִתּ ָשּׁ ֵב ַע (21) :הוּא ְת ִה ָלּ ְת ָך וְ הוּא ֱאל ֶֹה ָ
ֶיךְ (22) :בּ ִשׁ ְב ִעים
נּוֹראֹת ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינ ָ
ַה ְגּדֹלֹת וְ ֶאת ַה ָ
ָרדוּ ֲאב ֶֹת ָ
ֶפשׁ י ְ
נֶ
וֹכ ֵבי
יך ְכּכ ְ
יך ִמ ְצ ָריְ ָמה | וְ ַע ָתּה ָשׂ ְמ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלרֹב:
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יך | וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ וְ ֻחקּ ָֹתיו
אָה ְב ָתּ ֵאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
) (1וְ ַ
יד ְע ֶתּם ַהיּוֹם ִכּי לֹא ֶאת
וֹתיו ָכּל ַהיּ ִ
וּמ ְצ ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ִ
ִ
ָמים (2) :וִ ַ
מוּסר יְ הוָה
ַ
ַא ֶשׁר לֹא ָראוּ ֶאת
ָדעוּ ו ֲ
ֵיכם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ְבּנ ֶ
וּזרֹעוֹ ַהנְּ טוּיָה (3) :וְ ֶאת
ָקה ְ
ָדלוֹ ֶאת יָדוֹ ַה ֲחז ָ
יכם | ֶאת גּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשׂיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּ ְ
אֹת ָֹתיו וְ ֶאת ַמע ָ
תוֹך ִמ ְצ ָריִ ם | ְל ַפ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
סוּסיו
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ֵחיל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָ
אַרצוֹ (4) :ו ֲ
וּל ָכל ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ֵיהם ְבּ ָר ְד ָפם
וּל ִר ְכבּוֹ ֲא ֶשׁר ֵה ִציף ֶאת ֵמי יַם סוּף ַעל ְפּנ ֶ
ְ
אַח ֵר ֶ
ֲ
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ָל ֶכם
אַבּ ֵדם יְ הוָה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (5) :ו ֲ
יכם | וַיְ ְ
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָד ָתן
ֹא ֶכם ַעד ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה (6) :ו ֲ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ַעד בּ ֲ
יה
אָרץ ֶאת ִפּ ָ
אוּבן ֲא ֶשׁר ָפּ ְצ ָתה ָה ֶ
ירם ְבּנֵי ֱא ִליאָב ֶבּן ְר ֵ
וְ ַל ֲא ִב ָ
יהם | וְ ֵאת ָכּל ַהיְ קוּם ֲא ֶשׁר
אָה ֵל ֶ
יהם וְ ֶאת ֳ
ַתּ ְב ָל ֵעם וְ ֶאת ָבּ ֵתּ ֶ
וִ
ֵיכם ָהרֹאֹת ֶאת ָכּל
יהם ְבּ ֶק ֶרב ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (7) :כּי ֵעינ ֶ
ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
ַמע ֵ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה
ֲשׂה יְ הוָה ַה ָגּדֹל | ֲא ֶשׁר ָע ָשׂהְ (8) :
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת
אתם וִ ִ
וּב ֶ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | ְל ַמ ַען ֶתּ ֶח ְזקוּ ָ
וּל ַמ ַען ַתּ ֲא ִריכוּ
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהְּ (9) :
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ָה ֶ
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם
ָמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ ה ָוה ַל ֲאב ֵֹת ֶ
יִ
אַתּה ָבא
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
וּד ָבשִׁ (10) :כּי ָה ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
ַר ָעם | ֶא ֶרץ ז ַ
וּלז ְ
ְ
אתם ִמ ָשּׁם |
ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהוא ֲא ֶשׁר יְ ָצ ֶ
אָרץ
ָרק (11) :וְ ָה ֶ
ית ְב ַר ְג ְל ָך ְכּגַן ַהיּ ָ
ֲך וְ ִה ְשׁ ִק ָ
ַרע ָ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ַרע ֶאת ז ְ
וּב ָקעֹת | ִל ְמ ַטר
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֶא ֶרץ ָה ִרים ְ
ֲא ֶשׁר ֶ
יך דּ ֵֹרשׁ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִתּ ְשׁ ֶתּה ָמּיִ םֶ (12) :א ֶרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ָבּהּ ֵמ ֵר ִשׁית ַה ָשּׁנָה וְ ַעד
א ָֹתהּ | ָתּ ִמיד ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַח ִרית ָשׁנָה (13) :וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
ֲ
וֹתי ֲא ֶשׁר
וּל ָע ְבדוֹ
יכם ְ
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם | ְל ֲ
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ
ָת ִתּי ְמ ַטר ְ
ַפ ְשׁ ֶכם (14) :וְ נ ַ
וּב ָכל נ ְ
ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
אָס ְפ ָתּ ְד ָגנ ָ
יוֹרה ַ
ֶ
ָת ִתּי
ֶך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך (15) :וְ נ ַ
וּמ ְלקוֹשׁ | וְ ַ
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתִּ (16) :ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן
ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך | וְ ַ

ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם | וְ ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
יתם ָל ֶהם (17) :וְ ָח ָרה אַף יְ הוָה ָבּ ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
בוּלהּ |
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְ ָ
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר יְ הוָה נ ֵֹתן ָל ֶכם:
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
וֲ
ַפ ְשׁ ֶכם |
) (18וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְ
ֵיכם:
ֶד ֶכם וְ ָהיוּ ְל ָ
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
וּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם ְלאוֹת ַעל י ְ
ְ
ית ָך
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּם | ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
) (19וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנ ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת
קוּמ ָךְ (20) :
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ְ
ֵיכם ַעל
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
יךְ (21) :ל ַמ ַען יִ ְרבּוּ יְ ֵמ ֶ
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
ֵבּ ֶ
ימי
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם | ִכּ ֵ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲאב ֵֹת ֶ
אָרץִ (22) :כּי ִאם ָשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאת ָכּל
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
אַה ָבה
ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַל ֲעשׂ ָֹתהּ | ְל ֲ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ(23) :
יכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ְ
ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵיכם | וִ ִ
יר ְשׁ ֶתּם גּוֹיִ ם
הוֹרישׁ יְ הוָה ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ִמ ִלּ ְפנ ֶ
וְ ִ
ֻמים ִמ ֶכּםָ (24) :כּל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ְדר ְֹך ַכּף
ְגּד ִֹלים ַו ֲעצ ִ
ָהר נְ ַהר ְפּ ָרת
ַר ְג ְל ֶכם בּוֹ ָל ֶכם יִ ְהיֶה | ִמן ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ַה ְלּ ָבנוֹן ִמן ַהנּ ָ
אַחרוֹן יִ ְהיֶה ְגּב ְ
וְ ַעד ַהיָּם ָה ֲ
ֵיכם
ַצּב ִאישׁ ִבּ ְפנ ֶ
ֻל ֶכם (25) :לֹא יִ ְתי ֵ
יכם ַעל ְפּנֵי ָכל ָהאָ ֶרץ ֲא ֶשׁר
וּמוֹר ֲא ֶכם יִ ֵתּן יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַ
| ַפּ ְח ְדּ ֶכם
ֵיכם
ִתּ ְד ְרכוּ ָבהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶכםְ (26) :ר ֵאה אָנ ִֹכי נֹ ֵתן ִל ְפנ ֶ
וּק ָל ָלהֶ (27) :את ַה ְבּ ָר ָכה | ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל
ַהיּוֹם | ְבּ ָר ָכה ְ
יכם ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם(28) :
ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם וְ ַס ְר ֶתּם
וְ ַה ְקּ ָל ָלה ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אַח ֵרי
ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם | ָל ֶל ֶכת ֲ
יא ָך
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ֶתּם (29) :וְ ָהיָה ִכּי יְ ִב ֲ
ָת ָתּה
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ | וְ נ ַ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
יך ֶאל ָה ֶ
יבל(30) :
ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ַעל ַהר ְגּ ִר ִזים וְ ֶאת ַה ְקּ ָל ָלה ַעל ַהר ֵע ָ
אַח ֵרי ֶדּ ֶר ְך ְמבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ֶא ֶרץ
ַר ֵדּן ֲ
ֲהלֹא ֵה ָמּה ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַהיּ ֵֹשׁב ָבּע ָ
ֲר ָבה | מוּל ַה ִגּ ְלגָּל ֵא ֶצל ֵאלוֹנֵי מ ֶֹרהִ (31) :כּי
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
ַר ֵדּן ָלבֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
ֶ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּהּ(32) :
יר ְשׁ ֶתּם א ָֹתהּ וִ ַ
יכם נ ֵֹתן ָל ֶכם | וִ ִ
ֱאלֹ ֵה ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַלעֲשׂוֹת ֵאת ָכּל ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים | ֲא ֶשׁר
ְ
ֵיכם ַהיּוֹם:
אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
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אָרץ
)ֵ (1א ֶלּה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶ
ָמים ֲא ֶשׁר
יך ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ | ָכּל ַהיּ ִ
ָתן יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
ֲא ֶשׁר נ ַ
אַבּדוּן ֶאת ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת
ֶ
אַבּד ְתּ ְ
אַתּם ַחיִּ ים ַעל ָה ֲא ָד ָמהֵ (2) :
יהם
אַתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָשׁם ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶ
| ַעל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן(3) :
יהם
ַא ֵשׁ ֵר ֶ
וְ נִ ַתּ ְצ ֶתּם ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתם וְ ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם ֶאת ַמ ֵצּב ָֹתם ו ֲ
ַדּעוּן | וְ ִא ַבּ ְד ֶתּם ֶאת ְשׁ ָמם
יהם ְתּג ֵ
ילי ֱאל ֵֹה ֶ
וּפ ִס ֵ
ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ ְ
יכםִ (5) :כּי
ִמן ַה ָמּקוֹם ַההוּא (4) :לֹא ַתעֲשׂוּן ֵכּן ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
את ָשׁ ָמּה(6) :
וּב ָ
ָלשׂוּם ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם | ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ
יכם וְ ֵאת
יכם וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
אתם ָשׁ ָמּה עֹל ֵֹת ֶ
ַה ֵב ֶ
וֲ
וּבכֹרֹת ְבּ ַק ְר ֶכם
יכם ְ
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם | וְ נִ ְד ֵר ֶ
רוּמת י ְ
ְתּ ַ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם
יכם ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָשׁם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ צֹאנְ ֶכם (7) :ו ֲ
יך:
יכם | ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְכ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ֵתּ ֶ
אַתּם ָ
ֶד ֶכם ֶ
ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ְ
) (8לֹא ַתעֲשׂוּן ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ֲא ַנ ְחנוּ ע ִֹשׂים פֹּה ַהיּוֹם | ִאישׁ ָכּל
נוּחה וְ ֶאל
אתם ַעד ָע ָתּה | ֶאל ַה ְמּ ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיוִ (9) :כּי לֹא ָבּ ֶ
ַהיּ ָ
ַח ָלה ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַהנּ ֲ
ַר ֵדּן
ֲב ְר ֶתּם ֶאת ַהיּ ְ
יך נ ֵֹתן ָל ְךַ (10) :וע ַ
יח
יכם ַמנְ ִחיל ֶא ְת ֶכם | וְ ֵהנִ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּ ֶ
וִ ַ
ישׁ ְב ֶתּם ֶבּ ַטח (11) :וְ ָהיָה ַה ָמּקוֹם
יכם ִמ ָסּ ִביב וִ ַ
ָל ֶכם ִמ ָכּל אֹיְ ֵב ֶ
יכם בּוֹ ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ָשׁ ָמּה ָת ִביאוּ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם | עוֹל ֵֹת ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְדּרוּ
ֶד ֶכם וְ כֹל ִמ ְב ַחר נִ ְד ֵר ֶ
ֻמת י ְ
וּתר ַ
יכם ְ
ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
וּבנֵי ֶכם
אַתּם ְ
יכם ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַליהוָהְ (12) :
יכם ִכּי
ֲר ֶ
יכם | וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁע ֵ
אַמה ֵֹת ֶ
יכם וְ ְ
יכם וְ ַע ְב ֵד ֶ
וּבנ ֵֹת ֶ
ְ
יך |
ֲלה עֹל ֶֹת ָ
ַח ָלה ִא ְתּ ֶכםִ (13) :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ַתּע ֶ
ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ְבּ ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאהִ (14) :כּי ִאם ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר
ֲשׂה כֹּל ֲא ֶשׁר
יך | וְ ָשׁם ַתּע ֶ
ֲלה עֹל ֶֹת ָ
יך ָשׁם ַתּע ֶ
אַחד ְשׁ ָב ֶט ָ
יְ הוָה ְבּ ַ
ֶךַּ (15) :רק ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
אָכ ְל ָתּ ָב ָשׂר
ַפ ְשׁ ָך ִתּ ְז ַבּח וְ ַ
יך | ַה ָטּ ֵמא
ָתן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
ְכּ ִב ְר ַכּת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאכלוּ | ַעל
ֹאכ ֶלנּוּ ַכּ ְצּ ִבי וְ ָכאַיָּלַ (16) :רק ַה ָדּם לֹא ת ֵ
וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
יך ַמ ְע ַשׂר
תוּכל ֶל ֱאכֹל ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם (17) :לֹא ַ
ָה ֶ
יך ֲא ֶשׁר
ֶך | וְ ָכל נְ ָד ֶר ָ
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
ְדּגָנְ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
יך
ָד ָךִ (18) :כּי ִאם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
רוּמת י ֶ
וּת ַ
יך ְ
ִתּדֹּר וְ נִ ְדב ֶֹת ָ

וּב ֶתּ ָך
אַתּה וּ ִבנְ ָך ִ
יך בּוֹ ָ
ֹאכ ֶלנּוּ ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
תּ ְ
יך | וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה
ַא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
יך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָךִ (19) :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ַתּ ֲעזֹב ֶאת ַה ֵלּוִ י |
יך ֶאת
ַר ִחיב יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ִ (20כּי י ְ
אַד ָמ ֶת ָך:
יך ַעל ְ
ָמ ָ
ָכּל י ֶ
בוּל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך וְ ַ
ְגּ ְ
ַפ ְשׁ ָך
אָמ ְר ָתּ א ְֹכ ָלה ָב ָשׂר ִכּי ְתאַוֶּה נ ְ
ֹאכל ָבּ ָשׂרִ (21) :כּי יִ ְר ַחק ִמ ְמּ ָך
ַפ ְשׁ ָך תּ ַ
ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר | ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
ָב ְח ָתּ
יך ָלשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם וְ ז ַ
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָכ ְל ָתּ
ית ָך | וְ ַ
וּמצֹּאנְ ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
ָתן יְ הוָה ְל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ִמ ְבּ ָק ְר ָך ִ
ֵאָכל ֶאת ַה ְצּ ִבי
אַך ַכּ ֲא ֶשׁר י ֵ
ַפ ֶשׁ ָךְ (22) :
יך ְבּכֹל אַוַּת נ ְ
ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ֹאכ ֶלנּוּ(23) :
ַח ָדּו י ְ
ֹאכ ֶלנּוּ | ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
וְ ֶאת ָהאַיָּל ֵכּן תּ ְ
ֹאכל
ָפשׁ | וְ לֹא ת ַ
ַרק ֲחזַק ְל ִב ְל ִתּי ֲאכֹל ַה ָדּם ִכּי ַה ָדּם הוּא ַהנּ ֶ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ
ֹאכ ֶלנּוּ | ַעל ָה ֶ
ֶפשׁ ִעם ַה ָבּ ָשׂר (24) :לֹא תּ ְ
ַהנּ ֶ
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
ַכּ ָמּיִ ם (25) :לֹא תּ ְ
יך ִכּי
ֹאכ ֶלנּוּ | ְל ַמ ַען יִ ַ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָהַ (26) :רק ָק ָד ֶשׁי ָך ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ְל ָך
ֲשׂה ַהיּ ָ
ַתע ֶ
את ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה(27) :
וּב ָ
יך | ִתּ ָשּׂא ָ
וּנְ ָד ֶר ָ
יך ַה ָבּ ָשׂר וְ ַה ָדּם ַעל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאל ֶֹהי ָך | וְ ַדם
ית עֹל ֶֹת ָ
וְ ָע ִשׂ ָ
ֹאכל(28) :
יך וְ ַה ָבּ ָשׂר תּ ֵ
יך יִ ָשּׁ ֵפ ְך ַעל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְז ָב ֶח ָ
ֶךּ | ְל ַמ ַען
ְשׁמֹר וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
ָשׁר
ֲשׂה ַהטּוֹב וְ ַהיּ ָ
עוֹלם ִכּי ַתע ֶ
יך ַעד ָ
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
יִ ַ
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם
ַכ ִרית יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יךִ (29) :כּי י ְ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אוֹתם ִמ ָפּנ ָ
ָ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ָל ֶר ֶשׁת
ֲא ֶשׁר ָ
ָר ְשׁ ָתּ א ָֹתם
ֶיך | וְ י ַ
יהם אַ ֲח ֵרי
אַח ֵר ֶ
ָקשׁ ֲ
אַר ָצםִ (30) :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּנּ ֵ
ָשׁ ְב ָתּ ְבּ ְ
וְ י ַ
ַע ְבדוּ
יכה י ַ
יהם ֵלאמֹר ֵא ָ
וּפן ִתּ ְדרֹשׁ ֵלאל ֵֹה ֶ
ֶיך | ֶ
ִה ָשּׁ ְמ ָדם ִמ ָפּנ ָ
ֱשׂה ֵכּן גַּם אָנִ י (31) :לֹא
יהם וְ ֶאע ֶ
ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ֲבת יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָשׂ ֵנא ָעשׂוּ
יך | ִכּי ָכּל תּוֹע ַ
ֲשׂה ֵכן ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַתע ֶ
יהם יִ ְשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּנ ֵֹת ֶ
יהם ִכּי גַם ֶאת ְבּנ ֶ
ֵלאל ֵֹה ֶ
יהם:
ֵלאל ֵֹה ֶ
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)ֵ (1את ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ
ַלעֲשׂוֹת | לֹא ת ֵֹסף ָע ָליו וְ לֹא ִת ְג ַרע ִמ ֶמּנּוּ:
)ִ (2כּי יָקוּם ְבּ ִק ְר ְבּ ָך נ ִ
יך אוֹת אוֹ
ָתן ֵא ֶל ָ
ָביא אוֹ ח ֵֹלם ֲחלוֹם | וְ נ ַ
ֵל ָכה
יך ֵלאמֹר | נ ְ
מּוֹפת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
וּבא ָהאוֹת וְ ַה ֵ
מוֹפתָ (3) :
ֵ

ָע ְב ֵדם (4) :לֹא
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ָתּם וְ נ ָ
ֲ
חוֹלם ַה ֲחלוֹם ַההוּא | ִכּי
ָביא ַההוּא אוֹ ֶאל ֵ
ִת ְשׁ ַמע ֶאל ִדּ ְב ֵרי ַהנּ ִ
ַסּה יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֶא ְת ֶכם ָל ַד ַעת ֲהיִ ְשׁ ֶכם א ֲֹה ִבים ֶאת יְ הוָה
ְמנ ֶ
יכם
אַח ֵרי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַפ ְשׁ ֶכםֲ (5) :
וּב ָכל נ ְ
יכם ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
וּבקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ
וֹתיו ִתּ ְשׁמֹרוּ ְ
יראוּ | וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
ֵתּ ֵלכוּ וְ אֹתוֹ ִת ָ
ָביא ַההוּא אוֹ ח ֵֹלם
וְ אֹתוֹ ַת ֲעבֹדוּ וּבוֹ ִת ְד ָבּקוּן (6) :וְ ַהנּ ִ
מּוֹציא
יכם ַה ִ
יוּמת ִכּי ִד ֶבּר ָס ָרה ַעל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַה ֲחלוֹם ַההוּא ָ
יח ָך ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך
ֲב ִדים ְל ַה ִדּ ֲ
ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַהפּ ְֹד ָך ִמ ֵבּית ע ָ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך(7) :
יך ָל ֶל ֶכת ָבּהּ | ִ
ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ֶבן ִא ֶמּ ָך אוֹ ִבנְ ָך אוֹ ִב ְתּ ָך אוֹ ֵא ֶשׁת ֵחי ֶק ָך אוֹ
אָח ָ
ית ָך ִ
ִכּי יְ ִס ְ
ַע ְב ָדה ֱאל ִֹהים
ֵל ָכה וְ נ ַ
ַפ ְשׁ ָך ַבּ ֵסּ ֶתר ֵלאמֹר | נ ְ
ֲך ֲא ֶשׁר ְכּנ ְ
ֵרע ָ
יךֵ (8) :מ ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים
ַאב ֶֹת ָ
אַתּה ו ֲ
ָד ְע ָתּ ָ
ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
יך אוֹ ָה ְרח ִֹקים ִמ ֶמּ ָךּ | ִמ ְק ֵצה
יכם ַה ְקּר ִֹבים ֵא ֶל ָ
ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
ֹאבה לוֹ וְ לֹא ִת ְשׁ ַמע ֵא ָליו |
אָרץ (9) :לֹא ת ֶ
אָרץ וְ ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
ָה ֶ
וְ לֹא ָתחוֹס ֵעינְ ָך ָע ָליו וְ לֹא ַת ְחמֹל וְ לֹא ְת ַכ ֶסּה ָע ָליוִ (10) :כּי
ָד ָך ִתּ ְהיֶה בּוֹ ָב ִראשׁוֹנָה ַל ֲה ִמיתוֹ | וְ יַד ָכּל ָה ָעם
ָהרֹג ַתּ ַה ְרגֶנּוּ י ְ
יח ָך ֵמ ַעל
ָמת | ִכּי ִב ֵקּשׁ ְל ַה ִדּ ֲ
וּס ַק ְלתּוֹ ָב ֲא ָבנִ ים ו ֵ
אַחרֹנָהְ (11) :
ָבּ ֲ
ֲב ִדים(12) :
יא ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
מּוֹצ ֲ
יך ַה ִ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יוֹספוּ ַלעֲשׂוֹת ַכּ ָדּ ָבר ָה ָרע
וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּן | וְ לֹא ִ
יך ֲא ֶשׁר יְ הוָה
אַחת ָע ֶר ָ
ַהזֶּה ְבּ ִק ְר ֶבּ ָךִ (13) :כּי ִת ְשׁ ַמע ְבּ ַ
ָשׁים ְבּנֵי
ָצאוּ ֲאנ ִ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם ֵלאמֹר (14) :י ְ
ֱאל ֶֹה ָ
ַדּיחוּ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ִע ָ
ַע ְב ָדה
ֵל ָכה וְ נ ַ
ירם ֵלאמֹר | נ ְ
ַעל ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך ַויּ ִ
ְב ִליּ ַ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ֶתּם (15) :וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ וְ ָח ַק ְר ָתּ
תּוֹע ָבה
ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵ
יטב | וְ ִהנֵּה ֱא ֶמת נָכוֹן ַה ָדּ ָבר נ ֶ
אַל ָתּ ֵה ֵ
וְ ָשׁ ְ
ַהזֹּאת ְבּ ִק ְר ֶבּ ָךַ (16) :ה ֵכּה ַת ֶכּה ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ההוא ] ַה ִהיא
קרי[ ְל ִפי ָח ֶרב | ַה ֲח ֵרם א ָֹתהּ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּהּ וְ ֶאת ְבּ ֶה ְמ ָתּהּ
תּוֹך ְרח ָֹבהּ וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ
ְל ִפי ָח ֶרב (17) :וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ִתּ ְקבֹּץ ֶאל ְ
יך | וְ ָהיְ ָתה
ָב ֵאשׁ ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ָכּ ִליל ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אוּמה ִמן
ָד ָך ְמ ָ
עוֹלם לֹא ִת ָבּנֶה עוֹד (18) :וְ לֹא יִ ְד ַבּק ְבּי ְ
ֵתּל ָ
ָתן ְל ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמ ָך
ַה ֵח ֶרם | ְל ַמ ַען יָשׁוּב יְ הוָה ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ וְ נ ַ
יךִ (19) :כּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה
וְ ִה ְר ֶבּ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
וֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם |
ֱאל ֶֹה ָ
יך ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
יך:
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
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יכם | לֹא ִת ְתגּ ְֹדדוּ וְ לֹא ָת ִשׂימוּ
אַתּם ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
)ָ (1בּנִ ים ֶ
אַתּה ַליהוָה
ֵיכם ָל ֵמתִ (2) :כּי ַעם ָקדוֹשׁ ָ
ָק ְר ָחה ֵבּין ֵעינ ֶ
ֻלּה ִמכֹּל ָה ַע ִמּים
יך | ְ
וּב ָך ָבּ ַחר יְ הוָה ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסג ָ
ֱאל ֶֹה ָ
תּוֹע ָבה (4) :זֹאת
ֹאכל ָכּל ֵ
) (3לֹא ת ַ
ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
ֹאכלוּ | שׁוֹר ֵשׂה ְכ ָשׂ ִבים וְ ֵשׂה ִע ִזּים (5) :אַיָּל
ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר תּ ֵ
וּתאוֹ ָוז ֶ
ַחמוּר | וְ אַקּוֹ וְ ִדישֹׁן ְ
וּצ ִבי וְ י ְ
ְ
ָמר (6) :וְ ָכל ְבּ ֵה ָמה
ֵרה ַבּ ְבּ ֵה ָמה
ֲלת גּ ָ
ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ שׁ ַֹס ַעת ֶשׁ ַסע ְשׁ ֵתּי ְפ ָרסוֹת ַמע ַ
ֵרה
ֲלי ַהגּ ָ
ֹאכלוּ ִמ ַמּע ֵ
אַך ֶאת זֶה לֹא ת ְ
ֹאכלוְּ (7) :
| א ָֹתהּ תּ ֵ
יסי ַה ַפּ ְר ָסה ַה ְשּׁ ָ
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ
ֶבת וְ ֶאת
אַרנ ֶ
ָמל וְ ֶאת ָה ְ
סוּעה | ֶאת ַהגּ ָ
ִ
וּפ ְר ָסה לֹא ִה ְפ ִריסוּ ְט ֵמ ִאים ֵהם
ֵרה ֵה ָמּה ַ
ֲלה ג ָ
ַה ָשּׁ ָפן ִכּי ַמע ֵ
ָל ֶכם (8) :וְ ֶאת ַה ֲח ִזיר ִכּי ַמ ְפ ִריס ַפּ ְר ָסה הוּא וְ לֹא ֵג ָרה ָט ֵמא
וּבנִ ְב ָל ָתם לֹא ִתגָּעוֶּ (9) :את
ֹאכלוּ ְ
הוּא ָל ֶכם | ִמ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֵ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם | כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנ ִ
זֶה תּ ְ
אכלוּ |
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת לֹא תֹ ֵ
ֹאכלוּ (10) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
תּ ֵ
ֹאכלוּ (12) :וְ זֶה
)ָ (11כּל ִצפּוֹר ְטה ָֹרה תּ ֵ
ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם:
ֶשׁר וְ ַה ֶפּ ֶרס וְ ָה ָע ְזנִ יָּה (13) :וְ ָה ָראָה
ֹאכלוּ ֵמ ֶהם | ַהנּ ֶ
ֲא ֶשׁר לֹא ת ְ
וְ ֶאת ָהאַיָּה וְ ַה ַדּיָּה ְל ִמינָהּ (14) :וְ ֵאת ָכּל ע ֵֹרב ְל ִמינוֹ(15) :
וְ ֵאת ַבּת ַה ַיּ ֲענָה וְ ֶאת ַה ַתּ ְח ָמס וְ ֶאת ַה ָשּׁ ַחף | וְ ֶאת ַהנֵּץ ְל ִמינֵהוּ:
)ֶ (16את ַהכּוֹס וְ ֶאת ַהיַּנְ שׁוּף וְ ַה ִתּנְ ָשׁ ֶמת (17) :וְ ַה ָקּאָת וְ ֶאת
ָפה ְל ִמינָהּ |
ידה וְ ָה ֲאנ ָ
ָה ָר ָח ָמה וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָל ְך (18) :וְ ַה ֲח ִס ָ
ֲט ֵלּף (19) :וְ כֹל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם | לֹא
יפת וְ ָהע ַ
דּוּכ ַ
וְ ַה ִ
ֹאכלוּ ָכל נְ ֵב ָלה
ֹאכלוּ (21) :לֹא ת ְ
ֵאָכלוָּ (20) :כּל עוֹף ָטהוֹר תּ ֵ
י ֵ
ָכ ִרי ִכּי ַעם
ַלגֵּר ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ַא ָכ ָלהּ אוֹ ָמכֹר ְלנ ְ
יך ִתּ ְתּ ֶננָּה ו ֲ
יך | לֹא ְת ַב ֵשּׁל ְגּ ִדי ַבּ ֲח ֵלב ִאמּוֹ:
אַתּה ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָקדוֹשׁ ָ
ַר ֶע ָך | ַהיּ ֵֹצא ַה ָשּׂ ֶדה ָשׁ ָנה
)ַ (22ע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר ֵאת ָכּל ְתּבוּאַת ז ְ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר
אָכ ְל ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָשׁנָה (23) :וְ ַ
ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך וּ ְבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך
וְ צֹאנ ָ
ָמים:
יך ָכּל ַהיּ ִ
ֶך | ְל ַמ ַען ִתּ ְל ַמד ְליִ ְראָה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
תוּכל ְשׂ ֵאתוֹ ִכּי יִ ְר ַחק ִמ ְמּ ָך
) (24וְ ִכי יִ ְר ֶבּה ִמ ְמּ ָך ַה ֶדּ ֶר ְך ִכּי לֹא ַ
יך ָלשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם | ִכּי יְ ָב ֶר ְכ ָך
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָך וְ ָה ַל ְכ ָתּ
ָת ָתּה ַבּ ָכּ ֶסף | וְ ַצ ְר ָתּ ַה ֶכּ ֶסף ְבּי ְ
יך (25) :וְ נ ַ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּה ַה ֶכּ ֶסף
יך בּוֹ (26) :וְ נ ַ
ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

וּבכֹל ֲא ֶשׁר
וּב ֵשּׁ ָכר ְ
וּביַּיִ ן ַ
וּבצֹּאן ַ
ַפ ְשׁ ָך ַבּ ָבּ ָקר ַ
ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ְתּאַוֶּה נ ְ
אַתּה
יך וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ָ
אָכ ְל ָתּ ָשּׁם ִל ְפנֵי יְ ה ָוה ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ֶשׁ ָך | וְ ַ
אָל ָך נ ְ
ִתּ ְשׁ ְ
וּב ֶ
ֵ
יך לֹא ַת ַע ְז ֶבנּוּ | ִכּי ֵאין לוֹ ֵח ֶלק
ית ָך (27) :וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
תּוֹציא ֶאת ָכּל ַמ ְע ַשׂר
ַח ָלה ִע ָמּ ְךִ (28) :מ ְק ֵצה ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ִ
וְ נ ֲ
וּבא ַה ֵלּוִ י ִכּי
ַח ָתּ ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
בוּאָת ָך ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהוא | וְ ִהנּ ְ
ְ
ְתּ
יךָ (29) :
אַל ָמנָה ֲא ֶשׁר
ַח ָלה ִע ָמּ ְך וְ ַהגֵּר וְ ַהיָּתוֹם וְ ָה ְ
ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
יך ְבּ ָכל
אָכלוּ וְ ָשׂ ֵבעוּ | ְל ַמ ַען יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ְ
ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ֲשׂה:
ָד ָך ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ֲשׂה י ְ
ַמע ֵ
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ֲשׂה ְשׁ ִמ ָטּה (2) :וְ זֶה ְדּ ַבר ַה ְשּׁ ִמ ָטּה
)ִ (1מ ֵקּץ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ַתּע ֶ
ַשּׁה ְבּ ֵר ֵעהוּ | לֹא יִ גֹּשׂ ֶאת ֵר ֵעהוּ
ָשׁמוֹט ָכּל ַבּ ַעל ַמ ֵשּׁה יָדוֹ ֲא ֶשׁר י ֶ
ָכ ִרי ִתּגֹּשׂ |
אָחיו ִכּי ָק ָרא ְשׁ ִמ ָטּה ַליהוָהֶ (3) :את ַהנּ ְ
וְ ֶאת ִ
ָד ָךֶ (4) :א ֶפס ִכּי לֹא יִ ְהיֶה
יך ַתּ ְשׁ ֵמט י ֶ
אָח ָ
ַא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְל ָך ֶאת ִ
וֲ
יך נ ֵֹתן
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאלֹ ֶה ָ
ְבּ ָך ֶא ְביוֹן | ִכּי ָב ֵר ְך יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ָבּ ֶ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה
ַח ָלה ְל ִר ְשׁ ָתּהַּ (5) :רק ִאם ָשׁ ַ
ְל ָך נ ֲ
יך | ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
ֱאל ֶֹה ָ
יך ֵבּ ַר ְכ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך |
ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםִ (6) :כּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּמ ַשׁ ְל ָתּ ְבּגוֹיִ ם ַר ִבּים
אַתּה לֹא ַת ֲעבֹט ָ
ֲב ְט ָתּ גּוֹיִ ם ַר ִבּים וְ ָ
וְ ַהע ַ
יך
אַח ָ
אַחד ֶ
)ִ (7כּי יִ ְהיֶה ְב ָך ֶא ְביוֹן ֵמ ַ
וּב ָך לֹא יִ ְמשֹׁלוּ:
ְ
אַמּץ
יך נ ֵֹתן ָל ְך | לֹא ְת ֵ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ְבּ ְ
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
ְבּ ַ
יך ָה ֶא ְביוֹןִ (8) :כּי ָפת ַֹח
אָח ָ
ָד ָך ֵמ ִ
ֶאת ְל ָב ְב ָך וְ לֹא ִת ְקפֹּץ ֶאת י ְ
יטנּוּ ֵדּי ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ֶשׁר ֶי ְח ַסר
ֲב ֶ
ֲבט ַתּע ִ
ָד ָך לוֹ | וְ ַהע ֵ
ִתּ ְפ ַתּח ֶאת י ְ
ַעל ֵלאמֹר ָק ְר ָבה
לוִֹ (9) :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן יִ ְהיֶה ָד ָבר ִעם ְל ָב ְב ָך ְב ִליּ ַ
יך ָה ֶא ְביוֹן וְ לֹא
אָח ָ
ְשׁנַת ַה ֶשּׁ ַבע ְשׁנַת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְבּ ִ
יך ֶאל יְ הוָה וְ ָהיָה ְב ָך ֵח ְטא (10) :נָתוֹן ִתּ ֵתּן
ִת ֵתּן לוֹ | וְ ָק ָרא ָע ֶל ָ
לוֹ וְ לֹא י ַ
ֵרע ְל ָב ְב ָך ְבּ ִת ְתּ ָך לוֹ | ִכּי ִבּ ְג ַלל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה
ֶח ַדּל ֶא ְביוֹן
ָד ָךִ (11) :כּי לֹא י ְ
וּבכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
ֲשׂ ָך ְ
יך ְבּ ָכל ַמע ֶ
ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָך
אָרץ | ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ֵלאמֹר ָפּת ַֹח ִתּ ְפ ַתּח ֶאת י ְ
ִמ ֶקּ ֶרב ָה ֶ
ֶך ְ
יך ַלעֲנִ יּ ָ
יך
אָח ָ
)ִ (12כּי יִ ָמּ ֵכר ְל ָך ִ
אַר ֶצ ָך:
וּל ֶא ְביֹנְ ָך ְבּ ְ
אָח ָ
ְל ִ
יעת
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲב ְד ָך ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים | ַ
ָה ִע ְב ִרי אוֹ ָה ִע ְב ִריָּה ַוע ָ
ְתּ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך (13) :וְ ִכי ְת ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך | לֹא
ָרנְ ָך
וּמגּ ְ
יקםַ (14) :ה ֲענֵיק ַתּעֲנִ יק לוֹ ִמצֹּאנְ ָך ִ
ְת ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ֵר ָ

ָכ ְר ָתּ ִכּי
יך ִתּ ֶתּן לוֹ (15) :וְ ז ַ
וּמיִּ ְק ֶב ָך | ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְכ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִ
יך | ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי
ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְפ ְדּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶע ֶבד ָהיִ ָ
יך לֹא
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ְמ ַצוְּ ָך ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַהיּוֹם (16) :וְ ָה ָיה ִכּי י ַ
ית ָך ִכּי טוֹב לוֹ ִע ָמּ ְך(17) :
ֵא ֵצא ֵמ ִע ָמּ ְך | ִכּי ֲא ֵה ְב ָך וְ ֶאת ֵבּ ֶ
אָזנוֹ ַ
ָת ָתּה ְב ְ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ַמּ ְר ֵצ ַע וְ נ ַ
עוֹלם
וּב ֶדּ ֶלת וְ ָהיָה ְל ָך ֶע ֶבד ָ
ֶך ְבּ ַשׁ ֵלּ ֲח ָך אֹתוֹ
ֲשׂה ֵכּן (18) :לֹא יִ ְק ֶשׁה ְב ֵעינ ָ
| וְ אַף ַל ֲא ָמ ְת ָך ַתּע ֶ
וּב ַר ְכ ָך
ֲב ְד ָך ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים | ֵ
ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִמ ְשׁנֶה ְשׂ ַכר ָשׂ ִכיר ע ָ
ֲשׂה:
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ָכר ַתּ ְק ִדּישׁ
וּבצֹאנְ ָך ַהזּ ָ
ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך ְ
)ָ (19כּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יִ וּ ֵ
ֶך:
שׁוֹר ָך וְ לֹא ָתגֹז ְבּכוֹר צֹאנ ָ
יך | לֹא ַת ֲעבֹד ִבּ ְבכֹר ֶ
ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲלנּוּ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
יך תֹאכ ֶ
)ִ (20ל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ָך (21) :וְ ִכי יִ ְהיֶה בוֹ מוּם ִפּ ֵסּ ַח אוֹ ִע ֵוּר
וּב ֶ
אַתּה ֵ
יִ ְב ַחר יְ הוָה | ָ
יך
יךִ (22) :בּ ְשׁ ָע ֶר ָ
כֹּל מוּם ָרע | לֹא ִת ְז ָבּ ֶחנּוּ ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַח ָדּו ַכּ ְצּ ִבי וְ ָכאַיָּלַ (23) :רק ֶאת
ֲלנּוּ | ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
תֹּאכ ֶ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם:
ֹאכל | ַעל ָה ֶ
ָדּמוֹ לֹא ת ֵ
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יך | ִכּי
ית ֶפּ ַסח ַליהוָה ֱאלֹ ֶה ָ
אָביב וְ ָע ִשׂ ָ
)ָ (1שׁמוֹר ֶאת ח ֶֹדשׁ ָה ִ
יך ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָליְ ָלה(2) :
יא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹצ ֲ
ִ
אָביב
ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
וּב ָקר | ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר
יך צֹאן ָ
ָב ְח ָתּ ֶפּ ַסח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ ז ַ
ֹאכל ָע ָליו ָח ֵמץ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים
יְ הוָה ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם (3) :לֹא ת ַ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ָצ ָ
ֹאכל ָע ָליו ַמצּוֹת ֶל ֶחם עֹנִ י | ִכּי ְב ִח ָפּזוֹן י ָ
תּ ַ
ֶיך(4) :
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
ְל ַמ ַען ִתּ ְזכֹּר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
ָלין ִמן
ָמים | וְ לֹא י ִ
ֵר ֶאה ְל ָך ְשׂאֹר ְבּ ָכל ְגּב ְ
וְ לֹא י ָ
ֻל ָך ִשׁ ְב ַעת י ִ
תוּכל
ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ַבּח ָבּ ֶע ֶרב ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַלבּ ֶֹקר (5) :לֹא ַ
יך נֹ ֵתן ָל ְך:
ִל ְזבּ ַֹח ֶאת ַה ָפּ ַסח | ְבּ ַ
יך ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ
)ִ (6כּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
את ָך
מוֹעד ֵצ ְ
ָשׁם ִתּ ְז ַבּח ֶאת ַה ֶפּ ַסח ָבּ ָע ֶרב | ְכּבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵ
אָכ ְל ָתּ ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה
וּב ַשּׁ ְל ָתּ וְ ַ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ םִ (7) :
ָמים
יךֵ (8) :שׁ ֶשׁת י ִ
ית ַבבּ ֶֹקר וְ ָה ַל ְכ ָתּ ְלא ָֹה ֶל ָ
וּפנִ ָ
יך בּוֹ | ָ
ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׂה
יך לֹא ַתע ֶ
ֲצ ֶרת ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
יעי ע ֶ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאכל ַמצּוֹת | ַ
תּ ַ
אכהִ (9) :שׁ ְב ָעה ָשׁ ֻבעֹת ִתּ ְס ָפּר ָל ְך | ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמשׁ ַבּ ָקּ ָמה
ְמ ָל ָ
ית ַחג ָשׁבֻעוֹת ַליה ָוה
ָתּ ֵחל ִל ְספֹּר ִשׁ ְב ָעה ָשׁבֻעוֹת (10) :וְ ָע ִשׂ ָ

ָד ָך ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּן | ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה
יך ִמ ַסּת נִ ְד ַבת י ְ
ֱאל ֶֹה ָ
וּב ֶתּ ָך
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
יך ָ
יך (11) :וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱאל ֶֹה ָ
ַא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אַל ָמנָה
יך וְ ַהגֵּר וְ ַהיָּתוֹם וְ ָה ְ
וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ
ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך | ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ וְ ָע ִשׂ ָ
ָכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
ָשׁם (12) :וְ ז ַ
ית ֶאת
ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה:
ָרנְ ָך
אָס ְפּ ָך ִמגּ ְ
ָמים | ְבּ ְ
ֲשׂה ְל ָך ִשׁ ְב ַעת י ִ
)ַ (13חג ַה ֻסּכֹּת ַתּע ֶ
וּב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
ֶך | ָ
וּמיִּ ְק ֶב ָך (14) :וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ְבּ ַחגּ ָ
ִ
יך(15) :
אַל ָמנָה ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ַא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִ י וְ ַהגֵּר וְ ַהיָּתוֹם וְ ָה ְ
וֲ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה |
ָמים ָתּחֹג ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
יך
ֲשׂה ָי ֶד ָ
וּבכֹל ַמע ֵ
בוּאָת ָך ְ
ְ
יך ְבּכֹל ְתּ
ִכּי יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
כוּר ָך
ֵר ֶאה ָכל ְז ְ
אַך ָשׂ ֵמ ַחָ (16) :שׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה י ָ
ית ְ
וְ ָהיִ ָ
וּב ַחג
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחר ְבּ ַחג ַה ַמּצּוֹת ְ
ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ָשּׁבֻעוֹת ְ
יקם(17) :
ֵר ֶאה ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֵר ָ
וּב ַחג ַה ֻסּכּוֹת | וְ לֹא י ָ
ָתן ָל ְך:
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
ִאישׁ ְכּ ַמ ְתּנַת יָדוֹ | ְכּ ִב ְר ַכּת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲא ֶשׁר יְ הוָה
) (18שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יך | וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ִמ ְשׁ ַפּט ֶצ ֶדק(19) :
יך נ ֵֹתן ְל ָך ִל ְשׁ ָב ֶט ָ
ֱאל ֶֹה ָ
לֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁ ָפּט לֹא ַת ִכּיר ָפּנִ ים | וְ לֹא ִת ַקּח שׁ ַֹחד ִכּי ַהשּׁ ַֹחד
יס ֵלּף ִדּ ְב ֵרי ַצ ִדּ ִ
יקםֶ (20) :צ ֶדק ֶצ ֶדק ִתּ ְרדֹּף
יְ ַעוֵּר ֵעינֵי ֲח ָכ ִמים וִ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹהי ָך נ ֵֹתן ָל ְך:
ָר ְשׁ ָתּ ֶאת ָה ֶ
| ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה וְ י ַ
) (21לֹא ִת ַטּע ְל ָך ֲא ֵשׁ ָרה ָכּל ֵעץ | ֵא ֶצל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה
ֲשׂה ָלּ ְך (22) :וְ לֹא ָת ִקים ְל ָך ַמ ֵצּ ָבה | ֲא ֶשׁר
יך ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ֱאל ֶֹה ָ
יך:
ָשׂנֵא יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
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ָשׂה ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה בוֹ מוּם כֹּל
יך שׁוֹר ו ֶ
) (1לֹא ִת ְז ַבּח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִכּי יִ ָמּ ֵצא
יך הוּא(2) :
ֲבת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָדּ ָבר ָרע | ִכּי תוֹע ַ
יך נ ֵֹתן ָל ְך | ִאישׁ אוֹ
יך ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
ְב ִק ְר ְבּ ָך ְבּ ַ
ֲשׂה ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
יך ַל ֲעבֹר ְבּ ִריתוֹ:
ֵל ְך ַו ַיּ ֲעבֹד ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָל ֶהם | וְ ַל ֶשּׁ ֶמשׁ אוֹ
)ַ (3ויּ ֶ
יתי (4) :וְ ֻהגַּד ְל ָך
ָר ַח אוֹ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא ִצוִּ ִ
ַליּ ֵ
ֶע ְשׂ ָתה
יטב וְ ִהנֵּה ֱא ֶמת נָכוֹן ַה ָדּ ָבר נ ֶ
וְ ָשׁ ָמ ְע ָתּ | וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ ֵה ֵ
את ֶאת ָה ִאישׁ ַההוּא אוֹ
הוֹצ ָ
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (5) :וְ ֵ
ַה ֵ

ֶאת ָה ִא ָשּׁה ַה ִהוא ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה ֶאל ְשׁ ָע ֶרי ָך
ָמתוַּ (6) :על ִפּי
וּס ַק ְל ָתּם ָבּ ֲא ָבנִ ים ו ֵ
ֶאת ָה ִאישׁ אוֹ ֶאת ָה ִא ָשּׁה | ְ
ְשׁנַיִ ם ֵע ִדים אוֹ ְשׁל ָֹשׁה ֵע ִדים ַ
יוּמת ַעל ִפּי ֵעד
יוּמת ַה ֵמּת | לֹא ַ
ֶא ָחד (7) :יַד ָה ֵע ִדים ִתּ ְהיֶה בּוֹ ָב ִראשֹׁנָה ַל ֲה ִמיתוֹ וְ יַד ָכּל ָה ָעם
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
אַחרֹנָה | ִ
ָבּ ֲ
וּבין
)ִ (8כּי יִ ָפּ ֵלא ִמ ְמּ ָך ָד ָבר ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֵבּין ָדּם ְל ָדם ֵבּין ִדּין ְל ִדין ֵ
ית ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
יך | וְ ַק ְמ ָתּ וְ ָע ִל ָ
ֶנגַע ָל ֶנגַע ִדּ ְב ֵרי ִריבֹת ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
את ֶאל ַהכֹּ ֲהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם וְ ֶאל
וּב ָ
יך בּוָֹ (9) :
יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמים ָה ֵהם | וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ וְ ִה ִגּידוּ ְל ָך ֵאת ְדּ ַבר
ַהשּׁ ֵֹפט ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
ית ַעל ִפּי ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך ִמן ַה ָמּקוֹם
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט (10) :וְ ָע ִשׂ ָ
יוֹרוּך:
ָ
ַההוּא ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה | וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
אמרוּ ְל ָך
יוֹרוּך וְ ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֲא ֶשׁר יֹ ְ
ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר
)ַ (11על ִפּי ַה ָ
ָמין ְ
ֲשׂה | לֹא ָתסוּר ִמן ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך י ִ
ַתּע ֶ
וּשׂמֹאל(12) :
ֲשׂה ְבזָדוֹן ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ֶאל ַהכּ ֵֹהן ָהע ֵֹמד
וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּמת ָה ִאישׁ
יך אוֹ ֶאל ַהשּׁ ֵֹפט | ֵ
ְל ָשׁ ֶרת ָשׁם ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל (13) :וְ ָכל ָה ָעם יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ |
ַההוּא ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
)ִ (14כּי ָתבֹא ֶאל ָה ֶ
וְ לֹא יְ ִזידוּן עוֹד:
ימה ָע ַלי
אָשׂ ָ
אָמ ְר ָתּ ִ
ָשׁ ְב ָתּה ָבּהּ | וְ ַ
יר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
יך נ ֵֹתן ָל ְך וִ ִ
ֱאל ֶֹה ָ
יך ֶמ ֶל ְך
ֶמ ֶל ְך ְכּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ָֹתי (15) :שׂוֹם ָתּ ִשׂים ָע ֶל ָ
יך ֶמ ֶל ְך
יך ָתּ ִשׂים ָע ֶל ָ
אַח ָ
יך בּוֹ | ִמ ֶקּ ֶרב ֶ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָח ָ
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר לֹא ִ
יך ִאישׁ נ ְ
יך הוּאַ (16) :רק
תוּכל ָל ֵתת ָע ֶל ָ
לֹא ַ
ָשׁיב ֶאת ָה ָעם ִמ ְצ ַריְ ָמה ְל ַמ ַען
סוּסים וְ לֹא י ִ
ִ
ַר ֶבּה לּוֹ
לֹא י ְ
אָמר ָל ֶכם לֹא ת ִֹספוּן ָלשׁוּב ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה
ַה ְרבּוֹת סוּס | וַיהוָה ַ
ָהב
ָשׁים וְ לֹא יָסוּר ְל ָבבוֹ | וְ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
ַר ֶבּה לּוֹ נ ִ
עוֹד (17) :וְ לֹא י ְ
ַר ֶבּה לּוֹ ְמאֹד (18) :וְ ָהיָה ְכ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ |
לֹא י ְ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַעל ֵס ֶפר ִמ ִלּ ְפנֵי ַהכֹּ ֲהנִ ים
וְ ָכ ַתב לוֹ ֶאת ִמ ְשׁנֵה ַה ָ
ַה ְלּוִ יִּ ם (19) :וְ ָהיְ ָתה ִעמּוֹ וְ ָק ָרא בוֹ ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו | ְל ַמ ַען יִ ְל ַמד
תּוֹרה ַהזֹּאת
ְליִ ְראָה ֶאת יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ַל ֲעשׂ ָֹתםְ (20) :ל ִב ְל ִתּי רוּם ְל ָבבוֹ ֵמ ֶא ָחיו
ָמים ַעל
יך י ִ
ַא ִר ְ
וּשׂמֹאול | ְל ַמ ַען י ֲ
ָמין ְ
וּל ִב ְל ִתּי סוּר ִמן ַה ִמּ ְצוָה י ִ
ְ
וּבנָיו ְבּ ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ הוּא ָ
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ַח ָלה ִעם
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ָכּל ֵשׁ ֶבט ֵלוִ י ֵח ֶלק וְ נ ֲ
) (1לֹא יִ ְהיֶה ַלכּ ֲ
ַח ָלה לֹא יִ ְהיֶה לּוֹ
ֹאכלוּן (2) :וְ נ ֲ
ַח ָלתוֹ י ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִא ֵשּׁי יְ הוָה וְ נ ֲ
ְבּ ֶק ֶרב ֶא ָחיו | יְ הוָה הוּא נ ֲ
ַח ָלתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ (3) :וְ זֶה יִ ְהיֶה
ֶבח ִאם שׁוֹר ִאם
ֹהנִ ים ֵמ ֵאת ָה ָעם ֵמ ֵאת ז ְֹב ֵחי ַהזּ ַ
ִמ ְשׁ ַפּט ַהכּ ֲ
אשׁית ְדּגָנְ ָך
ָתן ַלכּ ֵֹהן ַה ְזּר ַֹע וְ ַה ְלּ ָחיַיִ ם וְ ַה ֵקּ ָבהֵ (4) :ר ִ
ֶשׂה | וְ נ ַ
אשׁית גֵּז צֹאנְ ָך ִתּ ֶתּן לּוִֹ (5) :כּי בוֹ ָבּ ַחר
ִתּיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך וְ ֵר ִ
יך | ַל ֲעמֹד ְל ָשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם יְ הוָה הוּא
יך ִמ ָכּל ְשׁ ָב ֶט ָ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ִמ ָכּל
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
ָמים (6) :וְ ִכי ָיבֹא ַה ֵלּוִ י ֵמ ַ
וּבנָיו ָכּל ַהיּ ִ
ָ
ַפשׁוֹ ֶאל ַה ָמּקוֹם
וּבא ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר הוּא גָּר ָשׁם | ָ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה (7) :וְ ֵשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ָֹהיו | ְכּ ָכל ֶא ָחיו
ַה ְלוִ יִּ ם ָהע ְֹמ ִדים ָשׁם ִל ְפנֵי יְ הוָהֵ (8) :ח ֶלק ְכּ ֵח ֶלק י ֵ
ֹאכלוּ | ְל ַבד
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
אַתּה ָבּא ֶאל ָה ֶ
ִמ ְמ ָכּ ָריו ַעל ָהאָבוֹתִ (9) :כּי ָ
יך נ ֵֹתן ָל ְך | לֹא ִת ְל ַמד ַלעֲשׂוֹת ְכּתוֹ ֲעבֹת ַהגּוֹיִ ם ָה ֵהם:
ֱאל ֶֹה ָ
ֲביר ְבּנוֹ ִ
וּבתּוֹ ָבּ ֵאשׁ | ק ֵֹסם ְק ָס ִמים
) (10לֹא יִ ָמּ ֵצא ְב ָך ַמע ִ
וּמ ַכ ֵשּׁף (11) :וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר | וְ שׁ ֵֹאל אוֹב וְ יִ ְדּעֹנִ י
ַחשׁ ְ
וּמנ ֵ
ְמעוֹנֵן ְ
ֲבת יְ הוָה ָכּל ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה |
וְ ד ֵֹרשׁ ֶאל ַה ֵמּ ִתיםִ (12) :כּי תוֹע ַ
וּב ְג ַלל ַה ֵ
ִ
ֶיך:
אוֹתם ִמ ָפּנ ָ
מוֹרישׁ ָ
יך ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יךִ (14) :כּי ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה
)ָ (13תּ ִמים ִתּ ְהיֶה ִעם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אוֹתם ֶאל ְמעֹנְ נִ ים וְ ֶאל ק ְֹס ִמים יִ ְשׁ ָמעוּ |
יוֹרשׁ ָ
אַתּה ֵ
ֲא ֶשׁר ָ
ָתן ְל ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָביא ִמ ִקּ ְר ְבּ ָך
יך (15) :נ ִ
אַתּה לֹא ֵכן נ ַ
וְ ָ
יך | ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן(16) :
ָקים ְל ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ָכּמֹנִ י י ִ
אַח ָ
ֵמ ֶ
יך ְבּח ֵֹרב ְבּיוֹם ַה ָקּ ָהל
אַל ָתּ ֵמ ִעם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ְ
ֵלאמֹר | לֹא א ֵֹסף ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת קוֹל יְ הוָה ֱאל ָֹהי וְ ֶאת ָה ֵאשׁ
ֹאמר יְ הוָה
ַה ְגּד ָֹלה ַהזֹּאת לֹא ֶא ְר ֶאה עוֹד וְ לֹא אָמוּתַ (17) :ויּ ֶ
אָקים ָל ֶהם ִמ ֶקּ ֶרב
ָביא ִ
יטיבוּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּרוּ (18) :נ ִ
ֵא ָלי | ֵה ִ
יהם ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ָת ִתּי ְד ָב ַרי ְבּ ִפיו וְ ִד ֶבּר ֲא ֵל ֶ
מוֹך | וְ נ ַ
יהם ָכּ ָ
ֲא ֵח ֶ
ֲא ַצוֶּנּוּ (19) :וְ ָהיָה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְשׁ ַמע ֶאל ְדּ ָב ַרי ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר
ָביא ֲא ֶשׁר י ִָזיד ְל ַד ֵבּר
אַך ַהנּ ִ
ִבּ ְשׁ ִמי | אָנ ִֹכי ֶא ְדרֹשׁ ֵמ ִעמּוְֹ (20) :
ַא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ְבּ ֵשׁם
יתיו ְל ַד ֵבּר ו ֲ
ָדּ ָבר ִבּ ְשׁ ִמי ֵאת ֲא ֶשׁר לֹא ִצוִּ ִ
ֹאמר ִבּ ְל ָב ֶב ָך |
ָביא ַההוּא (21) :וְ ִכי ת ַ
וּמת ַהנּ ִ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | ֵ
ֵא ָ
ֵדע ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ִד ְבּרוֹ יְ הוָהֲ (22) :א ֶשׁר יְ ַד ֵבּר
יכה נ ַ
ָביא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה וְ לֹא יִ ְהיֶה ַה ָדּ ָבר וְ לֹא יָבוֹא הוּא ַה ָדּ ָבר
ַהנּ ִ
ָביא לֹא ָתגוּר ִמ ֶמּנּוּ:
ֲא ֶשׁר לֹא ִד ְבּרוֹ יְ הוָה | ְבּזָדוֹן ִדּ ְבּרוֹ ַהנּ ִ
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יך נ ֵֹתן
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאלֹ ֶה ָ
ַכ ִרית יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ִ (1כּי י ְ
יהם(2) :
וּב ָב ֵתּ ֶ
יהם ְ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ָע ֵר ֶ
יר ְשׁ ָתּם וְ י ַ
אַר ָצם | וִ ִ
ְל ָך ֶאת ְ
יך נ ֵֹתן
תוֹך ְ
ָשׁלוֹשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך | ְבּ ְ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר
ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהָּ (3) :תּ ִכין ְל ָך ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ ֶאת ְגּבוּל ְ
יל ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יַנְ ִח ְ
יך | וְ ָהיָה ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ר ֵֹצ ַח (4) :וְ זֶה ְדּ ַבר
ַכּה ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת
ָחי | ֲא ֶשׁר י ֶ
ָהר ֵֹצ ַח ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה ו ָ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ֶאת ֵר ֵעהוּ
וְ הוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם (5) :ו ֲ
ַרזֶן ִל ְכרֹת ָה ֵעץ וְ נ ַ
ָשׁל ַה ַבּ ְרזֶל
ַער ַל ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ ְדּ ָחה יָדוֹ ַבגּ ְ
ַביּ ַ
אַחת ֶה ָע ִרים
ָמת | הוּא יָנוּס ֶאל ַ
וּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעהוּ ו ֵ
ִמן ָה ֵעץ ָ
ֵחם ְל ָבבוֹ
אַח ֵרי ָהר ֵֹצ ַח ִכּי י ַ
ָחיֶ (6) :פּן יִ ְרדֹּף גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֲ
ָה ֵא ֶלּה ו ָ
ָפשׁ | וְ לוֹ ֵאין ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ִכּי
וְ ִה ִשּׂיגוֹ ִכּי יִ ְר ֶבּה ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹםַ (7) :על ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך
יך
ַר ִחיב יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵלאמֹר | ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך (8) :וְ ִאם י ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר
ָתן ְל ָך ֶאת ָכּל ָה ֶ
יך | וְ נ ַ
ֻל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
ֶאת ְגּב ְ
יךִ (9) :כּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת
ִדּ ֶבּר ָל ֵתת ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַל ֲעשׂ ָֹתהּ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ֲ
ָס ְפ ָתּ ְל ָך עוֹד ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַעל
ָמים | וְ י ַ
וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ָכּל ַהיּ ִ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ְ
ַה ָשּׁלֹשׁ ָה ֵא ֶלּה (10) :וְ לֹא יִ ָשּׁ ֵפ ְך ָדּם נ ִ
וְ ִכי
יך ָדּ ִמים(11) :
ַח ָלה | וְ ָהיָה ָע ֶל ָ
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמת |
יִ ְהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְל ֵר ֵעהוּ וְ ַ
ֶפשׁ ו ֵ
אָרב לוֹ וְ ָקם ָע ָליו וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל (12) :וְ ָשׁ ְלחוּ ִז ְקנֵי ִעירוֹ וְ ָל ְקחוּ
וְ נָס ֶאל ַ
ָמת (13) :לֹא ָתחוֹס
ָתנוּ אֹתוֹ ְבּיַד גּ ֵֹאל ַה ָדּם ו ֵ
אֹתוֹ ִמ ָשּׁם | וְ נ ְ
לֹא
ָקי ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל וְ טוֹב ָל ְך(14) :
ֵעינְ ָך ָע ָליו | ִ
וּב ַע ְר ָתּ ַדם ַהנּ ִ
ַח ָל ְת ָך ֲא ֶשׁר ִתּנְ ַחל
ָבלוּ ִראשֹׁנִ ים | ְבּנ ֲ
ֲך ֲא ֶשׁר גּ ְ
ַת ִסּיג ְגּבוּל ֵרע ָ
לֹא
)(15
יך נ ֵֹתן ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָבּ ֶ
וּל ָכל ַח ָטּאת ְבּ ָכל ֵח ְטא ֲא ֶשׁר
יָקוּם ֵעד ֶא ָחד ְבּ ִאישׁ ְל ָכל ָעוֹן ְ
ֶח ָטא | ַעל ִפּי ְשׁנֵי ֵע ִדים אוֹ ַעל ִפּי ְשׁל ָֹשׁה ֵע ִדים יָקוּם ָדּ ָבר:
יֱ
)ִ (16כּי יָקוּם ֵעד ָח ָמס ְבּ ִאישׁ | ַלעֲנוֹת בּוֹ ָס ָרה (17) :וְ ָע ְמדוּ
ֹהנִ ים
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ָה ִריב ִל ְפנֵי יְ הוָה | ִל ְפנֵי ַהכּ ֲ
ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
וְ ַהשּׁ ְֹפ ִטים ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם (18) :וְ ָד ְרשׁוּ ַהשּׁ ְֹפ ִטים
יטב | וְ ִהנֵּה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָענָה ְב ִ
ֵה ֵ
יתם לוֹ
ֲשׂ ֶ
אָחיוַ (19) :וע ִ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך(20) :
אָחיו | ִ
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ

אָרים יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ | וְ לֹא י ִֹספוּ ַלעֲשׂוֹת עוֹד ַכּ ָדּ ָבר ָה ָרע
וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
ֶפשׁ ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן ֵשׁן
ֶפשׁ ְבּנ ֶ
ֶך | נ ֶ
ַהזֶּה ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך (21) :וְ לֹא ָתחוֹס ֵעינ ָ
ְבּ ֵשׁן יָד ְבּיָד ֶרגֶל ְבּ ָרגֶל:
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ָר ֶכב ַעם ַרב
ית סוּס ו ֶ
יך וְ ָר ִא ָ
)ִ (1כּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֶב ָ
יך ִע ָמּ ְך ַה ַמּ ַע ְל ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ירא ֵמ ֶהם | ִכּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִמ ְמּ ָך לֹא ִת ָ
ִמ ְצ ָריִ ם (2) :וְ ָהיָה ְכּ ָק ָר ְב ֶכם ֶאל ַה ִמּ ְל ָח ָמה | וְ נִ גַּשׁ ַהכּ ֵֹהן וְ ִד ֶבּר
אַתּם ְק ֵר ִבים ַהיּוֹם
אָמר ֲא ֵל ֶהם ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ֶאל ָה ָעם (3) :וְ ַ
יראוּ וְ אַל ַתּ ְח ְפּזוּ
ֵר ְך ְל ַב ְב ֶכם אַל ִתּ ְ
יכם | אַל י ַ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֵב ֶ
יכם ַהה ֵֹל ְך ִע ָמּ ֶכם |
ֵיהםִ (4) :כּי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ אַל ַתּ ַע ְרצוּ ִמ ְפּנ ֶ
יע ֶא ְת ֶכם (5) :וְ ִד ְבּרוּ
הוֹשׁ ַ
יכם ְל ִ
ְל ִה ָלּ ֵחם ָל ֶכם ִעם אֹיְ ֵב ֶ
ַהשּׁ ְֹט ִרים ֶאל ָה ָעם ֵלאמֹר ִמי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּנָה ַביִ ת ָח ָדשׁ וְ לֹא
אַחר
ֵל ְך וְ ָישֹׁב ְל ֵביתוֹ | ֶפּן יָמוּת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וְ ִאישׁ ֵ
ֲחנָכוֹ י ֵ
ֵל ְך וְ ָישֹׁב
ָטע ֶכּ ֶרם וְ לֹא ִח ְלּלוֹ י ֵ
וּמי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר נ ַ
ַחנְ ֶכנּוִּ (6) :
יְ
ְל ֵביתוֹ | ֶפּן יָמוּת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וְ ִאישׁ ֵ
וּמי ָה ִאישׁ
אַחר יְ ַח ְלּ ֶלנּוִּ (7) :
ֵל ְך וְ ָישֹׁב ְל ֵביתוֹ | ֶפּן יָמוּת
ֲא ֶשׁר ֵא ַרשׂ ִא ָשּׁה וְ לֹא ְל ָק ָחהּ י ֵ
ָספוּ ַהשּׁ ְֹט ִרים ְל ַד ֵבּר ֶאל
אַחר יִ ָקּ ֶחנָּה (8) :וְ י ְ
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וְ ִאישׁ ֵ
ֵל ְך וְ ָישֹׁב ְל ֵביתוֹ |
ָרא וְ ַר ְך ַה ֵלּ ָבב י ֵ
אָמרוּ ִמי ָה ִאישׁ ַהיּ ֵ
ָה ָעם וְ ְ
וְ לֹא יִ ַמּס ֶאת ְל ַבב ֶא ָחיו ִכּ ְל ָבבוֹ (9) :וְ ָהיָה ְכּ ַכלֹּת ַהשּׁ ְֹט ִרים
)ִ (10כּי
וּפ ְקדוּ ָשׂ ֵרי ְצ ָבאוֹת ְבּרֹאשׁ ָה ָעם:
ְל ַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם | ָ
יה ְל ָשׁלוֹם(11) :
את ֵא ֶל ָ
יה | וְ ָק ָר ָ
ִת ְק ַרב ֶאל ִעיר ְל ִה ָלּ ֵחם ָע ֶל ָ
וּפ ְת ָחה ָל ְך | וְ ָה ָיה ָכּל ָה ָעם ַהנִּ ְמ ָצא ָבהּ
וְ ָהיָה ִאם ָשׁלוֹם ַתּ ַענְ ָך ָ
דוּך (12) :וְ ִאם לֹא ַת ְשׁ ִלים ִע ָמּ ְך וְ ָע ְשׂ ָתה
ֲב ָ
יִ ְהיוּ ְל ָך ָל ַמס ַוע ָ
ָד ָך |
יך ְבּי ֶ
יה (13) :וּנְ ָתנָהּ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִע ְמּ ָך ִמ ְל ָח ָמה | וְ ַצ ְר ָתּ ָע ֶל ָ
ָשׁים וְ ַה ַטּף
כוּרהּ ְל ִפי ָח ֶרבַ (14) :רק ַהנּ ִ
ית ֶאת ָכּל ְז ָ
וְ ִה ִכּ ָ
אָכ ְל ָתּ
וְ ַה ְבּ ֵה ָמה וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָב ִעיר ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ָתּבֹז ָל ְך | וְ ַ
ֲשׂה
יך ָל ְךֵ (15) :כּן ַתּע ֶ
ָתן יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶאת ְשׁ ַלל אֹיְ ֶב ָ
ְל ָכל ֶה ָע ִרים ָה ְרחֹקֹת ִמ ְמּ ָך ְמאֹד | ֲא ֶשׁר לֹא ֵמ ָע ֵרי ַהגּוֹיִ ם
יך
ָה ֵא ֶלּה ֵהנָּהַ (16) :רק ֵמ ָע ֵרי ָה ַע ִמּים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ימם
ַח ָלה | לֹא ְת ַחיֶּה ָכּל נְ ָשׁ ָמהִ (17) :כּי ַה ֲח ֵרם ַתּ ֲח ִר ֵ
נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
בוּסי | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך
ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
יךְ (18) :ל ַמ ַען ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַל ְמּדוּ ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

יכם:
אתם ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַח ָט ֶ
יהם | ו ֲ
תּוֹ ֲעב ָֹתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
יה ְל ָת ְפ ָשׂהּ
ָמים ַר ִבּים ְל ִה ָלּ ֵחם ָע ֶל ָ
)ִ (19כּי ָתצוּר ֶאל ִעיר י ִ
לֹא ַת ְשׁ ִחית ֶאת ֵע ָצהּ ִלנְ דּ ַֹח ָע ָליו גּ ְ
ֹאכל וְ אֹתוֹ
ַרזֶן ִכּי ִמ ֶמּנּוּ ת ֵ
ֶיך ַבּ ָמּצוֹרַ (20) :רק
אָדם ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה ָלבֹא ִמ ָפּנ ָ
לֹא ִת ְכרֹת | ִכּי ָה ָ
ֵעץ ֲא ֶשׁר ֵתּ ַדע ִכּי לֹא ֵעץ ַמ ֲא ָכל הוּא אֹתוֹ ַת ְשׁ ִחית וְ ָכ ָר ָתּ |
ית ָמצוֹר ַעל ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ִהוא ע ָֹשׂה ִע ְמּ ָך ִמ ְל ָח ָמה ַעד
וּבנִ ָ
ָ
ִר ְד ָתּהּ:
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יך נ ֵֹתן ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ
)ִ (1כּי יִ ָמּ ֵצא ָח ָלל ָבּ ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך |
ֶיך וְ שׁ ְֹפ ֶט ָ
ָצאוּ ְז ֵקנ ָ
נוֹדע ִמי ִה ָכּהוּ (2) :וְ י ְ
נ ֵֹפל ַבּ ָשּׂ ֶדה | לֹא ַ
וּמ ְדדוּ ֶאל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ְס ִביבֹת ֶה ָח ָלל (3) :וְ ָהיָה ָה ִעיר
ָ
ַה ְקּר ָֹבה ֶאל ֶה ָח ָלל | וְ ָל ְקחוּ ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהוא ֶע ְג ַלת ָבּ ָקר ֲא ֶשׁר
הוֹרדוּ ִז ְקנֵי ָה ִעיר
ֻבּד ָבּהּ ֲא ֶשׁר לֹא ָמ ְשׁ ָכה ְבּעֹל (4) :וְ ִ
לֹא ע ַ
ָר ַע |
ֵע ֵבד בּוֹ וְ לֹא יִ זּ ֵ
יתן ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
ַחל ֵא ָ
ַה ִהוא ֶאת ָה ֶע ְג ָלה ֶאל נ ַ
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֵלוִ י ִכּי
ָחל (5) :וְ נִ ְגּשׁוּ ַהכּ ֲ
וְ ָע ְרפוּ ָשׁם ֶאת ָה ֶע ְג ָלה ַבּנּ ַ
יהם
וּל ָב ֵר ְך ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | וְ ַעל ִפּ ֶ
יך ְל ָשׁ ְרתוֹ ְ
ָבם ָבּ ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יִ ְהיֶה ָכּל ִריב וְ ָכל ָנגַע (6) :וְ כֹל ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהוא ַה ְקּר ִֹבים ֶאל
ָחל (7) :וְ ָענוּ
ֲרוּפה ַבנּ ַ
יהם ַעל ָה ֶע ְג ָלה ָהע ָ
ֶה ָח ָלל | יִ ְר ֲחצוּ ֶאת יְ ֵד ֶ
ָדינוּ לֹא שׁפכה ] ָשׁ ְפכוּ קרי[ ֶאת ַה ָדּם ַהזֶּה וְ ֵעינֵינוּ
אָמרוּ | י ֵ
וְ ְ
ית יְ הוָה וְ אַל ִתּ ֵתּן
לֹא ָראוַּ (8) :כּ ֵפּר ְל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָפּ ִד ָ
אַתּה
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ נִ ַכּ ֵפּר ָל ֶהם ַה ָדּם (9) :וְ ָ
ָדּם נ ִ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ ה ָוה:
ֲשׂה ַהיּ ָ
ָקי ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך | ִכּי ַתע ֶ
ְתּ ַב ֵער ַה ָדּם ַהנּ ִ
יך
יך | וּנְ ָתנוֹ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ִ (10כּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֶב ָ
ית ַבּ ִשּׁ ְביָה ֵא ֶשׁת יְ ַפת תֹּאַר |
ית ִשׁ ְביוֹ (11) :וְ ָר ִא ָ
ָד ָך וְ ָשׁ ִב ָ
ְבּי ֶ
ית ָך |
וְ ָח ַשׁ ְק ָתּ ָבהּ וְ ָל ַק ְח ָתּ ְל ָך ְל ִא ָשּׁה (12) :ו ֲ
תּוֹך ֵבּ ֶ
אתהּ ֶאל ְ
ַה ֵב ָ
ירה ֶאת
ֶיה (13) :וְ ֵה ִס ָ
ֹאשׁהּ וְ ָע ְשׂ ָתה ֶאת ִצ ָפּ ְרנ ָ
וְ ִג ְלּ ָחה ֶאת ר ָ
יה וְ ֶאת
וּב ְכ ָתה ֶאת אָ ִב ָ
ית ָך ָ
ָשׁ ָבה ְבּ ֵב ֶ
יה וְ י ְ
ִשׂ ְמ ַלת ִשׁ ְביָהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ֶרח י ִ
ִא ָמּהּ י ַ
וּב ַע ְל ָתּהּ וְ ָהיְ ָתה ְל ָך
יה ְ
אַחר ֵכּן ָתּבוֹא ֵא ֶל ָ
ָמים | וְ ַ
וּמכֹר
ַפ ָשׁהּ ָ
ְל ִא ָשּׁה (14) :וְ ָהיָה ִאם לֹא ָח ַפ ְצ ָתּ ָבּהּ וְ ִשׁ ַלּ ְח ָתּהּ ְלנ ְ
יתהּ:
לֹא ִת ְמ ְכּ ֶרנָּה ַבּ ָכּ ֶסף | לֹא ִת ְת ַע ֵמּר ָבּהּ ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ִענִּ ָ
הוּבה וְ ָהאַ ַחת
אַחת ֲא ָ
ָשׁים ָה ַ
)ִ (15כּי ִת ְהיֶי ָן ְל ִאישׁ ְשׁ ֵתּי נ ִ
הוּבה וְ ַה ְשּׂנוּאָה | וְ ָהיָה ַה ֵבּן ַה ְבּכוֹר
ָלדוּ לוֹ ָבנִ ים ָה ֲא ָ
ְשׂנוּאָה וְ י ְ

ַל ְשּׂנִ יאָה (16) :וְ ָהיָה ְבּיוֹם ַהנְ ִחילוֹ ֶאת ָבּנָיו ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה לוֹ
הוּבה ַעל ְפּ ֵני ֶבן ַה ְשּׂנוּאָה ַה ְבּכֹר:
יוּכל ְל ַב ֵכּר ֶאת ֶבּן ָה ֲא ָ
| לֹא ַ
)ִ (17כּי ֶאת ַה ְבּכֹר ֶבּן ַה ְשּׂנוּאָה י ִ
ַכּיר ָל ֶתת לוֹ ִפּי ְשׁנַיִ ם ְבּכֹל
אשׁית אֹנוֹ לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ְבּכ ָֹרה:
ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא לוֹ | ִכּי הוּא ֵר ִ
וּמוֹרה ֵאינֶנּוּ שׁ ֵֹמ ַע ְבּקוֹל
ֶ
סוֹרר
)ִ (18כּי יִ ְהיֶה ְל ִאישׁ ֵבּן ֵ
וּבקוֹל ִאמּוֹ | וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ וְ לֹא יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
אָביו ְ
ִ
יהם(19) :
הוֹציאוּ אֹתוֹ ֶאל ִז ְקנֵי ִעירוֹ וְ ֶאל ַשׁ ַער
אָביו וְ ִאמּוֹ | וְ ִ
וְ ָת ְפשׂוּ בוֹ ִ
סוֹרר וּמ ֶֹרה ֵאינֶנּוּ
אָמרוּ ֶאל ִז ְקנֵי ִעירוֹ ְבּנֵנוּ זֶה ֵ
ְמקֹמוֹ (20) :וְ ְ
ָמהוּ ָכּל אַנְ ֵשׁי ִעירוֹ
וּרג ֻ
זוֹלל וְ ס ֵֹבאְ (21) :
שׁ ֵֹמ ַע ְבּק ֵֹלנוּ | ֵ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך | וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ְמעוּ
ָמת ִ
ָב ֲא ָבנִ ים ו ֵ
הוּמת |
וְ יִ ָראוּ (22) :וְ ִכי יִ ְהיֶה ְב ִאישׁ ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת וְ ָ
וְ ָת ִל ָ
ית אֹתוֹ ַעל ֵעץ (23) :לֹא ָת ִלין נִ ְב ָלתוֹ ַעל ָה ֵעץ ִכּי ָקבוֹר
ִתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ִק ְל ַלת ֱאל ִֹהים ָתּלוּי | וְ לֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת
ַח ָלה:
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אַד ָמ ְת ָך ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְ
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יך אוֹ ֶאת ֵשׂיוֹ נִ ָדּ ִחים וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ
אָח ָ
) (1לֹא ִת ְר ֶאה ֶאת שׁוֹר ִ
יך
יך ֵא ֶל ָ
אָח ָ
יך (2) :וְ ִאם לֹא ָקרוֹב ִ
אָח ָ
יבם ְל ִ
ֵמ ֶהם | ָה ֵשׁב ְתּ ִשׁ ֵ
יך
אָח ָ
ית ָך וְ ָהיָה ִע ְמּ ָך ַעד ְדּרֹשׁ ִ
תּוֹך ֵבּ ֶ
ַא ַס ְפתּוֹ ֶאל ְ
וְ לֹא יְ ַד ְעתּוֹ | ו ֲ
ֲשׂה ְל ִשׂ ְמ ָלתוֹ
ֲשׂה ַל ֲחמֹרוֹ וְ ֵכן ַתּע ֶ
ַה ֵשׁבֹתוֹ לוֹ (3) :וְ ֵכן ַתּע ֶ
אֹתוֹ ו ֲ
אתהּ | לֹא
וּמ ָצ ָ
ֹאבד ִמ ֶמּנּוּ ְ
יך ֲא ֶשׁר תּ ַ
אָח ָ
ֲשׂה ְל ָכל ֲא ֵב ַדת ִ
וְ ֵכן ַתּע ֶ
יך אוֹ שׁוֹרוֹ
אָח ָ
) (4לֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ֲחמוֹר ִ
תוּכל ְל ִה ְת ַע ֵלּם:
ַ
) (5לֹא
נ ְֹפ ִלים ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ ֵמ ֶהם | ָה ֵקם ָתּ ִקים ִעמּוֹ:
ֶבר ִשׂ ְמ ַלת ִא ָשּׁה | ִכּי
ֶבר ַעל ִא ָשּׁה וְ לֹא יִ ְל ַבּשׁ גּ ֶ
יִ ְהיֶה ְכ ִלי ג ֶ
יך ָכּל ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה:
ֲבת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
תוֹע ַ
ֶיך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ָכל ֵעץ אוֹ ַעל ָהאָ ֶרץ
)ִ (6כּי יִ ָקּ ֵרא ַקן ִצפּוֹר ְל ָפנ ָ
יצים וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעל
ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִ
יצים | לֹא ִת ַקּח ָה ֵאם ַעל ַה ָבּנִ יםַ (7) :שׁ ֵלּ ַח ְתּ ַשׁ ַלּח ֶאת
ַה ֵבּ ִ
ָמים:
יטב ָל ְך וְ ַה ֲא ַר ְכ ָתּ י ִ
ָה ֵאם וְ ֶאת ַה ָבּנִ ים ִתּ ַקּח ָל ְך | ְל ַמ ַען יִ ַ
ֲקה ְל ַגגּ ָ
ֶך | וְ לֹא ָת ִשׂים
ית ַמע ֶ
)ִ (8כּי ִת ְבנֶה ַבּיִ ת ָח ָדשׁ וְ ָע ִשׂ ָ
ית ָך ִכּי יִ פֹּל ַהנּ ֵֹפל ִמ ֶמּנּוּ (9) :לֹא ִת ְז ַרע ַכּ ְר ְמ ָך
ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ
וּתבוּאַת
ֶרע ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ָרע ְ
ִכּ ְלאָיִ ם | ֶפּן ִתּ ְק ַדּשׁ ַה ְמ ֵלאָה ַהזּ ַ
לֹא
ַח ָדּו(11) :
וּב ֲחמֹר י ְ
ַה ָכּ ֶרם (10) :לֹא ַת ֲחרֹשׁ ְבּשׁוֹר ַ

ֲשׂה ָלּ ְך |
ַח ָדּוְ (12) :גּ ִד ִלים ַתּע ֶ
וּפ ְשׁ ִתּים י ְ
ִת ְל ַבּשׁ ַשׁ ַע ְטנֵז ֶצ ֶמר ִ
סוּת ָך ֲא ֶשׁר ְתּ ַכ ֶסּה ָבּהִּ (13) :כּי יִ ַקּח ִאישׁ
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ְכּ ְ
ַעל ְ
יה ְ
וּבא ֵא ֶל ָ
ִא ָשּׁה | ָ
ֲלילֹת ְדּ ָב ִרים
וּשׂנֵאָהּ (14) :וְ ָשׂם ָלהּ ע ִ
אָמר ֶאת ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ָל ַק ְח ִתּי
יה ֵשׁם ָרע | וְ ַ
הוֹציא ָע ֶל ָ
וְ ִ
תוּלים (15) :וְ ָל ַקח ֲא ִבי הנער
אתי ָלהּ ְבּ ִ
יה וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ָא ְק ַרב ֵא ֶל ָ
וֶ
] ַה ַנּע ָ
ֲרה קרי[
תוּלי הנער ] ַה ַנּע ָ
הוֹציאוּ ֶאת ְבּ ֵ
ֲרה קרי[ וְ ִא ָמּהּ | וְ ִ
ֲרה קרי[
אָמר ֲא ִבי הנער ] ַה ַנּע ָ
ֶאל ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ָשּׁ ְע ָרה (16) :וְ ַ
ָא ָה(17) :
ָת ִתּי ָל ִאישׁ ַהזֶּה ְל ִא ָשּׁה וַיִּ ְשׂנ ֶ
ֶאל ַה ְזּ ֵקנִ ים | ֶאת ִבּ ִתּי נ ַ
ֲלילֹת ְדּ ָב ִרים ֵלאמֹר לֹא ָמ ָצ ִ
וְ ִהנֵּה הוּא ָשׂם ע ִ
אתי ְל ִב ְתּ ָך
וּפ ְרשׂוּ ַה ִשּׂ ְמ ָלה ִל ְפנֵי ִז ְקנֵי ָה ִעיר:
תוּלי ִב ִתּי | ָ
תוּלים וְ ֵא ֶלּה ְבּ ֵ
ְבּ ִ
) (18וְ ָל ְקחוּ ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהוא ֶאת ָה ִאישׁ | וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ(19) :
הוֹציא ֵשׁם ָרע
ֲרה ִכּי ִ
ָתנוּ ַל ֲא ִבי ַה ַנּע ָ
וְ ָענְ שׁוּ אֹתוֹ ֵמאָה ֶכ ֶסף וְ נ ְ
יוּכל ְל ַשׁ ְלּ ָחהּ ָכּל
תוּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לוֹ ִת ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה לֹא ַ
ַעל ְבּ ַ
ָמיו:
יָ
) (20וְ ִאם ֱא ֶמת ָהיָה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | לֹא נִ ְמ ְצאוּ
ֲרה
הוֹציאוּ ֶאת הנער ] ַה ַנּע ָ
ֲרה קרי[ (21) :וְ ִ
תוּלים לנער ] ַל ַנּע ָ
ְב ִ
ָמ ָתה
ירהּ ָבּ ֲא ָבנִ ים ו ֵ
לוּה אַנְ ֵשׁי ִע ָ
וּס ָק ָ
יה ְ
אָב ָ
קרי[ ֶאל ֶפּ ַתח ֵבּית ִ
אָב ָ
ִכּי ָע ְשׂ ָתה נְ ָב ָלה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְזנוֹת ֵבּית ִ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע
יה | ִ
וּמתוּ
ֻלת ַבּ ַעל ֵ
ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָךִ (22) :כּי יִ ָמּ ֵצא ִאישׁ שׁ ֵֹכב ִעם ִא ָשּׁה ְבע ַ
ֵיהם ָה ִאישׁ ַהשּׁ ֵֹכב ִעם ָה ִא ָשּׁה וְ ָה ִא ָשּׁה | ִ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע
גַּם ְשׁנ ֶ
תוּלה ְמא ָֹר ָשׂה
ֲרה קרי[ ְב ָ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלִ (23) :כּי יִ ְהיֶה נער ] ַנע ָ
אתם ֶאת
הוֹצ ֶ
וּמ ָצאָהּ ִאישׁ ָבּ ִעיר וְ ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ (24) :וְ ֵ
ְל ִאישׁ | ְ
וּס ַק ְל ֶתּם א ָֹתם ָבּ ֲא ָבנִ ים ו ֵ
ְשׁנ ֶ
ָמתוּ
ֵיהם ֶאל ַשׁ ַער ָה ִעיר ַה ִהוא ְ
ֲקה ָב ִעיר וְ ֶאת
ֲרה קרי[ ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר לֹא ָצע ָ
ֶאת הנער ] ַה ַנּע ָ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע
ָה ִאישׁ ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר ִענָּה ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ | ִ
ֲרה
ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך (25) :וְ ִאם ַבּ ָשּׂ ֶדה יִ ְמ ָצא ָה ִאישׁ ֶאת הנער ] ַה ַנּע ָ
וּמת ָה ִאישׁ
קרי[ ַה ְמא ָֹר ָשׂה וְ ֶה ֱח ִזיק ָבּהּ ָה ִאישׁ וְ ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ | ֵ
ֲשׂה
ֲרה קרי[ לֹא ַתע ֶ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ ְל ַבדּוֹ (26) :ולנער ]וְ ַל ַנּע ָ
ֲרה קרי[ ֵח ְטא ָמוֶת | ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר יָקוּם ִאישׁ
ָד ָבר ֵאין לנער ] ַל ַנּע ָ
ֶפשׁ ֵכּן ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהִ (27) :כּי ַב ָשּׂ ֶדה ְמ ָצאָהּ |
וּר ָצחוֹ נ ֶ
ַעל ֵר ֵעהוּ ְ
ֲקה הנער ] ַה ַנּע ָ
ָצע ָ
יע ָלהּ:
מוֹשׁ ַ
ִ
ֲרה קרי[ ַה ְמא ָֹר ָשׂה וְ ֵאין
תוּלה ֲא ֶשׁר לֹא
ֲרה קרי[ ְב ָ
)ִ (28כּי יִ ְמ ָצא ִאישׁ נער ] ַנע ָ
ָתן ָה ִאישׁ ַהשֹּׁ ֵכב
וּת ָפ ָשׂהּ וְ ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ | וְ נִ ְמ ָצאוּ (29) :וְ נ ַ
א ָֹר ָשׂה ְ
ִע ָמּהּ ַל ֲא ִבי הנער ] ַה ַנּע ָ
ֲרה קרי[ ֲח ִמ ִשּׁים ָכּ ֶסף | וְ לוֹ ִת ְהיֶה
ָמיו:
יוּכל ַשׁ ְלּ ָחהּ ָכּל י ָ
ְל ִא ָשּׁה ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ִענָּהּ לֹא ַ
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אָביו(2) :
ַלּה ְכּנַף ִ
אָביו | וְ לֹא יְ ג ֶ
) (1לֹא יִ ַקּח ִאישׁ ֶאת ֵא ֶשׁת ִ
וּכרוּת ָשׁ ְפ ָכה ִבּ ְק ַהל יְ הוָה (3) :לֹא ָיבֹא
צוּע ַדּ ָכּא ְ
לֹא ָיבֹא ְפ ַ
ירי לֹא ָיבֹא לוֹ ִבּ ְק ַהל יְ ה ָוה:
ֲשׂ ִ
ַמ ְמזֵר ִבּ ְק ַהל יְ הוָה | גַּם דּוֹר ע ִ
ירי
ֲשׂ ִ
וּמוֹאָבי ִבּ ְק ַהל יְ הוָה | גַּם דּוֹר ע ִ
ִ
) (4לֹא ָיבֹא ַעמּוֹנִ י
עוֹלםַ (5) :על ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר לֹא
לֹא ָיבֹא ָל ֶהם ִבּ ְק ַהל יְ הוָה ַעד ָ
וּב ַמּיִ ם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ְ
ַא ֶשׁר
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ו ֲ
ִק ְדּמוּ ֶא ְת ֶכם ַבּ ֶלּ ֶחם ַ
ַה ַריִ ם ְל ַק ְל ֶל ָךּ:
יך ֶאת ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ִמ ְפּתוֹר ֲא ַרם נ ֲ
ָשׂ ַכר ָע ֶל ָ
ַהפ ְֹך יְ הוָה
יך ִל ְשׁמ ַֹע ֶאל ִבּ ְל ָעם ַויּ ֲ
אָבה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
) (6וְ לֹא ָ
יך(7) :
יך ְלּ ָך ֶאת ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה | ִכּי ֲא ֵה ְב ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱאל ֶֹה ָ
עוֹלם (8) :לֹא ְת ַת ֵעב
יך ְל ָ
ָמ ָ
לֹא ִת ְדרֹשׁ ְשׁל ָֹמם וְ ט ָֹב ָתם | ָכּל י ֶ
אָח ָ
ֲאד ִֹמי ִכּי ִ
ית
לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִכּי גֵר ָהיִ ָ
יך הוּא |
ישׁי | ָיבֹא ָל ֶהם
ָלדוּ ָל ֶהם דּוֹר ְשׁ ִל ִ
אַרצוָֹ (9) :בּנִ ים ֲא ֶשׁר יִ וּ ְ
ְב ְ
יך | וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ָתּ ִמכֹּל
ִבּ ְק ַהל יְ הוָהִ (10) :כּי ֵת ֵצא ַמ ֲחנֶה ַעל אֹיְ ֶב ָ
ָדּ ָבר ָרעִ (11) :כּי יִ ְהיֶה ְב ָך ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְהיֶה ָטהוֹר ִמ ְקּ ֵרה
תּוֹך ַה ַמּ ֲחנֶה(12) :
ָצא ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה לֹא ָיבֹא ֶאל ְ
ָליְ ָלה | וְ י ָ
תּוֹך
וּכבֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָיבֹא ֶאל ְ
וְ ָהיָה ִל ְפנוֹת ֶע ֶרב יִ ְר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם | ְ
את ָשׁ ָמּה חוּץ:
ָצ ָ
ַה ַמּ ֲחנֶה (13) :וְ יָד ִתּ ְהיֶה ְל ָך ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה | וְ י ָ
) (14וְ י ֵ
ָתד ִתּ ְהיֶה ְל ָך ַעל ֲא ֵז ֶנ ָך | וְ ָהיָה ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך חוּץ וְ ָח ַפ ְר ָתּה ָבהּ
יך ִמ ְת ַה ֵלּ ְך
אָת ָךִ (15) :כּי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ֶאת ֵצ ֶ
וְ ַשׁ ְב ָתּ וְ ִכ ִסּ ָ
ֶיך ָקדוֹשׁ |
ֶיך וְ ָהיָה ַמ ֲחנ ָ
יך ְל ָפנ ָ
יל ָך וְ ָל ֵתת אֹיְ ֶב ָ
ֶך ְל ַה ִצּ ְ
ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יך (16) :לֹא ַת ְס ִגּיר
אַח ֶר ָ
וְ לֹא יִ ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַת ָדּ ָבר וְ ָשׁב ֵמ ֲ
ֵשׁב
יך ֵמ ִעם ֲאדֹנָיוִ (17) :ע ְמּ ָך י ֵ
ָצל ֵא ֶל ָ
ֶע ֶבד ֶאל ֲאדֹנָיו | ֲא ֶשׁר יִ נּ ֵ
יך ַבּטּוֹב לוֹ | לֹא
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ְבּ ַ
תּוֹנֶנּוּ (18) :לֹא ִת ְהיֶה ְק ֵד ָשׁה ִמ ְבּנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא יִ ְהיֶה
וּמ ִחיר ֶכּ ֶלב
ָק ֵדשׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (19) :לֹא ָת ִביא ֶא ְתנַן זוֹנָה ְ
יך ְל ָכל נ ֶ
ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך גַּם
ֲבת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶדר | ִכּי תוֹע ַ
ֶשׁ ְך ָכּל
ֶשׁ ְך א ֶֹכל | נ ֶ
ֶשׁ ְך ֶכּ ֶסף נ ֶ
יך נ ֶ
אָח ָ
יך ְל ִ
ֵיהם (20) :לֹא ַת ִשּׁ ְ
ְשׁנ ֶ
יך | ְל ַמ ַען
יך לֹא ַת ִשּׁ ְ
אָח ָ
וּל ִ
יך ְ
ָכ ִרי ַת ִשּׁ ְ
ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ְךַ (21) :לנּ ְ
אַתּה
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
ָד ָך ַעל ָה ֶ
יך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך לֹא
ֶדר ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהִּ (22) :כּי ִתדֹּר נ ֶ
יך ֵמ ִע ָמּ ְך וְ ָהיָה ְב ָך
אַחר ְל ַשׁ ְלּמוֹ | ִכּי ָדּרֹשׁ יִ ְד ְר ֶשׁנּוּ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְת ֵ

מוֹצא
ֵח ְטא (23) :וְ ִכי ֶת ְח ַדּל ִלנְ דֹּר | לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ֵח ְטאָ (24) :
יך נְ ָד ָבה
ָד ְר ָתּ ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית | ַכּ ֲא ֶשׁר נ ַ
יך ִתּ ְשׁמֹר וְ ָע ִשׂ ָ
ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְבּ ִפ ָ
ָבים
אָכ ְל ָתּ ֲענ ִ
יךִ (25) :כּי ָתבֹא ְבּ ֶכ ֶרם ֵר ֶע ָך וְ ַ
ַפ ְשׁ ָך ָשׂ ְב ֶע ָך | וְ ֶאל ֶכּ ְליְ ָך לֹא ִת ֵתּןִ (26) :כּי ָתבֹא ְבּ ָק ַמת
ְכּנ ְ
ֵר ֶע ָך וְ ָק ַט ְפ ָתּ ְמ ִלילֹת ְבּי ֶ
ָד ָך | וְ ֶח ְר ֵמשׁ לֹא ָתנִ יף ַעל ָק ַמת ֵר ֶע ָך:
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וּב ָע ָלהּ | וְ ָהיָה ִאם לֹא ִת ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעי ָניו
)ִ (1כּי יִ ַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה ְ
ָדהּ
ָתן ְבּי ָ
יתת וְ נ ַ
ִכּי ָמ ָצא ָבהּ ֶע ְרוַת ָדּ ָבר וְ ָכ ַתב ָלהּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
ָצאָה ִמ ֵבּיתוֹ | וְ ָה ְל ָכה וְ ָהיְ ָתה ְל ִאישׁ
וְ ִשׁ ְלּ ָחהּ ִמ ֵבּיתוֹ (2) :וְ י ְ
ָתן
יתת וְ נ ַ
אַחרוֹן וְ ָכ ַתב ָלהּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
וּשׂנֵאָהּ ָה ִאישׁ ָה ֲ
אַחרְ (3) :
ֵ
אַחרוֹן ֲא ֶשׁר
ָדהּ וְ ִשׁ ְלּ ָחהּ ִמ ֵבּיתוֹ | אוֹ ִכי יָמוּת ָה ִאישׁ ָה ֲ
ְבּי ָ
יוּכל ַבּ ְע ָלהּ ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר ִשׁ ְלּ ָחהּ
ְל ָק ָחהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה (4) :לֹא ַ
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ֻה ַטּ ָמּאָה ִכּי
ָלשׁוּב ְל ַק ְח ָתּהּ ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ִא ָשּׁה ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
וֹע ָבה ִהוא ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ לֹא ַת ֲח ִטיא ֶאת ָה ֶ
ת ֵ
)ִ (5כּי יִ ַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה ֲח ָד ָשׁה לֹא
ַח ָלה:
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
ֱאל ֶֹה ָ
ֵצא ַבּ ָצּ ָבא וְ לֹא ַי ֲעבֹר ָע ָליו ְל ָכל ָדּ ָבר | נ ִ
ָקי יִ ְהיֶה ְל ֵביתוֹ ָשׁנָה
יֵ
ַחבֹל ֵר ַחיִ ם
ֶא ָחת וְ ִשׂ ַמּח ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ֲא ֶשׁר ָל ָקח (6) :לֹא י ֲ
ֶפשׁ ֵמ ֶא ָחיו
ֶפשׁ הוּא ח ֵֹבלִ (7) :כּי יִ ָמּ ֵצא ִאישׁ גֹּנֵב נ ֶ
ָר ֶכב | ִכּי נ ֶ
וָ
ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְת ַע ֶמּר בּוֹ ְ
וּב ַע ְר ָתּ
וּמת ַה ַגּנָּב ַההוּא ִ
וּמ ָכרוֹ | ֵ
ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָךִ (8) :ה ָשּׁ ֶמר ְבּ ֶנגַע ַה ָצּ ַר ַעת ִל ְשׁמֹר ְמאֹד וְ ַלעֲשׂוֹת |
יתם ִתּ ְשׁ ְמרוּ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יוֹרוּ ֶא ְת ֶכם ַהכּ ֲ
יך ְל ִמ ְריָם |
ַלעֲשׂוֹת (9) :זָכוֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲך ַמ ַשּׁאת
)ִ (10כּי ַת ֶשּׁה ְב ֵרע ָ
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ְ
אוּמה | לֹא ָתבֹא ֶאל ֵבּיתוֹ ַל ֲעבֹט ֲעבֹטוַֹ (11) :בּחוּץ ַתּ ֲעמֹד |
ְמ ָ
חוּצה:
יך ֶאת ַהעֲבוֹט ַה ָ
יוֹציא ֵא ֶל ָ
אַתּה נ ֶֹשׁה בוֹ ִ
וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָ
) (12וְ ִאם ִאישׁ ָענִ י הוּא | לֹא ִת ְשׁ ַכּב ַבּ ֲעבֹטוָֹ (13) :ה ֵשׁב ָתּ ִשׁיב
וּל ָך
ֲכ ָךּ | ְ
וּבר ֶ
לוֹ ֶאת ַהעֲבוֹט ְכּבֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָשׁ ַכב ְבּ ַשׂ ְל ָמתוֹ ֵ
) (14לֹא ַת ֲעשֹׁק ָשׂ ִכיר
יך:
ִתּ ְהיֶה ְצ ָד ָקה ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך(15) :
אַח ָ
ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן | ֵמ ֶ
אַר ְצ ָך ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
יך אוֹ ִמגּ ְ
ְבּיוֹמוֹ ִת ֵתּן ְשׂ ָכרוֹ וְ לֹא ָתבוֹא ָע ָליו ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִכּי ָענִ י הוּא וְ ֵא ָליו
יך ֶאל יְ הוָה וְ ָהיָה ְב ָך
ַפשׁוֹ | וְ לֹא יִ ְק ָרא ָע ֶל ָ
הוּא נ ֵֹשׂא ֶאת נ ְ

יוּמתוּ ַעל
וּבנִ ים לֹא ְ
יוּמתוּ אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים ָ
) (16לֹא ְ
ֵח ְטא:
יוּמתוּ (17) :לֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁ ַפּט גֵּר
אָבוֹת | ִאישׁ ְבּ ֶח ְטאוֹ ָ
ית
ָכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
אַל ָמנָה (18) :וְ ז ַ
יָתוֹם | וְ לֹא ַת ֲחבֹל ֶבּגֶד ְ
יך ִמ ָשּׁם | ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְפ ְדּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יר ָך ְב ָשׂ ֶד ָך
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהִ (19) :כּי ִת ְקצֹר ְק ִצ ְ
וְ ָשׁ ַכ ְח ָתּ ע ֶֹמר ַבּ ָשּׂ ֶדה לֹא ָתשׁוּב ְל ַק ְחתּוֹ ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
אַל ָמ ָנה
יךִ (20) :כּי
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
יך ְבּכֹל ַמע ֵ
יִ ְהיֶה | ְל ַמ ַען יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַל ָמנָה יִ ְה ֶיה:
יך | ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
אַח ֶר ָ
ֵית ָך לֹא ְת ָפ ֵאר ֲ
ַת ְחבֹּט ז ְ
יך | ַלגֵּר ַליָּתוֹם
אַח ֶר ָ
עוֹלל ֲ
)ִ (21כּי ִת ְבצֹר ַכּ ְר ְמ ָך לֹא ְת ֵ
ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַעל
ָכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
אַל ָמנָה יִ ְהיֶה (22) :וְ ז ַ
וְ ָל ְ
ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה:
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וּשׁ ָפטוּם |
ָשׁים וְ נִ ְגּשׁוּ ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְ
)ִ (1כּי יִ ְהיֶה ִריב ֵבּין ֲאנ ִ
וְ ִה ְצ ִדּיקוּ ֶאת ַה ַצּ ִדּיק וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ֶאת ָה ָר ָשׁע (2) :וְ ָהיָה ִאם ִבּן
ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע | וְ ִה ִפּילוֹ ַהשּׁ ֵֹפט וְ ִה ָכּהוּ ְל ָפנָיו ְכּ ֵדי ִר ְשׁ ָעתוֹ
ַכּנּוּ לֹא י ִֹסיף | ֶפּן י ִֹסיף ְל ַהכֹּתוֹ ַעל
אַר ָבּ ִעים י ֶ
ְבּ ִמ ְס ָפּרְ (3) :
) (4לֹא ַת ְחסֹם
ֶיך:
יך ְל ֵעינ ָ
אָח ָ
ֵא ֶלּה ַמ ָכּה ַר ָבּה וְ נִ ְק ָלה ִ
וּבן
אַחד ֵמ ֶהם ֵ
וּמת ַ
ַח ָדּו ֵ
אַחים י ְ
ֵשׁבוּ ִ
שׁוֹר ְבּ ִדישׁוִֹ (5) :כּי י ְ
חוּצה ְל ִאישׁ זָר | יְ ָב ָמהּ ָיבֹא
ֵאין לוֹ לֹא ִת ְהיֶה ֵא ֶשׁת ַה ֵמּת ַה ָ
וּל ָק ָחהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה וְ יִ ְבּ ָמהּ (6) :וְ ָהיָה ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵלד
יה ְ
ָע ֶל ָ
אָחיו ַה ֵמּת | וְ לֹא יִ ָמּ ֶחה ְשׁמוֹ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל (7) :וְ ִאם
יָקוּם ַעל ֵשׁם ִ
ַחפֹּץ ָה ִאישׁ ָל ַק ַחת ֶאת יְ ִב ְמתּוֹ | וְ ָע ְל ָתה יְ ִב ְמתּוֹ ַה ַשּׁ ְע ָרה
לֹא י ְ
אָחיו ֵשׁם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
אָמ ָרה ֵמ ֵאין יְ ָב ִמי ְל ָה ִקים ְל ִ
ֶאל ַה ְזּ ֵקנִ ים וְ ְ
ַבּ ִמי (8) :וְ ָק ְראוּ לוֹ ִז ְקנֵי ִעירוֹ וְ ִד ְבּרוּ ֵא ָליו | וְ ָע ַמד
אָבה י ְ
לֹא ָ
אָמר לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַק ְח ָתּהּ (9) :וְ נִ ְגּ ָשׁה יְ ִב ְמתּוֹ ֵא ָליו ְל ֵעינֵי
וְ ַ
ַה ְזּ ֵקנִ ים וְ ָח ְל ָצה ַנעֲלוֹ ֵמ ַעל ַר ְגלוֹ וְ י ְ
אָמ ָרה
ָר ָקה ְבּ ָפנָיו | וְ ָענְ ָתה וְ ְ
אָחיו (10) :וְ נִ ְק ָרא
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְבנֶה ֶאת ֵבּית ִ
ָכּ ָכה י ָ
ָשׁים
)ִ (11כּי יִ נָּצוּ ֲאנ ִ
ָעל:
ְשׁמוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵבּית ֲחלוּץ ַהנּ ַ
ישּׁהּ ִמיַּד
אָחיו וְ ָק ְר ָבה ֵא ֶשׁת ָה ֶא ָחד ְל ַה ִצּיל ֶאת ִא ָ
ַח ָדּו ִאישׁ וְ ִ
יְ
ֻשׁיו (12) :וְ ַקצּ ָֹתה ֶאת ַכּ ָפּהּ
יקה ִבּ ְמב ָ
ָדהּ וְ ֶה ֱח ִז ָ
ַמ ֵכּהוּ | וְ ָשׁ ְל ָחה י ָ
ָאָבן |
יס ָך ֶא ֶבן ו ֶ
ֶך (13) :לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ְבּ ִכ ְ
| לֹא ָתחוֹס ֵעינ ָ
יפה |
יפה וְ ֵא ָ
ית ָך ֵא ָ
וּק ַטנָּה (14) :לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ְבּ ֵב ְ
דוֹלה ְ
ְגּ ָ

יפה ְשׁ ֵל ָמה
ָצ ֶדק יִ ְהיֶה ָלּ ְך ֵא ָ
וּק ַטנָּהֶ (15) :א ֶבן ְשׁ ֵל ָמה ו ֶ
דוֹלה ְ
ְגּ ָ
יך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ הוָה
ָמ ָ
ַא ִריכוּ י ֶ
ָצ ֶדק יִ ְהיֶה ָלּ ְך | ְל ַמ ַען י ֲ
וֶ
ֱאל ֶֹה ָ
יך ָכּל ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה |
ֲבת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך נ ֵֹתן ָל ְךִ (16) :כּי תוֹע ַ
כֹּל ע ֵֹשׂה ָעוֶל:
את ֶכם
ֲמ ֵלק | ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ְ
) (17זָכוֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָך ע ָ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ םֲ (18) :א ֶשׁר ָק ְר ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך וַיְ ַזנֵּב ְבּ ָך ָכּל ַהנּ ֱ
ֶח ָשׁ ִלים
יח
ָרא ֱאל ִֹהים (19) :וְ ָהיָה ְבּ ָהנִ ַ
ֵע | וְ לֹא י ֵ
אַתּה ָעיֵף וְ ָיג ַ
יך וְ ָ
אַח ֶר ָ
ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה
יך ִמ ָסּ ִביב ָבּ ֶ
יך ְל ָך ִמ ָכּל אֹיְ ֶב ָ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲמ ֵלק ִמ ַתּ ַחת
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
ֱאל ֶֹה ָ
ֵכר ע ָ
ַח ָלה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ִתּ ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | לֹא ִתּ ְשׁ ָכּח:
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ַח ָלה
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
) (1וְ ָהיָה ִכּי ָתבוֹא ֶאל ָה ֶ
יר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
אשׁית ָכּל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה
ָשׁ ְב ָתּ ָבּהּ (2) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
| וִ ִ
יך נ ֵֹתן ָל ְך וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּנֶא |
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲא ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמ ְ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם:
וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
ָמים ָה ֵהם | וְ ַ
את ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
וּב ָ
) ָ (3
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
אתי ֶאל ָה ֶ
יך ִכּי ָב ִ
ַד ִתּי ַהיּוֹם ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִהגּ ְ
ָד ָך |
יְ הוָה ַל ֲאב ֵֹתינוּ ָל ֶתת ָלנוּ (4) :וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטּנֶא ִמיּ ֶ
אָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי
ית וְ ַ
יך (5) :וְ ָענִ ָ
וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵי ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי
אָבי ַויּ ֶ
יך ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָרעוּ א ָֹתנוּ
ָרבַ (6) :ויּ ֵ
ְמ ָעט | וַיְ ִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם ו ָ
ַה ִמּ ְצ ִרים וַיְ ַענּוּנוּ | וַיִּ ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה (7) :וַנִּ ְצ ַעק ֶאל
ַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ | וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֶאת ק ֵֹלנוּ ַויּ ְ
ַיּוֹצ ֵאנוּ יְ הוָה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד
ֲמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ (8) :ו ִ
וְ ֶאת ע ָ
וּבמ ְֹפ ִתים(9) :
וּבאֹתוֹת ְ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹל | ְ
וּב ְזר ַֹע נְ טוּיָה ְ
ָקה ִ
ֲחז ָ
וַיְ ִב ֵאנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | וַיִּ ֶתּן ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
ָבת
אָרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ ז ַ
אשׁית ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה
אתי ֶאת ֵר ִ
וּד ָבשׁ (10) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ֵה ֵב ִ
ָח ָלב ְ
ית
יך וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ַחתּוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּה ִלּי יְ הוָה | וְ ִהנּ ְ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָתן ְל ָך
יך (11) :וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ְב ָכל ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר נ ַ
אַתּה וְ ַה ֵלּוִ י וְ ַהגֵּר ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך:
ית ָך | ָ
וּל ֵב ֶ
יך ְ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
בוּאָת ָך ַבּ ָשּׁנָה
ְ
)ִ (12כּי ְת ַכ ֶלּה ַל ְע ֵשׂר ֶאת ָכּל ַמ ְע ַשׂר ְתּ
אַל ָמנָה
ָת ָתּה ַל ֵלּוִ י ַלגֵּר ַל ָיּתוֹם וְ ָל ְ
ֲשׂר | וְ נ ַ
ישׁת ְשׁנַת ַה ַמּע ֵ
ַה ְשּׁ ִל ִ

יך
אָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ָשׂ ֵבעוּ (13) :וְ ַ
אָכלוּ ִב ְשׁ ָע ֶר ָ
וְ ְ
ִבּ ַע ְר ִתּי ַהקּ ֶֹדשׁ ִמן ַה ַבּיִ ת וְ גַם נְ ַת ִתּיו ַל ֵלּוִ י וְ ַלגֵּר ַליָּתוֹם
יך
וֹת ָ
יתנִ י | לֹא ָע ַב ְר ִתּי ִמ ִמּ ְצ ֶ
ָת ָך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
אַל ָמנָה ְכּ ָכל ִמ ְצו ְ
וְ ָל ְ
אָכ ְל ִתּי ְבאֹנִ י ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא ִב ַע ְר ִתּי ִמ ֶמּנּוּ
וְ לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי (14) :לֹא ַ
ָת ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ְל ֵמת | ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ָֹהי
ְבּ ָט ֵמא וְ לֹא נ ַ
יתי ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
ָע ִשׂ ִ
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ָך ִמן
יתנִ יַ (15) :ה ְשׁ ִק ָ
ָת ָתּה
וּב ֵר ְך ֶאת ַע ְמּ ָך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָ
וּד ָבשׁ(16) :
ָבת ָח ָלב ְ
ָלנוּ | ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ֶא ֶרץ ז ַ
יך ְמ ַצוְּ ָך ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה
ַהיּוֹם ַהזֶּה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ָכל
אוֹתם ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ָ
ית
וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים | וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ וְ ָע ִשׂ ָ
נְ
ַפ ֶשׁ ָךֶ (17) :את יְ הוָה ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ ַהיּוֹם | ִל ְהיוֹת ְל ָך ֵלאל ִֹהים
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו וְ ִל ְשׁמ ַֹע
וֹתיו ִ
וּמ ְצ ָ
וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ֻח ָקּיו ִ
ֻלּה
יר ָך ַהיּוֹם ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסג ָ
ְבּקֹלוֹ (18) :וַיהוָה ֶה ֱא ִמ ְ
וּל ִת ְתּ ָך ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל
וֹתיוְ (19) :
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך | וְ ִל ְשׁמֹר ָכּל ִמ ְצ ָ
אָרת | וְ ִל ְהי ְֹת ָך ַעם
וּל ִת ְפ ֶ
וּל ֵשׁם ְ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִל ְת ִה ָלּה ְ
יך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר:
ָקדֹשׁ ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
Deuteronomy Chapter 27
) (1וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה וְ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ָעם ֵלאמֹר | ָשׁמֹר ֶאת ָכּל
ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם (2) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר
יך נ ֵֹתן ָל ְך |
ַתּ ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַר ֵדּן ֶאל ָה ֶ
ַה ֵקמ ָֹת ְל ָך ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת וְ ַשׂ ְד ָתּ א ָֹתם ַבּ ִשּׂיד (3) :וְ ָכ ַת ְב ָתּ
וֲ
תּוֹרה ַהזֹּאת ְבּ ָע ְב ֶר ָך | ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר ָתּבֹא
יהן ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֲל ֶ
עֵ
וּד ַבשׁ
ָבת ָח ָלב ְ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶא ֶרץ ז ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶאל ָה ֶ
יך ָל ְך (4) :וְ ָהיָה ְבּ ָע ְב ְר ֶכם ֶאת
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
ַר ֵדּן ָתּ ִקימוּ ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצ ֶוּה ֶא ְת ֶכם
ַהיּ ְ
ית ָשּׁם ִמ ְז ֵבּ ַח
וּבנִ ָ
אוֹתם ַבּ ִשּׂידָ (5) :
יבל | וְ ַשׂ ְד ָתּ ָ
ַהיּוֹם ְבּ ַהר ֵע ָ
יהם ַבּ ְרזֶל(6) :
ֲל ֶ
יך | ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִ ים לֹא ָתנִ יף ע ֵ
ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲא ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת ִתּ ְבנֶה ֶאת ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ָע ָליו
ֲל ָ
יך | וְ ַהע ִ
אָכ ְל ָתּ ָשּׁם |
ָב ְח ָתּ ְשׁ ָל ִמים וְ ַ
יך (7) :וְ ז ַ
עוֹלֹת ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך (8) :וְ ָכ ַת ְב ָתּ ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ֶאת ָכּל
וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
מ ֶֹשׁה
וַיְ ַד ֵבּר
) (9
יטב:
תּוֹרה ַהזֹּאת ַבּ ֵאר ֵה ֵ
ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ַה ְס ֵכּת ְ
וְ ַהכּ ֲ

יך (10) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל
ֵית ְל ָעם ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּה נִ ְהי ָ
וֹתו וְ ֶאת ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך
ית ֶאת ִמ ְצ ָ
יך | וְ ָע ִשׂ ָ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַהיּוֹם (11) :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר(12) :
ַר ֵדּן
ַע ְמדוּ ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָה ָעם ַעל ַהר ְגּ ִר ִזים ְבּ ָע ְב ְר ֶכם ֶאת ַהיּ ְ
ֵא ֶלּה י ַ
ָמן (13) :וְ ֵא ֶלּה
וּבנְ י ִ
יוֹסף ִ
שכר וְ ֵ
יהוּדה וְ יִ ָשּׂ ָ
| ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י וִ ָ
ַי ַע ְמדוּ ַעל ַה ְקּ ָל ָלה ְבּ ַהר ֵע ָ
וּזבוּלֻן ָדּן
אָשׁר ְ
אוּבן גָּד וְ ֵ
יבל | ְר ֵ
אָמרוּ ֶאל ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹל
ַפ ָתּ ִלי (14) :וְ ָענוּ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ְ
וְ נ ְ
ֲבת יְ הוָה
וּמ ֵסּ ָכה תּוֹע ַ
ֲשׂה ֶפ ֶסל ַ
ָרם (15) :אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
אָמן:
אָמרוּ ֵ
ֲשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ וְ ָשׂם ַבּ ָסּ ֶתר | וְ ָענוּ ָכל ָה ָעם וְ ְ
ַמע ֵ
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָביו וְ ִאמּוֹ | וְ ַ
) (16אָרוּר ַמ ְק ֶלה ִ
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
) (17אָרוּר ַמ ִסּיג ְגּבוּל ֵר ֵעהוּ | וְ ַ
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
) (18אָרוּר ַמ ְשׁגֶּה ִעוֵּר ַבּ ָדּ ֶר ְך | וְ ַ
אָמר ָכּל
אַל ָמנָה | וְ ַ
) (19אָרוּר ַמ ֶטּה ִמ ְשׁ ַפּט גֵּר יָתוֹם וְ ְ
אָביו ִכּי ִג ָלּה ְכּנַף
) (20אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ֵא ֶשׁת ִ
אָמן:
ָה ָעם ֵ
ִ
) (21אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ָכּל
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָביו | וְ ַ
אָמן (22) :אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ֲאחֹתוֹ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ְבּ ֵה ָמה | וְ ַ
) (23אָרוּר
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָביו אוֹ ַבת ִאמּוֹ | וְ ַ
ַבּת ִ
אָמן (24) :אָרוּר ַמ ֵכּה
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
שׁ ֵֹכב ִעם ח ַֹתנְ תּוֹ | וְ ַ
אָמן (25) :אָרוּר ל ֵֹק ַח שׁ ַֹחד
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ֵר ֵעהוּ ַבּ ָסּ ֶתר | וְ ַ
אָמן (26) :אָרוּר ֲא ֶשׁר
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ָקי | וְ ַ
ֶפשׁ ָדּם נ ִ
ְל ַהכּוֹת נ ֶ
אָמר ָכּל
אוֹתם | וְ ַ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַלעֲשׂוֹת ָ
ָקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
לֹא י ִ
אָמן:
ָה ָעם ֵ
Deuteronomy Chapter 28
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
) (1וְ ָהיָה ִאם ָשׁ ַ
יך
וֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | וּנְ ָתנְ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
יך ָכּל ַה ְבּ ָרכוֹת ָה ֵא ֶלּה
וּבאוּ ָע ֶל ָ
אָרץָ (2) :
ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל גּוֹיֵי ָה ֶ
אַתּה ָבּ ִעיר |
רוּך ָ
יךָ (3) :בּ ְ
ֻך | ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ ִה ִשּׂיג ָ
וּפ ִרי
אַד ָמ ְת ָך ְ
וּפ ִרי ְ
רוּך ְפּ ִרי ִב ְטנְ ָך ְ
אַתּה ַבּ ָשּׂ ֶדהָ (4) :בּ ְ
רוּך ָ
וּב ְ
ָ
רוּך ַטנְ ֲא ָך
ֶךָ (5) :בּ ְ
יך וְ ַע ְשׁ ְתּרוֹת צֹאנ ָ
ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך | ְשׁגַר ֲא ָל ֶפ ָ
וּמ ְשׁ ְ
ִ
את ָך(7) :
אַתּה ְבּ ֵצ ֶ
רוּך ָ
וּב ְ
אַתּה ְבּב ֶֹא ָך | ָ
רוּך ָ
אַר ֶתּ ָךָ (6) :בּ ְ
ֶיך | ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ָחד
ָפים ְל ָפנ ָ
יך נִ גּ ִ
יך ַה ָקּ ִמים ָע ֶל ָ
יִ ֵתּן יְ הוָה ֶאת אֹיְ ֶב ָ
ֶיך (8) :יְ ַצו יְ הוָה ִא ְתּ ָך
וּב ִשׁ ְב ָעה ְד ָר ִכים יָנוּסוּ ְל ָפנ ָ
יך ְ
ֵצאוּ ֵא ֶל ָ
יְ

אָרץ ֲא ֶשׁר
וּב ַר ְכ ָך ָבּ ֶ
ָד ָך | ֵ
וּבכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
יך ְ
ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ַבּ ֲא ָס ֶמ ָ
ימ ָך יְ הוָה לוֹ ְל ַעם ָקדוֹשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר
יך נ ֵֹתן ָל ְך (9) :יְ ִק ְ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְד ָר ָכיו:
נִ ְשׁ ַבּע ָל ְך | ִכּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָראוּ
יך | וְ י ְ
אָרץ ִכּי ֵשׁם יְ הוָה נִ ְק ָרא ָע ֶל ָ
) (10וְ ָראוּ ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
וּב ְפ ִרי ְב ַה ְמ ְתּ ָך
הוֹת ְר ָך יְ הוָה ְל ָ
ִמ ֶמּ ָךּ (11) :וְ ִ
טוֹבה ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ִ
יך ָל ֶתת
אַד ָמ ֶת ָך | ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
וּב ְפ ִרי ְ
ִ
אוֹצרוֹ ַהטּוֹב ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָל ֵתת
ָל ְך (12) :יִ ְפ ַתּח יְ הוָה ְל ָך ֶאת ָ
ית גּוֹיִ ם
ָד ָך | וְ ִה ְלוִ ָ
אַר ְצ ָך ְבּ ִעתּוֹ ְ
ְמ ַטר ְ
ֲשׂה י ֶ
וּל ָב ֵר ְך ֵאת ָכּל ַמע ֵ
אַתּה לֹא ִת ְלוֶה (13) :וּנְ ָתנְ ָך יְ הוָה ְלרֹאשׁ וְ לֹא ְל ָזנָב
ַר ִבּים וְ ָ
ית ַרק ְל ַמ ְע ָלה וְ לֹא ִת ְהיֶה ְל ָמ ָטּה | ִכּי ִת ְשׁ ַמע ֶאל ִמ ְצוֹת
וְ ָהיִ ָ
יך ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִל ְשׁמֹר וְ ַלעֲשׂוֹת(14) :
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמין
וְ לֹא ָתסוּר ִמ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם י ִ
וּשׂמֹאול | ָל ֶל ֶכת ֲ
ְ
)(15
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם:
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת
וְ ָהיָה ִאם לֹא ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ָכּל
וּבאוּ ָע ֶל ָ
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | ָ
ָכּל ִמ ְצ ָ
אַתּה ָבּ ִעיר | וְ אָרוּר
יגוּך (16) :אָרוּר ָ
ַה ְקּ ָללוֹת ָה ֵא ֶלּה וְ ִה ִשּׂ ָ
אַר ֶתּ ָך (18) :אָרוּר ְפּ ִרי
וּמ ְשׁ ְ
אַתּה ַבּ ָשּׂ ֶדה (17) :אָרוּר ַטנְ ֲא ָך ִ
ָ
ֶך (19) :אָרוּר
יך וְ ַע ְשׁ ְתּרוֹת צֹאנ ָ
אַד ָמ ֶת ָך | ְשׁגַר ֲא ָל ֶפ ָ
וּפ ִרי ְ
ִב ְטנְ ָך ְ
אַתּה ְבּ ֵצ ֶ
ָ
את ָך (20) :יְ ַשׁ ַלּח יְ הוָה ְבּ ָך ֶאת
אַתּה ְבּב ֶֹא ָך | וְ אָרוּר ָ
ָד ָך ֲא ֶשׁר
הוּמה וְ ֶאת ַה ִמּ ְג ֶע ֶרת ְבּ ָכל ִמ ְשׁ ַלח י ְ
ַה ְמּ ֵא ָרה ֶאת ַה ְמּ ָ
ֲשׂה | ַעד ִה ָשּׁ ֶמ ְד ָך וְ ַעד ֲא ָב ְד ָך ַמ ֵהר ִמ ְפּנֵי ר ַֹע ַמע ָ
ַתּע ֶ
יך ֲא ֶשׁר
ֲל ֶל ָ
ַב ָתּנִ יַ (21) :י ְד ֵבּק יְ הוָה ְבּ ָך ֶאת ַה ָדּ ֶבר | ַעד ַכּלֹּתוֹ א ְֹת ָך ֵמ ַעל
ֲעז ְ
ַכּ ָכה יְ הוָה
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ (22) :י ְ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָ
ֵרקוֹן
וּביּ ָ
וּב ִשּׁ ָדּפוֹן ַ
וּב ַח ְר ֻחר ַ
וּב ַדּ ֶלּ ֶקת ַ
וּב ַקּ ַדּ ַחת ַ
ַבּ ַשּׁ ֶח ֶפת ַ
וּב ֶח ֶרב ַ
ֹאשׁ ָך נְ ח ֶֹשׁת |
יך ֲא ֶשׁר ַעל ר ְ
אָב ֶד ָך (23) :וְ ָהיוּ ָשׁ ֶמ ָ
פוּך ַעד ְ
וּר ָד ָ
| ְ
יך ַבּ ְרזֶל (24) :יִ ֵתּן יְ הוָה ֶאת ְמ ַטר ְ
אַר ְצ ָך
אָרץ ֲא ֶשׁר ַתּ ְח ֶתּ ָ
וְ ָה ֶ
יך ַעד ִה ָשּׁ ְמ ָד ְך (25) :יִ ֶתּנְ ָך
ֵרד ָע ֶל ָ
אָבק וְ ָע ָפר | ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם י ֵ
ָ
וּב ִשׁ ְב ָעה ְד ָר ִכים
יך ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ָחד ֵתּ ֵצא ֵא ָליו ְ
יְ הוָה נִ גָּף ִל ְפנֵי אֹיְ ֶב ָ
אָרץ (26) :וְ ָהיְ ָתה
ית ְל ַז ֲעוָה ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ָתּנוּס ְל ָפנָיו | וְ ָהיִ ָ
אָרץ | וְ ֵאין
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
נִ ְב ָל ְת ָך ְל ַמ ֲא ָכל ְל ָכל עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ַמ ֲח ִריד (27) :י ְ
וּב ְטּח ִֹרים
ַכּ ָכה יְ הוָה ִבּ ְשׁ ִחין ִמ ְצ ַריִ ם ובעפלים ] ַ
ַכּ ָכה יְ הוָה
תוּכל ְל ֵה ָר ֵפא (28) :י ְ
וּב ָח ֶרס | ֲא ֶשׁר לֹא ַ
ָרב ֶ
וּבגּ ָ
קרי[ ַ
ית ְמ ַמ ֵשּׁשׁ ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם
וּב ִת ְמהוֹן ֵל ָבב (29) :וְ ָהיִ ָ
וּב ִעוָּרוֹן | ְ
ְבּ ִשׁגָּעוֹן ְ
יך | וְ ָהיִ י ָת
יח ֶאת ְדּ ָר ֶכ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַמ ֵשּׁשׁ ָה ִעוֵּר ָבּ ֲא ֵפ ָלה וְ לֹא ַת ְצ ִל ַ

אָרשׂ
יעִ (30) :א ָשּׁה ְת ֵ
מוֹשׁ ַ
ִ
ָמים וְ ֵאין
אַך ָעשׁוּק וְ גָזוּל ָכּל ַהיּ ִ
ְ
אַחר ישׁגלנה ]יִ ְשׁ ָכּ ֶבנָּה קרי[ ַבּיִ ת ִתּ ְבנֶה וְ לֹא ֵת ֵשׁב בּוֹ |
וְ ִאישׁ ֵ
בוּח ְל ֵעינ ָ
שׁוֹר ָך ָט ַ
ֶכּ ֶרם ִתּ ַטּע וְ לֹא ְת ַח ְלּ ֶלנּוְּ (31) :
ֶיך וְ לֹא תֹא ַכל
ֶיך וְ לֹא יָשׁוּב ָל ְך | צֹאנְ ָך נְ ֻתנוֹת
ִמ ֶמּנּוּ ֲחמ ְֹר ָך גָּזוּל ִמ ְלּ ָפנ ָ
אַחר
יך נְ ֻתנִ ים ְל ַעם ֵ
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
יעָ (32) :בּנ ָ
מוֹשׁ ַ
יך וְ ֵאין ְל ָך ִ
ְלאֹיְ ֶב ָ
ֶיך רֹאוֹת וְ ָכלוֹת ֲא ֵל ֶ
וְ ֵעינ ָ
ָד ָך(33) :
יהם ָכּל ַהיּוֹם | וְ ֵאין ְל ֵאל י ֶ
ית ַרק
ָד ְע ָתּ | וְ ָהיִ ָ
ֹאכל ַעם ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
ֲך י ַ
אַד ָמ ְת ָך וְ ָכל יְ ִגיע ָ
ְפּ ִרי ְ
ֶיך
ית ְמ ֻשׁגָּע | ִמ ַמּ ְר ֵאה ֵעינ ָ
ָמים (34) :וְ ָהיִ ָ
ָעשׁוּק וְ ָרצוּץ ָכּל ַהיּ ִ
ַכּ ָכה יְ הוָה ִבּ ְשׁ ִחין ָרע ַעל ַה ִבּ ְר ַכּיִ ם וְ ַעל
ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה (35) :י ְ
תוּכל ְל ֵה ָר ֵפא | ִמ ַכּף ַר ְג ְל ָך וְ ַעד ָק ְד ֳק ֶד ָך:
ַהשּׁ ַֹקיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא ַ
יך ֶאל גּוֹי
)ֵ (36
יוֹל ְך יְ הוָה א ְֹת ָך וְ ֶאת ַמ ְל ְכּ ָך ֲא ֶשׁר ָתּ ִקים ָע ֶל ָ
יך | וְ ָע ַב ְד ָתּ ָשּׁם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
ַאב ֶֹת ָ
אַתּה ו ֲ
ָד ְע ָתּ ָ
ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ית ְל ַשׁ ָמּה ְל ָמ ָשׁל וְ ִל ְשׁנִ ינָה | ְבּכֹל ָה ַע ִמּים
ָאָבן (37) :וְ ָהיִ ָ
ֵעץ ו ֶ
ֲא ֶשׁר יְ נ ֶ
וּמ ַעט
תּוֹציא ַה ָשּׂ ֶדה | ְ
ֶרע ַרב ִ
ַה ְג ָך יְ הוָה ָשׁ ָמּה (38) :ז ַ
אַר ֶבּהְ (39) :כּ ָר ִמים ִתּ ַטּע וְ ָע ָב ְד ָתּ | וְ יַיִ ן
ַח ְס ֶלנּוּ ָה ְ
ֶתּ ֱאסֹף ִכּי י ְ
ֵיתים יִ ְהיוּ
ֹאכ ֶלנּוּ ַהתּ ָֹל ַעת (40) :ז ִ
לֹא ִת ְשׁ ֶתּה וְ לֹא ֶת ֱאגֹר ִכּי ת ְ
ֵית ָךָ (41) :בּנִ ים
סוּך ִכּי יִ ַשּׁל ז ֶ
בוּל ָך | וְ ֶשׁ ֶמן לֹא ָת ְ
ְל ָך ְבּ ָכל ְגּ ֶ
וּפ ִרי
ֵלכוּ ַבּ ֶשּׁ ִביָ (42) :כּל ֵע ְצ ָך ְ
תּוֹליד | וְ לֹא יִ ְהיוּ ָל ְך ִכּי י ְ
וּבנוֹת ִ
ָ
יך
ֲלה ָע ֶל ָ
ָרשׁ ַה ְצּ ָל ַצלַ (43) :הגֵּר ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ַיע ֶ
אַד ָמ ֶת ָך | יְ י ֵ
ְ
אַתּה
ַלוְ ָך וְ ָ
אַתּה ֵת ֵרד ַמ ָטּה ָמּ ָטּה (44) :הוּא י ְ
ַמ ְע ָלה ָמּ ְע ָלה | וְ ָ
וּבאוּ
אַתּה ִתּ ְהיֶה ְל ָזנָבָ (45) :
לֹא ַת ְלוֶנּוּ | הוּא יִ ְהיֶה ְלרֹאשׁ וְ ָ
יגוּך ַעד ִה ָשּׁ ְמ ָד ְך | ִכּי לֹא
פוּך וְ ִה ִשּׂ ָ
וּר ָד ָ
יך ָכּל ַה ְקּ ָללוֹת ָה ֵא ֶלּה ְ
ָע ֶל ָ
ָך:
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר ִצוּ ְ
יך ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
עוֹלםַ (47) :תּ ַחת
ַרע ָ
וּבז ְ
מוֹפת | ְ
ֲך ַעד ָ
וּל ֵ
) (46וְ ָהיוּ ְב ָך ְלאוֹת ְ
וּבטוּב ֵל ָבב | ֵמרֹב
יך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ֲא ֶשׁר לֹא ָע ַב ְד ָתּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲא ֶשׁר יְ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ יְ הוָה ָבּ ְך ְבּ ָר ָעב
כֹּל (48) :וְ ָע ַב ְד ָתּ ֶאת אֹיְ ֶב ָ
ָאר ָך ַעד
ָתן עֹל ַבּ ְרזֶל ַעל ַצוּ ֶ
וּבח ֶֹסר כֹּל | וְ נ ַ
וּב ֵעירֹם ְ
וּב ָצ ָמא ְ
ְ
יך גּוֹי ֵמ ָרחוֹק ִמ ְק ֵצה
ִה ְשׁ ִמידוֹ א ָֹת ְך (49) :יִ ָשּׂא יְ הוָה ָע ֶל ָ
אָרץ ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְד ֶאה ַהנּ ֶ
ָה ֶ
ָשׁר | גּוֹי ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְשׁ ַמע ְלשֹׁנוֹ(50) :
ַער לֹא ָיחֹן(51) :
ָקן וְ נ ַ
גּוֹי ַעז ָפּנִ ים | ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָשּׂא ָפנִ ים ְלז ֵ
ַשׁ ִאיר
אַד ָמ ְת ָך ַעד ִה ָשּׁ ְמ ָד ְך ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
וּפ ִרי ְ
אָכל ְפּ ִרי ְב ֶה ְמ ְתּ ָך ְ
וְ ַ
יך וְ ַע ְשׁ ְתּרֹת צֹאנ ָ
ְל ָך ָדּגָן ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר ְשׁגַר ֲא ָל ֶפ ָ
ֶך | ַעד
יך
יך ַעד ֶר ֶדת חֹמ ֶֹת ָ
ַה ֲא ִבידוֹ אֹ ָת ְך (52) :וְ ֵה ַצר ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
אַתּה בּ ֵֹט ַח ָבּ ֵהן ְבּ ָכל ְ
ַה ְגּבֹהוֹת וְ ַה ְבּצֻרוֹת ֲא ֶשׁר ָ
אַר ֶצ ָך | וְ ֵה ַצר

יך ָל ְך(53) :
ָתן יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
יך ְבּ ָכל ְ
ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
ָתן ְל ָך יְ הוָה
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
אָכ ְל ָתּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְבּ ַשׂר ָבּנ ָ
וְ ַ
ֱאל ֶֹה ָ
ָציק ְל ָך אֹיְ ֶב ָךָ (54) :ה ִאישׁ
וּב ָמצוֹק ֲא ֶשׁר י ִ
יך | ְבּ ָמצוֹר ְ
וּב ֶי ֶתר
וּב ֵא ֶשׁת ֵחיקוֹ ְ
אָחיו ְ
ָה ַר ְך ְבּ ָך וְ ֶה ָענֹג ְמאֹד | ֵתּ ַרע ֵעינוֹ ְב ִ
יוֹתירִ (55) :מ ֵתּת ְל ַ
ָבּנָיו ֲא ֶשׁר ִ
אַחד ֵמ ֶהם ִמ ְבּ ַשׂר ָבּנָיו ֲא ֶשׁר
ָציק ְל ָך
וּב ָמצוֹק ֲא ֶשׁר י ִ
ֹאכל ִמ ְבּ ִלי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ כֹּל | ְבּ ָמצוֹר ְ
י ֵ
יךָ (56) :ה ַר ָכּה ְב ָך וְ ָה ֲענֻגָּה ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְסּ ָתה ַכף
אֹיִ ְב ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יקהּ
וּמר ְֹך | ֵתּ ַרע ֵעינָהּ ְבּ ִאישׁ ֵח ָ
ַר ְג ָלהּ ַה ֵצּג ַעל ָה ֶ
אָרץ ֵמ ִה ְת ַענֵּג ֵ
ֶיה
וּב ָבנ ָ
יה ְ
יּוֹצת ִמ ֵבּין ַר ְג ֶל ָ
ָתהּ ַה ֵ
וּב ִשׁ ְלי ָ
וּב ִב ָתּהְּ (57) :
וּב ְבנָהּ ְ
ִ
וּב ָמצוֹק
ֹאכ ֵלם ְבּח ֶֹסר כֹּל ַבּ ָסּ ֶתר | ְבּ ָמצוֹר ְ
ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵלד ִכּי ת ְ
יךִ (58) :אם לֹא ִת ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת
ָציק ְל ָך אֹיִ ְב ָך ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ֲא ֶשׁר י ִ
תוּבים ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה | ְליִ ְראָה
תּוֹרה ַהזֹּאת ַה ְכּ ִ
ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
נּוֹרא ַהזֶּה ֵאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶאת ַה ֵשּׁם ַהנִּ ְכ ָבּד וְ ַה ָ
יך (59) :וְ ִה ְפ ָלא
ֶא ָמנוֹת
ַר ֶע ָך | ַמכּוֹת ְגּדֹלוֹת וְ נ ֱ
יְ הוָה ֶאת ַמכּ ְֹת ָך וְ ֵאת ַמכּוֹת ז ְ
ֶא ָמנִ ים (60) :וְ ֵה ִשׁיב ְבּ ָך ֵאת ָכּל ַמ ְדוֵה ִמ ְצ ַריִ ם
ָח ָליִ ם ָר ִעים וְ נ ֱ
וֳ
ֵיהם | וְ ָד ְבקוּ ָבּ ְך (61) :גַּם ָכּל ֳח ִלי וְ ָכל ַמ ָכּה
ֲא ֶשׁר ָיג ְֹר ָתּ ִמ ְפּנ ֶ
יך ַעד
ַע ֵלם יְ הוָה ָע ֶל ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת | י ְ
ֲא ֶשׁר לֹא ָכתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
יתם
אַר ֶתּם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעט ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ֱהיִ ֶ
ִה ָשּׁ ְמ ָד ְך (62) :וְ נִ ְשׁ ְ
יך(63) :
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלרֹב | ִכּי לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְכּ ְ
וּל ַה ְרבּוֹת
יטיב ֶא ְת ֶכם ְ
יכם ְל ֵה ִ
ֲל ֶ
וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂשׂ יְ הוָה ע ֵ
יכם ְל ַה ֲא ִביד ֶא ְת ֶכם ְ
ֲל ֶ
ָשׂישׂ יְ הוָה ע ֵ
וּל ַה ְשׁ ִמיד
ֶא ְת ֶכם ֵכּן י ִ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
ֶא ְת ֶכם | וְ נִ ַסּ ְח ֶתּם ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָ
אָרץ
אָרץ וְ ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
יצ ָך יְ הוָה ְבּ ָכל ָה ַע ִמּים ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
ֶה ִפ ְ
) (64ו ֱ
יך
ַאב ֶֹת ָ
אַתּה ו ֲ
| וְ ָע ַב ְד ָתּ ָשּׁם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ָד ְע ָתּ ָ
נוֹח ְל ַכף
יע וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ַ
וּבגּוֹיִ ם ָה ֵהם לֹא ַת ְר ִגּ ַ
ָאָבןַ (65) :
ֵעץ ו ֶ
ָפשׁ:
ָתן יְ הוָה ְל ָך ָשׁם ֵלב ַרגָּז וְ ִכ ְליוֹן ֵעינַיִ ם וְ ַד ֲאבוֹן נ ֶ
ַר ְג ֶל ָך | וְ נ ַ
יוֹמם וְ לֹא
וּפ ַח ְד ָתּ ַליְ ָלה וְ ָ
ֻאים ְל ָך ִמ ֶנּגֶד | ָ
ֶיך ְתּל ִ
) (66וְ ָהיוּ ַחיּ ָ
ֹאמר
וּב ֶע ֶרב תּ ַ
ֹאמר ִמי יִ ֵתּן ֶע ֶרב ָ
ֶיךַ (67) :בּבּ ֶֹקר תּ ַ
ַת ֲא ִמין ְבּ ַחיּ ָ
ֶיך ֲא ֶשׁר
וּמ ַמּ ְר ֵאה ֵעינ ָ
ִמי יִ ֵתּן בּ ֶֹקר | ִמ ַפּ ַחד ְל ָב ְב ָך ֲא ֶשׁר ִתּ ְפ ָחד ִ
יב ָך יְ הוָה ִמ ְצ ַריִ ם ָבּ ֳאנִ יּוֹת ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
ֶה ִשׁ ְ
ִתּ ְר ֶאה (68) :ו ֱ
ַ
אָמ ְר ִתּי ְל ָך לֹא ת ִֹסיף עוֹד ִל ְרא ָֹתהּ | וְ ִה ְת ַמ ַכּ ְר ֶתּם ָשׁם ְלאֹיְ ֶבי ָך
ֲב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת וְ ֵאין קֹנֶהֵ (69) :א ֶלּה ִד ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר
ַלע ָ
ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ִל ְכרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב |
ִמ ְלּ ַבד ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִא ָתּם ְבּח ֵֹרב:

Deuteronomy Chapter 29
יתם
אַתּם ְר ִא ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם | ֶ
) (1וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
וּל ָכל
ֵיכם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַפ ְרעֹה ְ
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ְל ֵעינ ֶ
ֶיך |
אַרצוַֹ (2) :ה ַמּסּוֹת ַה ְגּדֹלֹת ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינ ָ
וּל ָכל ְ
ֲב ָדיו ְ
עָ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם ֵלב
ָהאֹתֹת וְ ַהמּ ְֹפ ִתים ַה ְגּד ִֹלים ָה ֵהם (3) :וְ לֹא נ ַ
אָזנַיִ ם ִל ְשׁמ ַֹע | ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה(4) :
ָל ַד ַעת וְ ֵעינַיִ ם ִל ְראוֹת וְ ְ
ָאוֹל ְך ֶא ְת ֶכם ְ
יכם
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר | לֹא ָבלוּ ַשׂ ְלמ ֵֹת ֶ
ו ֵ
ַע ְל ָך לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ַעל ַר ְג ֶל ָךֶ (5) :ל ֶחם לֹא ֲא ַכ ְל ֶתּם
יכם וְ נ ַ
ֲל ֶ
ֵמע ֵ
יכם:
יתם | ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וְ יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר לֹא ְשׁ ִת ֶ
ֵצא ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן וְ עוֹג
ַתּבֹאוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | ַויּ ֵ
)  (6ו ָ
אַר ָצם
ַכּם (7) :וַנִּ ַקּח ֶאת ְ
אתנוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַונּ ֵ
ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ֵ
ַשּׁי(8) :
ָדי | וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ִ
ראוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
ַח ָלה ָל ֵ
וַנִּ ְתּנָהּ ְלנ ֲ
יתם א ָֹתם | ְל ַמ ַען
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת ַוע ִ
ְ
ַתּ ְשׂ ִכּילוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּן:
יכם
אשׁ ֶ
יכם | ָר ֵ
ֻלּ ֶכם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כּ ְ
) ֶ (9
יכם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (10) :ט ְפּ ֶכם
ֵיכם וְ שׁ ְֹט ֵר ֶ
יכם ִז ְקנ ֶ
ִשׁ ְב ֵט ֶ
יך ַעד שׁ ֵֹאב
ֶיך | ֵמח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יכם וְ ג ְ
נְ ֵשׁ ֶ
וּב ָ
יך ְ
יךְ (11) :ל ָע ְב ְר ָך ִבּ ְב ִרית יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
ֵמ ֶ
אָלתוֹ | ֲא ֶשׁר
יך כּ ֵֹרת ִע ְמּ ָך ַהיּוֹםְ (12) :ל ַמ ַען ָה ִקים א ְֹת ָך ַהיּוֹם
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
לוֹ ְל ָעם וְ הוּא יִ ְהיֶה ְלּ ָך ֵלאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך | וְ ַכ ֲא ֶשׁר
וּל ַי ֲעקֹב (13) :וְ לֹא ִא ְתּ ֶכם
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יך ְל ְ
נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
אָלה ַהזֹּאת:
ְל ַב ְדּ ֶכם | אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת ֶאת ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת וְ ֶאת ָה ָ
ֶשׁנוֹ פֹּה ִע ָמּנוּ ע ֵֹמד ַהיּוֹם ִל ְפנֵי יְ ה ָוה ֱאל ֵֹהינוּ
)ִ (14כּי ֶאת ֲא ֶשׁר י ְ
אַתּם יְ ַד ְע ֶתּם ֵאת
| וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹםִ (15) :כּי ֶ
ָשׁ ְבנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ְבּ ֶק ֶרב ַהגּוֹיִ ם
ֲא ֶשׁר י ַ
ֻל ֶ
יהם וְ ֵאת ִגּלּ ֵ
קּוּצ ֶ
ַתּ ְראוּ ֶאת ִשׁ ֵ
ֲב ְר ֶתּם (16) :ו ִ
ֲא ֶשׁר ע ַ
יהם | ֵעץ
ָהב ֲא ֶשׁר ִע ָמּ ֶהםֶ (17) :פּן יֵשׁ ָבּ ֶכם ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה
ָא ֶבן ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
וֶ
אוֹ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה אוֹ ֵשׁ ֶבט ֲא ֶשׁר ְל ָבבוֹ פֹנֶה ַהיּוֹם ֵמ ִעם יְ הוָה
ֱאל ֵֹהינוּ ָל ֶל ֶכת ַל ֲעבֹד ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ָה ֵהם | ֶפּן יֵשׁ ָבּ ֶכם
שׁ ֶֹרשׁ פּ ֶֹרה רֹאשׁ וְ ַל ֲענָה (18) :וְ ָהיָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָהאָ ָלה
ַהזֹּאת וְ ִה ְת ָבּ ֵר ְך ִבּ ְל ָבבוֹ ֵלאמֹר ָשׁלוֹם יִ ְהיֶה ִלּי ִכּי ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי
ֹאבה יְ הוָה
ֵא ֵל ְך | ְל ַמ ַען ְספוֹת ָה ָרוָה ֶאת ַה ְצּ ֵמאָה (19) :לֹא י ֶ

ֶע ַשׁן אַף יְ הוָה וְ ִקנְ אָתוֹ ָבּ ִאישׁ ַההוּא וְ ָר ְב ָצה בּוֹ
ְסל ַֹח לוֹ ִכּי אָז י ְ
וּמ ָחה יְ הוָה ֶאת ְשׁמוֹ ִמ ַתּ ַחת
תוּבה ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה | ָ
אָלה ַה ְכּ ָ
ָכּל ָה ָ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם (20) :וְ ִה ְב ִדּילוֹ יְ הוָה ְל ָר ָעה ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְכּכֹל
אָמר ַהדּוֹר
תּוֹרה ַהזֶּה (21) :וְ ַ
תוּבה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
אָלוֹת ַה ְבּ ִרית ַה ְכּ ָ
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר ָיבֹא
יכם וְ ַהנּ ְ
אַח ֵר ֶ
ֵיכם ֲא ֶשׁר יָקוּמוּ ֵמ ֲ
אַחרוֹן ְבּנ ֶ
ָה ֲ
ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
יה
אָרץ ַה ִהוא וְ ֶאת ַתּ ֲח ֻל ֶא ָ
חוֹקה | וְ ָראוּ ֶאת ַמכּוֹת ָה ֶ
אַר ָצהּ לֹא
ָמ ַלח ְשׂ ֵר ָפה ָכל ְ
ָפ ִרית ו ֶ
ֲא ֶשׁר ִח ָלּה יְ הוָה ָבּהּ (22) :גּ ְ
ֲלה ָבהּ ָכּל ֵע ֶשׂב | ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ְסדֹם
ָרע וְ לֹא ַת ְצ ִמ ַח וְ לֹא ַיע ֶ
ִתזּ ַ
וּצבוֹיִ ם קרי[ ֲא ֶשׁר ָה ַפ ְך יְ הוָה ְבּאַפּוֹ
אַד ָמה וצביים ] ְ
ַו ֲעמ ָֹרה ְ
וּב ֲח ָמתוֹ (23) :וְ אָ ְמרוּ ָכּל ַהגּוֹיִ ם ַעל ֶמה ָע ָשׂה יְ הוָה ָכּ ָכה
ַ
אָמרוּ ַעל
אָרץ ַהזֹּאת | ֶמה ֳח ִרי ָהאַף ַהגָּדוֹל ַהזֶּה (24) :וְ ְ
ָל ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ֶאת ְבּ ִרית יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתם | ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִע ָמּם
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים
ֵלכוּ ַויּ ַ
הוֹציאוֹ א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (25) :ויּ ְ
ְבּ ִ
ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ָל ֶהם | ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעוּם וְ לֹא ָח ַלק
יה ֶאת ָכּל
אָרץ ַה ִהוא | ְל ָה ִביא ָע ֶל ָ
ָל ֶהם (26) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ָבּ ֶ
תוּבה ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה (27) :וַיִּ ְתּ ֵשׁם יְ הוָה ֵמ ַעל
ַה ְקּ ָל ָלה ַה ְכּ ָ
אַח ֶרת
וּב ֶק ֶצף גָּדוֹל | ַויּ ְ
ַשׁ ִל ֵכם ֶאל ֶא ֶרץ ֶ
אַד ָמ ָתם ְבּאַף וּ ְב ֵח ָמה ְ
ְ
ַכּיּוֹם ַהזֶּהַ (28) :הנִּ ְס ָתּרֹת ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ | וְ ַהנִּ ְגלֹת ָלנוּ
תּוֹרה ַהזֹּאת:
עוֹלם ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
וּל ָבנֵינוּ ַעד ָ
ְ
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יך ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַה ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְקּ ָל ָלה
) (1וְ ָהיָה ִכי ָיבֹאוּ ָע ֶל ָ
יח ָך
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ְבּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ֲ
ֶיך | ו ֲ
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
ֲא ֶשׁר נ ַ
יך וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבקֹלוֹ
יך ָשׁ ָמּה (2) :וְ ַשׁ ְב ָתּ ַעד יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ָכל
ֶיך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | ָ
בוּת ָך וְ ִר ֲח ֶמ ָך | וְ ָשׁב וְ ִק ֶבּ ְצ ָך
יך ֶאת ְשׁ ְ
ַפ ֶשׁ ָך (3) :וְ ָשׁב יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
נְ
יצ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ָשׁ ָמּהִ (4) :אם יִ ְהיֶה
ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ֱה ִפ ְ
וּמ ָשּׁם
יך ִ
נִ ַדּ ֲח ָך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ִמ ָשּׁם יְ ַק ֶבּ ְצ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר י ְ
יך ֶאל ָה ֶ
יא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָרשׁוּ
ֶה ִב ֲ
יִ ָקּ ֶח ָך (5) :ו ֱ
וּמל יְ הוָה
יךָ (6) :
יט ְב ָך וְ ִה ְר ְבּ ָך ֵמ ֲאב ֶֹת ָ
יר ְשׁ ָתּהּ | וְ ֵה ִ
יך וִ ִ
ֲאב ֶֹת ָ
יך
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַר ֶע ָך | ְל ֲ
יך ֶאת ְל ָב ְב ָך וְ ֶאת ְל ַבב ז ְ
ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ְשׁ ָך ְל ַמ ַען ַחיּ ָ
יך ֵאת
ָתן יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶיך (7) :וְ נ ַ
וּב ָכל נ ְ
ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
פוּך(8) :
יך ֲא ֶשׁר ְר ָד ָ
יך וְ ַעל שֹׂנְ ֶא ָ
ָכּל ָהאָלוֹת ָה ֵא ֶלּה | ַעל אֹיְ ֶב ָ

וֹתיו
ית ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
אַתּה ָתשׁוּב וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ הוָה | וְ ָע ִשׂ ָ
וְ ָ
יך ְבּכֹל
יר ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹת ְ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם (9) :וְ ִ
וּב ְפ ִרי ְ
וּב ְפ ִרי ְב ֶה ְמ ְתּ ָך ִ
ָד ָך ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ִ
טוֹבה |
אַד ָמ ְת ָך ְל ָ
ֲשׂה י ֶ
ַמע ֵ
יך(10) :
יך ְלטוֹב ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂשׂ ַעל ֲאב ֶֹת ָ
ִכּי יָשׁוּב יְ הוָה ָלשׂוּשׂ ָע ֶל ָ
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו
יך ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
תוּבה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
יך ְבּ ָכל
תּוֹרה ַהזֶּה | ִכּי ָתשׁוּב ֶאל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ְכּ ָ
ַפ ֶשׁ ָך:
וּב ָכל נ ְ
ְל ָב ְב ָך ְ
)ִ (11כּי ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם | לֹא נִ ְפ ֵלאת
ִהוא ִמ ְמּ ָך וְ לֹא ְרח ָֹקה ִהוא (12) :לֹא ַב ָשּׁ ַמיִ ם ִהוא | ֵלאמֹר ִמי
ֲשׂנָּה(13) :
ַשׁ ִמ ֵענוּ א ָֹתהּ וְ ַנע ֶ
ֲלה ָלּנוּ ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ יִ ָקּ ֶח ָה ָלּנוּ וְ י ְ
ַיע ֶ
ֲבר ָלנוּ ֶאל ֵע ֶבר ַהיָּם
וְ לֹא ֵמ ֵע ֶבר ַליָּם ִהוא | ֵלאמֹר ִמי ַיע ָ
וְ יִ ָקּ ֶח ָה ָלּנוּ וְ י ְ
יך ַה ָדּ ָבר
ֲשׂנָּהִ (14) :כּי ָקרוֹב ֵא ֶל ָ
ַשׁ ִמ ֵענוּ א ָֹתהּ וְ ַנע ֶ
ֶיך ַהיּוֹם
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
וּב ְל ָב ְב ָך ַל ֲעשֹׂתוְֹ (15) :ר ֵאה נ ַ
יך ִ
ְמאֹד | ְבּ ִפ ָ
ֶאת ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת ַהטּוֹב | וְ ֶאת ַה ָמּוֶת וְ ֶאת ָה ָרעֲ (16) :א ֶשׁר
יך ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ֲ
וּב ַר ְכ ָך
ית ֵ
ית וְ ָר ִב ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו | וְ ָחיִ ָ
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ִ
וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ (17) :וְ ִאם
יך ָבּ ֶ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
יִ ְפנֶה ְל ָב ְב ָך וְ לֹא ִת ְשׁ ָמע | וְ נִ ַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ֹאבדוּן | לֹא
ַד ִתּי ָל ֶכם ַהיּוֹם ִכּי אָבֹד תּ ֵ
ֲב ְד ָתּםִ (18) :הגּ ְ
ַוע ַ
אַתּה ע ֵֹבר ֶאת ַה ַיּ ְר ֵדּן ָלבֹא
ָמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָ
ַת ֲא ִריכֻן י ִ
ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהַּ (19) :ה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת
וּב ַח ְר ָתּ
ֶיך ַה ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְקּ ָל ָלה | ָ
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
אָרץ ַה ַחיִּ ים וְ ַה ָמּוֶת נ ַ
ָה ֶ
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה
ַר ֶע ָךְ (20) :ל ֲ
אַתּה וְ ז ְ
ַבּ ַחיִּ ים ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה ָ
יך
ָמ ָ
ֶיך וְ א ֶֹר ְך י ֶ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ | ִכּי הוּא ַחיּ ָ
יך ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקֹלוֹ ְ
ֱאל ֶֹה ָ
אַב ָר ָהם
יך ְל ְ
ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
וּל ַי ֲעקֹב ָל ֵתת ָל ֶהם:
ְליִ ְצ ָחק ְ
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ֵל ְך מ ֶֹשׁה | וַיְ ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל(2) :
)ַ (1ויּ ֶ
אוּכל
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֶבּן ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָנ ִֹכי ַהיּוֹם לֹא ַ
ַויּ ֶ
ַר ֵדּן
אָמר ֵא ַלי לֹא ַת ֲעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
עוֹד ָל ֵצאת וְ ָלבוֹא | וַיהוָה ַ
ַשׁ ִמיד ֶאת
ֶיך הוּא י ְ
יך הוּא ע ֵֹבר ְל ָפנ ָ
ַהזֶּה (3) :יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶיך
הוֹשׁ ַע הוּא ע ֵֹבר ְל ָפנ ָ
יר ְשׁ ָתּם | יְ ֻ
ֶיך וִ ִ
ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ִמ ְלּ ָפנ ָ

ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה (4) :וְ ָע ָשׂה יְ הוָה ָל ֶהם ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ִסיחוֹן
אַר ָצם | ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד א ָֹתם (5) :וּנְ ָתנָם
וּל ְ
וּלעוֹג ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ְ
ְ
יתם ָל ֶהם ְכּ ָכל ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יְ הוָה ִל ְפנ ֶ
יתי
ֲשׂ ֶ
ֵיכם | ַוע ִ
ֵיהם | ִכּי
יראוּ וְ אַל ַתּ ַע ְרצוּ ִמ ְפּנ ֶ
ֶא ְת ֶכםִ (6) :ח ְזקוּ וְ ִא ְמצוּ אַל ִתּ ְ
ַע ְז ֶב ָךּ:
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ַ
יך הוּא ַהה ֵֹל ְך ִע ָמּ ְך לֹא י ְ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְל ֵעינֵי ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲחזַק
יהוֹשׁ ַע ַויּ ֶ
) (7וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ִל ֻ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
אַתּה ָתּבוֹא ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ֶאל ָה ֶ
ֶא ָמץ ִכּי ָ
וֱ
אוֹתם (8) :וַיהוָה
ילנָּה ָ
אַתּה ַתּנְ ִח ֶ
יְ הוָה ַל ֲאב ָֹתם ָל ֵתת ָל ֶהם | וְ ָ
ַע ְז ֶב ָךּ | לֹא
ֶיך הוּא יִ ְהיֶה ִע ָמּ ְך לֹא י ְ
הוּא ַהה ֵֹל ְך ְל ָפנ ָ
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ַ
תּוֹרה ַהזֹּאת וַיִּ ְתּנָהּ
ירא וְ לֹא ֵת ָחת (9) :וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָ
ִת ָ
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֵלוִ י ַהנּ ְֹשׂ ִאים ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה | וְ ֶאל ָכּל
ֶאל ַהכּ ֲ
אוֹתם ֵלאמֹר | ִמ ֵקּץ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ָ
ְבּמ ֵֹעד ְשׁנַת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ְבּ ַחג ַה ֻסּכּוֹתְ (11) :בּבוֹא ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵל ָראוֹת ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחר | ִתּ ְק ָרא ֶאת
ֵיהםַ (12) :ה ְק ֵהל ֶאת
אָזנ ֶ
תּוֹרה ַהזֹּאת ֶנגֶד ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
ַה ָ
יך | ְל ַמ ַען
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ָשׁים וְ ַה ַטּף וְ ג ְ
ָשׁים וְ ַהנּ ִ
ָה ָעם ָה ֲאנ ִ
ָראוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם וְ ָשׁ ְמרוּ ַלעֲשׂוֹת
וּל ַמ ַען יִ ְל ְמדוּ וְ י ְ
יִ ְשׁ ְמעוּ ְ
ָדעוּ
ֵיהם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
וּבנ ֶ
תּוֹרה ַהזֹּאתְ (13) :
ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ָמים ֲא ֶשׁר
יכם | ָכּל ַהיּ ִ
יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ָל ְמדוּ ְליִ ְראָה ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
ַר ֵדּן ָשׁ ָמּה
אַתּם ַחיִּ ים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֶ
ֶ
ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
יך ָלמוּת ְק ָרא ֶאת
ָמ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ֵהן ָק ְרבוּ י ֶ
)ַ (14ויּ ֶ
יהוֹשׁ ַע
ֵל ְך מ ֶֹשׁה וִ ֻ
ַא ַצוֶּנּוּ | ַויּ ֶ
יְ ֻ
מוֹעד ו ֲ
ַצּבוּ ְבּא ֶֹהל ֵ
הוֹשׁ ַע וְ ִה ְתי ְ
ֵרא יְ הוָה ָבּא ֶֹהל ְבּ ַעמּוּד ָענָן |
מוֹעדַ (15) :ויּ ָ
ַצּבוּ ְבּא ֶֹהל ֵ
וַיִּ ְתי ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל
ַו ַיּ ֲעמֹד ַעמּוּד ֶה ָענָן ַעל ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהלַ (16) :ויּ ֶ
אַח ֵרי
יך | וְ ָקם ָה ָעם ַהזֶּה וְ ָזנָה ֲ
מ ֶֹשׁה ִהנְּ ָך שׁ ֵֹכב ִעם ֲאב ֶֹת ָ
ָבנִ י וְ ֵה ֵפר ֶאת
אָרץ ֲא ֶשׁר הוּא ָבא ָשׁ ָמּה ְבּ ִק ְרבּוֹ ַו ֲעז ַ
ֵכר ָה ֶ
ֱאל ֵֹהי נ ַ
יתי ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּוֹ (17) :וְ ָח ָרה אַ ִפּי בוֹ ַביּוֹם ַההוּא
ְבּ ִר ִ
וּמ ָצ ֻאהוּ ָרעוֹת
ַב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַי ֵמ ֶהם וְ ָהיָה ֶל ֱאכֹל ְ
ַו ֲעז ְ
אָמר ַבּיּוֹם ַההוּא ֲהלֹא ַעל ִכּי ֵאין ֱאל ַֹהי
ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת | וְ ַ
ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה (18) :וְ אָנ ִֹכי ַה ְס ֵתּר ְ
אַס ִתּיר ָפּנַי
ַבּיּוֹם ַההוּא ַעל ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ִכּי ָפנָה ֶאל ֱאל ִֹהים
ירה ַהזֹּאת וְ ַל ְמּ ָדהּ
ֲא ֵח ִרים (19) :וְ ַע ָתּה ִכּ ְתבוּ ָל ֶכם ֶאת ַה ִשּׁ ָ
ירה ַהזֹּאת
יהם | ְל ַמ ַען ִתּ ְהיֶה ִלּי ַה ִשּׁ ָ
ימהּ ְבּ ִפ ֶ
ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׂ ָ

יאנּוּ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי
ְל ֵעד ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (20) :כּי ֲא ִב ֶ
וּפנָה ֶאל ֱאל ִֹהים
אָכל וְ ָשׂ ַבע וְ ָד ֵשׁן | ָ
וּד ַבשׁ וְ ַ
ָבת ָח ָלב ְ
ַל ֲאב ָֹתיו ז ַ
ֲבדוּם וְ נִ ֲאצוּנִ י וְ ֵה ֵפר ֶאת ְבּ ִר ִ
יתי (21) :וְ ָהיָה ִכּי
ֲא ֵח ִרים ַוע ָ
ירה ַהזֹּאת ְל ָפ ָניו
ִת ְמ ֶצא ָן אֹתוֹ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת וְ ָענְ ָתה ַה ִשּׁ ָ
ָד ְע ִתּי ֶאת יִ ְצרוֹ ֲא ֶשׁר הוּא
ַרעוֹ | ִכּי י ַ
ְל ֵעד ִכּי לֹא ִת ָשּׁ ַכח ִמ ִפּי ז ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ָבּ ְע ִתּי(22) :
יאנּוּ ֶאל ָה ֶ
ע ֶֹשׂה ַהיּוֹם ְבּ ֶט ֶרם ֲא ִב ֶ
ירה ַהזֹּאת ַבּיּוֹם ַההוּא | ַויְ ַל ְמּ ָדהּ ֶאת ְבּ ֵני
וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ִשּׁ ָ
ֶא ָמץ ִכּי
יִ ְשׂ ָר ֵאל (23) :וַיְ ַצו ֶאת יְ ֻ
ֹאמר ֲחזַק ו ֱ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ַויּ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָל ֶהם |
אַתּה ָתּ ִביא ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָה ֶ
ָ
וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך (24) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת מ ֶֹשׁה ִל ְכתֹּב ֶאת ִדּ ְב ֵרי
תּוֹרה ַהזֹּאת ַעל ֵס ֶפר | ַעד ֻתּ ָמּם (25) :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם
ַה ָ
תּוֹרה
נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ֵלאמֹרָ (26) :לק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַה ָ
יכם | וְ ָהיָה ָשׁם
ַהזֶּה וְ ַשׂ ְמ ֶתּם אֹתוֹ ִמ ַצּד ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָד ְע ִתּי ֶאת ֶמ ְריְ ָך וְ ֶאת ָע ְר ְפּ ָך ַה ָקּ ֶשׁה |
ְבּ ָך ְל ֵעדִ (27) :כּי אָנ ִֹכי י ַ
עוֹדנִּ י ַחי ִע ָמּ ֶכם ַהיּוֹם ַמ ְמ ִרים ֱהיִ ֶתם ִעם יְ הוָֹה וְ אַף ִכּי
ֵהן ְבּ ֶ
יכם
מוֹתיַ (28) :ה ְק ִהילוּ ֵא ַלי ֶאת ָכּל ִז ְקנֵי ִשׁ ְב ֵט ֶ
ִ
אַח ֵרי
ֲ
ידה
אָע ָ
ֵיהם ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ִ
אָזנ ֶ
ַא ַד ְבּ ָרה ְב ְ
יכם | ו ֲ
וְ שׁ ְֹט ֵר ֶ
מוֹתי ִכּי
אַח ֵרי ִ
ָד ְע ִתּי ֲ
אָרץִ (29) :כּי י ַ
ָבּם ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ַה ְשׁ ֵחת ַתּ ְשׁ ִחתוּן וְ ַס ְר ֶתּם ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יתי ֶא ְת ֶכם |
ָמים ִכּי ַתעֲשׂוּ ֶאת ָה ַרע
אַח ִרית ַהיּ ִ
וְ ָק ָראת ֶא ְת ֶכם ָה ָר ָעה ְבּ ֲ
יכם (30) :וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְל ַה ְכ ִעיסוֹ ְבּ ַמע ֵ
ירה ַהזֹּאת | ַעד ֻתּ ָמּם:
אָזנֵי ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָ
ְבּ ְ
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אָרץ ִא ְמ ֵרי ִפי(2) :
ַא ַד ֵבּ ָרה | וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ֶ
)ַ (1ה ֲא ִזינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֲ
ֲלי ֶד ֶשׁא
ירם ע ֵ
ַי ֲערֹף ַכּ ָמּ ָטר ִל ְק ִחי ִתּזַּל ַכּ ַטּל ִא ְמ ָר ִתי | ִכּ ְשׂ ִע ִ
ֲלי ֵע ֶשׂבִ (3) :כּי ֵשׁם יְ הוָה ֶא ְק ָרא | ָהבוּ ג ֶֹדל
יבים ע ֵ
וְ ִכ ְר ִב ִ
ֵלאל ֵֹהינוַּ (4) :הצּוּר ָתּ ִמים ָפּעֳלוֹ ִכּי ָכל ְדּ ָר ָכיו ִמ ְשׁ ָפּט | ֵאל
ָשׁר הוּאִ (5) :שׁ ֵחת לוֹ לֹא ָבּנָיו
ֱאמוּנָה וְ ֵאין ָעוֶל ַצ ִדּיק וְ י ָ
ָבל
וּפ ַת ְלתֹּלֲ (6) :ה ַליְ הוָה ִתּ ְג ְמלוּ זֹאת ַעם נ ָ
מוּמם | דּוֹר ִע ֵקּשׁ ְ
ָ
ֶךְ (7) :זכֹר
ֶך הוּא ָע ְשׂ ָך וַיְ כֹנְ נ ָ
יך ָקּנ ָ
אָב ָ
וְ לֹא ָח ָכם | ֲהלוֹא הוּא ִ
ֶיך
ֵד ָך ְז ֵקנ ָ
יך וְ ַיגּ ְ
אָב ָ
עוֹלם ִבּינוּ ְשׁנוֹת דּוֹר וָדוֹר | ְשׁאַל ִ
יְ מוֹת ָ
ַצּב
אָדם | י ֵ
ֹאמרוּ ָל ְךְ (8) :בּ ַהנְ ֵחל ֶע ְליוֹן גּוֹיִ ם ְבּ ַה ְפ ִרידוֹ ְבּנֵי ָ
וְ י ְ

ְגּ ֻבלֹת ַע ִמּים ְל ִמ ְס ַפּר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (9) :כּי ֵח ֶלק יְ הוָֹה ַעמּוֹ |
וּבתֹהוּ יְ ֵלל
ַח ָלתוֹ (10) :יִ ְמ ָצ ֵאהוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְד ָבּר ְ
ַי ֲעקֹב ֶח ֶבל נ ֲ
ֶשׁר
יְ ִשׁמֹן | יְ ס ְֹב ֶבנְ הוּ יְ בוֹנְ נֵהוּ יִ ְצּ ֶרנְ הוּ ְכּ ִאישׁוֹן ֵעינוְֹ (11) :כּנ ֶ
ָפיו יִ ָקּ ֵחהוּ יִ ָשּׂ ֵאהוּ ַעל
ָליו יְ ַר ֵחף | יִ ְפרֹשׂ ְכּנ ָ
ָעיר ִקנּוֹ ַעל גּוֹז ָ
יִ
ֵכר(13) :
ֶא ְב ָרתוֹ (12) :יְ הוָה ָבּ ָדד יַנְ ֶחנּוּ | וְ ֵאין ִעמּוֹ ֵאל נ ָ
ֹאכל ְתּנוּבֹת ָשׂ ָדי |
אָרץ ַויּ ַ
ַר ִכּ ֵבהוּ ַעל במותי ] ָבּ ֳמ ֵתי קרי[ ֶ
יְ
ַויֵּנִ ֵקהוּ ְד ַבשׁ ִמ ֶסּ ַלע וְ ֶשׁ ֶמן ֵמ ַח ְל ִמישׁ צוּרֶ (14) :ח ְמאַת ָבּ ָקר
תּוּדים ִעם ֵח ֶלב
ילים ְבּנֵי ָב ָשׁן וְ ַע ִ
ַח ֵלב צֹאן ִעם ֵח ֶלב ָכּ ִרים וְ ֵא ִ
וֲ
ִכּ ְליוֹת ִח ָטּה | וְ ַדם ֵענָב ִתּ ְשׁ ֶתּה ָח ֶמר (15) :וַיִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן וַיִּ ְב ָעט
ַבּל צוּר יְ ֻשׁ ָעתוֹ:
לוֹה ָע ָשׂהוּ וַיְ נ ֵ
ית | וַיִּ טֹּשׁ ֱא ַ
ית ָכּ ִשׂ ָ
ָשׁ ַמנְ ָתּ ָע ִב ָ
יסהוּ (17) :יִ ְז ְבּחוּ ַל ֵשּׁ ִדים
ַכ ִע ֻ
תוֹעבֹת י ְ
ָרים | ְבּ ֵ
ַקנִ ֻאהוּ ְבּז ִ
) (16י ְ
לֹא ֱאל ַֹה ֱאל ִֹהים לֹא יְ ָדעוּם | ֲח ָד ִשׁים ִמ ָקּרֹב ָבּאוּ לֹא ְשׂ ָערוּם
ַתּ ְשׁ ַכּח ֵאל ְמח ְֹל ֶל ָך(19) :
יכם (18) :צוּר יְ ָל ְד ָך ֶתּ ִשׁי | ו ִ
ֲאב ֵֹת ֶ
ירה
אַס ִתּ ָ
ֹאמר ְ
וּבנ ָֹתיוַ (20) :ויּ ֶ
ַרא יְ הוָה וַיִּ נְ אָץ | ִמ ַכּ ַעס ָבּנָיו ְ
ַויּ ְ
אַח ִר ָ
ָפנַי ֵמ ֶהם ֶא ְר ֶאה ָמה ֲ
יתם | ִכּי דוֹר ַתּ ְה ֻפּכֹת ֵה ָמּה ָבּנִ ים
יהם |
לֹא ֵא ֻמן ָבּםֵ (21) :הם ִקנְ אוּנִ י ְבלֹא ֵאל ִכּעֲסוּנִ י ְבּ ַה ְב ֵל ֶ
יסםִ (22) :כּי ֵאשׁ
אַכ ִע ֵ
ָבל ְ
יאם ְבּלֹא ָעם ְבּגוֹי נ ָ
אַקנִ ֵ
ַאנִ י ְ
וֲ
ֻלהּ
ֹאכל ֶא ֶרץ וִ יב ָ
יקד ַעד ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית | ַותּ ַ
ַתּ ַ
אַפּי ו ִ
ָק ְד ָחה ְב ִ
אַס ֶפּה ָע ֵלימוֹ ָרעוֹת | ִח ַצּי ֲא ַכ ֶלּה
ַתּ ַל ֵהט מוֹ ְס ֵדי ָה ִריםְ (23) :
וְ
ירי | וְ ֶשׁן ְבּ ֵהמוֹת
וּל ֻח ֵמי ֶר ֶשׁף וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִ
ָבּםְ (24) :מזֵי ָר ָעב ְ
ֹח ֵלי ָע ָפרִ (25) :מחוּץ ְתּ ַשׁ ֶכּל ֶח ֶרב
ֲא ַשׁ ַלּח ָבּם ִעם ֲח ַמת ז ֲ
יבה:
תוּלה יוֹנֵק ִעם ִאישׁ ֵשׂ ָ
ימה | גַּם ָבּחוּר גַּם ְבּ ָ
וּמ ֲח ָד ִרים ֵא ָ
ֵ
לוּלי
יתה ֵמ ֱאנוֹשׁ ִז ְכ ָרםֵ (27) :
אַשׁ ִבּ ָ
יהם | ְ
אַפ ֵא ֶ
אָמ ְר ִתּי ְ
)ַ (26
ָדינוּ ָר ָמה וְ לֹא
ֹאמרוּ י ֵ
ַכּרוּ ָצ ֵרימוֹ | ֶפּן י ְ
ַכּ ַעס אוֹיֵב אָגוּר ֶפּן יְ נ ְ
יְ הוָה ָפּ ַעל ָכּל זֹאתִ (28) :כּי גוֹי א ַֹבד ֵעצוֹת ֵה ָמּה | וְ ֵאין ָבּ ֶהם
יתם(30) :
אַח ִר ָ
ָבינוּ ְל ֲ
ַשׂ ִכּילוּ זֹאת | י ִ
ְתּבוּנָה (29) :לוּ ָח ְכמוּ י ְ
צוּרם
וּשׁנַיִ ם יָנִ יסוּ ְר ָב ָבה | ִאם לֹא ִכּי ָ
יכה יִ ְרדֹּף ֶא ָחד ֶא ֶלף ְ
ֵא ָ
צוּרם | וְ אֹיְ ֵבינוּ
צוּרנוּ ָ
ירםִ (31) :כּי לֹא ְכ ֵ
ְמ ָכ ָרם וַיהוָה ִה ְס ִגּ ָ
ַפנָם ִ
ְפּ ִל ִ
ָבמוֹ
וּמ ַשּׁ ְדמֹת ֲעמ ָֹרה | ֲענ ֵ
ֶפן ְסדֹם גּ ְ
יליםִ (32) :כּי ִמגּ ֶ
אַשׁ ְכּלֹת ְמרֹרֹת ָלמוֲֹ (33) :ח ַמת ַתּנִּ ינִ ם יֵינָם | וְ רֹאשׁ
ִענְּ ֵבי רוֹשׁ ְ
אוֹצר ָֹתי:
אַכזָרֲ (34) :הלֹא הוּא ָכּ ֻמס ִע ָמּ ִדי | ָח ֻתם ְבּ ְ
ְפּ ָתנִ ים ְ
)ִ (35לי נ ָ
ידם
ָקם וְ ִשׁ ֵלּם ְל ֵעת ָתּמוּט ַר ְג ָלם | ִכּי ָקרוֹב יוֹם ֵא ָ
ֶחם |
ֲב ָדיו יִ ְתנ ָ
ָדין יְ הוָה ַעמּוֹ וְ ַעל ע ָ
ֲתדֹת ָלמוִֹ (36) :כּי י ִ
וְ ָחשׁ ע ִ
אָמר ֵאי
אָז ַלת יָד וְ ֶא ֶפס ָעצוּר וְ ָעזוּב (37) :וְ ַ
ִכּי יִ ְר ֶאה ִכּי ְ

ֹאכלוּ יִ ְשׁתּוּ
ֱאל ֵֹהימוֹ | צוּר ָח ָסיוּ בוֲֹ (38) :א ֶשׁר ֵח ֶלב ְז ָב ֵחימוֹ י ֵ
יכם ִס ְת ָרהְ (39) :ראוּ
ֲל ֶ
ֻכם יְ ִהי ע ֵ
ַע ְזר ֶ
יכם | יָקוּמוּ וְ י ְ
יֵין נְ ִס ָ
ַא ַחיֶּה
אָמית ו ֲ
ַע ָתּה ִכּי ֲאנִ י ֲאנִ י הוּא וְ ֵאין ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי | ֲאנִ י ִ
ָדי ַמ ִצּילִ (40) :כּי ֶא ָשּׂא ֶאל ָשׁ ַמיִ ם
ַאנִ י ֶא ְר ָפּא וְ ֵאין ִמיּ ִ
ָמ ַח ְצ ִתּי ו ֲ
נּוֹתי ְבּ ַרק ַח ְר ִבּי
אָמ ְר ִתּי ַחי אָנ ִֹכי ְלע ָֹלםִ (41) :אם ַשׁ ִ
ָדי | וְ ַ
יִ
ֹאחז ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט י ִ
ָקם ְל ָצ ָרי וְ ִל ְמ ַשׂנְ אַי ֲא ַשׁ ֵלּם(42) :
אָשׁיב נ ָ
ָדי | ִ
וְ ת ֵ
ֹאכל ָבּ ָשׂר | ִמ ַדּם ָח ָלל וְ ִשׁ ְביָה
אַשׁ ִכּיר ִח ַצּי ִמ ָדּם וְ ַח ְר ִבּי תּ ַ
ְ
ֲב ָדיו
ֵמרֹאשׁ ַפּ ְרעוֹת אוֹיֵבַ (43) :ה ְרנִ ינוּ גוֹיִ ם ַעמּוֹ ִכּי ַדם ע ָ
אַד ָמתוֹ ַעמּוֹ:
ָשׁיב ְל ָצ ָריו וְ ִכ ֶפּר ְ
ָקם י ִ
יִ קּוֹם | וְ נ ָ
אָזנֵי
ירה ַהזֹּאת ְבּ ְ
)ַ (44ו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן (45) :וַיְ ַכל מ ֶֹשׁה ְל ַד ֵבּר ֶאת ָכּל
ָה ָעם | הוּא וְ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ִשׂימוּ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (46) :ויּ ֶ
ְל ַב ְב ֶכם ְל ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵמ ִעיד ָבּ ֶכם ַהיּוֹם | ֲא ֶשׁר
ֵיכם ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַהתּוֹ ָרה ַהזֹּאת:
ְתּ ַצוֻּם ֶאת ְבּנ ֶ
וּב ָדּ ָבר ַהזֶּה
ֵיכם | ַ
)ִ (47כּי לֹא ָד ָבר ֵרק הוּא ִמ ֶכּם ִכּי הוּא ַחיּ ֶ
ַר ֵדּן
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
ָמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֶ
ַתּ ֲא ִריכוּ י ִ
ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
) (48וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ֵלאמֹר(49) :
ֲב ִרים ַהזֶּה ַהר נְ בוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב ֲא ֶשׁר ַעל
ֲלה ֶאל ַהר ָהע ָ
עֵ
ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּר ֵאה ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ְפּנֵי יְ ֵרחוֹ | ְ
אָסף ֶאל
אַתּה ע ֶֹלה ָשׁ ָמּה וְ ֵה ֵ
וּמת ָבּ ָהר ֲא ֶשׁר ָ
ַל ֲא ֻחזָּהֻ (50) :
ֵאָסף ֶאל ַע ָמּיו:
יך ְבּהֹר ָה ָהר ַויּ ֶ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
יך | ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמת ֲ
ַע ֶמּ ָ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵמי ְמ ִרי ַבת ָק ֵדשׁ
)ַ (51על ֲא ֶשׁר ְמ ַע ְל ֶתּם ִבּי ְבּ ְ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(52) :
אוֹתי ְבּ ְ
ִמ ְד ַבּר ִצן | ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר
אָרץ | וְ ָשׁ ָמּה לֹא ָתבוֹא ֶאל ָה ֶ
ִכּי ִמ ֶנּגֶד ִתּ ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ֲאנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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) (1וְ זֹאת ַה ְבּ ָר ָכה ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְך מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּנֵי
ָרח ִמ ֵשּׂ ִעיר
ֹאמר יְ הוָה ִמ ִסּינַי ָבּא וְ ז ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִל ְפנֵי מוֹתוַֹ (2) :ויּ ַ
ימינוֹ אשׁדת
אָתה ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹדשׁ | ִמ ִ
ארן וְ ָ
יע ֵמ ַהר ָפּ ָ
הוֹפ ַ
ָלמוֹ ִ
ָד ָך | וְ ֵהם
] ֵאשׁ ָדּת קרי[ ָלמוֹ (3) :אַף ח ֵֹבב ַע ִמּים ָכּל ְקד ָֹשׁיו ְבּי ֶ
מוֹר ָשׁה
תּוֹרה ִצוָּה ָלנוּ מ ֶֹשׁה | ָ
יךָ (4) :
ֻתּכּוּ ְל ַר ְג ֶל ָך יִ ָשּׂא ִמ ַדּ ְבּר ֶֹת ָ

ַחד
אשׁי ָעם י ַ
אַסּף ָר ֵ
ישׁרוּן ֶמ ֶל ְך | ְבּ ִה ְת ֵ
ְק ִה ַלּת ַי ֲעקֹב (5) :וַיְ ִהי ִב ֻ
יהי ְמ ָתיו ִמ ְס ָפּר:
אוּבן וְ אַל ָימֹת | וִ ִ
ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :יְ ִחי ְר ֵ
ֹאמר ְשׁ ַמע יְ הוָה קוֹל יְ ָ
הוּדה וְ ֶאל
יהוּדה ַויּ ַ
) (7וְ זֹאת ִל ָ
וּל ֵלוִ י
ְ
ָדיו ָרב לוֹ וְ ֵעזֶר ִמ ָצּ ָריו ִתּ ְהיֶה(8) :
יאנּוּ | י ָ
ַעמּוֹ ְתּ ִב ֶ
יד ָך | ֲא ֶשׁר נִ ִסּיתוֹ ְבּ ַמ ָסּה
יך ְל ִאישׁ ֲח ִס ֶ
אוּר ָ
יך וְ ֶ
אָמר ֻתּ ֶמּ ָ
ַ
יבהוּ ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
ְתּ ִר ֵ
יתיו
וּל ִאמּוֹ לֹא ְר ִא ִ
אָביו ְ
יבהָ (9) :הא ֵֹמר ְל ִ
ָדע | ִכּי ָשׁ ְמרוּ
וְ ֶאת ֶא ָחיו לֹא ִה ִכּיר וְ ֶאת בנו ] ָבּנָיו קרי[ לֹא י ָ
תוֹר ְת ָך
יך ְל ַי ֲעקֹב וְ ָ
ית ָך יִ נְ צֹרוּ (10) :יוֹרוּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
וּב ִר ְ
ִא ְמ ָר ֶת ָך ְ
אַפּ ָך וְ ָכ ִליל ַעל ִמ ְז ְבּ ֶח ָךָ (11) :בּ ֵר ְך
טוֹרה ְבּ ֶ
ָשׂימוּ ְק ָ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | י ִ
וּמ ַשׂנְ אָיו ִמן
ָדיו ִתּ ְר ֶצה | ְמ ַחץ ָמ ְתנַיִ ם ָק ָמיו ְ
יְ הוָה ֵחילוֹ וּפ ַֹעל י ָ
אָמר יְ ִדיד יְ הוָֹה יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטח ָע ָליו |
ָמן ַ
יְ קוּמוּןְ (12) :ל ִבנְ י ִ
אָמר
יוֹסף ַ
וּל ֵ
)ְ (13
יפיו ָשׁ ֵכן:
וּבין ְכּ ֵת ָ
ח ֵֹפף ָע ָליו ָכּל ַהיּוֹם ֵ
וּמ ְתּהוֹם ר ֶֹב ֶצת
אַרצוֹ | ִמ ֶמּגֶד ָשׁ ַמיִ ם ִמ ָטּל ִ
ְמב ֶֹר ֶכת יְ הוָֹה ְ
וּמ ֶמּגֶד גּ ֶ
ָתּ ַחתִ (14) :
ֶרשׁ יְ ָר ִחים(15) :
וּמ ֶמּגֶד ְתּבוּאֹת ָשׁ ֶמשׁ | ִ
וּמ ֶמּגֶד ֶא ֶרץ
עוֹלםִ (16) :
וּמ ֶמּגֶד ִגּ ְבעוֹת ָ
וּמרֹאשׁ ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם | ִ
ֵ
וּל ָק ְדקֹד
יוֹסף ְ
בוֹאתה ְלרֹאשׁ ֵ
ָ
וּרצוֹן שׁ ְֹכנִ י ְסנֶה | ָתּ
וּמלֹאָהּ ְ
ְ
נְ ִזיר ֶא ָחיוְ (17) :בּכוֹר שׁוֹרוֹ ָה ָדר לוֹ וְ ַק ְרנֵי ְר ֵאם ַק ְרנָיו ָבּ ֶהם
אַל ֵפי
אָרץ | וְ ֵהם ִר ְבבוֹת ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֵהם ְ
אַפ ֵסי ֶ
ַח ָדּו ְ
ַע ִמּים יְ ַנגַּח י ְ
שכר
את ָך | וְ יִ ָשּׂ ָ
אָמר ְשׂ ַמח ְזבוּלֻן ְבּ ֵצ ֶ
ַשּׁה (18) :וְ ִל ְזבוּלֻן ַ
ְמנ ֶ
ְבּא ָֹה ֶל ָ
יךַ (19) :ע ִמּים ַהר יִ ְק ָראוּ ָשׁם יִ ְז ְבּחוּ ִז ְב ֵחי ֶצ ֶדק | ִכּי
רוּך
אָמר ָבּ ְ
וּלגָד ַ
וּשׂפוּנֵי ְטמוּנֵי חוֹלְ (20) :
ַמּים יִ ינָקוּ ְ
ֶשׁ ַפע י ִ
ַרא
רוֹע אַף ָק ְדקֹדַ (21) :ויּ ְ
ַמ ְר ִחיב גָּד | ְכּ ָל ִביא ָשׁ ֵכן וְ ָט ַרף ְז ַ
אשׁי ָעם
ֵתא ָר ֵ
אשׁית לוֹ ִכּי ָשׁם ֶח ְל ַקת ְמח ֵֹקק ָספוּן | ַויּ ֵ
ֵר ִ
אָמר ָדּן
וּל ָדן ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (22) :
ִצ ְד ַקת יְ הוָה ָע ָשׂה ִ
ַפ ָתּ ִלי ְשׂ ַבע
וּלנ ְ
אַריֵה | יְ ַזנֵּק ִמן ַה ָבּ ָשׁןְ (23) :
אָמר נ ְ
ַפ ָתּ ִלי ַ
גּוּר ְ
אָשׁר
וּל ֵ
)ְ (24
וּמ ֵלא ִבּ ְר ַכּת יְ הוָה | יָם וְ ָדרוֹם יְ ָר ָשׁה:
ָרצוֹן ָ
אָשׁר | יְ ִהי ְרצוּי ֶא ָחיו וְ ט ֵֹבל ַבּ ֶשּׁ ֶמן ַר ְגלוֹ:
רוּך ִמ ָבּנִ ים ֵ
אָמר ָבּ ְ
ַ
)ַ (25בּ ְרזֶל וּנְ חֹ ֶשׁת ִמנְ ָע ֶל ָ
יך ָדּ ְב ֶא ָךֵ (26) :אין ָכּ ֵאל
ָמ ָ
וּכי ֶ
יך | ְ
ַאוָתוֹ ְשׁ ָח ִקיםְ (27) :מעֹנָה
וּבג ֲ
יְ ֻשׁרוּן | ר ֵֹכב ָשׁ ַמיִ ם ְב ֶע ְז ֶר ָך ְ
ֶיך אוֹיֵב ַויֹּא ֶמר
ָרשׁ ִמ ָפּנ ָ
עוֹלם | וַיְ ג ֶ
וּמ ַתּ ַחת ְזרֹעֹת ָ
ֱאל ֵֹהי ֶק ֶדם ִ
ַה ְשׁ ֵמד (28) :וַיִּ ְשׁכֹּן יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּ ַטח ָבּ ָדד ֵעין ַי ֲעקֹב ֶאל ֶא ֶרץ ָדּגָן
וֹך
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי ָכמ ָ
אַשׁ ֶר ָ
ַע ְרפוּ ָטלְ (29) :
וְ ִתירוֹשׁ | אַף ָשׁ ָמיו י ַ
יך
ָת ָך | וְ יִ ָכּ ֲחשׁוּ אֹיְ ֶב ָ
ַאו ֶ
ַא ֶשׁר ֶח ֶרב גּ ֲ
נוֹשׁע ַבּיהוָה ָמגֵן ֶע ְז ֶר ָך ו ֲ
ַעם ַ
מוֹתימוֹ ִת ְדר ְֹך:
אַתּה ַעל ָבּ ֵ
ָל ְך וְ ָ
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ַעל מ ֶֹשׁה ֵמ ַע ְרבֹת מוֹאָב ֶאל ַהר נְ בוֹ רֹאשׁ ַה ִפּ ְס ָגּה ֲא ֶשׁר
)ַ (1ויּ ַ
אָרץ ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד ַעד ָדּן:
ַר ֵאהוּ יְ הוָה ֶאת ָכּל ָה ֶ
ַעל ְפּנֵי יְ ֵרחוֹ | ַויּ ְ
ַשּׁה | וְ ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ
) (2וְ ֵאת ָכּל נ ְ
וּמנ ֶ
ַפ ָתּ ִלי וְ ֶאת ֶא ֶרץ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
אַחרוֹן (3) :וְ ֶאת ַה ֶנּגֶב וְ ֶאת ַה ִכּ ָכּר ִבּ ְק ַעת
הוּדה ַעד ַהיָּם ָה ֲ
יְ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו זֹאת
יְ ֵרחוֹ ִעיר ַה ְתּ ָמ ִרים ַעד צ ַֹערַ (4) :ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ֲך
ַרע ָ
וּל ַי ֲעקֹב ֵלאמֹר ְלז ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ָה ֶ
ָמת ָשׁם
ֶיך וְ ָשׁ ָמּה לֹא ַת ֲעבֹרַ (5) :ויּ ָ
יך ְב ֵעינ ָ
ית ָ
ֶא ְתּ ֶננָּה | ֶה ְר ִא ִ
מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב ַעל ִפּי יְ הוָה (6) :וַיִּ ְקבֹּר אֹתוֹ ַב ַגּיְ
ֻרתוֹ ַעד
ָדע ִאישׁ ֶאת ְקב ָ
ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב מוּל ֵבּית ְפּעוֹר | וְ לֹא י ַ
ַהיּוֹם ַהזֶּה (7) :וּמ ֶֹשׁה ֶבּן ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּמֹתוֹ | לֹא
ָכ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹא נָס ֵלחֹה (8) :וַיִּ ְבכּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת מ ֶֹשׁה
ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב ְשׁל ִֹשׁים יוֹם | וַיִּ ְתּמוּ יְ ֵמי ְב ִכי ֵא ֶבל מ ֶֹשׁה(9) :
רוּח ָח ְכ ָמה ִכּי ָס ַמ ְך מ ֶֹשׁה ֶאת ָי ָדיו ָע ָליו |
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ָמ ֵלא ַ
וִ ֻ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ָביא עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּמ ֶֹשׁה | ֲא ֶשׁר יְ ָדעוֹ יְ הוָה
) (10וְ לֹא ָקם נ ִ
מּוֹפ ִתים ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ
ָפּנִ ים ֶאל ָפּנִ יםְ (11) :ל ָכל ָהאֹתוֹת וְ ַה ְ
אַרצוֹ:
וּל ָכל ְ
ֲב ָדיו ְ
וּל ָכל ע ָ
יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ְל ַפ ְרעֹה ְ
מּוֹרא ַהגָּדוֹל | ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
וּלכֹל ַה ָ
ָקה ְ
וּלכֹל ַהיָּד ַה ֲחז ָ
)ְ (12
מ ֶֹשׁה ְל ֵעינֵי ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
הוֹשׁע
ֵס ֶפר יְ ֻ
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הוֹשׁ ַע
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
אַח ֵרי מוֹת מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה | ַויּ ֶ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ִבּן נוּן ְמ ָשׁ ֵרת מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר (2) :מ ֶֹשׁה ַע ְב ִדּי ֵמת | וְ ַע ָתּה קוּם
אָרץ ֲא ֶשׁר
אַתּה וְ ָכל ָה ָעם ַהזֶּה ֶאל ָה ֶ
ַר ֵדּן ַהזֶּה ָ
ֲעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ָל ֶהם ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (3) :כּל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ְדר ְֹך ַכּף
ַר ְג ְל ֶכם בּוֹ ָל ֶכם נְ ַת ִתּיו | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל מ ֶֹשׁהֵ (4) :מ ַה ִמּ ְד ָבּר
ָהר ַהגָּדוֹל נְ ַהר ְפּ ָרת כֹּל ֶא ֶרץ ַה ִח ִתּים וְ ַעד
וְ ַה ְלּ ָבנוֹן ַהזֶּה וְ ַעד ַהנּ ָ
ַצּב ִאישׁ
בוּל ֶכם (5) :לֹא יִ ְתי ֵ
ַהיָּם ַהגָּדוֹל ְמבוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ | יִ ְהיֶה ְגּ ְ

יתי ִעם מ ֶֹשׁה ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך לֹא
ֶיך | ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ִ
ֶיך כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
ְל ָפנ ָ
אַתּה ַתּנְ ִחיל ֶאת ָה ָעם
ֶא ָמץ | ִכּי ָ
אַר ְפּ ָך וְ לֹא ֶא ֶע ְז ֶב ָךֲּ (6) :חזַק ו ֱ
ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲא ָ
בוֹתם ָל ֵתת ָל ֶהםַ (7) :רק
ַהזֶּה ֶאת ָה ֶ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך מ ֶֹשׁה
ֶא ַמץ ְמאֹד ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכל ַה ָ
ֲחזַק ו ֱ
ָמין ְ
ַע ְב ִדּי אַל ָתּסוּר ִמ ֶמּנּוּ י ִ
וּשׂמֹאול | ְל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּיל ְבּכֹל ֲא ֶשׁר
וֹמם
ית בּוֹ י ָ
יך וְ ָה ִג ָ
תּוֹרה ַהזֶּה ִמ ִפּ ָ
ֵתּ ֵל ְך (8) :לֹא יָמוּשׁ ֵס ֶפר ַה ָ
יח
ָליְ ָלה ְל ַמ ַען ִתּ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכל ַה ָכּתוּב בּוֹ | ִכּי אָז ַתּ ְצ ִל ַ
וַ
ֶא ָמץ אַל
יך ֲחזַק ו ֱ
ית ָ
ֶאת ְדּ ָר ֶכ ָך וְ אָז ַתּ ְשׂ ִכּילֲ (9) :הלוֹא ִצוִּ ִ
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך:
ַתּ ֲערֹץ וְ אַל ֵתּ ָחת | ִכּי ִע ְמּ ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹשׁ ַע ֶאת שׁ ְֹט ֵרי ָה ָעם ֵלאמֹרִ (11) :ע ְברוּ ְבּ ֶק ֶרב
) (10וַיְ ַצו יְ ֻ
ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ַצוּוּ ֶאת ָה ָעם ֵלאמֹר ָה ִכינוּ ָל ֶכם ֵצ ָ
ידה | ִכּי ְבּעוֹד
ַר ֵדּן ַהזֶּה ָלבוֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶאת
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
ָמים ֶ
ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָה ֶ
יכם נ ֵֹתן ָל ֶכם ְל ִר ְשׁ ָתּהּ(12) :
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹר:
אָמר יְ ֻ
ַשּׁה | ַ
ראוּבנִ י וְ ַל ָגּ ִדי וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וְ ָל ֵ
) (13זָכוֹר ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה ֵלאמֹר
אָרץ ַהזֹּאת(14) :
יכם ֵמנִ ַ
| יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָתן ָל ֶכם ֶאת ָה ֶ
יח ָל ֶכם וְ נ ַ
ָתן ָל ֶכם מ ֶֹשׁה
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵשׁבוּ ָבּ ֶ
ֵיכם י ְ
וּמ ְקנ ֶ
יכם ַט ְפּ ֶכם ִ
נְ ֵשׁ ֶ
בּוֹרי
יכם כֹּל ִגּ ֵ
אַתּם ַתּ ַע ְברוּ ֲח ֻמ ִשׁים ִל ְפנֵי ֲא ֵח ֶ
ַר ֵדּן | וְ ֶ
ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַר ֶתּם ָ
ַה ַחיִ ל ַו ֲעז ְ
יכם ָכּ ֶכם
יח יְ הוָה ַל ֲא ֵח ֶ
אוֹתםַ (15) :עד ֲא ֶשׁר יָנִ ַ
יכם נ ֵֹתן ָל ֶהם |
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָרשׁוּ גַם ֵה ָמּה ֶאת ָה ֶ
וְ י ְ
יר ְשׁ ֶתּם ָ
ֻשּׁ ְת ֶכם וִ ִ
וְ ַשׁ ְב ֶתּם ְל ֶא ֶרץ יְ ר ַ
אוֹתהּ ֲא ֶשׁר ָנ ַתן ָל ֶכם מ ֶֹשׁה
הוֹשׁ ַע
ַר ֵדּן ִמ ְז ַרח ַה ָשּׁ ֶמשַׁ (16) :ו ַיּעֲנוּ ֶאת יְ ֻ
ֶע ֶבד יְ הוָה ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ֵל ְך:
ֲשׂה וְ ֶאל ָכּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָל ֵחנוּ נ ֵ
יתנוּ ַנע ֶ
ֵלאמֹר | כֹּל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
יך | ַרק יִ ְהיֶה
)ְ (17כּכֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ֵכּן נִ ְשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
יך ִע ָמּ ְך ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם מ ֶֹשׁהָ (18) :כּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יוּמת |
יך ְלכֹל ֲא ֶשׁר ְתּ ַצוֶּנּוּ ָ
יְ
יך וְ לֹא יִ ְשׁ ַמע ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
ַמ ֶרה ֶאת ִפּ ָ
ֶא ָמץ:
ַרק ֲחזַק ו ֱ
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ָשׁים ְמ ַר ְגּ ִלים
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִמן ַה ִשּׁ ִטּים ְשׁנַיִ ם ֲאנ ִ
) (1וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ֻ
ֵלכוּ ַו ָיּבֹאוּ ֵבּית
אָרץ וְ ֶאת יְ ִריחוֹ | ַויּ ְ
ֶח ֶרשׁ ֵלאמֹר ְלכוּ ְראוּ ֶאת ָה ֶ
ֵאָמר ְל ֶמ ֶל ְך יְ ִריחוֹ
וּשׁ ָמהּ ָר ָחב וַיִּ ְשׁ ְכּבוּ ָשׁ ָמּהַ (2) :ויּ ַ
ִא ָשּׁה זוֹנָה ְ
ָשׁים ָבּאוּ ֵהנָּה ַה ַלּיְ ָלה ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ְחפֹּר ֶאת
ֵלאמֹר | ִהנֵּה ֲאנ ִ

יאי
הוֹצ ִ
ִ
אָרץ (3) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך יְ ִריחוֹ ֶאל ָר ָחב ֵלאמֹר |
ָה ֶ
ית ְך ִכּי ַל ְחפֹּר ֶאת ָכּל
ָשׁים ַה ָבּ ִאים ֵא ַליִ ְך ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ְל ֵב ֵ
ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ו ִ
ַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ֶאת ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
ַתּ ְצ ְפּנוֹ |
ָהאָ ֶרץ ָבּאוּ (4) :ו ִ
ָד ְע ִתּי ֵמאַיִ ן ֵה ָמּה(5) :
ָשׁים וְ לֹא י ַ
ֹאמר ֵכּן ָבּאוּ ֵא ַלי ָה ֲאנ ִ
ַותּ ֶ
ָד ְע ִתּי אָנָה
ָצאוּ לֹא י ַ
ָשׁים י ָ
וַיְ ִהי ַה ַשּׁ ַער ִל ְסגּוֹר ַבּח ֶֹשׁ ְך וְ ָה ֲאנ ִ
ָה ְלכוּ ָה ֲאנ ִ
יהם ִכּי ַת ִשּׂיגוּם (6) :וְ ִהיא
אַח ֵר ֶ
ָשׁים | ִר ְדפוּ ַמ ֵהר ֲ
ַתּ ְט ְמנֵם ְבּ ִפ ְשׁ ֵתּי ָה ֵעץ ָה ֲערֻכוֹת ָלהּ ַעל ַהגָּג:
ֱל ַתם ַה ָגּגָה | ו ִ
ֶהע ָ
ַר ֵדּן ַעל ַה ַמּ ְע ְבּרוֹת |
יהם ֶדּ ֶר ְך ַהיּ ְ
אַח ֵר ֶ
ָשׁים ָר ְדפוּ ֲ
) (7וְ ָה ֲאנ ִ
יהם(8) :
אַח ֵר ֶ
ָצאוּ ָהר ְֹד ִפים ֲ
אַח ֵרי ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
וְ ַה ַשּׁ ַער ָסגָרוּ ֲ
ֹאמר
יהם ַעל ַהגָּגַ (9) :ותּ ֶ
ֲל ֶ
וְ ֵה ָמּה ֶט ֶרם יִ ְשׁ ָכּבוּן | וְ ִהיא ָע ְל ָתה ע ֵ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם ֶאת ָה ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי נ ַ
ָשׁים י ַ
ָפ ָלה
אָרץ | וְ ִכי נ ְ
ֶאל ָה ֲאנ ִ
ֵיכםִ (10) :כּי
אָרץ ִמ ְפּנ ֶ
ימ ְת ֶכם ָע ֵלינוּ וְ ִכי ָנמֹגוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ֵא ַ
הוֹבישׁ יְ הוָה ֶאת ֵמי יַם סוּף ִמ ְפּנֵי ֶכם
ִ
ָשׁ ַמ ְענוּ ֵאת ֲא ֶשׁר
ְבּ ֵצ ְ
יתם ִל ְשׁנֵי ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר
ֲשׂ ֶ
ַא ֶשׁר ע ִ
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ו ֲ
אוֹתם(11) :
ָ
וּלעוֹג ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ַר ְמ ֶתּם
ַר ֵדּן ְל ִסיחֹן ְ
ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ֵיכם | ִכּי
רוּח ְבּ ִאישׁ ִמ ְפּנ ֶ
וַנִּ ְשׁ ַמע וַיִּ ַמּס ְל ָב ֵבנוּ וְ לֹא ָק ָמה עוֹד ַ
אָרץ
יכם הוּא ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יתי ִע ָמּ ֶכם
ִמ ָתּ ַחת (12) :וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְבעוּ נָא ִלי ַבּיהוָה ִכּי ָע ִשׂ ִ
אַתּם ִעם ֵבּית ִ
יתם גַּם ֶ
ֲשׂ ֶ
ָח ֶסד | ַוע ִ
אָבי ֶח ֶסד וּנְ ַת ֶתּם ִלי אוֹת
אַחי וְ ֶאת
אָבי וְ ֶאת ִא ִמּי וְ ֶאת ַ
ֱא ֶמת (13) :וְ ַה ֲחיִ ֶתם ֶאת ִ
יוֹתי קרי[ וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם | וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם ֶאת
אַח ַ
אחותי ] ְ
ָשׁים נ ְ
ֹאמרוּ ָלהּ ָה ֲאנ ִ
נְ
יכם
ַפ ֵשׁנוּ ַת ְח ֵתּ ֶ
ַפשׁ ֵֹתינוּ ִמ ָמּוֶתַ (14) :ויּ ְ
ָלמוּת ִאם לֹא ַת ִגּידוּ ֶאת ְדּ ָב ֵרנוּ זֶה | וְ ָהיָה ְבּ ֵתת יְ הוָה ָלנוּ ֶאת
ַתּוֹר ֵדם ַבּ ֶח ֶבל ְבּ ַעד
ֶא ֶמת (15) :ו ִ
אָרץ וְ ָע ִשׂינוּ ִע ָמּ ְך ֶח ֶסד ו ֱ
ָה ֶ
יוֹשׁ ֶבת(16) :
יתהּ ְבּ ִקיר ַה ָ
ַה ַחלּוֹן | ִכּי ֵב ָ
חוֹמה ִהיא ָ
וּב ָ
חוֹמה ַ
ַח ֵבּ ֶתם
ֹאמר ָל ֶהם ָה ָה ָרה ֵלּכוּ ֶפּן יִ ְפ ְגּעוּ ָב ֶכם ָהר ְֹד ִפים | וְ נ ְ
ַותּ ֶ
אַחר ֵתּ ְלכוּ ְל ַד ְר ְכּ ֶכם:
ָמים ַעד שׁוֹב ָהר ְֹד ִפים וְ ַ
ָשׁ ָמּה ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
יה ָה ֲאנ ִ
ֻע ֵת ְך ַה ֶזּה
ַחנוּ ִמ ְשּׁב ָ
ָשׁים | נְ ִקיִּ ם ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
)ַ (17ויּ ְ
אָרץ | ֶאת ִתּ ְקוַת
ַחנוּ ָב ִאים ָבּ ֶ
ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוִּ (18) :הנֵּה ֲאנ ְ
יך
אָב ְ
הוֹר ְד ֵתּנוּ בוֹ וְ ֶאת ִ
חוּט ַה ָשּׁנִ י ַהזֶּה ִתּ ְק ְשׁ ִרי ַבּ ַחלּוֹן ֲא ֶשׁר ַ
אַס ִפי ֵא ַליִ ְך
יך ַתּ ְ
אָב ְ
אַחיִ ְך וְ ֵאת ָכּל ֵבּית ִ
וְ ֶאת ִא ֵמּ ְך וְ ֶאת ַ
חוּצה ָדּמוֹ
ית ְך ַה ָ
ֵצא ִמ ַדּ ְל ֵתי ֵב ֵ
ַה ָבּיְ ָתה (19) :וְ ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר י ֵ
ְברֹאשׁוֹ ַו ֲאנ ְ
ַחנוּ נְ ִקיִּ ם | וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ִא ָתּ ְך ַבּ ַבּיִ ת ָדּמוֹ
ידי ֶאת ְדּ ָב ֵרנוּ זֶה |
ֹאשׁנוּ ִאם יָד ִתּ ְהיֶה בּוֹ (20) :וְ ִאם ַתּ ִגּ ִ
ְבר ֵ

ֹאמר
ֻע ֵת ְך ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוַּ (21) :ותּ ֶ
וְ ָהיִ ינוּ נְ ִקיִּ ם ִמ ְשּׁב ָ
ַתּ ְקשֹׁר ֶאת ִתּ ְקוַת ַה ָשּׁנִ י
ֵלכוּ | ו ִ
ַתּ ַשׁ ְלּ ֵחם ַויּ ֵ
יכם ֶכּן הוּא ו ְ
ְכּ ִד ְב ֵר ֶ
ֵלכוּ ַו ָיּבֹאוּ ָה ָה ָרה ַויּ ְ
ַבּ ַחלּוֹןַ (22) :ויּ ְ
ָמים ַעד
ֵשׁבוּ ָשׁם ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָשׁבוּ ָהר ְֹד ִפים | וַיְ ַב ְקשׁוּ ָהר ְֹד ִפים ְבּ ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך וְ לֹא ָמ ָצאוּ(23) :
הוֹשׁ ַע ִבּן
ַע ְברוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל יְ ֻ
ֵרדוּ ֵמ ָה ָהר ַויּ ַ
ָשׁים ַויּ ְ
ָשׁבוּ ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
ַויּ ֻ
נוּן | וַיְ ַס ְפּרוּ לוֹ ֵאת ָכּל ַהמּ ְֹצאוֹת ָ
ֹאמרוּ ֶאל
אוֹתםַ (24) :ויּ ְ
אָרץ | וְ גַם ָנמֹגוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי
ָדנוּ ֶאת ָכּל ָה ֶ
ָתן יְ הוָה ְבּי ֵ
הוֹשׁ ַע ִכּי נ ַ
יְ ֻ
אָרץ ִמ ָפּנֵינוּ:
ָה ֶ
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ַר ֵדּן
הוֹשׁ ַע ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַה ִשּׁ ִטּים ַו ָיּבֹאוּ ַעד ַהיּ ְ
ַשׁ ֵכּם יְ ֻ
)ַ (1ויּ ְ
ָלנוּ ָשׁם ֶט ֶרם ַי ֲעבֹרוּ (2) :וַיְ ִהי ִמ ְק ֵצה
הוּא וְ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ִ
ַע ְברוּ ַהשּׁ ְֹט ִרים ְבּ ֶק ֶרב ַה ַמּ ֲחנֶה (3) :וַיְ ַצוּוּ ֶאת
ָמים | ַויּ ַ
ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
יכם
אוֹת ֶכם ֵאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָה ָעם ֵלאמֹר ִכּ ְר ְ
קוֹמ ֶכם
אַתּם ִתּ ְסעוּ ִמ ְמּ ְ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם נ ְֹשׂ ִאים אֹתוֹ | וְ ֶ
וְ ַהכּ ֲ
וּבינָיו
ֵיכם ובינו ] ֵ
אַך ָרחוֹק יִ ְהיֶה ֵבּינ ֶ
אַח ָריוְ (4) :
ַה ַל ְכ ֶתּם ֲ
וֲ
אַמּה ַבּ ִמּ ָדּה | אַל ִתּ ְק ְרבוּ ֵא ָליו ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר
אַל ַפּיִ ם ָ
קרי[ ְכּ ְ
ֲב ְר ֶתּם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ִמ ְתּמוֹל
ֵתּ ְדעוּ ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוּ ָבהּ ִכּי לֹא ע ַ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם ִה ְת ַק ָדּשׁוּ | ִכּי ָמ ָחר
ֹאמר יְ ֻ
ִשׁ ְלשׁוֹםַ (5) :ויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל
ֹאמר יְ ֻ
ֲשׂה יְ הוָה ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם נִ ְפ ָלאוֹתַ (6) :ויּ ֶ
ַיע ֶ
ֹהנִ ים ֵלאמֹר ְשׂאוּ ֶאת ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית וְ ִע ְברוּ ִל ְפנֵי ָה ָעם |
ַהכּ ֲ
ֹאמר יְ הוָה
ֵלכוּ ִל ְפנֵי ָה ָעםַ (7) :ויּ ֶ
וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית ַויּ ְ
ַדּ ְל ָך ְבּ ֵעינֵי ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר
אָחל גּ ֶ
הוֹשׁ ַע ַהיּוֹם ַהזֶּה ֵ
ֶאל יְ ֻ
אַתּה ְתּ ַצוֶּה
יתי ִעם מ ֶֹשׁה ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך (8) :וְ ָ
ֵדעוּן ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ִ
יְ
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית ֵלאמֹר | ְכּב ֲ
ֹא ֶכם ַעד ְק ֵצה ֵמי
ֶאת ַהכּ ֲ
ַר ֵדּן ַתּ ֲעמֹדוּ:
ַר ֵדּן ַבּיּ ְ
ַהיּ ְ
הוֹשׁ ַע ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | גֹּשׁוּ ֵהנָּה וְ ִשׁ ְמעוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ֹאמר יְ ֻ
)ַ (9ויּ ֶ
ֹאמר יְ ֻ
יכםַ (10) :ויּ ֶ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
הוֹשׁ ַע ְבּזֹאת ֵתּ ְדעוּן ִכּי ֵאל ַחי
ֵיכם ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ֶאת ַה ִח ִתּי וְ ֶאת
יוֹרישׁ ִמ ְפּנ ֶ
הוֹרשׁ ִ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | וְ ֵ
בוּסיִ (11) :הנֵּה
ָשׁי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַהיְ ִ
ַה ִחוִּ י וְ ֶאת ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ֶאת ַה ִגּ ְרגּ ִ
ֵיכם ַבּיּ ְ
ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית ֲאדוֹן ָכּל ָה ֶ
ַר ֵדּן (12) :וְ ַע ָתּה
אָרץ | ע ֵֹבר ִל ְפנ ֶ
ְקחוּ ָל ֶכם ְשׁנֵי ָע ָשׂר ִאישׁ ִמ ִשּׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִאישׁ ֶא ָחד ִאישׁ
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן
נוֹח ַכּפּוֹת ַר ְג ֵלי ַהכּ ֲ
ֶא ָחד ַל ָשּׁ ֶבט (13) :וְ ָהיָה ְכּ ַ

ַר ֵדּן יִ ָכּ ֵרתוּן ַה ַמּיִ ם
ַר ֵדּן ֵמי ַהיּ ְ
אָרץ ְבּ ֵמי ַהיּ ְ
יְ הוָה ֲאדוֹן ָכּל ָה ֶ
ַע ְמדוּ נֵד ֶא ָחד (14) :וַיְ ִהי ִבּנְ ס ַֹע ָה ָעם
ַהיּ ְֹר ִדים ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ י ַ
יהם ַל ֲעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
אָה ֵל ֶ
ֵמ ֳ
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ָהאָרוֹן ַה ְבּ ִרית
ַר ֵדּן | וְ ַהכּ ֲ
ַר ֵדּן וְ ַר ְג ֵלי
וּכבוֹא נ ְֹשׂ ֵאי ָהאָרוֹן ַעד ַהיּ ְ
ִל ְפנֵי ָה ָעםְ (15) :
ַר ֵדּן ָמ ֵלא ַעל
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ָהאָרוֹן נִ ְט ְבּלוּ ִבּ ְק ֵצה ַה ָמּיִ ם | וְ ַהיּ ְ
ַהכּ ֲ
ָכּל ְגּ ָ
ַע ְמדוּ ַה ַמּיִ ם ַהיּ ְֹר ִדים
דוֹתיו כֹּל יְ ֵמי ָק ִצירַ (16) :ויּ ַ
אָדם קרי[ ָה ִעיר
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ָקמוּ נֵד ֶא ָחד ַה ְר ֵחק ְמאֹד באדם ] ֵמ ָ
ֲר ָבה יָם ַה ֶמּ ַלח ַתּמּוּ
ֲא ֶשׁר ִמ ַצּד ָצ ְר ָתן וְ ַהיּ ְֹר ִדים ַעל יָם ָהע ָ
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי
ַע ְמדוּ ַהכּ ֲ
נִ ְכ ָרתוּ | וְ ָה ָעם ָע ְברוּ ֶנגֶד יְ ִריחוַֹ (17) :ויּ ַ
ַר ֵדּן ָה ֵכן | וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
תוֹך ַהיּ ְ
ָהאָרוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ֶבּ ָח ָר ָבה ְבּ ְ
ע ְֹב ִרים ֶבּ ָח ָר ָבה ַעד ֲא ֶשׁר ַתּמּוּ ָכּל ַהגּוֹי ַל ֲעבֹר ֶאת ַה ַיּ ְר ֵדּן:
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ַר ֵדּן |
) (1וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּמּוּ ָכל ַהגּוֹי ַלעֲבוֹר ֶאת ַהיּ ְ
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹרְ (2) :קחוּ ָל ֶכם ִמן ָה ָעם ְשׁנֵים
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
ַויּ ֶ
ָע ָשׂר ֲאנ ִ
אוֹתם
ָשׁים | ִאישׁ ֶא ָחד ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָשּׁ ֶבט (3) :וְ ַצוּוּ ָ
ַר ֵדּן ִמ ַמּ ַצּב ַר ְג ֵלי ַהכּ ֲֹהנִ ים
תּוֹך ַהיּ ְ
ֵלאמֹר ְשׂאוּ ָל ֶכם ִמזֶּה ִמ ְ
ַח ֶתּם
אוֹתם ִע ָמּ ֶכם וְ ִהנּ ְ
ֲב ְר ֶתּם ָ
ָה ִכין ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ֲא ָבנִ ים | וְ ַהע ַ
הוֹשׁ ַע ֶאל
אוֹתם ַבּ ָמּלוֹן ֲא ֶשׁר ָתּ ִלינוּ בוֹ ַה ָלּיְ ָלה (4) :וַיִּ ְק ָרא יְ ֻ
ָ
ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִאישׁ ֶא ָחד ִאישׁ
הוֹשׁ ַע ִע ְברוּ ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה
ֹאמר ָל ֶהם יְ ֻ
ֶא ָחד ִמ ָשּׁ ֶבטַ (5) :ויּ ֶ
אַחת ַעל
ַר ֵדּן | וְ ָה ִרימוּ ָל ֶכם ִאישׁ ֶא ֶבן ַ
תּוֹך ַהיּ ְ
יכם ֶאל ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
ִשׁ ְכמוֹ ְל ִמ ְס ַפּר ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (6) :ל ַמ ַען ִתּ ְהיֶה זֹאת אוֹת
ֵיכם ָמ ָחר ֵלאמֹר ָמה ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶלּה
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | ִכּי יִ ְשׁאָלוּן ְבּנ ֶ
ַר ֵדּן ִמ ְפּנֵי ֲארוֹן
ימי ַהיּ ְ
ַא ַמ ְר ֶתּם ָל ֶהם ֲא ֶשׁר נִ ְכ ְרתוּ ֵמ ֵ
ָל ֶכם (7) :ו ֲ
ַר ֵדּן | וְ ָהיוּ ָה ֲא ָבנִ ים
ַר ֵדּן נִ ְכ ְרתוּ ֵמי ַהיּ ְ
ְבּ ִרית יְ הוָה ְבּ ָע ְברוֹ ַבּיּ ְ
עוֹלםַ (8) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי
ָה ֵא ֶלּה ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ָ
תּוֹך
הוֹשׁ ַע וַיִּ ְשׂאוּ ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ֲא ָבנִ ים ִמ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ ֻ
ַר ֵדּן ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ְל ִמ ְס ַפּר ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַהיּ ְ
וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה
ֲברוּם ִע ָמּם ֶאל ַה ָמּלוֹן ַויַּנִּ חוּם ָשׁםְ (9) :
| ַו ַיּע ִ
ַר ֵדּן ַתּ ַחת ַמ ַצּב ַר ְג ֵלי ַהכֹּ ֲהנִ ים
תוֹך ַהיּ ְ
הוֹשׁ ַע ְבּ ְ
ֲא ָבנִ ים ֵה ִקים יְ ֻ
ֹהנִ ים
נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית | וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (10) :וְ ַהכּ ֲ
ַר ֵדּן ַעד תֹּם ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה
תוֹך ַהיּ ְ
נ ְֹשׂ ֵאי ָהאָרוֹן ע ְֹמ ִדים ְבּ ְ

הוֹשׁ ַע ְל ַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶאת
יְ הוָה ֶאת יְ ֻ
הוֹשׁ ַע | וַיְ ַמ ֲהרוּ ָה ָעם ַו ַיּ ֲעבֹרוּ (11) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּם ָכּל ָה ָעם
יְ ֻ
ַלעֲבוֹר | ַו ַיּ ֲעבֹר ֲארוֹן יְ הוָה וְ ַהכּ ֲ
ַע ְברוּ
ֹהנִ ים ִל ְפנֵי ָה ָעםַ (12) :ויּ ַ
ַשּׁה ֲח ֻמ ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וּבנֵי גָד ו ֲ
אוּבן ְ
ְבּנֵי ְר ֵ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף
יהם מ ֶֹשׁהְ (13) :כּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
ֲח ֵ
לוּצי ַה ָצּ ָבא | ָע ְברוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶאל ַע ְרבוֹת יְ ִריחוֹ:
הוֹשׁ ַע ְבּ ֵעינֵי ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
)ַ (14בּיּוֹם ַההוּא ִגּ ַדּל יְ הוָה ֶאת יְ ֻ
ָראוּ ֶאת מֹ ֶשׁה ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו:
וַיִּ ְראוּ אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
ֹהנִ ים
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹרַ (16) :צוֵּה ֶאת ַהכּ ֲ
)ַ (15ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֶאת
ַר ֵדּן (17) :וַיְ ַצו יְ ֻ
נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ָה ֵעדוּת | וְ ַיעֲלוּ ִמן ַהיּ ְ
ַר ֵדּן (18) :וַיְ ִהי בעלות ] ַכּעֲלוֹת
ֹהנִ ים ֵלאמֹר | עֲלוּ ִמן ַהיּ ְ
ַהכּ ֲ
תּוֹך ַהיּ ְ
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ִמ ְ
ַר ֵדּן נִ ְתּקוּ
קרי[ ַהכּ ֲ
ַר ֵדּן ִל ְמקוֹ ָמם
ָשׁבוּ ֵמי ַהיּ ְ
ֹהנִ ים ֶאל ֶה ָח ָר ָבה | ַויּ ֻ
ַכּפּוֹת ַר ְג ֵלי ַהכּ ֲ
דוֹתיו (19) :וְ ָה ָעם ָעלוּ ִמן
ֵלכוּ ִכ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם ַעל ָכּל ְגּ ָ
ַויּ ְ
ַהיּ ְ
ַחנוּ ַבּ ִגּ ְלגָּל ִבּ ְק ֵצה ִמ ְז ַרח
ַר ֵדּן ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן | ַויּ ֲ
יְ ִריחוֹ (20) :וְ ֵאת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָל ְקחוּ ִמן
ֹאמר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוֹשׁ ַע ַבּ ִגּ ְלגָּלַ (21) :ויּ ֶ
ַר ֵדּן | ֵה ִקים יְ ֻ
ַהיּ ְ
בוֹתם ֵלאמֹר ָמה
ֵיכם ָמ ָחר ֶאת ֲא ָ
ֵלאמֹר | ֲא ֶשׁר יִ ְשׁאָלוּן ְבּנ ֶ
ַבּ ָשׁה
ֵיכם ֵלאמֹר | ַבּיּ ָ
הוֹד ְע ֶתּם ֶאת ְבּנ ֶ
ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶלּה (22) :וְ ַ
הוֹבישׁ יְ הוָה
ִ
ַר ֵדּן ַהזֶּהֲ (23) :א ֶשׁר
ָע ַבר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיּ ְ
ֵיכם ַעד ָע ְב ְר ֶכם | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ַר ֵדּן ִמ ְפּנ ֶ
יכם ֶאת ֵמי ַהיּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
הוֹבישׁ ִמ ָפּנֵינוּ ַעד ָע ְב ֵרנוּ(24) :
יכם ְליַם סוּף ֲא ֶשׁר ִ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָקה ִהיא | ְל ַמ ַען
אָרץ ֶאת יַד יְ הוָה ִכּי ֲחז ָ
ְל ַמ ַען ַדּ ַעת ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ָמים:
יכם ָכּל ַהיּ ִ
אתם ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יְ ָר ֶ
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ָמּה וְ ָכל
ַר ֵדּן י ָ
) (1וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָכּל ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַמ ְל ֵכי ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֲא ֶשׁר ַעל ַהיָּם ֵאת ֲא ֶשׁר ִ
הוֹבישׁ יְ ה ָוה ֶאת ֵמי
ַר ֵדּן ִמ ְפּנֵי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד עברנו | ] ָע ְב ָרם קרי[ וַיִּ ַמּס ְל ָב ָבם
ַהיּ ְ
וְ לֹא ָהיָה ָבם עוֹד ַ
רוּח ִמ ְפּנֵי ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (2) :בּ ֵעת ַה ִהיא
ֻרים | וְ שׁוּב מֹל ֶאת
ֲשׂה ְל ָך ַח ְרבוֹת צ ִ
הוֹשׁ ַע ע ֵ
אָמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
ַ
ָמל
ֻרים | ַויּ ָ
הוֹשׁ ַע ַח ְרבוֹת צ ִ
ַעשׂ לוֹ יְ ֻ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁנִ יתַ (3) :ויּ ַ
ֲרלוֹת (4) :וְ זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָמל
ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ִגּ ְב ַעת ָהע ָ

הוֹשׁ ַע | ָכּל ָה ָעם ַהיּ ֵֹצא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַה ְזּ ָכ ִרים כֹּל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
יְ ֻ
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ םִ (5) :כּי ֻמ ִלים ָהיוּ ָכּל
ֵמתוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ָ
ָה ָעם ַהיּ ְֹצ ִאים | וְ ָכל ָה ָעם ַהיִּ לּ ִֹדים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ָ
אתם
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָה ְלכוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם לֹא ָמלוִּ (6) :כּי ְ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעד תֹּם ָכּל ַהגּוֹי אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָה | ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ָל ֶהם ְל ִב ְל ִתּי
בוֹתם ָל ֶתת ָלנוּ ֶא ֶרץ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲא ָ
אוֹתם ֶאת ָה ֶ
ַה ְר ָ
וּד ָבשׁ (7) :וְ ֶאת ְבּנ ֶ
ֵיהם ֵה ִקים ַתּ ְח ָתּם א ָֹתם ָמל
ָבת ָח ָלב ְ
זַ
אוֹתם ַבּ ָדּ ֶר ְך (8) :וַיְ ִהי
ֲר ִלים ָהיוּ ִכּי לֹא ָמלוּ ָ
הוֹשׁ ַע | ִכּי ע ֵ
יְ ֻ
ֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם ַבּ ַמּ ֲחנֶה ַעד
ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּמּוּ ָכל ַהגּוֹי ְל ִהמּוֹל | ַויּ ְ
יוֹתם:
ֲח ָ
ַלּוֹתי ֶאת ֶח ְר ַפּת ִמ ְצ ַריִ ם
הוֹשׁ ַע ַהיּוֹם גּ ִ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
)ַ (9ויּ ֶ
יכם | וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ִגּ ְלגָּל ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּה(10) :
ֲל ֶ
ֵמע ֵ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם
ַחנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִגּ ְלגָּל | ַו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ַה ֶפּ ַסח ְבּ ְ
ַויּ ֲ
אָרץ
ֹאכלוּ ֵמעֲבוּר ָה ֶ
ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב ְבּ ַע ְרבוֹת יְ ִריחוַֹ (11) :ויּ ְ
ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ֶפּ ַסח ַמצּוֹת וְ ָקלוּי | ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה (12) :וַיִּ ְשׁבֹּת
אָכ ָלם ֵמעֲבוּר ָה ֶ
ַה ָמּן ִמ ָמּ ֳח ָרת ְבּ ְ
אָרץ וְ לֹא ָהיָה עוֹד ִל ְבנֵי
ַען ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא:
ֹאכלוּ ִמ ְתּבוּאַת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמן | ַויּ ְ
ַרא וְ ִהנֵּה
יריחוֹ וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
הוֹשׁ ַע ִבּ ִ
) (13וַיְ ִהי ִבּ ְהיוֹת יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֵא ָליו
ִאישׁ ע ֵֹמד ְלנ ְֶגדּוֹ וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
ֵל ְך יְ ֻ
לוּפה ְבּיָדוֹ | ַויּ ֶ
ֹאמר לֹא ִכּי ֲאנִ י ַשׂר
אַתּה ִאם ְל ָצ ֵרינוַּ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ֲה ָלנוּ ָ
ַויּ ֶ
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָפּנָיו ְ
אתי | וַיִּ פֹּל יְ ֻ
ְצ ָבא יְ הוָה ַע ָתּה ָב ִ
ֹאמר ַשׂר ְצ ָבא
ֹאמר לוֹ ָמה ֲאדֹנִ י ְמ ַד ֵבּר ֶאל ַע ְבדּוַֹ (15) :ויּ ֶ
ַויּ ֶ
ַע ְל ָך ֵמ ַעל ַר ְג ֶל ָך ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר אַ ָתּה
הוֹשׁ ַע ַשׁל נ ַ
יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֵכּן:
ַעשׂ יְ ֻ
ע ֵֹמד ָע ָליו ק ֶֹדשׁ הוּא | ַויּ ַ
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יוֹצא וְ ֵאין
ֶרת ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵאין ֵ
וּמ ֻסגּ ֶ
ֶרת ְ
יריחוֹ סֹג ֶ
) (1וִ ִ
ָד ָך ֶאת יְ ִריחוֹ
ָת ִתּי ְבי ְ
הוֹשׁ ַע ְר ֵאה נ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
ָבּאַ (2) :ויּ ֶ
בּוֹרי ֶה ָחיִ ל (3) :וְ ַסבּ ֶֹתם ֶאת ָה ִעיר כֹּל אַנְ ֵשׁי
וְ ֶאת ַמ ְל ָכּהּ | ִגּ ֵ
ֲשׂה ֵשׁ ֶשׁת
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ֵקּיף ֶאת ָה ִעיר ַפּ ַעם ֶא ָחת | כֹּה ַתע ֶ
שׁוֹפרוֹת ַהיּוֹ ְב ִלים ִל ְפנֵי
ֹהנִ ים יִ ְשׂאוּ ִשׁ ְב ָעה ְ
ָמים (4) :וְ ִשׁ ְב ָעה כ ֲ
יִ
יעי ָתּסֹבּוּ ֶאת ָה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים |
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָהאָרוֹן ַ

יּוֹבל
שּׁוֹפרוֹת (5) :וְ ָהיָה ִבּ ְמשׁ ְֹך ְבּ ֶק ֶרן ַה ֵ
ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ ַבּ ָ
וְ ַהכּ ֲ
ָריעוּ ָכל ָה ָעם
שּׁוֹפר י ִ
ֲכם קרי[ ֶאת קוֹל ַה ָ
בשׁמעכם ] ְכּ ָשׁ ְמע ֶ
יה וְ ָעלוּ ָה ָעם ִאישׁ
חוֹמת ָה ִעיר ַתּ ְח ֶתּ ָ
ָפ ָלה ַ
דוֹלה | וְ נ ְ
רוּעה ְג ָ
ְתּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
ֹהנִ ים ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ֶאל ַהכּ ֲ
נ ְֶגדּוֹ (6) :וַיִּ ְק ָרא יְ ֻ
וֹפרוֹת
ֹהנִ ים יִ ְשׂאוּ ִשׁ ְב ָעה שׁ ְ
ְשׂאוּ ֶאת ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית | וְ ִשׁ ְב ָעה כ ֲ
ֹאמר קרי[ ֶאל ָה ָעם
יוֹב ִלים ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה (7) :ויאמרו ] ַויּ ֶ
ְ
ִע ְברוּ וְ סֹבּוּ ֶאת ָה ִעיר | וְ ֶה ָחלוּץ ַי ֲעבֹר ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה(8) :
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ִאים ִשׁ ְב ָעה
הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם וְ ִשׁ ְב ָעה ַהכּ ֲ
וַיְ ִהי ֶכּ ֱאמֹר יְ ֻ
ַארוֹן
שּׁוֹפרוֹת | ו ֲ
יּוֹב ִלים ִל ְפנֵי יְ הוָה ָע ְברוּ וְ ָת ְקעוּ ַבּ ָ
שׁוֹפרוֹת ַה ְ
ְ
ֹהנִ ים
יהם (9) :וְ ֶה ָחלוּץ ה ֵֹל ְך ִל ְפנֵי ַהכּ ֲ
אַח ֵר ֶ
ְבּ ִרית יְ הוָה ה ֵֹל ְך ֲ
אַח ֵרי ָהאָרוֹן
אַסּף ה ֵֹל ְך ֲ
שּׁוֹפרוֹת | וְ ַה ְמ ֵ
תקעו ]תּ ְֹק ֵעי קרי[ ַה ָ
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹר
שּׁוֹפרוֹת (10) :וְ ֶאת ָה ָעם ִצוָּה יְ ֻ
קוֹע ַבּ ָ
לוֹך וְ ָת ַ
ָה ְ
יכם ָדּ ָבר |
ֵצא ִמ ִפּ ֶ
קוֹל ֶכם וְ לֹא י ֵ
לֹא ָת ִריעוּ וְ לֹא ַת ְשׁ ִמיעוּ ֶאת ְ
ַסּב ֲארוֹן יְ ה ָוה
ַה ִריע ֶֹתםַ (11) :ויּ ֵ
יכם ָה ִריעוּ ו ֲ
אָמ ִרי ֲא ֵל ֶ
ַעד יוֹם ְ
ָלינוּ ַבּ ַמּ ֲח ֶנה:
ֶאת ָה ִעיר ַה ֵקּף ַפּ ַעם ֶא ָחת | ַו ָיּבֹאוּ ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ִ
ֹהנִ ים ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה:
הוֹשׁ ַע ַבּבּ ֶֹקר | וַיִּ ְשׂאוּ ַהכּ ֲ
ַשׁ ֵכּם יְ ֻ
)ַ (12ויּ ְ
שׁוֹפרוֹת ַהיּ ְֹב ִלים ִל ְפנֵי
ֹהנִ ים נ ְֹשׂ ִאים ִשׁ ְב ָעה ְ
) (13וְ ִשׁ ְב ָעה ַהכּ ֲ
לוֹך וְ ָת ְקעוּ ַבּ ָ
ֲארוֹן יְ הוָה ה ְֹל ִכים ָה ְ
שּׁוֹפרוֹת | וְ ֶה ָחלוּץ ה ֵֹל ְך
לוֹך קרי[
אַח ֵרי ֲארוֹן יְ הוָה הולך ] ָה ְ
אַסּף ה ֵֹל ְך ֲ
ֵיהם וְ ַה ְמ ֵ
ִל ְפנ ֶ
שּׁוֹפרוֹתַ (14) :ו ָיּסֹבּוּ ֶאת ָה ִעיר ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ַפּ ַעם
קוֹע ַבּ ָ
וְ ָת ַ
ָשׁבוּ ַה ַמּ ֲחנֶה | כֹּה ָעשׂוּ ֵשׁ ֶשׁת י ִ
אַחת ַויּ ֻ
ַ
ָמים (15) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם
ַשׁ ִכּמוּ ַכּעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַו ָיּסֹבּוּ ֶאת ָה ִעיר ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַה ֶזּה
יעי ַויּ ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים | ַרק ַבּיּוֹם ַההוּא ָס ְבבוּ ֶאת ָה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים:
ֹאמר
שּׁוֹפרוֹת | ַויּ ֶ
) (16וַיְ ִהי ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹהנִ ים ַבּ ָ
יעית ָתּ ְקעוּ ַהכּ ֲ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם ֶאת ָה ִעיר(17) :
הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם ָה ִריעוּ ִכּי נ ַ
יְ ֻ
וְ ָהיְ ָתה ָה ִעיר ֵח ֶרם ִהיא וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּהּ ַליהוָה | ַרק ָר ָחב ַהזּוֹנָה
אָכים
אַתה ֶאת ַה ַמּ ְל ִ
ִתּ ְחיֶה ִהיא וְ ָכל ֲא ֶשׁר ִא ָתּהּ ַבּ ַבּיִ ת ִכּי ֶה ְח ְבּ ָ
אַתּם ִשׁ ְמרוּ ִמן ַה ֵח ֶרם ֶפּן ַתּ ֲח ִרימוּ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ָל ְחנוּ (18) :וְ ַרק ֶ
ְ
וּל ַק ְח ֶתּם ִמן ַה ֵח ֶרם | וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵח ֶרם
וּב ְרזֶל קֹ ֶדשׁ
וּכ ֵלי נְ ח ֶֹשׁת ַ
ָהב ְ
ֲכ ְר ֶתּם אוֹתוֹ (19) :וְ כֹל ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ַוע ַ
ָרע ָה ָעם וַיִּ ְת ְקעוּ
אוֹצר יְ הוָה יָבוֹאַ (20) :ויּ ַ
ַ
הוּא ַליהוָה |
שּׁוֹפר ַויּ ִ
ַבּשּׁ ָֹפרוֹת | וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָה ָעם ֶאת קוֹל ַה ָ
ָריעוּ ָה ָעם
ירה ִאישׁ
ַעל ָה ָעם ָה ִע ָ
יה ַויּ ַ
חוֹמה ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַתּפֹּל ַה ָ
דוֹלה ו ִ
רוּעה ְג ָ
ְתּ ָ
ַח ִרימוּ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר
נ ְֶגדּוֹ וַיִּ ְל ְכּדוּ ֶאת ָה ִעירַ (21) :ויּ ֲ

ַחמוֹר ְל ִפי
ָשׂה ו ֲ
ָקן | וְ ַעד שׁוֹר ו ֶ
ַער וְ ַעד ז ֵ
ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה ִמנּ ַ
אָמר
אָרץ ַ
ָשׁים ַה ְמ ַר ְגּ ִלים ֶאת ָה ֶ
ָח ֶרב (22) :וְ ִל ְשׁנַיִ ם ָה ֲאנ ִ
יְ ֻ
הוֹציאוּ ִמ ָשּׁם ֶאת ָה ִא ָשּׁה
הוֹשׁ ַע בֹּאוּ ֵבּית ָה ִא ָשּׁה ַהזּוֹנָה | וְ ִ
וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלהּ ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ֶתּם ָלהַּ (23) :ו ָיּבֹאוּ ַהנְּ ָע ִרים
יה
אַח ָ
יה וְ ֶאת ִא ָמּהּ וְ ֶאת ֶ
ַה ְמ ַר ְגּ ִלים ַויּ ִֹציאוּ ֶאת ָר ָחב וְ ֶאת אָ ִב ָ
ִ
יה
חוֹת ָ
וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלהּ וְ ֵאת ָכּל ִמ ְשׁ ְפּ ֶ
הוֹציאוּ | ַויַּנִּ יחוּם
ִמחוּץ ְל ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל (24) :וְ ָה ִעיר ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּהּ |
אוֹצר ֵבּית
ַ
ָתנוּ
וּכ ֵלי ַהנְּ ח ֶֹשׁת וְ ַה ַבּ ְרזֶל נ ְ
ָהב ְ
ַרק ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
יה וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלהּ
אָב ָ
יְ הוָה (25) :וְ ֶאת ָר ָחב ַהזּוֹנָה וְ ֶאת ֵבּית ִ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּה | ִכּי
הוֹשׁ ַע ו ֵ
ֶה ֱחיָה יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ְל ַרגֵּל ֶאת יְ ִריחוֹ:
אָכים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח יְ ֻ
ֶה ְח ִבּיאָה ֶאת ַה ַמּ ְל ִ
הוֹשׁ ַע ָבּ ֵעת ַה ִהיא ֵלאמֹר | אָרוּר ָה ִאישׁ ִל ְפנֵי
ַשׁ ַבּע יְ ֻ
)ַ (26ויּ ְ
וּבנָה ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ֶאת יְ ִריחוֹ ִבּ ְבכֹרוֹ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר יָקוּם ָ
יה (27) :וַיְ ִהי יְ הוָה ֶאת יְ ֻ
ַצּיב ְדּ ָל ֶת ָ
וּב ְצ ִעירוֹ י ִ
ַסּ ֶדנָּה ִ
יְ י ְ
הוֹשׁ ַע |
אָרץ:
וַיְ ִהי ָשׁ ְמעוֹ ְבּ ָכל ָה ֶ
Joshua Chapter 7
) (1וַיִּ ְמעֲלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ַעל ַבּ ֵח ֶרם | וַיִּ ַקּח ָע ָכן ֶבּן ַכּ ְר ִמי ֶבן
ֶרח ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ַב ִדּי ֶבן ז ַ
הוּדה ִמן ַה ֵח ֶרם וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ִבּ ְבנֵי
זְ
יריחוֹ ָה ַעי ֲא ֶשׁר ִעם ֵבּית
ָשׁים ִמ ִ
הוֹשׁ ַע ֲאנ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ֻ
יהם ֵלאמֹר עֲלוּ וְ ַר ְגּלוּ ֶאת
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אָוֶן ִמ ֶקּ ֶדם ְל ֵבית ֵאל ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע
ָשׁבוּ ֶאל יְ ֻ
ָשׁים וַיְ ַר ְגּלוּ ֶאת ָה ָעיַ (3) :ויּ ֻ
אָרץ | ַו ַיּעֲלוּ ָה ֲאנ ִ
ָה ֶ
אַל ַפּיִ ם ִאישׁ אוֹ ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת
ַעל ָכּל ָה ָעם ְכּ ְ
ֹאמרוּ ֵא ָליו אַל י ַ
ַויּ ְ
ֲא ָל ִפים ִאישׁ ַיעֲלוּ וְ יַכּוּ ֶאת ָה ָעי | אַל ְתּ ַיגַּע ָשׁ ָמּה ֶאת ָכּל ָה ָעם
ִכּי ְמ ַעט ֵה ָמּהַ (4) :ו ַיּעֲלוּ ִמן ָה ָעם ָשׁ ָמּה ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ |
ַו ָיּנֻסוּ ִל ְפנֵי אַנְ ֵשׁי ָה ָעיַ (5) :ויַּכּוּ ֵמ ֶהם אַנְ ֵשׁי ָה ַעי ִכּ ְשׁל ִֹשׁים
מּוֹרד |
וְ ִשׁ ָשּׁה ִאישׁ וַיִּ ְר ְדּפוּם ִל ְפנֵי ַה ַשּׁ ַער ַעד ַה ְשּׁ ָב ִרים ַויַּכּוּם ַבּ ָ
הוֹשׁ ַע ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויִּ פֹּל
וַיִּ ַמּס ְל ַבב ָה ָעם וַיְ ִהי ְל ָמיִ ם (6) :וַיִּ ְק ַרע יְ ֻ
ַעל ָפּנָיו ְ
אַר ָצה ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה ַעד ָה ֶע ֶרב הוּא וְ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
הוֹשׁ ַע ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ֹאמר יְ ֻ
ֹאשׁםַ (7) :ויּ ֶ
ַו ַיּעֲלוּ ָע ָפר ַעל ר ָ
ַר ֵדּן ָל ֵתת א ָֹתנוּ ְבּיַד
ֲביר ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ֶאת ַהיּ ְ
ֲב ְר ָתּ ַהע ִ
ָל ָמה ֵהע ַ
ֵשׁב ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ָה ֱאמ ִֹרי ְל ַה ֲא ִב ֵ
ַר ֵדּןִ (8) :בּי
הוֹאַלנוּ ַונּ ֶ
ְ
ידנוּ | וְ לוּ
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָה ַפ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֶֹרף ִל ְפנֵי אֹיְ ָביו:
ֲאדֹנָי | ָמה א ַֹמר ֲ

ָסבּוּ ָע ֵלינוּ וְ ִה ְכ ִריתוּ
אָרץ וְ נ ַ
) (9וְ יִ ְשׁ ְמעוּ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ כֹל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
)(10
ֲשׂה ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:
וּמה ַתּע ֵ
אָרץ | ַ
ֶאת ְשׁ ֵמנוּ ִמן ָה ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
ַויּ ֶ
ֶיך:
אַתּה נ ֵֹפל ַעל ָפּנ ָ
הוֹשׁ ַע ֻקם ָל ְך | ָל ָמּה זֶּה ָ
וֹתם |
יתי א ָ
יתי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
)ָ (11ח ָטא יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ גַם ָע ְברוּ ֶאת ְבּ ִר ִ
יהם:
וְ גַם ָל ְקחוּ ִמן ַה ֵח ֶרם וְ גַם גָּנְ בוּ וְ גַם ִכּ ֲחשׁוּ וְ גַם ָשׂמוּ ִב ְכ ֵל ֶ
יהם ע ֶֹרף יִ ְפנוּ ִל ְפנֵי
ֻכלוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָלקוּם ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
) (12וְ לֹא י ְ
אוֹסיף ִל ְהיוֹת ִע ָמּ ֶכם ִאם לֹא
ִ
יהם ִכּי ָהיוּ ְל ֵח ֶרם | לֹא
אֹיְ ֵב ֶ
אָמ ְר ָתּ
ַת ְשׁ ִמידוּ ַה ֵח ֶרם ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכםֻ (13) :קם ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָעם וְ ַ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵח ֶרם
ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ְל ָמ ָחר | ִכּי כֹה ַ
יר ֶכם
יך ַעד ֲה ִס ְ
תוּכל ָלקוּם ִל ְפנֵי אֹיְ ֶב ָ
ְבּ ִק ְר ְבּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ַ
ַה ֵח ֶרם ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם (14) :וְ נִ ְק ַר ְב ֶתּם ַבּבּ ֶֹקר ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
יכם | וְ ָהיָה
ַה ֵשּׁ ֶבט ֲא ֶשׁר יִ ְל ְכּ ֶדנּוּ יְ הוָה יִ ְק ַרב ַל ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ֲא ֶשׁר
יִ ְל ְכּ ֶדנָּה יְ הוָה ִתּ ְק ַרב ַל ָבּ ִתּים וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר יִ ְל ְכּ ֶדנּוּ יְ הוָה יִ ְק ַרב
ַל ְגּ ָב ִרים (15) :וְ ָהיָה ַהנִּ ְל ָכּד ַבּ ֵח ֶרם יִ ָשּׂ ֵרף ָבּ ֵאשׁ אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל
ֲא ֶשׁר לוֹ | ִכּי ָע ַבר ֶאת ְבּ ִרית יְ הוָה וְ ִכי ָע ָשׂה נְ ָב ָלה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַק ֵרב ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁ ָב ָטיו | וַיִּ ָלּ ֵכד
הוֹשׁ ַע ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ְ
ַשׁ ֵכּם יְ ֻ
)ַ (16ויּ ְ
הוּדה וַיִּ ְלכֹּד ֵאת
ַק ֵרב ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ַחת יְ ָ
הוּדהַ (17) :ויּ ְ
ֵשׁ ֶבט יְ ָ
ַר ִחי ַל ְגּ ָב ִרים ַויִּ ָלּ ֵכד
ַק ֵרב ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהזּ ְ
ַר ִחי | ַויּ ְ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהזּ ְ
זְ
ַק ֵרב ֶאת ֵבּיתוֹ ַל ְגּ ָב ִרים | וַיִּ ָלּ ֵכד ָע ָכן ֶבּן ַכּ ְר ִמי ֶבן
ַב ִדּיַ (18) :ויּ ְ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָע ָכן ְבּנִ י
ֹאמר יְ ֻ
הוּדהַ (19) :ויּ ֶ
ֶרח ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ַב ִדּי ֶבּן ז ַ
זְ
ִשׂים נָא ָכבוֹד ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶתן לוֹ ָ
תוֹדה | וְ ַהגֶּד נָא ִלי
ֹאמר |
הוֹשׁ ַע ַויּ ַ
ַען ָע ָכן ֶאת יְ ֻ
ית אַל ְתּ ַכ ֵחד ִמ ֶמּנִּ יַ (20) :ויּ ַ
ֶמה ָע ִשׂ ָ
אתי ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכזֹאת וְ ָכזֹאת
אָמנָה אָנ ִֹכי ָח ָט ִ
ְ
אַדּ ֶרת ִשׁנְ ָער אַ ַחת
ָא ֶרא קרי[ ַב ָשּׁ ָלל ֶ
יתי (21) :ואראה ]ו ֵ
ָע ִשׂ ִ
ָהב ֶא ָחד ֲח ִמ ִשּׁים
וּלשׁוֹן ז ָ
אתיִ ם ְשׁ ָק ִלים ֶכּ ֶסף ְ
וּמ ַ
טוֹבה ָ
ָ
אָרץ
ָא ָקּ ֵחם | וְ ִהנָּם ְטמוּנִ ים ָבּ ֶ
ָא ְח ְמ ֵדם ו ֶ
ְשׁ ָק ִלים ִמ ְשׁ ָקלוֹ ו ֶ
הוֹשׁ ַע ַמ ְלאָ ִכים
יה (22) :וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ֻ
תוֹך ָה ֳ
ְבּ ְ
אָה ִלי וְ ַה ֶכּ ֶסף ַתּ ְח ֶתּ ָ
יה(23) :
אָהלוֹ וְ ַה ֶכּ ֶסף ַתּ ְח ֶתּ ָ
ֹה ָלה | וְ ִהנֵּה ְטמוּנָה ְבּ ֳ
ַו ָיּרֻצוּ ָהא ֱ
תּוֹך ָהא ֶֹהל וַיְ ִבאוּם ֶאל יְ ֻ
וַיִּ ָקּחוּם ִמ ְ
הוֹשׁ ַע וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֶרח וְ ֶאת
הוֹשׁ ַע ֶאת ָע ָכן ֶבּן ז ַ
ַצּ ֻקם ִל ְפנֵי יְ הוָה (24) :וַיִּ ַקּח יְ ֻ
ַויּ ִ
ָהב וְ ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת ְבּנ ָֹתיו
אַדּ ֶרת וְ ֶאת ְלשׁוֹן ַהזּ ָ
ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ָה ֶ
וְ ֶאת שׁוֹרוֹ וְ ֶאת ֲחמֹרוֹ וְ ֶאת צֹאנוֹ וְ ֶאת ֳ
אָהלוֹ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ
הוֹשׁ ַע
ֹאמר יְ ֻ
וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ | ַו ַיּעֲלוּ א ָֹתם ֵע ֶמק ָעכוֹרַ (25) :ויּ ֶ
ֳר ָך יְ הוָה ַבּיּוֹם ַהזֶּה | וַיִּ ְר ְגּמוּ אֹתוֹ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַעכּ ְ
ֲכ ְר ָתּנוּ י ְ
ֶמה ע ַ

ָקימוּ
ֶא ֶבן וַיִּ ְשׂ ְרפוּ א ָֹתם ָבּ ֵאשׁ וַיִּ ְס ְקלוּ א ָֹתם ָבּ ֲא ָבנִ יםַ (26) :ויּ ִ
ָשׁב יְ הוָה ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ |
ָע ָליו גַּל ֲא ָבנִ ים גָּדוֹל ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ַויּ ָ
ַעל ֵכּן ָק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ֵע ֶמק ָעכוֹר ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
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ירא וְ אַל ֵתּ ָחת ַקח ִע ְמּ ָך ֵאת
הוֹשׁ ַע אַל ִתּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
)ַ (1ויּ ֶ
ָד ָך ֶאת ֶמ ֶל ְך
ָת ִתּי ְבי ְ
ֲלה ָה ָעי | ְר ֵאה נ ַ
ָכּל ַעם ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ קוּם ע ֵ
וּל ַמ ְל ָכּהּ
ית ָל ַעי ְ
אַרצוֹ (2) :וְ ָע ִשׂ ָ
ָה ַעי וְ ֶאת ַעמּוֹ וְ ֶאת ִעירוֹ וְ ֶאת ְ
וּב ֶה ְמ ָתּהּ ָתּבֹזּוּ ָל ֶכם
וּל ַמ ְל ָכּהּ ַרק ְשׁ ָל ָלהּ ְ
יריחוֹ ְ
ית ִל ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל ַעם
ָקם יְ ֻ
יהַ (3) :ויּ ָ
אַח ֶר ָ
| ִשׂים ְל ָך א ֵֹרב ָל ִעיר ֵמ ֲ
בּוֹרי
הוֹשׁ ַע ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ִאישׁ ִגּ ֵ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַלעֲלוֹת ָה ָעי | וַיִּ ְב ַחר יְ ֻ
אַתּם
ַה ַחיִ ל וַיִּ ְשׁ ָל ֵחם ָליְ ָלה (4) :וַיְ ַצו א ָֹתם ֵלאמֹר ְראוּ ֶ
א ְֹר ִבים ָל ִעיר ֵמ ֲ
אַח ֵרי ָה ִעיר אַל ַתּ ְר ִחיקוּ ִמן ָה ִעיר ְמאֹד |
ַאנִ י וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִא ִתּי נִ ְק ַרב ֶאל
ֻלּ ֶכם נְ כֹנִ ים (5) :ו ֲ
יתם כּ ְ
וִ ְהיִ ֶ
ַסנוּ
אתנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ִראשֹׁנָה וְ נ ְ
ֵצאוּ ִל ְק ָר ֵ
ָה ִעיר | וְ ָהיָה ִכּי י ְ
אוֹתם ִמן ָה ִעיר ִכּי
יקנוּ ָ
אַח ֵרינוּ ַעד ַה ִתּ ֵ
ָצאוּ ֲ
ֵיהם (6) :וְ י ְ
ִל ְפנ ֶ
ֵיהם(7) :
ַסנוּ ִל ְפנ ֶ
ָסים ְל ָפנֵינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ִראשֹׁנָה | וְ נ ְ
ֹאמרוּ נ ִ
י ְ
הוֹר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָה ִעיר | וּנְ ָתנָהּ יְ הוָה
אוֹרב וְ ַ
אַתּם ָתּ ֻקמוּ ֵמ ָה ֵ
וְ ֶ
ֶד ֶכם (8) :וְ ָהיָה ְכּ ָת ְפ ְשׂ ֶכם ֶאת ָה ִעיר ַתּ ִצּיתוּ ֶאת
יכם ְבּי ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
יתי ֶא ְת ֶכם(9) :
ָה ִעיר ָבּ ֵאשׁ ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ַתּעֲשׂוּ | ְראוּ ִצוִּ ִ
וּבין
ֵשׁבוּ ֵבּין ֵבּית ֵאל ֵ
ֵלכוּ ֶאל ַה ַמּ ְא ָרב ַויּ ְ
הוֹשׁ ַע ַויּ ְ
וַיִּ ְשׁ ָל ֵחם יְ ֻ
תוֹך ָה ָעם(10) :
הוֹשׁ ַע ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ְבּ ְ
ָלן יְ ֻ
ָה ַעי ִמיָּם ָל ָעי | ַויּ ֶ
ַעל הוּא וְ ִז ְקנֵי
הוֹשׁ ַע ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ְפקֹד ֶאת ָה ָעם | ַויּ ַ
ַשׁ ֵכּם יְ ֻ
ַויּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ָה ָעם ָה ָעי (11) :וְ ָכל ָה ָעם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
ַחנוּ ִמ ְצּפוֹן ָל ַעי וְ ַהגַּי בינו ] ֵבּינָיו
ָעלוּ וַיִּ ְגּשׁוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶנגֶד ָה ִעיר | ַויּ ֲ
אוֹתם
ָשׂם ָ
וּבין ָה ָעי (12) :וַיִּ ַקּח ַכּ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ | ַויּ ֶ
קרי[ ֵ
ָשׂימוּ ָה ָעם ֶאת
וּבין ָה ַעי ִמיָּם ָל ִעירַ (13) :ויּ ִ
א ֵֹרב ֵבּין ֵבּית ֵאל ֵ
ֵל ְך
ֲקבוֹ ִמיָּם ָל ִעיר | ַויּ ֶ
ָכּל ַה ַמּ ֲחנֶה ֲא ֶשׁר ִמ ְצּפוֹן ָל ִעיר וְ ֶאת ע ֵ
הוֹשׁ ַע ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ְבּ ְ
יְ ֻ
תוֹך ָה ֵע ֶמק (14) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ֶמ ֶל ְך
ֵצאוּ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַשׁ ִכּימוּ ַויּ ְ
ָה ַעי וַיְ ַמ ֲהרוּ ַויּ ְ
ָדע ִכּי
ֲר ָבה | וְ הוּא לֹא י ַ
מּוֹעד ִל ְפנֵי ָהע ָ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה הוּא וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ֵ
א ֵֹרב לוֹ ֵמ ֲ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַח ֵרי ָה ִעיר (15) :וַיִּ נּ ְָגעוּ יְ ֻ
ֵיהם | ַו ָיּנֻסוּ ֶדּ ֶר ְך ַה ִמּ ְד ָבּר (16) :וַיִּ ָזּעֲקוּ ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר בעיר
ִל ְפנ ֶ

ָתקוּ ִמן
הוֹשׁ ַע וַיִּ נּ ְ
אַח ֵרי יְ ֻ
יהם | וַיִּ ְר ְדּפוּ ֲ
אַח ֵר ֶ
] ָבּ ַעי קרי[ ִל ְרדֹּף ֲ
וּבית ֵאל ֲא ֶשׁר לֹא ָי ְצאוּ
ָה ִעיר (17) :וְ לֹא נִ ְשׁאַר ִאישׁ ָבּ ַעי ֵ
אַח ֵרי
תוּחה וַיִּ ְר ְדּפוּ ֲ
ַע ְזבוּ ֶאת ָה ִעיר ְפּ ָ
ֲ
אַח ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָד ָך ֶאל ָה ַעי
הוֹשׁ ַע נְ ֵטה ַבּ ִכּידוֹן ֲא ֶשׁר ְבּי ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
)ַ (18ויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ַבּ ִכּידוֹן ֲא ֶשׁר ְבּיָדוֹ ֶאל ָה ִעיר:
ָד ָך ֶא ְתּ ֶננָּה | ַויֵּט יְ ֻ
ִכּי ְבי ְ
אוֹרב ָקם ְמ ֵה ָרה ִמ ְמּקוֹמוֹ ַויָּרוּצוּ ִכּנְ טוֹת יָדוֹ ַו ָיּבֹאוּ
) (19וְ ָה ֵ
ַצּיתוּ ֶאת ָה ִעיר ָבּ ֵאשׁ (20) :וַיִּ ְפנוּ
דוּה | וַיְ ַמ ֲהרוּ ַויּ ִ
ָה ִעיר וַיִּ ְל ְכּ ָ
ֲשׁן ָה ִעיר ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה
יהם וַיִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה ָע ָלה ע ַ
אַח ֵר ֶ
אַנְ ֵשׁי ָה ַעי ֲ
ָדיִ ם ָלנוּס ֵהנָּה ו ֵ
ָהנָּה | וְ ָה ָעם ַהנָּס ַה ִמּ ְד ָבּר
וְ לֹא ָהיָה ָב ֶהם י ַ
יהוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָראוּ ִכּי ָל ַכד
רוֹדף (21) :וִ ֻ
ֶה ַפּ ְך ֶאל ָה ֵ
נְ
ָשׁבוּ ַויַּכּוּ ֶאת אַנְ ֵשׁי
ֲשׁן ָה ִעיר | ַויּ ֻ
ָהא ֵֹרב ֶאת ָה ִעיר וְ ִכי ָע ָלה ע ַ
אתם וַיִּ ְהיוּ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ָה ָעי (22) :וְ ֵא ֶלּה ָי ְצאוּ ִמן ָה ִעיר ִל ְק ָר ָ
אוֹתם ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ
ֶך ֵא ֶלּה ִמזֶּה וְ ֵא ֶלּה ִמזֶּה | ַויַּכּוּ ָ
ַבּ ָתּו ְ
ָשׂ ִריד ָ
ַק ִרבוּ אֹתוֹ ֶאל
וּפ ִליט (23) :וְ ֶאת ֶמ ֶל ְך ָה ַעי ָתּ ְפשׂוּ ָחי | ַויּ ְ
הוֹשׁ ַע (24) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲהרֹג ֶאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ַעי
יְ ֻ
ֻלּם ְל ִפי ֶח ֶרב ַעד ֻתּ ָמּם |
ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר ְר ָדפוּם בּוֹ וַיִּ ְפּלוּ כ ָ
ָשׁבוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ַעי ַויַּכּוּ א ָֹתהּ ְל ִפי ָח ֶרב (25) :וַיְ ִהי ָכל
ַויּ ֻ
אָלף | כֹּל
ַהנּ ְֹפ ִלים ַבּיּוֹם ַההוּא ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
ָטה ַבּ ִכּידוֹן | ַעד
יהוֹשׁ ַע לֹא ֵה ִשׁיב יָדוֹ ֲא ֶשׁר נ ָ
אַנְ ֵשׁי ָה ָעי (26) :וִ ֻ
וּשׁ ַלל ָה ִעיר
ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִרים ֵאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ָעיַ (27) :רק ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
הוֹשׁ ַע:
ַה ִהיא ָבּ ְזזוּ ָל ֶהם יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה ֶאת יְ ֻ
עוֹלם ְשׁ ָמ ָמה ַעד
ימ ָה ֵתּל ָ
הוֹשׁ ַע ֶאת ָה ָעי | וַיְ ִשׂ ֶ
) (28וַיִּ ְשׂרֹף יְ ֻ
ַהיּוֹם ַהזֶּה (29) :וְ ֶאת ֶמ ֶל ְך ָה ַעי ָתּ ָלה ַעל ָה ֵעץ ַעד ֵעת ָה ָע ֶרב |
ַשׁ ִליכוּ
הוֹשׁ ַע ַויּ ִֹרידוּ ֶאת נִ ְב ָלתוֹ ִמן ָה ֵעץ ַויּ ְ
וּכבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִצוָּה יְ ֻ
ְ
ָקימוּ ָע ָליו גַּל ֲא ָבנִ ים ָגּדוֹל ַעד
אוֹתהּ ֶאל ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ָה ִעיר ַויּ ִ
ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּה:
יבל:
הוֹשׁ ַע ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּ ַהר ֵע ָ
) (30אָז יִ ְבנֶה יְ ֻ
)ַ (31כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ָכּתוּב
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ֵהנִ יף
ַ
ְבּ ֵס ֶפר
יהן ַבּ ְרזֶל | ַו ַיּעֲלוּ ָע ָליו עֹלוֹת ַליהוָה וַיִּ ְז ְבּחוּ ְשׁ ָל ִמים(32) :
ֲל ֶ
עֵ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב
וַיִּ ְכ ָתּב ָשׁם ַעל ָה ֲא ָבנִ ים | ֵאת ִמ ְשׁנֵה ַ
וּז ֵקנָיו וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שֹׁ ְפ ָטיו
ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (33) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן
וּמזֶּה ָלאָרוֹן ֶנגֶד ַהכּ ֲ
ע ְֹמ ִדים ִמזֶּה ִ

ְבּ ִרית יְ הוָה ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְז ָרח ֶח ְציוֹ ֶאל מוּל ַהר ְגּ ִר ִזים וְ ַה ֶח ְציוֹ ֶאל
יבל | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מֹ ֶשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָה ָעם
מוּל ַהר ֵע ָ
אַח ֵרי ֵכן ָק ָרא ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַהתּוֹ ָרה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ִראשֹׁנָה (34) :וְ ֲ
תּוֹרה (35) :לֹא ָהיָה
ַה ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְקּ ָל ָלה | ְכּ ָכל ַה ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
הוֹשׁ ַע ֶנגֶד ָכּל
ָד ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה | ֲא ֶשׁר לֹא ָק ָרא יְ ֻ
ָשׁים וְ ַה ַטּף וְ ַהגֵּר ַהה ֵֹל ְך ְבּ ִק ְר ָבּם:
ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַהנּ ִ
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וּב ְשּׁ ֵפ ָלה
ַר ֵדּן ָבּ ָהר ַ
) (1וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָכּל ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
וּבכֹל חוֹף ַהיָּם ַהגָּדוֹל ֶאל מוּל ַה ְלּ ָבנוֹן | ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי
ְ
ַח ָדּו ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם
בוּסי (2) :וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ י ְ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
הוֹשׁ ַע וְ ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶפּה ֶא ָחד:
יְ ֻ
) (3וְ י ְֹשׁ ֵבי ִג ְבעוֹן ָשׁ ְמעוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ִלי ִריחוֹ וְ ָל ָעי:
ֵלכוּ וַיִּ ְצ ַטיָּרוּ | וַיִּ ְקחוּ ַשׂ ִקּים
)ַ (4ו ַיּעֲשׂוּ גַם ֵה ָמּה ְבּ ָע ְר ָמה ַויּ ְ
וּמצ ָֹר ִרים(5) :
ֻקּ ִעים ְ
וּמב ָ
יהם וְ נֹאדוֹת יַיִ ן ָבּ ִלים ְ
מוֹר ֶ
ָבּ ִלים ַל ֲח ֵ
וּשׂ ָלמוֹת ָבּלוֹת ע ֵ
יהם ְ
וּמ ֻט ָלּאוֹת ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
יהם |
ֲל ֶ
וּנְ ָעלוֹת ָבּלוֹת ְ
הוֹשׁ ַע ֶאל
ֵלכוּ ֶאל יְ ֻ
ָבשׁ ָהיָה נִ ֻקּ ִדיםַ (6) :ויּ ְ
ידם י ֵ
וְ כֹל ֶל ֶחם ֵצ ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו וְ ֶאל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ִגּ ְלגָּל | ַויּ ְ
ֹאמר קרי[
חוֹקה ָבּאנוּ וְ ַע ָתּה ִכּ ְרתוּ ָלנוּ ְב ִרית (7) :ויאמרו ] ַויּ ֶ
ְר ָ
יך אכרות
יוֹשׁב וְ ֵא ְ
אַתּה ֵ
אוּלי ְבּ ִק ְר ִבּי ָ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ִחוִּ י | ַ
ָחנוּ |
יך ֲאנ ְ
ֲב ֶד ָ
הוֹשׁ ַע ע ָ
ֹאמרוּ ֶאל יְ ֻ
] ֶא ְכ ָרת קרי[ ְל ָך ְב ִריתַ (8) :ויּ ְ
ֹאמרוּ
וּמאַיִ ן ָתּבֹאוַּ (9) :ויּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יְ ֻ
ַויּ ֶ
אַתּם ֵ
הוֹשׁ ַע ִמי ֶ
יך | ִכּי
יך ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאלֹ ֶה ָ
ֲב ֶד ָ
חוֹקה ְמאֹד ָבּאוּ ע ָ
ֵא ָליו ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ָשׁ ַמ ְענוּ ָשׁ ְמעוֹ וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם (10) :וְ ֵאת ָכּל
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִל ְשׁנֵי ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַה ַיּ ְר ֵדּן | ְל ִסיחוֹן
ֹאמרוּ
וּלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ְבּ ַע ְשׁ ָתּרוֹתַ (11) :ויּ ְ
ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן ְ
ידה
ֶד ֶכם ֵצ ָ
אַר ֵצנוּ ֵלאמֹר ְקחוּ ְבי ְ
ֵא ֵלינוּ ְז ֵקינֵינוּ וְ ָכל י ְֹשׁ ֵבי ְ
ַחנוּ
יכם ֲאנ ְ
יהם ַע ְב ֵד ֶ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֲא ֵל ֶ
אתם | ו ֲ
וּלכוּ ִל ְק ָר ָ
ַל ֶדּ ֶר ְך ְ
ַדנוּ אֹתוֹ
וְ ַע ָתּה ִכּ ְרתוּ ָלנוּ ְב ִרית (12) :זֶה ַל ְח ֵמנוּ ָחם ִה ְצ ַטיּ ְ
אתנוּ ָל ֶל ֶכת ֲא ֵל ֶ
ָבשׁ וְ ָהיָה
יכם | וְ ַע ָתּה ִה ֵנּה י ֵ
ִמ ָבּ ֵתּינוּ ְבּיוֹם ֵצ ֵ
נִ ֻקּ ִדים (13) :וְ ֵא ֶלּה נֹאדוֹת ַהיַּיִ ן ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּאנוּ ֲח ָד ִשׁים וְ ִהנֵּה
מוֹתינוּ וּנְ ָע ֵלינוּ ָבּלוּ ֵמרֹב ַה ֶדּ ֶר ְך ְמאֹד:
ִה ְת ַבּ ָקּעוּ | וְ ֵא ֶלּה ַשׂ ְל ֵ
ידם | וְ ֶאת ִפּי יְ הוָה לֹא ָשׁאָלוּ(15) :
ָשׁים ִמ ֵצּ ָ
) (14וַיִּ ְקחוּ ָה ֲאנ ִ

הוֹשׁ ַע ָשׁלוֹם וַיִּ ְכרֹת ָל ֶהם ְבּ ִרית ְל ַחיּוֹ ָתם | וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ
ַעשׂ ָל ֶהם יְ ֻ
ַויּ ַ
אַח ֵרי
ָמים ֲ
יאי ָה ֵע ָדה (16) :וַיְ ִהי ִמ ְק ֵצה ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָל ֶהם נְ ִשׂ ֵ
ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ָל ֶהם ְבּ ִרית | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ִכּי ְקר ִֹבים ֵהם ֵא ָליו ְ
וּב ִק ְרבּוֹ
יהם ַבּיּוֹם
ֵהם י ְֹשׁ ִבים (17) :וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ָע ֵר ֶ
וּב ֵארוֹת וְ ִק ְריַת יְ ָע ִרים:
ירה ְ
יהם ִגּ ְבעוֹן וְ ַה ְכּ ִפ ָ
ישׁי | וְ ָע ֵר ֶ
ַה ְשּׁ ִל ִ
) (18וְ לֹא ִהכּוּם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי נִ ְשׁ ְבּעוּ ָל ֶהם נְ ִשׂ ֵ
יאי ָה ֵע ָדה
יאים(19) :
ַבּיהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ לֹּנוּ ָכל ָה ֵע ָדה ַעל ַהנְּ ִשׂ ִ
ַחנוּ נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ ָל ֶהם
יאים ֶאל ָכּל ָה ֵע ָדה ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ָכל ַהנְּ ִשׂ ִ
ַויּ ְ
נוּכל ִלנְ גּ ַֹע ָבּ ֶהם (20) :זֹאת
ַבּיהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַע ָתּה לֹא ַ
בוּעה
אוֹתם | וְ לֹא יִ ְהיֶה ָע ֵלינוּ ֶק ֶצף ַעל ַה ְשּׁ ָ
ֲשׂה ָל ֶהם וְ ַה ֲחיֵה ָ
ַנע ֶ
יאים יִ ְחיוּ |
יהם ַהנְּ ִשׂ ִ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ ָל ֶהםַ (21) :ויּ ְ
ֹא ֵבי ַמיִ ם ְל ָכל ָה ֵע ָדה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ָל ֶהם
וַיִּ ְהיוּ ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ שׁ ֲ
הוֹשׁ ַע וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵלי ֶהם ֵלאמֹר |
יאים (22) :וַיִּ ְק ָרא ָל ֶהם יְ ֻ
ַהנְּ ִשׂ ִ
חוֹקים ֲאנ ְ
יתם א ָֹתנוּ ֵלאמֹר ְר ִ
ַחנוּ ִמ ֶכּם ְמאֹד וְ אַ ֶתּם
ָל ָמּה ִר ִמּ ֶ
אַתּם | וְ לֹא יִ ָכּ ֵרת ִמ ֶכּם
רוּרים ֶ
ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ י ְֹשׁ ִבים (23) :וְ ַע ָתּה ֲא ִ
ֹא ֵבי ַמיִ ם ְל ֵבית ֱאל ָֹהיַ (24) :ו ַיּעֲנוּ ֶאת
ֶע ֶבד וְ ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ שׁ ֲ
ֲב ֶד ָ
יְ ֻ
יך ֵאת ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה
ֹאמרוּ ִכּי ֻהגֵּד ֻהגַּד ַלע ָ
הוֹשׁ ַע ַויּ ְ
וּל ַה ְשׁ ִמיד
אָרץ ְ
יך ֶאת מ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ ָל ֵתת ָל ֶכם ֶאת ָכּל ָה ֶ
ֱאל ֶֹה ָ
ַפשׁ ֵֹתינוּ ִמ ְפּנֵי ֶכם
ירא ְמאֹד ְלנ ְ
ֵיכם | וַנִּ ָ
אָרץ ִמ ְפּנ ֶ
ֶאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ָשׁר
ָד ָך | ַכּטּוֹב וְ ַכיּ ָ
ֲשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה (25) :וְ ַע ָתּה ִהנְ נוּ ְבי ֶ
ַו ַנּע ֵ
אוֹתם ִמ ַיּד
ַצּל ָ
ַעשׂ ָל ֶהם ֵכּן | ַויּ ֵ
ֲשׂהַ (26) :ויּ ַ
ֶיך ַלעֲשׂוֹת ָלנוּ ע ֵ
ְבּ ֵעינ ָ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ֲה ָרגוּם (27) :וַיִּ ְתּנֵם יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ַבּיּוֹם ַההוּא
וּל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּה
ֹא ֵבי ַמיִ ם ָל ֵע ָדה | ְ
ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ שׁ ֲ
ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחר:
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וֹשׁ ַע ֶאת
רוּשׁ ַלִם ִכּי ָל ַכד יְ ה ֻ
) (1וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ֲאדֹנִ י ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּל ַמ ְל ָכּהּ ֵכּן ָע ָשׂה ָל ַעי
יריחוֹ ְ
ימהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִל ִ
ַח ִר ָ
ָה ַעי ַויּ ֲ
וּל ַמ ְל ָכּהּ | וְ ִכי ִה ְשׁ ִלימוּ י ְֹשׁ ֵבי ִג ְבעוֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְהיוּ ְבּ ִק ְר ָבּם:
ְ
אַחת ָע ֵרי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה |
דוֹלה ִגּ ְבעוֹן ְכּ ַ
יראוּ ְמאֹד ִכּי ִעיר ְגּ ָ
) (2וַיִּ ְ
יה ִגּבּ ִֹרים (3) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֲאדֹנִ י
ָשׁ ָ
דוֹלה ִמן ָה ַעי וְ ָכל ֲאנ ֶ
וְ ִכי ִהיא ְג ָ
הוֹהם ֶמ ֶל ְך ֶח ְברוֹן וְ ֶאל ִפּ ְראָם ֶמ ֶל ְך
רוּשׁ ַלִם ֶאל ָ
ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יע ֶמ ֶל ְך ָל ִכישׁ וְ ֶאל ְדּ ִביר ֶמ ֶל ְך ֶע ְגלוֹן ֵלאמֹר(4) :
ָפ ַ
ַרמוּת וְ ֶאל י ִ
יְ

הוֹשׁ ַע וְ ֶאת
ימה ֶאת יְ ֻ
ַכּה ֶאת ִגּ ְבעוֹן | ִכּי ִה ְשׁ ִל ָ
עֲלוּ ֵא ַלי וְ ִע ְזרֻנִ י וְ נ ֶ
ֵאָספוּ ַו ַיּעֲלוּ ֲח ֵמ ֶשׁת ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֶמ ֶל ְך
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (5) :ויּ ְ
רוּשׁ ַלִם ֶמ ֶל ְך ֶח ְברוֹן ֶמ ֶל ְך י ְ
ַרמוּת ֶמ ֶל ְך ָל ִכישׁ ֶמ ֶל ְך ֶע ְגלוֹן ֵהם
יְ ָ
יה (6) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ
ַחנוּ ַעל ִגּ ְבעוֹן וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ָע ֶל ָ
ֵיהם | ַויּ ֲ
וְ ָכל ַמ ֲחנ ֶ
ָלה ֵלאמֹר אַל ֶתּ ֶרף
הוֹשׁ ַע ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ִגּ ְלגּ ָ
אַנְ ֵשׁי ִג ְבעוֹן ֶאל יְ ֻ
ֲב ֶד ָ
יך ֵמע ָ
יעה ָלּנוּ וְ ָע ְז ֵרנוּ ִכּי
הוֹשׁ ָ
ֲלה ֵא ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה וְ ִ
יך | ע ֵ
ָד ָ
יֶ
הוֹשׁ ַע
ַעל יְ ֻ
נִ ְק ְבּצוּ ֵא ֵלינוּ ָכּל ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי י ְֹשׁ ֵבי ָה ָהרַ (7) :ויּ ַ
בּוֹרי ֶה ָחיִ ל:
ִמן ַה ִגּ ְלגָּל הוּא וְ ָכל ַעם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִעמּוֹ וְ כֹל ִגּ ֵ
ָד ָך נְ ַת ִתּים |
ירא ֵמ ֶהם ִכּי ְבי ְ
הוֹשׁ ַע אַל ִתּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
)ַ (8ויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ִפּ ְתאֹם |
יהם יְ ֻ
ֶיךַ (9) :ו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶ
לֹא ַי ֲעמֹד ִאישׁ ֵמ ֶהם ְבּ ָפנ ָ
ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ָע ָלה ִמן ַה ִגּ ְלגָּל (10) :וַיְ ֻה ֵמּם יְ הוָה ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲלה ֵבית חוֹרֹן
דוֹלה ְבּ ִג ְבעוֹן | וַיִּ ְר ְדּ ֵפם ֶדּ ֶר ְך ַמע ֵ
ַכּם ַמ ָכּה ְג ָ
ַויּ ֵ
ֵקה וְ ַעד ַמ ֵקּ ָדה (11) :וַיְ ִהי ְבּנ ָ
ַכּם ַעד ֲעז ָ
ַויּ ֵ
ֻסם ִמ ְפּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם
יהם ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת ִמן
ֲל ֶ
יך ע ֵ
מוֹרד ֵבּית חוֹרֹן וַיהוָה ִה ְשׁ ִל ְ
ְבּ ַ
אַבנֵי ַה ָבּ ָרד
ָמתוּ | ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ֵמתוּ ְבּ ְ
ֵקה ַויּ ֻ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעד ֲעז ָ
הוֹשׁ ַע
) (12אָז יְ ַד ֵבּר יְ ֻ
ֵמ ֲא ֶשׁר ָה ְרגוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּ ָח ֶרב:
ֹאמר
ַליהוָה ְבּיוֹם ֵתּת יְ הוָה ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ָר ַח ְבּ ֵע ֶמק אַיָּלוֹן(13) :
ְל ֵעינֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֶמשׁ ְבּ ִג ְבעוֹן דּוֹם וְ י ֵ
תוּבה
ָר ַח ָע ָמד ַעד יִ קֹּם גּוֹי אֹיְ ָביו ֲהלֹא ִהיא ְכ ָ
וַיִּ דֹּם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
ָשׁר | ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ֲח ִצי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא אָץ ָלבוֹא
ַעל ֵס ֶפר ַהיּ ָ
אַח ָריו ִל ְשׁמ ַֹע
ְכּיוֹם ָתּ ִמים (14) :וְ לֹא ָהיָה ַכּיּוֹם ַההוּא ְל ָפנָיו וְ ֲ
יְ הוָה ְבּקוֹל ִאישׁ | ִכּי יְ הוָה נִ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָלה(16) :
הוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ִגּ ְלגּ ָ
ָשׁב יְ ֻ
)ַ (15ויּ ָ
ֵח ְבאוּ ַב ְמּ ָע ָרה ְבּ ַמ ֵקּ ָדה(17) :
ַו ָיּנֻסוּ ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ָ
ֶח ְבּ ִאים
יהוֹשׁ ַע ֵלאמֹר | נִ ְמ ְצאוּ ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ְמּ ָל ִכים נ ְ
ַויֻּגַּד ִל ֻ
הוֹשׁ ַע גֹּלּוּ ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת ֶאל
ֹאמר יְ ֻ
ַבּ ְמּ ָע ָרה ְבּ ַמ ֵקּ ָדהַ (18) :ויּ ֶ
ָשׁים ְל ָשׁ ְמ ָרם (19) :וְ אַ ֶתּם אַל
יה ֲאנ ִ
ִפּי ַה ְמּ ָע ָרה | וְ ַה ְפ ִקידוּ ָע ֶל ָ
אוֹתם | אַל ִתּ ְתּנוּם
ָ
ַב ֶתּם
יכם וְ ִזנּ ְ
אַח ֵרי אֹיְ ֵב ֶ
ַתּ ֲעמֹדוּ ִר ְדפוּ ֲ
ֶד ֶכם (20) :וַיְ ִהי
יכם ְבּי ְ
יהם ִכּי נְ ָתנָם יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָלבוֹא ֶאל ָע ֵר ֶ
דוֹלה ְמאֹד ַעד
כּוֹתם ַמ ָכּה ְג ָ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ָ
הוֹשׁ ַע ְ
ְכּ ַכלּוֹת יְ ֻ
ידים ָשׂ ְרדוּ ֵמ ֶהם ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ָע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצר(21) :
ֻתּ ָמּם | וְ ַה ְשּׂ ִר ִ
הוֹשׁ ַע ַמ ֵקּ ָדה ְבּ ָשׁלוֹם | לֹא
ָשׁבוּ ָכל ָה ָעם ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ֶאל יְ ֻ
ַויּ ֻ
הוֹשׁ ַע ִפּ ְתחוּ
ֹאמר יְ ֻ
ָח ַרץ ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִאישׁ ֶאת ְלשֹׁנוַֹ (22) :ויּ ֶ
הוֹציאוּ ֵא ַלי ֶאת ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ִמן
ֶאת ִפּי ַה ְמּ ָע ָרה | וְ ִ

ַה ְמּ ָע ָרהַ (23) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ַויּ ִֹציאוּ ֵא ָליו ֶאת ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ְמּ ָל ִכים
רוּשׁ ַלִם ֶאת ֶמ ֶל ְך ֶח ְברוֹן ֶאת
ָה ֵא ֶלּה ִמן ַה ְמּ ָע ָרה | ֵאת ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַרמוּת ֶאת ֶמ ֶל ְך ָל ִכישׁ ֶאת ֶמ ֶל ְך ֶע ְגלוֹן (24) :וַיְ ִהי
ֶמ ֶל ְך י ְ
וֹשׁ ַע ֶאל
הוֹשׁ ַע וַיִּ ְק ָרא יְ ה ֻ
הוֹציאָם ֶאת ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ֶאל יְ ֻ
ְכּ ִ
ֹאמר ֶאל ְק ִצינֵי אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֶה ָה ְלכוּא
ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ארי ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה |
יכם ַעל ַצוְּ ֵ
ִאתּוֹ ִק ְרבוּ ִשׂימוּ ֶאת ַר ְג ֵל ֶ
ֹאמר
יהםַ (25) :ויּ ֶ
אר ֶ
יהם ַעל ַצוְּ ֵ
ָשׂימוּ ֶאת ַר ְג ֵל ֶ
וַיִּ ְק ְרבוּ ַויּ ִ
יראוּ וְ אַל ֵתּ ָחתּוּ | ִח ְזקוּ וְ ִא ְמצוּ ִכּי ָכ ָכה
הוֹשׁ ַע אַל ִתּ ְ
יהם יְ ֻ
ֲא ֵל ֶ
אוֹתם(26) :
יכם ֲא ֶשׁר ֶ
ֲשׂה יְ הוָה ְל ָכל אֹיְ ֵב ֶ
ַיע ֶ
אַתּם נִ ְל ָח ִמים ָ
יתם ַויִּ ְת ֵלם ַעל ֲח ִמ ָשּׁה ֵע ִצים | וַיִּ ְהיוּ
אַח ֵרי ֵכן וַיְ ִמ ֵ
הוֹשׁ ַע ֲ
ַכּם יְ ֻ
ַויּ ֵ
ְתּלוּיִ ם ַעל ָה ֵע ִצים ַעד ָה ָע ֶרב (27) :וַיְ ִהי ְל ֵעת בּוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִצוָּה
ַשׁ ִלכֻם ֶאל ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר
הוֹשׁ ַע ַויּ ִֹרידוּם ֵמ ַעל ָה ֵע ִצים ַויּ ְ
יְ ֻ
ָשׂמוּ ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת ַעל ִפּי ַה ְמּ ָע ָרה ַעד ֶע ֶצם
ֶח ְבּאוּ ָשׁם | ַויּ ִ
נְ
ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ַכּ ָה ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ֶאת
הוֹשׁ ַע ַבּיּוֹם ַההוּא ַויּ ֶ
) (28וְ ֶאת ַמ ֵקּ ָדה ָל ַכד יְ ֻ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ לֹא ִה ְשׁ ִאיר
אוֹתם וְ ֶאת ָכּל ַהנּ ֶ
ָ
ַמ ְל ָכּהּ ֶה ֱח ִרם
ַעשׂ ְל ֶמ ֶל ְך ַמ ֵקּ ָדה ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ֶמ ֶל ְך יְ ִריחוֹ(29) :
ָשׂ ִריד | ַויּ ַ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ִמ ַמּ ֵקּ ָדה ִל ְבנָה | וַיִּ ָלּ ֶחם ִעם
ַו ַיּ ֲעבֹר יְ ֻ
ַכּ ָה
אוֹתהּ ְבּיַד יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ַמ ְל ָכּהּ ַויּ ֶ
ִל ְבנָה (30) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה גַּם ָ
ַעשׂ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ לֹא ִה ְשׁ ִאיר ָבּהּ ָשׂ ִריד | ַויּ ַ
ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ֶאת ָכּל ַהנּ ֶ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל
ְל ַמ ְל ָכּהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ֶמ ֶל ְך יְ ִריחוַֹ (31) :ו ַיּ ֲעבֹר יְ ֻ
יה וַיִּ ָלּ ֶחם ָבּהּ (32) :וַיִּ ֵתּן
ישׁה | וַיִּ ַחן ָע ֶל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ִמ ִלּ ְבנָה ָל ִכ ָ
ַכּ ָה ְל ִפי
יְ הוָה ֶאת ָל ִכישׁ ְבּיַד יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ַויּ ֶ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ִל ְבנָה:
ֶח ֶרב וְ ֶאת ָכּל ַהנּ ֶ
הוֹשׁ ַע
ַכּהוּ יְ ֻ
) (33אָז ָע ָלה ה ָֹרם ֶמ ֶל ְך ֶגּזֶר ַל ְעזֹר ֶאת ָל ִכישׁ | ַויּ ֵ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל
וְ ֶאת ַעמּוֹ ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִרידַ (34) :ו ַיּ ֲעבֹר יְ ֻ
יה(35) :
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ִמ ָלּ ִכישׁ ֶע ְגלֹנָה | ַויּ ֲ
יה וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ָע ֶל ָ
ַחנוּ ָע ֶל ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ
ַכּוּה ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַהנּ ֶ
דוּה ַבּיּוֹם ַההוּא ַויּ ָ
וַיִּ ְל ְכּ ָ
ַבּיּוֹם ַההוּא ֶה ֱח ִרים | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָל ִכישׁ:
)ַ (36ויּ ַ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ֵמ ֶע ְגלוֹנָה ֶח ְברוֹנָה | וַיִּ ָלּ ֲחמוּ
ַעל יְ ֻ
ַכּוּה ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ֶאת ַמ ְל ָכּהּ וְ ֶאת ָכּל
דוּה ַויּ ָ
יה (37) :וַיִּ ְל ְכּ ָ
ָע ֶל ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ לֹא ִה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
יה וְ ֶאת ָכּל ַהנּ ֶ
ָע ֶר ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ(38) :
אוֹתהּ וְ ֶאת ָכּל ַהנּ ֶ
ַח ֵרם ָ
ָע ָשׂה ְל ֶע ְגלוֹן | ַויּ ֲ
יה(39) :
הוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ְדּ ִב ָרה | וַיִּ ָלּ ֶחם ָע ֶל ָ
ָשׁב יְ ֻ
ַויּ ָ

יה ַויַּכּוּם ְל ִפי ֶח ֶרב ַו ַיּ ֲח ִרימוּ
וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ וְ ֶאת ַמ ְל ָכּהּ וְ ֶאת ָכּל ָע ֶר ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ לֹא ִה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ֶח ְברוֹן
ֶאת ָכּל נ ֶ
וּל ַמ ְל ָכּהּ וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ִל ְבנָה ְ
וּל ַמ ְל ָכּהּ(40) :
ֵכּן ָע ָשׂה ִל ְד ִב ָרה ְ
אָרץ ָה ָהר וְ ַה ֶנּגֶב וְ ַה ְשּׁ ֵפ ָלה וְ ָה ֲא ֵשׁדוֹת
הוֹשׁ ַע ֶאת ָכּל ָה ֶ
ַכּה יְ ֻ
ַויּ ֶ
וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכ ֶ
יהם לֹא ִה ְשׁ ִאיר ָשׂ ִריד | וְ ֵאת ָכּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶה ֱח ִרים
הוֹשׁ ַע ִמ ָקּ ֵדשׁ
ַכּם יְ ֻ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (41) :ויּ ֵ
ֵע וְ ַעד ַעזָּה | וְ ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן וְ ַעד ִגּ ְבעוֹן (42) :וְ ֵאת ָכּל
ַבּ ְרנ ַ
הוֹשׁ ַע ַפּ ַעם ֶא ָחת | ִכּי יְ הוָה
אַר ָצם ָל ַכד יְ ֻ
ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה וְ ֶאת ְ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָשׁב יְ ֻ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאלַ (43) :ויּ ָ
ָלה:
ִעמּוֹ ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ִגּ ְלגּ ָ
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) (1וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע י ִ
יוֹבב ֶמ ֶל ְך ָמדוֹן
ָבין ֶמ ֶל ְך ָחצוֹר | וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל ָ
אַכ ָשׁף (2) :וְ ֶאל ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר
וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך ִשׁ ְמרוֹן וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך ְ
וּבנָפוֹת דּוֹר ִמיָּם:
וּב ְשּׁ ֵפ ָלה | ְ
ֲר ָבה ֶנגֶב ִכּנֲרוֹת ַ
וּבע ָ
ִמ ְצּפוֹן ָבּ ָהר ָ
בוּסי
וּמיָּם וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַהיְ ִ
)ַ (3ה ְכּ ַנעֲנִ י ִמ ִמּ ְז ָרח ִ
ֵצאוּ ֵהם וְ ָכל
ָבּ ָהר | וְ ַה ִחוִּ י ַתּ ַחת ֶח ְרמוֹן ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּ ְצ ָפּהַ (4) :ויּ ְ
ֵיהם ִע ָמּם ַעם ָרב ַכּחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם ָלרֹב | וְ סוּס
ַמ ֲחנ ֶ
ַחנוּ
ָר ֶכב ַרב ְמאֹד (5) :וַיִּ ָוּעֲדוּ כֹּל ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה | ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ֲ
וֶ
ַח ָדּו ֶאל ֵמי ֵמרוֹם ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יְ
ירא ִמ ְפּנ ֶ
ֵיהם ִכּי ָמ ָחר ָכּ ֵעת
הוֹשׁ ַע אַל ִתּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
)ַ (6ויּ ֶ
יהם
סוּס ֶ
ֻלּם ֲח ָל ִלים ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶאת ֵ
ַהזֹּאת אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ֶאת כּ ָ
הוֹשׁ ַע וְ ָכל
יהם ִתּ ְשׂרֹף ָבּ ֵאשַׁ (7) :ו ָיּבֹא יְ ֻ
ְתּ ַע ֵקּר וְ ֶאת ַמ ְר ְכּב ֵֹת ֶ
יהם ַעל ֵמי ֵמרוֹם ִפּ ְתאֹם | וַיִּ ְפּלוּ ָבּ ֶהם:
ֲל ֶ
ַעם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִעמּוֹ ע ֵ
) (8וַיִּ ְתּנֵם יְ הוָה ְבּיַד יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויַּכּוּם וַיִּ ְר ְדּפוּם ַעד ִצידוֹן ַר ָבּה
וְ ַעד ִמ ְשׂ ְרפוֹת ַמיִ ם וְ ַעד ִבּ ְק ַעת ִמ ְצ ֶפּה ִמ ְז ָר ָחה | ַו ַיּכֻּם ַעד ִבּ ְל ִתּי
הוֹשׁ ַע ַכּ ֲא ֶשׁר אָ ַמר לוֹ
ַעשׂ ָל ֶהם יְ ֻ
ִה ְשׁ ִאיר ָל ֶהם ָשׂ ִרידַ (9) :ויּ ַ
יהם ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ:
יהם ִע ֵקּר וְ ֶאת ַמ ְר ְכּב ֵֹת ֶ
סוּס ֶ
ֵ
יְ הוָה | ֶאת
הוֹשׁ ַע ָבּ ֵעת ַה ִהיא וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ָחצוֹר וְ ֶאת
ָשׁב יְ ֻ
)ַ (10ויּ ָ
ַמ ְל ָכּהּ ִה ָכּה ֶב ָח ֶרב | ִכּי ָחצוֹר ְל ָפנִ ים ִהיא רֹאשׁ ָכּל ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָבּהּ ְל ִפי ֶח ֶרב ַה ֲח ֵרם לֹא
ָה ֵא ֶלּהַ (11) :ויַּכּוּ ֶאת ָכּל ַהנּ ֶ
נוֹתר ָכּל נְ ָשׁ ָמה | וְ ֶאת ָחצוֹר ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ (12) :וְ ֶאת ָכּל ָע ֵרי
ַ
ַכּם ְל ִפי ֶח ֶרב
הוֹשׁ ַע ַויּ ֵ
יהם ָל ַכד יְ ֻ
ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה וְ ֶאת ָכּל ַמ ְל ֵכ ֶ

אוֹתם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָהַ (13) :רק ָכּל
ֶה ֱח ִרים ָ
זוּל ִתי ֶאת
ֶה ָע ִרים ָהע ְֹמדוֹת ַעל ִתּ ָלּם לֹא ְשׂ ָר ָפם יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָ
הוֹשׁ ַע (14) :וְ כֹל ְשׁ ַלל ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה
ָחצוֹר ְל ַב ָדּהּ ָשׂ ַרף יְ ֻ
אָדם ִהכּוּ ְל ִפי
וְ ַה ְבּ ֵה ָמה ָבּ ְזזוּ ָל ֶהם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַרק ֶאת ָכּל ָה ָ
אוֹתם לֹא ִה ְשׁ ִאירוּ ָכּל נְ ָשׁ ָמהַ (15) :כּ ֲא ֶשׁר
ֶח ֶרב ַעד ִה ְשׁ ִמ ָדם ָ
ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ ֵכּן ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶאת יְ ֻ
הוֹשׁ ַע | וְ ֵכן ָע ָשׂה
הוֹשׁ ַע לֹא ֵה ִסיר ָדּ ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה(16) :
יְ ֻ
אָרץ ַהזֹּאת ָה ָהר וְ ֶאת ָכּל ַה ֶנּגֶב וְ ֵאת ָכּל
הוֹשׁ ַע ֶאת ָכּל ָה ֶ
וַיִּ ַקּח יְ ֻ
ֲר ָבה | וְ ֶאת ַהר יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶא ֶרץ ַהגּ ֶֹשׁן וְ ֶאת ַה ְשּׁ ֵפ ָלה וְ ֶאת ָהע ָ
עוֹלה ֵשׂ ִעיר וְ ַעד ַבּ ַעל גָּד
וּשׁ ֵפ ָלתֹהִ (17) :מן ָה ָהר ֶה ָח ָלק ָה ֶ
ְ
יהם ָל ַכד ַו ַיּ ֵכּם
ְבּ ִב ְק ַעת ַה ְלּ ָבנוֹן ַתּ ַחת ַהר ֶח ְרמוֹן | וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאת ָכּל ַה ְמּ ָל ִכים
ָמים ַר ִבּים ָע ָשׂה יְ ֻ
יתם (18) :י ִ
וַיְ ִמ ֵ
ימה ֶאל ְבּנֵי
ָה ֵא ֶלּה ִמ ְל ָח ָמה (19) :לֹא ָהיְ ָתה ִעיר ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְל ִתּי ַה ִחוִּ י י ְֹשׁ ֵבי ִג ְבעוֹן | ֶאת ַהכֹּל ָל ְקחוּ ַב ִמּ ְל ָח ָמה:
)ִ (20כּי ֵמ ֵאת יְ הוָה ָהיְ ָתה ְל ַחזֵּק ֶאת ִל ָבּם ִל ְק ַראת ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ימם ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ָל ֶהם ְתּ ִחנָּה | ִכּי
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ַען ַה ֲח ִר ָ
ַו ָיּבֹא
ידם ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה(21) :
ְל ַמ ַען ַה ְשׁ ִמ ָ
ָקים ִמן ָה ָהר ִמן ֶח ְברוֹן ִמן
ַכ ֵרת ֶאת ָה ֲענ ִ
הוֹשׁ ַע ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַויּ ְ
יְ ֻ
יהם
וּמכֹּל ַהר יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִעם ָע ֵר ֶ
הוּדה ִ
וּמכֹּל ַהר יְ ָ
ְדּ ִבר ִמן ֲענָב ִ
ָקים ְבּ ֶא ֶרץ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
נוֹתר ֲענ ִ
הוֹשׁ ַע (22) :לֹא ַ
ימם יְ ֻ
ֶה ֱח ִר ָ
וּב ְ
ַרק ְבּ ַעזָּה ְבּגַת ְ
הוֹשׁ ַע ֶאת ָכּל
אַשׁדּוֹד נִ ְשׁאָרוּ (23) :וַיִּ ַקּח יְ ֻ
ַח ָלה
הוֹשׁ ַע ְלנ ֲ
אָרץ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה וַיִּ ְתּנָהּ יְ ֻ
ָה ֶ
אָרץ ָשׁ ְק ָטה ִמ ִמּ ְל ָח ָמה:
יהם | וְ ָה ֶ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ַמ ְח ְלק ָֹתם ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
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אַר ָצם
אָרץ ֲא ֶשׁר ִהכּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְרשׁוּ ֶאת ְ
) (1וְ ֵא ֶלּה ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
אַרנוֹן ַעד ַהר ֶח ְרמוֹן וְ ָכל
ַחל ְ
ַר ֵדּן ִמ ְז ְר ָחה ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ִמנּ ַ
ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
יּוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן |
ֲר ָבה ִמ ְז ָר ָחהִ (2) :סיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ַה ֵ
ָהע ָ
ַח ִצי
ַחל ו ֲ
תוֹך ַהנּ ַ
אַרנוֹן וְ ְ
ַחל ְ
ֲרוֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת נ ַ
מ ֵֹשׁל ֵמע ֵ
ֲר ָבה ַעד יָם
ַחל ְגּבוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן (3) :וְ ָהע ָ
ַה ִגּ ְל ָעד וְ ַעד ַיבֹּק ַהנּ ַ
ֲר ָבה יָם ַה ֶמּ ַלח ִמ ְז ָר ָחה ֶדּ ֶר ְך ֵבּית
ִכּנְ רוֹת ִמ ְז ָר ָחה וְ ַעד יָם ָהע ָ
וּגבוּל עוֹג ֶמ ֶל ְך
אַשׁדּוֹת ַה ִפּ ְסגָּהְ (4) :
ימן ַתּ ַחת ְ
וּמ ֵתּ ָ
ַהיְ ִשׁמוֹת | ִ
וּב ֶא ְד ֶר ִעי(5) :
יּוֹשׁב ְבּ ַע ְשׁ ָתּרוֹת ְ
ֶתר ָה ְר ָפ ִאים | ַה ֵ
ַה ָבּ ָשׁן ִמיּ ֶ

שׁוּרי
וּב ָכל ַה ָבּ ָשׁן ַעד ְגּבוּל ַה ְגּ ִ
וּב ַס ְל ָכה ְ
וּמ ֵֹשׁל ְבּ ַהר ֶח ְרמוֹן ְ
ַח ִצי ַה ִגּ ְל ָעד ְגּבוּל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן (6) :מ ֶֹשׁה
ֲכ ִתי | ו ֲ
וְ ַה ַמּע ָ
ֶע ֶבד יְ הוָה ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהכּוּם | וַיִּ ְתּנָהּ מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה יְ ֻר ָשּׁה
אָרץ
ַשּׁה (7) :וְ ֵא ֶלּה ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
ָדי וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
ֻאוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
ָלר ֵ
ָמּה ִמ ַבּ ַעל גָּד
ַר ֵדּן י ָ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
הוֹשׁ ַע ְ
ֲא ֶשׁר ִה ָכּה יְ ֻ
ְבּ ִב ְק ַעת ַה ְלּ ָבנוֹן וְ ַעד ָה ָהר ֶה ָח ָלק ָהע ֶֹלה ֵשׂ ִע ָ
הוֹשׁ ַע
ירה | וַיִּ ְתּנָהּ יְ ֻ
וּב ֲע ָר ָבה
וּב ְשּׁ ֵפ ָלה ָ
ֻשּׁה ְכּ ַמ ְח ְלק ָֹתםָ (8) :בּ ָהר ַ
ְל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ר ָ
וּב ֶנּגֶב | ַה ִח ִתּי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ְפּ ִר ִזּי
וּב ִמּ ְד ָבּר ַ
וּב ֲא ֵשׁדוֹת ַ
ָ
בוּסיֶ (9) :מ ֶל ְך יְ ִריחוֹ ֶא ָחד | ֶמ ֶל ְך ָה ַעי ֲא ֶשׁר ִמ ַצּד
ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
רוּשׁ ַלִם ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ֶח ְברוֹן ֶא ָחד:
ֵבּית ֵאל ֶא ָחדֶ (10) :מ ֶל ְך יְ ָ
ַרמוּת ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ָל ִכישׁ ֶא ָחדֶ (12) :מ ֶל ְך ֶע ְגלוֹן ֶא ָחד
)ֶ (11מ ֶל ְך י ְ
ֶדר ֶא ָחדֶ (14) :מ ֶל ְך
ֶמ ֶל ְך ֶגּזֶר ֶא ָחדֶ (13) :מ ֶל ְך ְדּ ִבר ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך גּ ֶ
ָח ְר ָמה ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ע ָ
ֲרד ֶא ָחדֶ (15) :מ ֶל ְך ִל ְבנָה ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ֲע ֻד ָלּם
ֶא ָחדֶ (16) :מ ֶל ְך ַמ ֵקּ ָדה ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ֵבּית ֵאל ֶא ָחדֶ (17) :מ ֶל ְך
פּוּח ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ֵח ֶפר ֶא ָחדֶ (18) :מ ֶל ְך ֲא ֵפק ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ַל ָשּׁרוֹן
ַתּ ַ
ֶא ָחדֶ (19) :מ ֶל ְך ָמדוֹן ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ָחצוֹר ֶא ָחדֶ (20) :מ ֶל ְך
ַך ֶא ָחד
אַכ ָשׁף ֶא ָחדֶ (21) :מ ֶל ְך ַתּ ְענ ְ
ִשׁ ְמרוֹן ְמראוֹן ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ְ
ֳעם ַל ַכּ ְר ֶמל
ֶמ ֶל ְך ְמ ִגדּוֹ ֶא ָחדֶ (22) :מ ֶל ְך ֶק ֶדשׁ ֶא ָחד ֶמ ֶל ְך ָי ְקנ ָ
ָפת דּוֹר ֶא ָחד | ֶמ ֶל ְך גּוֹיִ ם ְל ִג ְלגָּל ֶא ָחד:
ֶא ָחדֶ (23) :מ ֶל ְך דּוֹר ְלנ ַ
)ֶ (24מ ֶל ְך ִתּ ְר ָצה ֶא ָחד | ָכּל ְמ ָל ִכים ְשׁל ִֹשׁים וְ ֶא ָחד:
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ָקנְ ָתּה
אַתּה ז ַ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו ָ
ָמים | ַויּ ֶ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
יהוֹשׁ ַע ז ֵ
) (1וִ ֻ
ָמים וְ ָה ֶ
את ַביּ ִ
ָבּ ָ
אָרץ נִ ְשׁ ֲא ָרה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ְל ִר ְשׁ ָתּהּ (2) :זֹאת
שׁוּריִ (3) :מן
אָרת | ָכּל ְגּ ִלילוֹת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ָכל ַה ְגּ ִ
אָרץ ַהנִּ ְשׁ ֶ
ָה ֶ
ַה ִשּׁיחוֹר ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ְגּבוּל ֶע ְקרוֹן ָצפוֹנָה ַל ְכּ ַנעֲנִ י
אַשׁ ִ
ָתי וְ ָה ְ
ֵתּ ָח ֵשׁב | ֲח ֵמ ֶשׁת ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָה ַעזּ ִ
דּוֹדי ָה ֶא ְשׁ ְקלוֹנִ י
וּמ ָע ָרה
ימן ָכּל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ְ
ַה ִגּ ִתּי וְ ָה ֶע ְקרוֹנִ י וְ ָה ַעוִּ יםִ (4) :מ ֵתּ ָ
אָרץ
ֲא ֶשׁר ַל ִצּידֹנִ ים ַעד ֲא ֵפ ָקה | ַעד ְגּבוּל ָה ֱאמ ִֹרי (5) :וְ ָה ֶ
ַה ִגּ ְב ִלי וְ ָכל ַה ְלּ ָבנוֹן ִמ ְז ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמ ַבּ ַעל גָּד ַתּ ַחת ַהר ֶח ְרמוֹן |
ַעד ְלבוֹא ֲח ָמתָ (6) :כּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ָהר ִמן ַה ְלּ ָבנוֹן ַעד ִמ ְשׂ ְרפֹת
ישׁם ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַרק ַה ִפּ ֶל ָה
אוֹר ֵ
ַמיִ ם ָכּל ִצידֹנִ ים אָנ ִֹכי ִ
אָרץ
יך (7) :וְ ַע ָתּה ַח ֵלּק ֶאת ָה ֶ
ית ָ
ַח ָלה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּנ ֲ

ַשּׁה(8) :
ַח ִצי ַה ֵשּׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
ַח ָלה ְל ִת ְשׁ ַעת ַה ְשּׁ ָב ִטים | ו ֲ
ַהזֹּאת ְבּנ ֲ
ָתן ָל ֶהם מ ֶֹשׁה
ַח ָל ָתם | ֲא ֶשׁר נ ַ
ָדי ָל ְקחוּ נ ֲ
ראוּבנִ י וְ ַהגּ ִ
ִעמּוֹ ָה ֵ
ַר ֵדּן ִמ ְז ָר ָחה ַכּ ֲא ֶשׁר נ ַ
ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ָתן ָל ֶהם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה(9) :
ַחל
וֹך ַהנּ ַ
אַרנוֹן וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ְבּת ְ
ַחל ְ
ֲרוֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת נ ַ
ֵמע ֵ
יד ָבא ַעד ִדּיבוֹן (10) :וְ כֹל ָע ֵרי ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך
וְ ָכל ַה ִמּישֹׁר ֵמ ְ
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן | ַעד ְגּבוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן (11) :וְ ַה ִגּ ְל ָעד
ֲכ ִתי וְ כֹל ַהר ֶח ְרמוֹן וְ ָכל ַה ָבּ ָשׁן ַעד ַס ְל ָכה:
שׁוּרי וְ ַה ַמּע ָ
וּגבוּל ַה ְגּ ִ
ְ
)ָ (12כּל ַמ ְמ ְלכוּת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך ְבּ ַע ְשׁ ָתּרוֹת וּ ְב ֶא ְד ֶר ִעי |
ַכּם מ ֶֹשׁה ַויּ ִֹר ֵשׁם (13) :וְ לֹא
ֶתר ָה ְר ָפ ִאים ַויּ ֵ
הוּא נִ ְשׁאַר ִמיּ ֶ
ֵשׁב ְגּשׁוּר
ֲכ ִתי | ַויּ ֶ
שׁוּרי וְ ֶאת ַה ַמּע ָ
הוֹרישׁוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ְגּ ִ
ִ
וּמע ָ
ַ
ֲכת ְבּ ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהַ (14) :רק ְל ֵשׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י לֹא
ַח ָלתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ַח ָלה | ִא ֵשּׁי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא נ ֲ
ָתן נ ֲ
נַ
אוּבן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (16) :וַיְ ִהי
לוֹ (15) :וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי ְר ֵ
ַחל ְ
אַרנוֹן וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר
ֲרוֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת נ ַ
ָל ֶהם ַה ְגּבוּל ֵמע ֵ
יה
יד ָבאֶ (17) :ח ְשׁבּוֹן וְ ָכל ָע ֶר ָ
ַחל וְ ָכל ַה ִמּישֹׁר ַעל ֵמ ְ
תוֹך ַהנּ ַ
ְבּ ְ
ַה ָצה
וּבית ַבּ ַעל ְמעוֹן (18) :וְ י ְ
וּבמוֹת ַבּ ַעל ֵ
ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּישֹׁר | ִדּיבוֹן ָ
ָתיִ ם וְ ִשׂ ְב ָמה וְ ֶצ ֶרת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַהר
וּמ ָפ ַעת (19) :וְ ִק ְרי ַ
וּק ֵדמֹת ֵ
ְ
וּבית ַהיְ ִשׁמוֹת(21) :
אַשׁדּוֹת ַה ִפּ ְסגָּה ֵ
וּבית ְפּעוֹר וְ ְ
ָה ֵע ֶמקֵ (20) :
וְ כֹל ָע ֵרי ַה ִמּישֹׁר וְ ָכל ַמ ְמ ְלכוּת ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך
יאי ִמ ְדיָן ֶאת ֱאוִ י
ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן | ֲא ֶשׁר ִה ָכּה מ ֶֹשׁה אֹתוֹ וְ ֶאת נְ ִשׂ ֵ
יכי ִסיחוֹן י ְֹשׁ ֵבי
וְ ֶאת ֶר ֶקם וְ ֶאת צוּר וְ ֶאת חוּר וְ ֶאת ֶר ַבע נְ ִס ֵ
אָרץ (22) :וְ ֶאת ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ַה ֵ
ָה ֶ
קּוֹסם | ָה ְרגוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּגבוּל |
ַר ֵדּן ְ
אוּבן ַהיּ ְ
יהם (23) :וַיְ ִהי ְגּבוּל ְבּנֵי ְר ֵ
ַבּ ֶח ֶרב ֶאל ַח ְל ֵל ֶ
יהן:
אוּבן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ֶה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ַח ַלת ְבּנֵי ְר ֵ
זֹאת נ ֲ
) (24וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ְל ַמ ֵטּה גָד ִל ְבנֵי גָד ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (25) :וַיְ ִהי
ַח ִצי ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן | ַעד
ַעזֵר וְ ָכל ָע ֵרי ַה ִגּ ְל ָעד ו ֲ
ָל ֶהם ַה ְגּבוּל י ְ
ֲרוֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַר ָבּהֵ (26) :
וּמ ֶח ְשׁבּוֹן ַעד ָר ַמת ַה ִמּ ְצ ֶפּה
ע ֵ
וּב ֵע ֶמק ֵבּית ָה ָרם
וּמ ַמּ ֲחנַיִ ם ַעד ְגּבוּל ִל ְד ִברָ (27) :
וּבטֹנִ ים | ִ
ְ
ֶתר ַמ ְמ ְלכוּת ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן
וּבית נִ ְמ ָרה וְ ֻסכּוֹת וְ ָצפוֹן י ֶ
ֵ
ֶרת ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַר ֵדּן ְ
ַהיּ ְ
ַר ֵדּן ִמ ְז ָר ָחה(28) :
וּגבֻל | ַעד ְק ֵצה יָם ִכּנּ ֶ
יהם (29) :וַיִּ ֵתּן
ַח ַלת ְבּנֵי גָד ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ֶה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
זֹאת נ ֲ
ַשּׁה
ַשּׁה | וַיְ ִהי ַל ֲח ִצי ַמ ֵטּה ְבנֵי ְמנ ֶ
מ ֶֹשׁה ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
בוּלם ִמ ַמּ ֲחנַיִ ם ָכּל ַה ָבּ ָשׁן ָכּל
חוֹתם (30) :וַיְ ִהי ְג ָ
ָאיר ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים
ַמ ְמ ְלכוּת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן וְ ָכל ַחוֹּת י ִ

ַח ִצי ַה ִגּ ְל ָעד וְ ַע ְשׁ ָתּרוֹת וְ ֶא ְד ֶר ִעי ָע ֵרי ַמ ְמ ְלכוּת עוֹג
ִעיר (31) :ו ֲ
וֹתם:
ַשּׁה ַל ֲח ִצי ְבנֵי ָמ ִכיר ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָ
ַבּ ָבּ ָשׁן | ִל ְבנֵי ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
ַר ֵדּן יְ ִריחוֹ
)ֵ (32א ֶלּה ֲא ֶשׁר נִ ַחל מ ֶֹשׁה ְבּ ַע ְרבוֹת מוֹאָב | ֵמ ֵע ֶבר ְלי ְ
ַח ָלה | יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ָתן מ ֶֹשׁה נ ֲ
וּל ֵשׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י לֹא נ ַ
ִמ ְז ָר ָחהְ (33) :
ַח ָל ָתם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם:
יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא נ ֲ
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ָחלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָען | ֲא ֶשׁר נִ ֲחלוּ
) (1וְ ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר נ ֲ
אשׁי ֲאבוֹת ַה ַמּטּוֹת
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְ ָר ֵ
אוֹתם ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וִ ֻ
ָ
ַח ָל ָתם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה
גוֹרל נ ֲ
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (2) :בּ ַ
ַח ַלת ְשׁנֵי
ָתן מ ֶֹשׁה נ ֲ
ַח ִצי ַה ַמּ ֶטּהִ (3) :כּי נ ַ
ְל ִת ְשׁ ַעת ַה ַמּטּוֹת ו ֲ
ַח ָלה
ָתן נ ֲ
ַר ֵדּן | וְ ַל ְלוִ יִּ ם לֹא נ ַ
ַח ִצי ַה ַמּ ֶטּה ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ַה ַמּטּוֹת ו ֲ
יוֹסף ְשׁנֵי ַמטּוֹת ְמנ ֶ
ְבּ ָ
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ָריִ ם | וְ לֹא
תוֹכםִ (4) :כּי ָהיוּ ְבנֵי ֵ
יהם
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
אָרץ ִכּי ִאם ָע ִרים ָל ֶשׁ ֶבת ִ
ָתנוּ ֵח ֶלק ַל ְלוִ יִּ ם ָבּ ֶ
נְ
וּל ִקנְ ָינָםַ (5) :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ
ֵיהם ְ
ְל ִמ ְקנ ֶ
אָרץ:
ַח ְלקוּ ֶאת ָה ֶ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
ֹאמר ֵא ָליו ָכּ ֵלב ֶבּן
הוּדה ֶאל יְ הוֹ ֻשׁ ַע ַבּ ִגּ ְלגָּל ַויּ ֶ
) (6וַיִּ ְגּשׁוּ ְבנֵי יְ ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה
אַתּה י ַ
יְ ֻפנֶּה ַה ְקּנִ ִזּי | ָ
יך ְבּ ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ֵעֶ (7) :בּן
ֹדוֹת ָ
ֹדוֹתי וְ ַעל א ֶ
ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַעל א ַ
ֵע
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה אָנ ִֹכי ִבּ ְשׁל ַֹח מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה א ִֹתי ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ְ
אַחי
ָאָשׁב אֹתוֹ ָדּ ָבר ַכּ ֲא ֶשׁר ִעם ְל ָב ִבי :וְ ַ
אָרץ | ו ֵ
ְל ַרגֵּל ֶאת ָה ֶ
אַח ֵרי
אתי ֲ
ֲא ֶשׁר ָעלוּ ִע ִמּי ִה ְמ ִסיו ֶאת ֵלב ָה ָעם | וְ אָנ ִֹכי ִמ ֵלּ ִ
יְ הוָה ֱאל ָֹהי (89) :וַיִּ ָשּׁ ַבע מ ֶֹשׁה ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ִאם לֹא
ֶיך ַעד
וּל ָבנ ָ
ָה ֶ
ַח ָלה ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָדּ ְר ָכה ַר ְג ְל ָך ָבּהּ ְל ָך ִת ְהיֶה ְלנ ֲ
אַח ֵרי יְ הוָה ֱאל ָֹהי (9) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ֶה ֱחיָה
את ֲ
עוֹלם | ִכּי ִמ ֵלּ ָ
ָ
אַר ָבּ ִעים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ֵמאָז ִדּ ֶבּר
אוֹתי ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר זֶה ְ
ִ
יְ הוָה
יְ הוָה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶאל מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר |
עוֹדנִּ י
וּשׁמוֹנִ ים ָשׁנָהֶ (10) :
וְ ַע ָתּה ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַהיּוֹם ֶבּן ָח ֵמשׁ ְ
וּככ ִֹחי
ִ
ַהיּוֹם ָחזָק ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּיוֹם ְשׁל ַֹח
אוֹתי מ ֶֹשׁה ְכּכ ִֹחי אָז ְ
ָע ָתּה | ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ָל ֵצאת וְ ָלבוֹא (11) :וְ ַע ָתּה ְתּנָה ִלּי ֶאת ָה ָהר
אַתּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַביּוֹם
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא | ִכּי ָ
ָקים ָשׁם וְ ָע ִרים ְגּדֹלוֹת ְבּצֻרוֹת ַ
ַההוּא ִכּי ֲענ ִ
וֹתי
אוּלי יְ הוָה א ִ
הוֹשׁ ַע | וַיִּ ֵתּן ֶאת
הוֹר ְשׁ ִתּים ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה (12) :וַיְ ָב ְר ֵכהוּ יְ ֻ
וְ ַ

ַח ָלהַ (13) :על ֵכּן ָהיְ ָתה ֶח ְברוֹן ְל ָכ ֵלב
ֶח ְברוֹן ְל ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ְלנ ֲ
אַח ֵרי
ַען ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ֲ
ַח ָלה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | י ַ
ֶבּן יְ ֻפנֶּה ַה ְקּנִ ִזּי ְלנ ֲ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (14) :וְ ֵשׁם ֶח ְברוֹן ְל ָפנִ ים ִק ְריַת ְ
אַר ַבּע
אָרץ ָשׁ ְק ָטה ִמ ִמּ ְל ָח ָמה:
ָקים הוּא | וְ ָה ֶ
אָדם ַהגָּדוֹל ָבּ ֲענ ִ
ָה ָ
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הוּדה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ֶאל ְגּבוּל ֱאדוֹם
גּוֹרל ְל ַמ ֵטּה ְבּנֵי יְ ָ
) (1וַיְ ִהי ַה ָ
ִמ ְד ַבּר ִצן נ ְֶג ָבּה ִמ ְק ֵצה ֵת ָ
ימן (2) :וַיְ ִהי ָל ֶהם ְגּבוּל ֶנגֶב ִמ ְק ֵצה
ֲלה
ָצא ֶאל ִמ ֶנּגֶב ְל ַמע ֵ
יָם ַה ֶמּ ַלח | ִמן ַה ָלּשֹׁן ַהפֹּנֶה נ ְֶג ָבּה (3) :וְ י ָ
ֵע | וְ ָע ַבר ֶח ְצרוֹן
ַע ְק ַר ִבּים וְ ָע ַבר ִצנָה וְ ָע ָלה ִמ ֶנּגֶב ְל ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ַחל
ָצא נ ַ
ָסב ַה ַקּ ְר ָק ָעה (4) :וְ ָע ַבר ַע ְצמוֹנָה וְ י ָ
אַדּ ָרה וְ נ ַ
וְ ָע ָלה ָ
ָמּה | זֶה יִ ְהיֶה ָל ֶכם
ִמ ְצ ַריִ ם והיה ]וְ ָהיוּ קרי[ ת ְֹצאוֹת ַה ְגּבוּל י ָ
וּגבוּל ֵק ְד ָמה יָם ַה ֶמּ ַלח ַעד ְק ֵצה ַהיּ ְ
וּגבוּל
ַר ֵדּן | ְ
ְגּבוּל ֶנגֶבְ (5) :
ַר ֵדּן (6) :וְ ָע ָלה ַה ְגּבוּל ֵבּית
ִל ְפאַת ָצפוֹנָה ִמ ְלּשׁוֹן ַהיָּם ִמ ְק ֵצה ַהיּ ְ
ֲר ָבה | וְ ָע ָלה ַה ְגּבוּל ֶא ֶבן בּ ַֹהן ֶבּן
ָח ְג ָלה וְ ָע ַבר ִמ ְצּפוֹן ְל ֵבית ָהע ָ
ְר ֵ
אוּבן (7) :וְ ָע ָלה ַה ְגּבוּל ְדּ ִב ָרה ֵמ ֵע ֶמק ָעכוֹר וְ ָצפוֹנָה פֹּנֶה ֶאל
ֻמּים ֲא ֶשׁר ִמ ֶנּגֶב ַל ָנּ ַחל | וְ ָע ַבר
ֲלה ֲאד ִ
ַה ִגּ ְלגָּל ֲא ֶשׁר נ ַֹכח ְל ַמע ֵ
ַה ְגּבוּל ֶאל ֵמי ֵעין ֶשׁ ֶמשׁ וְ ָהיוּ ת ְֹצא ָֹתיו ֶאל ֵעין רֹגֵל (8) :וְ ָע ָלה
רוּשׁ ָלִם | וְ ָע ָלה
בוּסי ִמ ֶנּגֶב ִהיא יְ ָ
ַה ְגּבוּל גֵּי ֶבן ִהנֹּם ֶאל ֶכּ ֶתף ַהיְ ִ
ָמּה ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה
ַה ְגּבוּל ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי גֵי ִהנֹּם י ָ
ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים ָצפֹנָה (9) :וְ ָתאַר ַה ְגּבוּל ֵמרֹאשׁ ָה ָהר ֶאל ַמ ְעיַן
ֲלה ִהיא
ָצא ֶאל ָע ֵרי ַהר ֶע ְפרוֹן | וְ ָתאַר ַה ְגּבוּל ַבּע ָ
תּוֹח וְ י ָ
ֶפ ַ
ֵמי נ ְ
ָמּה ֶאל ַהר ֵשׂ ִעיר
ֲלה י ָ
ָסב ַה ְגּבוּל ִמ ַבּע ָ
ִק ְריַת יְ ָע ִרים (10) :וְ נ ַ
ָרד ֵבּית
וְ ָע ַבר ֶאל ֶכּ ֶתף ַהר יְ ָע ִרים ִמ ָצּפוֹנָה ִהיא ְכ ָסלוֹן | וְ י ַ
ָצא ַה ְגּבוּל ֶאל ֶכּ ֶתף ֶע ְקרוֹן ָצפוֹ ָנה
ֶשׁ ֶמשׁ וְ ָע ַבר ִתּ ְמנָה (11) :וְ י ָ
ַבנְ ֵאל | וְ ָהיוּ
ָצא י ְ
ֲלה וְ י ָ
וְ ָתאַר ַה ְגּבוּל ִשׁ ְכּרוֹנָה וְ ָע ַבר ַהר ַה ַבּע ָ
וּגבוּל | זֶה
ָמּה ַהגָּדוֹל ְ
וּגבוּל יָם ַהיּ ָ
ָמּהְ (12) :
תּ ְֹצאוֹת ַה ְגּבוּל י ָ
ָתן
וּל ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה נ ַ
הוּדה ָס ִביב ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתםְ (13) :
ְגּבוּל ְבּנֵי יְ ָ
הוּדה ֶאל ִפּי יְ הוָה ִל ֻ
תוֹך ְבּנֵי יְ ָ
אַר ַבּע
יהוֹשׁ ַע | ֶאת ִק ְריַת ְ
ֵח ֶלק ְבּ ְ
ֲא ִבי ָה ֲענָק ִהיא ֶח ְברוֹןַ (14) :ויּ ֶֹרשׁ ִמ ָשּׁם ָכּ ֵלב ֶאת ְשׁלוֹ ָשׁה ְבּנֵי
ידי ָה ֲענָק(15) :
ימן וְ ֶאת ַתּ ְל ַמי יְ ִל ֵ
ָה ֲענָק | ֶאת ֵשׁ ַשׁי וְ ֶאת ֲא ִח ַ
ַעל ִמ ָשּׁם ֶאל י ְֹשׁ ֵבי ְדּ ִבר | וְ ֵשׁם ְדּ ִבר ְל ָפנִ ים ִק ְריַת ֵס ֶפר(16) :
ַויּ ַ
ָת ִתּי לוֹ ֶאת
וּל ָכ ָדהּ | וְ נ ַ
ַכּה ֶאת ִק ְריַת ֵס ֶפר ְ
ֹאמר ָכּ ֵלב ֲא ֶשׁר י ֶ
ַויּ ֶ

יאל ֶבּן ְקנַז ֲא ִחי ָכ ֵלב |
ַע ְכ ָסה ִב ִתּי ְל ִא ָשּׁה (17) :וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ ָע ְתנִ ֵ
יתהוּ
ַתּ ִס ֵ
וַיִּ ֶתּן לוֹ ֶאת ַע ְכ ָסה ִבתּוֹ ְל ִא ָשּׁה (18) :וַיְ ִהי ְבּבוֹאָהּ ו ְ
יה ָשׂ ֶדה ו ִ
אָב ָ
ִל ְשׁאוֹל ֵמ ֵאת ִ
ֹאמר ָלהּ
ַתּ ְצנַח ֵמ ַעל ַה ֲחמוֹר | ַויּ ֶ
ֹאמר ְתּנָה ִלּי ְב ָר ָכה ִכּי ֶא ֶרץ ַה ֶנּגֶב נְ ַת ָתּנִ י
ָכּ ֵלב ַמה ָלּ ְךַ (19) :ותּ ֶ
ָת ָתּה ִלי ֻגּלֹּת ָמיִ ם | וַיִּ ֶתּן ָלהּ ֵאת ֻגּלֹּת ִע ִלּיּוֹת וְ ֵאת ֻגּלֹּת
וְ נ ַ
ַתּ ְח ִתּיּוֹת:
הוּדה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (21) :וַיִּ ְהיוּ
ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי יְ ָ
) (20זֹאת נ ֲ
הוּדה ֶאל ְגּבוּל ֱאדוֹם ַבּנּ ְֶג ָבּה |
ֶה ָע ִרים ִמ ְק ֵצה ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי יְ ָ
ַק ְב ְצ ֵאל וְ ֵע ֶדר וְ יָגוּר (22) :וְ ִקינָה וְ ִדימוֹנָה וְ ַע ְד ָע ָדה(23) :
וּב ָעלוֹת (25) :וְ ָחצוֹר
ָט ֶלם ְ
וְ ֶק ֶדשׁ וְ ָחצוֹר וְ יִ ְתנָןִ (24) :זיף ו ֶ
וּמוֹל ָדה:
ָ
וּשׁ ַמע
וּק ִריּוֹת ֶח ְצרוֹן ִהיא ָחצוֹרֲ (26) :א ָמם ְ
ֲח ַד ָתּה ְ
וּב ֵאר
שׁוּעל ְ
ַח ַצר ָ
וּבית ָפּ ֶלט (28) :ו ֲ
ַדּה וְ ֶח ְשׁמוֹן ֵ
ַח ַצר גּ ָ
) (27ו ֲ
וּב ְז ְ
ֶשׁ ַבע ִ
תּוֹלד
ָע ֶצם (30) :וְ ֶא ְל ַ
ֲלה וְ ִעיִּ ים ו ָ
יוֹתיָהַ (29) :בּע ָ
וּל ָבאוֹת
וּמ ְד ַמנָּה וְ ַסנְ ַסנָּהְ (32) :
וּכ ִסיל וְ ָח ְר ָמה (31) :וְ ִצ ְק ַלג ַ
ְ
יהן:
ָת ַשׁע וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וְ ִשׁ ְל ִחים וְ ַעיִ ן וְ ִרמּוֹן | ָכּל ָע ִרים ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ
ָנוֹח וְ ֵעין
אַשׁנָה (34) :וְ ז ַ
)ַ (33בּ ְשּׁ ֵפ ָלה | ֶא ְשׁ ָתּאוֹל וְ ָצ ְר ָעה וְ ְ
ֵקה(36) :
ֻלּם שׂוֹכֹה ַו ֲעז ָ
ַרמוּת ַו ֲעד ָ
פּוּח וְ ָה ֵעינָם (35) :י ְ
גַּנִּ ים ַתּ ַ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה
וּג ֵדר ָֹתיִ ם | ָע ִרים ְ
יתיִ ם וְ ַה ְגּ ֵד ָרה ְ
ֲד ַ
ֲריִ ם ַוע ִ
וְ ַשׁע ַ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וּמ ְג ַדּל גָּד (38) :וְ ִד ְל ָען וְ ַה ִמּ ְצ ֶפּה
ַח ָד ָשׁה ִ
יהןְ (37) :צנָן ו ֲ
וּב ְצ ַקת וְ ֶע ְגלוֹן (40) :וְ ַכבּוֹן וְ ַל ְח ָמס
ָק ְת ֵאלָ (39) :ל ִכישׁ ָ
וְ י ְ
וּמ ֵקּ ָדה | ָע ִרים ֵשׁשׁ
ֲמה ַ
וּג ֵדרוֹת ֵבּית ָדּגוֹן וְ ַנע ָ
וְ ִכ ְת ִלישְׁ (41) :
יהן:
ֶע ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָע ֶתר וְ ָע ָשׁן (43) :וְ יִ ְפ ָתּח
)ִ (42ל ְבנָה ו ֶ
אשׁה | ָע ִרים ֵתּ ַשׁע
וּמ ֵר ָ
אַכ ִזיב ָ
ילה וְ ְ
וּק ִע ָ
אַשׁנָה וּנְ ִציבְ (44) :
וְ ְ
ָמּה |
יהֵ (46) :מ ֶע ְקרוֹן ָוי ָ
ַח ֵצ ֶר ָ
יה ו ֲ
וּבנ ֶֹת ָ
יהןֶ (45) :ע ְקרוֹן ְ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יה
נוֹת ָ
אַשׁדּוֹד ְבּ ֶ
יהןְ (47) :
אַשׁדּוֹד וְ ַח ְצ ֵר ֶ
כֹּל ֲא ֶשׁר ַעל יַד ְ
ַחל ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ַהיָּם הגבול
יה ַעד נ ַ
ַח ֵצ ֶר ָ
יה ו ֲ
נוֹת ָ
יה ַעזָּה ְבּ ֶ
ַח ֵצ ֶר ָ
וֲ
ַתּיר וְ שׂוֹכֹה(49) :
וּב ָהר | ָשׁ ִמיר וְ י ִ
וּגבוּלָ (48) :
] ַהגָּדוֹל קרי[ ְ
וְ ַדנָּה וְ ִק ְריַת ַסנָּה ִהיא ְד ִברַ (50) :ו ֲענָב וְ ֶא ְשׁ ְתּמֹה וְ ָענִ ים(51) :
יהןֲ (52) :א ַרב
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וְ גֹ ֶשׁן וְ חֹלֹן וְ ִגלֹה | ָע ִרים ַ
ַא ֵפ ָקה:
פּוּח ו ֲ
וּבית ַתּ ַ
רוּמה וְ ֶא ְשׁ ָען (53) :וינים ]וְ יָנוּם קרי[ ֵ
וְ ָ
) (54וְ ֻח ְמ ָטה וְ ִק ְריַת ְ
אַר ַבּע ִהיא ֶח ְברוֹן וְ ִציעֹר | ָע ִרים ֵתּ ַשׁע
יוּטּה (56) :וְ יִ ְז ְר ֶעאל
יהןָ (55) :מעוֹן ַכּ ְר ֶמל ו ִָזיף וְ ָ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָנוֹחַ (57) :ה ַקּיִ ן ִגּ ְב ָעה וְ ִת ְמנָה | ָע ִרים ֶע ֶשׂר
ָק ְד ָעם וְ ז ַ
וְ י ְ
וּבית
ֲרת ֵ
וּמע ָ
וּגדוֹרַ (59) :
יהןַ (58) :ח ְלחוּל ֵבּית צוּר ְ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ

יהןִ (60) :ק ְריַת ַבּ ַעל ִהיא
עֲנוֹת וְ ֶא ְל ְתּקֹן | ָע ִרים ֵשׁשׁ וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יהןַ (61) :בּ ִמּ ְד ָבּר |
ִק ְריַת יְ ָע ִרים וְ ָה ַר ָבּה | ָע ִרים ְשׁ ַתּיִ ם וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ֲר ָבה ִמ ִדּין ְ
ֵבּית ָהע ָ
וּס ָכ ָכה (62) :וְ ַהנִּ ְב ָשׁן וְ ִעיר ַה ֶמּ ַלח וְ ֵעין ֶגּ ִדי |
רוּשׁ ַלִם לֹא
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
בוּסי ְ
יהן (63) :וְ ֶאת ַהיְ ִ
ָע ִרים ֵשׁשׁ וְ ַח ְצ ֵר ֶ
בוּסי ֶאת ְבּנֵי
ֵשׁב ַהיְ ִ
ישׁם | ַויּ ֶ
הוֹר ָ
הוּדה ְל ִ
ָכלוּ קרי[ ְבנֵי יְ ָ
יוכלו ]י ְ
ירוּשׁ ַלִם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
הוּדה ִבּ ָ
יְ ָ
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ַר ֵדּן יְ ִריחוֹ ְל ֵמי יְ ִריחוֹ ִמ ְז ָר ָחה |
יוֹסף ִמיּ ְ
גּוֹרל ִל ְבנֵי ֵ
ֵצא ַה ָ
)ַ (1ויּ ֵ
ָצא ִמ ֵבּית ֵאל לוּזָה |
יריחוֹ ָבּ ָהר ֵבּית ֵאל (2) :וְ י ָ
ַה ִמּ ְד ָבּר ע ֶֹלה ִמ ִ
אַר ִכּי ע ָ
וְ ָע ַבר ֶאל ְגּבוּל ָה ְ
ַפ ֵל ִטי
ָמּה ֶאל ְגּבוּל ַהיּ ְ
ָרד י ָ
ֲטרוֹת (3) :וְ י ַ
ַעד ְגּבוּל ֵבּית חוֹרֹן ַתּ ְחתּוֹן וְ ַעד ָגּזֶר | וְ ָהיוּ תצאתו ]ת ְֹצא ָֹתיו
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ָריִ ם (5) :וַיְ ִהי ְגּבוּל
יוֹסף ְמנ ֶ
ָמּה (4) :וַיִּ נְ ֲחלוּ ְבנֵי ֵ
קרי[ י ָ
ַח ָל ָתם ִמ ְז ָר ָחה ַע ְטרוֹת
ְבּנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | וַיְ ִהי ְגּבוּל נ ֲ
ָמּה ַה ִמּ ְכ ְמ ָתת
ָצא ַה ְגּבוּל ַהיּ ָ
אַדּר ַעד ֵבּית חוֹרֹן ֶע ְליוֹן (6) :וְ י ָ
ָ
ָסב ַה ְגּבוּל ִמ ְז ָר ָחה ַתּ ֲאנַת ִשׁלֹה | וְ ָע ַבר אוֹתוֹ ִמ ִמּ ְז ַרח
ִמ ָצּפוֹן וְ נ ַ
ָצא
יריחוֹ וְ י ָ
וּפגַע ִבּ ִ
ֲר ָתה | ָ
ֲטרוֹת וְ ַנע ָ
ָנוֹחה ע ָ
ָרד ִמיּ ָ
ָנוֹחה (7) :וְ י ַ
י ָ
ַחל ָקנָה וְ ָהיוּ ת ְֹצאֹ ָתיו
ָמּה נ ַ
ֵל ְך ַה ְגּבוּל י ָ
פּוּח י ֵ
ַר ֵדּןִ (8) :מ ַתּ ַ
ַהיּ ְ
ָמּה | זֹאת נ ֲ
ַהיּ ָ
ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (9) :וְ ֶה ָע ִרים
ַשּׁה | ָכּל ֶה ָע ִרים
ַח ַלת ְבּנֵי ְמנ ֶ
תוֹך נ ֲ
ַה ִמּ ְב ָדּלוֹת ִל ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ְבּ ְ
ֵשׁב
יּוֹשׁב ְבּ ָגזֶר | ַויּ ֶ
הוֹרישׁוּ ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ֵ
יהן (10) :וְ לֹא ִ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ְבּ ֶק ֶרב ֶא ְפ ַריִ ם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה וַיְ ִהי ְל ַמס ע ֵֹבד:
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יוֹסף | ְל ָמ ִכיר
ַשּׁה ִכּי הוּא ְבּכוֹר ֵ
גּוֹרל ְל ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
) (1וַיְ ִהי ַה ָ
ְבּכוֹר ְמנ ֶ
ַשּׁה ֲא ִבי ַה ִגּ ְל ָעד ִכּי הוּא ָהיָה ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה ַויְ ִהי לוֹ
נּוֹת ִרים ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם
ַשּׁה ַה ָ
ַה ִגּ ְל ָעד וְ ַה ָבּ ָשׁן (2) :וַיְ ִהי ִל ְבנֵי ְמנ ֶ
יאל וְ ִל ְבנֵי ֶשׁ ֶכם וְ ִל ְבנֵי
אַשׂ ִר ֵ
יעזֶר וְ ִל ְבנֵי ֵח ֶלק וְ ִל ְבנֵי ְ
ִל ְבנֵי ֲא ִב ֶ
יוֹסף ַה ְזּ ָכ ִרים
ֵח ֶפר וְ ִל ְבנֵי ְשׁ ִמ ָ
ַשּׁה ֶבּן ֵ
ידע | ֵא ֶלּה ְבּנֵי ְמנ ֶ
ַשּׁה
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (3) :וְ ִל ְצ ָל ְפ ָחד ֶבּן ֵח ֶפר ֶבּן ִגּ ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
לֹא ָהיוּ לוֹ ָבּנִ ים ִכּי ִאם ָבּנוֹת | וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה
ַתּ ְק ַר ְבנָה ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן
וְ נ ָֹעה ָח ְג ָלה ִמ ְל ָכּה וְ ִת ְר ָצה (4) :ו ִ

יאים ֵלאמֹר יְ הוָה ִצוָּה ֶאת
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְ ִל ְפנֵי ַהנְּ ִשׂ ִ
וְ ִל ְפנֵי יְ ֻ
אַחינוּ | וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֶאל ִפּי יְ הוָה
וֹך ֵ
ַח ָלה ְבּת ְ
מ ֶֹשׁה ָל ֶתת ָלנוּ נ ֲ
ַשּׁה ע ָ
יהן (5) :וַיִּ ְפּלוּ ַח ְב ֵלי ְמנ ֶ
תוֹך ֲא ֵחי ֲא ִב ֶ
ַח ָלה ְבּ ְ
נֲ
ֲשׂ ָרה | ְל ַבד
ַשּׁה
ַר ֵדּןִ (6) :כּי ְבּנוֹת ְמנ ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד וְ ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ַשּׁה
תוֹך ָבּנָיו | וְ ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי ְמנ ֶ
ַח ָלה ְבּ ְ
ָחלוּ נ ֲ
נֲ
ַה ָ
אָשׁר ַה ִמּ ְכ ְמ ָתת ֲא ֶשׁר ַעל ְפּ ֵני
ַשּׁה ֵמ ֵ
נּוֹת ִרים (7) :וַיְ ִהי ְגבוּל ְמנ ֶ
ַשּׁה
פּוּחִ (8) :ל ְמנ ֶ
ָמין ֶאל י ְֹשׁ ֵבי ֵעין ַתּ ַ
ְשׁ ֶכם | וְ ָה ַל ְך ַה ְגּבוּל ֶאל ַהיּ ִ
ַשּׁה ִל ְבנֵי ֶא ְפ ָריִ ם(9) :
פּוּח ֶאל ְגּבוּל ְמנ ֶ
פּוּח | וְ ַת ַ
ָהיְ ָתה ֶא ֶרץ ַתּ ַ
תוֹך
ַחל ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ֶא ְפ ַריִ ם ְבּ ְ
ַחל ָקנָה נ ְֶג ָבּה ַלנּ ַ
ָרד ַה ְגּבוּל נ ַ
וְ י ַ
ַחל וַיְ ִהי ת ְֹצא ָֹתיו ַה ָיּ ָמּה:
ַשּׁה ִמ ְצּפוֹן ַלנּ ַ
וּגבוּל ְמנ ֶ
ַשּׁה | ְ
ָע ֵרי ְמנ ֶ
) (10נ ְֶג ָבּה ְל ֶא ְפ ַריִ ם וְ ָצפוֹנָה ִל ְמנ ֶ
אָשׁר
וּב ֵ
ַשּׁה וַיְ ִהי ַהיָּם ְגּבוּלוֹ | ְ
ַשּׁה ְבּיִ ָשּׂש ָכר
שכר ִמ ִמּ ְז ָרח (11) :וַיְ ִהי ִל ְמנ ֶ
וּביִ ָשּׂ ָ
יִ ְפ ְגּעוּן ִמ ָצּפוֹן ְ
יה וְ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי דֹאר
נוֹת ָ
וּב ֶ
יה וְ יִ ְב ְל ָעם ְ
נוֹת ָ
וּב ֶ
אָשׁר ֵבּית ְשׁאָן ְ
וּב ֵ
ְ
וּבנ ֶֹת ָ
יה וְ י ְֹשׁ ֵבי ֵעין דֹּר ְ
יה וְ י ְֹשׁ ֵבי
וּבנ ֶֹת ָ
ַך ְ
יה וְ י ְֹשׁ ֵבי ַת ְענ ְ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ְ
ַשּׁה
ָכלוּ ְבּנֵי ְמנ ֶ
ָפת (12) :וְ לֹא י ְ
יה | ְשׁל ֶֹשׁת ַהנּ ֶ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ְמ ִגדּוֹ ְ
אָרץ
ַיּוֹאל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ
הוֹרישׁ ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה | ו ֶ
ְל ִ
ַהזֹּאת (13) :וַיְ ִהי ִכּי ָח ְזקוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְתּנוּ ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָל ַמס
הוֹשׁ ַע
יוֹסף ֶאת יְ ֻ
) (14וַיְ ַד ְבּרוּ ְבּנֵי ֵ
הוֹרישׁוֹ:
הוֹרשׁ לֹא ִ
| וְ ֵ
גּוֹרל ֶא ָחד וְ ֶח ֶבל ֶא ָחד ַו ֲאנִ י ַעם
דּוּע נ ַ
ֵלאמֹר | ַמ ַ
ַח ָלה ָ
ָת ָתּה ִלּי נ ֲ
הוֹשׁ ַע
יהם יְ ֻ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָרב ַעד ֲא ֶשׁר ַעד כֹּה ֵבּ ְר ַכנִ י יְ הוָהַ (15) :ויּ ֶ
את ְל ָך ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ ַה ְפּ ִר ִזּי
וּב ֵר ָ
ַע ָרה ֵ
ֲלה ְל ָך ַהיּ ְ
אַתּה ע ֵ
ִאם ַעם ַרב ָ
יוֹסף לֹא
ֹאמרוּ ְבּנֵי ֵ
וְ ָה ְר ָפ ִאים | ִכּי אָץ ְל ָך ַהר ֶא ְפ ָריִ םַ (16) :ויּ ְ
יִ ָמּ ֵצא ָלנוּ ָה ָהר | וְ ֶר ֶכב ַבּ ְרזֶל ְבּ ָכל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַהיּ ֵֹשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ָה ֵע ֶמק
יה וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶמק יִ ְז ְר ֶעאל(17) :
נוֹת ָ
וּב ֶ
ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית ְשׁאָן ְ
ַשּׁה ֵלאמֹר | ַעם ַרב
יוֹסף ְל ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִל ְמנ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ֵבּית ֵ
ֹאמר יְ ֻ
ַויּ ֶ
גּוֹרל ֶא ָחדִ (18) :כּי ַהר יִ ְהיֶה
אַתּה וְ כ ַֹח גָּדוֹל ָל ְך לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ָ
ָ
תוֹרישׁ ֶאת
וּב ֵראתוֹ וְ ָהיָה ְל ָך תּ ְֹצא ָֹתיו | ִכּי ִ
ַער הוּא ֵ
ָלּ ְך ִכּי י ַ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ִכּי ֶר ֶכב ַבּ ְרזֶל לוֹ ִכּי ָחזָק הוּא:
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ַשׁ ִכּינוּ ָשׁם ֶאת א ֶֹהל
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁלֹה ַויּ ְ
) (1וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ָכּל ע ַ
ָתרוּ ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר
אָרץ נִ ְכ ְבּ ָשׁה ִל ְפנֵי ֶהם (2) :וַיִּ וּ ְ
מוֹעד | וְ ָה ֶ
ֵ
הוֹשׁ ַע ֶאל
ֹאמר יְ ֻ
ַח ָל ָתם | ִשׁ ְב ָעה ְשׁ ָב ִטיםַ (3) :ויּ ֶ
לֹא ָח ְלקוּ ֶאת נ ֲ

אָרץ
אַתּם ִמ ְת ַר ִפּים ָלבוֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַעד אָנָה ֶ
יכםָ (4) :הבוּ ָל ֶכם ְשׁל ָֹשׁה
בוֹת ֶ
ָתן ָל ֶכם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ָקמוּ וְ יִ ְת ַה ְלּכוּ ָב ֶ
ֲאנ ִ
אָרץ וְ יִ ְכ ְתּבוּ
ָשׁים ַל ָשּׁ ֶבט | וְ ֶא ְשׁ ָל ֵחם וְ י ֻ
ַח ָל ָתם וְ ָיבֹאוּ ֵא ָלי (5) :וְ ִה ְת ַח ְלּקוּ א ָֹתהּ ְל ִשׁ ְב ָעה
אוֹתהּ ְל ִפי נ ֲ
ָ
ַע ְמדוּ ַעל
יוֹסף י ַ
וּבית ֵ
הוּדה ַי ֲעמֹד ַעל ְגּבוּלוֹ ִמ ֶנּגֶב ֵ
ֲח ָל ִקים | יְ ָ
ְגּ ָ
אָרץ ִשׁ ְב ָעה ֲח ָל ִקים
אַתּם ִתּ ְכ ְתּבוּ ֶאת ָה ֶ
בוּלם ִמ ָצּפוֹן (6) :וְ ֶ
גּוֹרל פֹּה ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ:
יתי ָל ֶכם ָ
ָר ִ
אתם ֵא ַלי ֵהנָּה | וְ י ִ
ַה ֵב ֶ
וֲ
ַח ָלתוֹ | וְ גָד
)ִ (7כּי ֵאין ֵח ֶלק ַל ְלוִ יִּ ם ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי ְכ ֻהנַּת יְ הוָה נ ֲ
ַר ֵדּן
ַח ָל ָתם ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ַשּׁה ָל ְקחוּ נ ֲ
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
אוּבן ו ֲ
וּר ֵ
ְ
ָשׁים
ָקמוּ ָה ֲאנ ִ
ָתן ָל ֶהם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָהַ (8) :ויּ ֻ
ִמ ְז ָר ָחה ֲא ֶשׁר נ ַ
אָרץ ֵלאמֹר ְלכוּ
ֵלכוּ | וַיְ ַצו יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֶאת ַהה ְֹל ִכים ִל ְכתֹּב ֶאת ָה ֶ
ַויּ ֵ
יך ָל ֶכם
אַשׁ ִל ְ
אוֹתהּ וְ שׁוּבוּ ֵא ַלי וּפֹה ְ
אָרץ וְ ִכ ְתבוּ ָ
וְ ִה ְת ַה ְלּכוּ ָב ֶ
אָרץ
ַע ְברוּ ָב ֶ
ָשׁים ַויּ ַ
ֵלכוּ ָה ֲאנ ִ
גּוֹרל ִל ְפנֵי יְ הוָה ְבּ ִשׁלֹהַ (9) :ויּ ְ
ָ
הוֹשׁ ַע
בוּה ֶל ָע ִרים ְל ִשׁ ְב ָעה ֲח ָל ִקים ַעל ֵס ֶפר | ַו ָיּבֹאוּ ֶאל יְ ֻ
וַיִּ ְכ ְתּ ָ
גּוֹרל ְבּ ִשׁלֹה ִל ְפנֵי
הוֹשׁ ַע ָ
ַשׁ ֵל ְך ָל ֶהם יְ ֻ
ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ִשׁלֹהַ (10) :ויּ ְ
אָרץ ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוֹשׁ ַע ֶאת ָה ֶ
יְ הוָה | וַיְ ַח ֶלּק ָשׁם יְ ֻ
ְכּ ַמ ְח ְלק ָֹתם:
ֵצא ְגּבוּל
ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ַויּ ֵ
גּוֹרל ַמ ֵטּה ְבנֵי ִבנְ י ִ
ַעל ַ
)ַ (11ויּ ַ
יוֹסף (12) :וַיְ ִהי ָל ֶהם ַה ְגּבוּל
וּבין ְבּנֵי ֵ
הוּדה ֵ
גּוֹר ָלם ֵבּין ְבּנֵי יְ ָ
ָ
ִל ְפאַת ָצפוֹנָה ִמן ַהיּ ְ
ַר ֵדּן | וְ ָע ָלה ַה ְגּבוּל ֶאל ֶכּ ֶתף יְ ִריחוֹ ִמ ָצּפוֹן
ָמּה והיה ]וְ ָהיוּ קרי[ תּ ְֹצא ָֹתיו ִמ ְד ַבּ ָרה ֵבּית אָוֶן:
וְ ָע ָלה ָב ָהר י ָ
) (13וְ ָע ַבר ִמ ָשּׁם ַה ְגּבוּל לוּזָה ֶאל ֶכּ ֶתף לוּזָה נ ְֶג ָבּה ִהיא ֵבּית ֵאל
אַדּר ַעל ָה ָהר ֲא ֶשׁר ִמ ֶנּגֶב ְל ֵבית חֹרוֹן
ָרד ַה ְגּבוּל ַע ְטרוֹת ָ
| וְ י ַ
ָסב ִל ְפאַת יָם נ ְֶג ָבּה ִמן ָה ָהר ֲא ֶשׁר
ַתּ ְחתּוֹן (14) :וְ ָתאַר ַה ְגּבוּל וְ נ ַ
ַעל ְפּנֵי ֵבית חֹרוֹן נ ְֶג ָבּה והיה ]וְ ָהיוּ קרי[ ת ְֹצא ָֹתיו ֶאל ִק ְריַת
הוּדה | זֹאת ְפּאַת יָם(15) :
ַבּ ַעל ִהיא ִק ְריַת יְ ָע ִרים ִעיר ְבּנֵי יְ ָ
ָצא ֶאל
ָמּה וְ י ָ
ָצא ַה ְגּבוּל י ָ
וּפאַת נ ְֶג ָבּה ִמ ְק ֵצה ִק ְריַת יְ ָע ִרים | וְ י ָ
ְ
ֶפ ַ
ַמ ְעיַן ֵמי נ ְ
ָרד ַה ְגּבוּל ֶאל ְק ֵצה ָה ָהר ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי
תּוֹח (16) :וְ י ַ
ָרד גֵּי ִהנֹּם ֶאל ֶכּ ֶתף
גֵּי ֶבן ִהנֹּם ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים ָצפוֹנָה | וְ י ַ
ָצא ֵעין ֶשׁ ֶמשׁ
ָרד ֵעין רֹגֵל (17) :וְ ָתאַר ִמ ָצּפוֹן וְ י ָ
בוּסי נ ְֶג ָבּה וְ י ַ
ַהיְ ִ
ֲלה ֲאד ִ
ָרד ֶא ֶבן בּ ַֹהן ֶבּן
ֻמּים | וְ י ַ
ָצא ֶאל ְגּ ִלילוֹת ֲא ֶשׁר נ ַֹכח ַמע ֵ
וְ י ָ
ָרד
ֲר ָבה ָצפוֹנָה | וְ י ַ
אוּבן (18) :וְ ָע ַבר ֶאל ֶכּ ֶתף מוּל ָהע ָ
ְר ֵ
ֲר ָב ָתה (19) :וְ ָע ַבר ַה ְגּבוּל ֶאל ֶכּ ֶתף ֵבּית ָח ְג ָלה ָצפוֹנָה והיה
ָהע ָ
]וְ ָהיוּ קרי[ תצאותיו ]תּ ְֹצאוֹת קרי[ ַה ְגּבוּל ֶאל ְלשׁוֹן יָם ַה ֶמּ ַלח

ַר ֵדּן יִ ְגבֹּל
ַר ֵדּן נ ְֶג ָבּה | זֶה ְגּבוּל ֶנגֶב (20) :וְ ַהיּ ְ
ָצפוֹנָה ֶאל ְק ֵצה ַהיּ ְ
יה ָס ִביב
ָמן ִל ְגבוּל ֶֹת ָ
ַח ַלת ְבּנֵי ִבנְ י ִ
אֹתוֹ ִל ְפאַת ֵק ְד ָמה | זֹאת נ ֲ
ָמן
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם (21) :וְ ָהיוּ ֶה ָע ִרים ְל ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִבנְ י ִ
וּבית
וּבית ָח ְג ָלה וְ ֵע ֶמק ְק ִציץֵ (22) :
יהם | יְ ִריחוֹ ֵ
חוֹת ֶ
ְל ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
וּבית ֵאל (23) :וְ ָה ַעוִּ ים וְ ַה ָפּ ָרה וְ ָע ְפ ָרה(24) :
וּצ ָמ ַריִ ם ֵ
ֲר ָבה ְ
ָהע ָ
וּכ ַפר העמני ] ָה ַעמֹּנָה קרי[ וְ ָה ָע ְפנִ י ָוג ַ
ְ
ָבע | ָע ִרים ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה
וּב ֵארוֹת (26) :וְ ַה ִמּ ְצ ֶפּה
יהןִ (25) :גּ ְבעוֹן וְ ָה ָר ָמה ְ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ירה וְ ַהמּ ָֹצה (27) :וְ ֶר ֶקם וְ יִ ְר ְפּ ֵאל וְ ַת ְר ֲא ָלה (28) :וְ ֵצ ַלע
וְ ַה ְכּ ִפ ָ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה
רוּשׁ ַלִם ִגּ ְב ַעת ִק ְריַת ָע ִרים ְ
בוּסי ִהיא יְ ָ
ָה ֶא ֶלף וְ ַהיְ ִ
ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם:
ַח ַלת ְבּנֵי ִבנְ י ִ
יהן | זֹאת נ ֲ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
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חוֹתם
גּוֹרל ַה ֵשּׁנִ י ְל ִשׁ ְמעוֹן ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
ֵצא ַה ָ
)ַ (1ויּ ֵ
ַח ַלת ְבּנֵי יְ ָ
תוֹך נ ֲ
ַח ָל ָתם ְבּ ְ
| וַיְ ִהי נ ֲ
ַח ָל ָתם
הוּדה (2) :וַיְ ִהי ָל ֶהם ְבּנ ֲ
ָע ֶצם(4) :
וּב ָלה ו ָ
שׁוּעל ָ
ַח ַצר ָ
וּמוֹל ָדה (3) :ו ֲ
ָ
| ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע וְ ֶשׁ ַבע
ַח ַצר
וּבית ַה ַמּ ְר ָכּבוֹת ו ֲ
וּבתוּל וְ ָח ְר ָמה (5) :וְ ִצ ְק ַלג ֵ
תּוֹלד ְ
וְ ֶא ְל ַ
רוּחן | ָע ִרים ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה
וּבית ְל ָבאוֹת וְ ָשׁ ֶ
סוּ ָסהֵ (6) :
יהן:
אַר ַבּע וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָע ֶתר וְ ָע ָשׁן | ָע ִרים ְ
יהןַ (7) :עיִ ן ִרמּוֹן ו ֶ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
) (8וְ ָכל ַה ֲח ֵצ ִרים ֲא ֶשׁר ְס ִביבוֹת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ַעד ַבּ ֲע ַלת ְבּ ֵאר
ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם(9) :
אמת ֶנגֶב | זֹאת נ ֲ
ָר ַ
הוּדה
ַח ַלת ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן | ִכּי ָהיָה ֵח ֶלק ְבּנֵי יְ ָ
הוּדה נ ֲ
ֵמ ֶח ֶבל ְבּנֵי יְ ָ
ַח ָל ָתם:
תוֹך נ ֲ
ַרב ֵמ ֶהם וַיִּ נְ ֲחלוּ ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְבּ ְ
ישׁי ִל ְבנֵי ְזבוּלֻן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ַויְ ִהי ְגּבוּל
גּוֹרל ַה ְשּׁ ִל ִ
ַעל ַה ָ
)ַ (10ויּ ַ
וּפגַע
ֲלה ָ
וּמ ְרע ָ
ָמּה ַ
בוּלם ַליּ ָ
ַח ָל ָתם ַעד ָשׂ ִריד (11) :וְ ָע ָלה ְג ָ
נֲ
ָקנְ ָעם (12) :וְ ָשׁב
ְבּ ַד ָבּ ֶשׁת | ָ
ַחל ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי י ְ
וּפגַע ֶאל ַהנּ ַ
ָצא ֶאל
ִמ ָשּׂ ִריד ֵק ְד ָמה ִמ ְז ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַעל ְגּבוּל ִכּ ְסלֹת ָתּבֹר | וְ י ָ
וּמ ָשּׁם ָע ַבר ֵק ְד ָמה ִמ ְז ָר ָחה ִגּ ָתּה ֵח ֶפר
יעִ (13) :
ָפ ַ
ַה ָדּ ְב ַרת וְ ָע ָלה י ִ
ָסב אֹתוֹ ַה ְגּבוּל
ֵעה (14) :וְ נ ַ
ָצא ִרמּוֹן ַה ְמּתֹאָר ַהנּ ָ
ִע ָתּה ָק ִצין | וְ י ָ
ַה ָלל
ִמ ְצּפוֹן ַח ָנּתֹן | וְ ָהיוּ תּ ְֹצא ָֹתיו גֵּי יִ ְפ ַתּח ֵאל (15) :וְ ַק ָטּת וְ נ ֲ
וּבית ָל ֶחם | ָע ִרים ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וְ ִשׁ ְמרוֹן וְ יִ ְד ֲא ָלה ֵ
יהן:
חוֹתם | ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה
ַח ַלת ְבּנֵי ְזבוּלֻן ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
) (16זֹאת נ ֲ
יהן:
וְ ַח ְצ ֵר ֶ

שכר ְל ִמ ְשׁ ְפּחוֹ ָתם:
יעי | ִל ְבנֵי יִ ָשּׂ ָ
גּוֹרל ָה ְר ִב ִ
ָצא ַה ָ
שכר י ָ
)ְ (17ליִ ָשּׂ ָ
ַח ָפ ַריִ ם
אלה וְ ַה ְכּסוּלֹת וְ שׁוּנֵם (19) :ו ֲ
בוּלם | יִ ְז ְר ֶע ָ
) (18וַיְ ִהי ְגּ ָ
ָאָבץ (21) :וְ ֶר ֶמת וְ ֵעין
ָח ַרת (20) :וְ ָה ַר ִבּית וְ ִק ְשׁיוֹן ו ֶ
ַאנ ֲ
וְ ִשׁיאֹן ו ֲ
וּפגַע ַה ְגּבוּל ְבּ ָתבוֹר ושׁחצומה
וּבית ַפּ ֵצּץָ (22) :
גַּנִּ ים וְ ֵעין ַח ָדּה ֵ
ַר ֵדּן |
בוּלם ַהיּ ְ
וּבית ֶשׁ ֶמשׁ וְ ָהיוּ תּ ְֹצאוֹת ְגּ ָ
ימה קרי[ ֵ
]וְ ַשׁ ֲח ִצ ָ
יהן (23) :זֹאת נ ֲ
ָע ִרים ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
שכר
ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי יִ ָשּׂ ָ
יהן:
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ֶה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
חוֹתם(25) :
אָשׁר ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
ישׁי ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי ֵ
גּוֹרל ַה ֲח ִמ ִ
ֵצא ַה ָ
)ַ (24ויּ ֵ
אַל ֶמּ ֶל ְך וְ ַע ְמ ָעד
אַכ ָשׁף (26) :וְ ַ
ָב ֶטן וְ ְ
ַח ִלי ו ֶ
בוּלם | ֶח ְל ַקת ו ֲ
וַיְ ִהי ְגּ ָ
וּב ִשׁיחוֹר ִל ְבנָת (27) :וְ ָשׁב ִמ ְז ַרח
ָמּה ְ
וּפגַע ְבּ ַכ ְר ֶמל ַהיּ ָ
וּמ ְשׁאָל | ָ
ִ
וּבגֵי יִ ְפ ַתּח ֵאל ָצפוֹנָה ֵבּית
וּפגַע ִבּ ְזבֻלוּן ְ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵבּית ָדּגֹן ָ
וּרחֹב
ָצא ֶאל ָכּבוּל ִמ ְשּׂמֹאל (28) :וְ ֶע ְברֹן ְ
יאל | וְ י ָ
ָה ֵע ֶמק וּנְ ִע ֵ
וְ ַחמּוֹן וְ ָקנָה | ַעד ִצידוֹן ַר ָבּה (29) :וְ ָשׁב ַה ְגּבוּל ָה ָר ָמה וְ ַעד ִעיר
ָמּה
ִמ ְב ַצר צֹר | וְ ָשׁב ַה ְגּבוּל ח ָֹסה ויהיו ]וְ ָהיוּ קרי[ ת ְֹצא ָֹתיו ַהיּ ָ
ַא ֵפק ְ
ֻמה ו ֲ
יבה (30) :וְ ע ָ
אַכ ִז ָ
ֵמ ֶח ֶבל ְ
וּרחֹב | ָע ִרים ֶע ְשׂ ִרים
אָשׁר ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם
ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי ֵ
יהן (31) :זֹאת נ ֲ
וּשׁ ַתּיִ ם וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ְ
יהן:
| ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָצא ַה ָ
ַפ ָתּ ִלי י ָ
)ִ (32ל ְבנֵי נ ְ
ַפ ָתּ ִלי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם:
גּוֹרל ַה ִשּׁ ִשּׁי | ִל ְבנֵי נ ְ
ֶקב וְ ַי ְבנְ ֵאל
ַא ָד ִמי ַהנּ ֶ
בוּלם ֵמ ֵח ֶלף ֵמ ֵאלוֹן ְבּ ַצ ֲענַנִּ ים ו ֲ
) (33וַיְ ִהי ְג ָ
אַזנוֹת
ָמּה ְ
ַר ֵדּן (34) :וְ ָשׁב ַה ְגּבוּל י ָ
ַעד ַלקּוּם | וַיְ ִהי ת ְֹצא ָֹתיו ַהיּ ְ
ָתּבוֹר וְ י ָ
אָשׁר ָפּגַע
וּב ֵ
וּפגַע ִבּ ְזבֻלוּן ִמ ֶנּגֶב ְ
ָצא ִמ ָשּׁם חוּק ָֹקה | ָ
ַר ֵדּן ִמ ְז ַרח ַה ָשּׁ ֶמשׁ (35) :וְ ָע ֵרי ִמ ְב ָצר | ַה ִצּ ִדּים
יהוּדה ַהיּ ְ
וּב ָ
ִמיָּם ִ
ַא ָד ָמה וְ ָה ָר ָמה וְ ָחצוֹר(37) :
ָרת (36) :ו ֲ
ֵצר וְ ַח ַמּת ַר ַקּת וְ ִכנּ ֶ
וּבית
וּמ ְג ַדּל ֵאל ֳח ֵרם ֵ
וְ ֶק ֶדשׁ וְ ֶא ְד ֶר ִעי וְ ֵעין ָחצוֹר (38) :וְ יִ ְראוֹן ִ
יהן (39) :זֹאת
וּבית ָשׁ ֶמשׁ | ָע ִרים ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ֲענָת ֵ
יהן:
ַפ ָתּ ִלי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | ֶה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי נ ְ
נֲ
יעי(41) :
גּוֹרל ַה ְשּׁ ִב ִ
ָצא ַה ָ
)ְ (40ל ַמ ֵטּה ְבנֵי ָדן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם | י ָ
ַח ָל ָתם | ָצ ְר ָעה וְ ֶא ְשׁ ָתּאוֹל וְ ִעיר ָשׁ ֶמשׁ(42) :
וַיְ ִהי ְגּבוּל נ ֲ
ֲל ִבּין וְ אַיָּלוֹן וְ יִ ְת ָלה (43) :וְ ֵאילוֹן וְ ִת ְמנ ָ
וְ ַשׁע ַ
ָתה וְ ֶע ְקרוֹן(44) :
וּבנֵי ְב ַרק וְ גַת ִרמּוֹן(46) :
יהד ְ
ֲלת (45) :וִ ֻ
וּבע ָ
וְ ֶא ְל ְתּ ֵקה וְ ִג ְבּתוֹן ַ
ֵצא ְגבוּל ְבּנֵי
ַרקוֹן וְ ָה ַרקּוֹן | ִעם ַה ְגּבוּל מוּל יָפוַֹ (47) :ויּ ֵ
וּמי ַהיּ ְ
ֵ
ָדן ֵמ ֶהם | ַו ַיּעֲלוּ ְבנֵי ָדן וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ִעם ֶל ֶשׁם וַיִּ ְל ְכּדוּ ָ
אוֹתהּ ַויַּכּוּ
ֵשׁבוּ ָבהּ וַיִּ ְק ְראוּ ְל ֶל ֶשׁם ָדּן
אוֹתהּ ַויּ ְ
אוֹתהּ ְל ִפי ֶח ֶרב וַיִּ ְרשׁוּ ָ
ָ

ַח ַלת ַמ ֵטּה ְבנֵי ָדן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם |
יהם (48) :זֹאת נ ֲ
ְכּ ֵשׁם ָדּן ֲא ִב ֶ
יהן:
ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יה | וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָרץ ִל ְגבוּל ֶֹת ָ
) (49וַיְ ַכלּוּ ִלנְ חֹל ֶאת ָה ֶ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ְבּ ָ
ָתנוּ לוֹ ֶאת
תוֹכםַ (50) :על ִפּי יְ הוָה נ ְ
ַח ָלה ִל ֻ
נֲ
ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָשׁאָל ֶאת ִתּ ְמנַת ֶס ַרח ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | וַיִּ ְבנֶה ֶאת
ֵשׁב ָבּהֵּ (51) :א ֶלּה ַהנְּ ָחלֹת ֲא ֶשׁר נִ ֲחלוּ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן
ָה ִעיר ַויּ ֶ
גוֹרל
אשׁי ָהאָבוֹת ְל ַמטּוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְ ָר ֵ
וִ ֻ
אָרץ:
מוֹעד | וַיְ ַכלּוּ ֵמ ַח ֵלּק ֶאת ָה ֶ
ְבּ ִשׁלֹה ִל ְפנֵי יְ הוָה ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
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) (1וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹרַ (2) :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יכם ְבּיַד
ֵלאמֹר | ְתּנוּ ָל ֶכם ֶאת ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה ִבּ ְב ִלי ָד ַעת |
רוֹצ ַח ַמ ֵכּה נ ֶ
מ ֶֹשׁהָ (3) :לנוּס ָשׁ ָמּה ֵ
אַחת ֵמ ֶה ָע ִרים
וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִמ ְק ָלט ִמגּ ֵֹאל ַה ָדּם (4) :וְ נָס ֶאל ַ
אָזנֵי ִז ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהיא
ָה ֵא ֶלּה וְ ָע ַמד ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ָה ִעיר וְ ִד ֶבּר ְבּ ְ
יהם וְ נ ְ
ָשׁב
ָתנוּ לוֹ ָמקוֹם וְ י ַ
ירה ֲא ֵל ֶ
אָספוּ אֹתוֹ ָה ִע ָ
ֶאת ְדּ ָב ָריו | וְ ְ
אַח ָריו וְ לֹא ַי ְס ִגּרוּ ֶאת ָהר ֵֹצ ַח
ִע ָמּם (5) :וְ ִכי יִ ְרדֹּף גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֲ
ְבּיָדוֹ | ִכּי ִב ְב ִלי ַד ַעת ִה ָכּה ֶאת ֵר ֵעהוּ וְ לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל
ָשׁב ָבּ ִעיר ַה ִהיא ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ַל ִמּ ְשׁ ָפּט
ִשׁ ְלשׁוֹם (6) :וְ י ַ
ָמים ָה ֵהם | אָז יָשׁוּב
ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
וּבא ֶאל ִעירוֹ וְ ֶאל ֵבּיתוֹ ֶאל ָה ִעיר ֲא ֶשׁר נָס ִמ ָשּׁם(7) :
רוֹצ ַח ָ
ָה ֵ
ַפ ָתּ ִלי וְ ֶאת ְשׁ ֶכם ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם |
ָליל ְבּ ַהר נ ְ
ַק ִדּשׁוּ ֶאת ֶק ֶדשׁ ַבּגּ ִ
ַויּ ְ
ַר ֵדּן
וּמ ֵע ֶבר ְלי ְ
הוּדהֵ (8) :
אַר ַבּע ִהיא ֶח ְברוֹן ְבּ ַהר יְ ָ
וְ ֶאת ִק ְריַת ְ
אוּבן |
ָתנוּ ֶאת ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ִמּישֹׁר ִמ ַמּ ֵטּה ְר ֵ
יְ ִריחוֹ ִמ ְז ָר ָחה נ ְ
גּוֹלן קרי[ ַבּ ָבּ ָשׁן
וְ ֶאת ָראמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ִמ ַמּ ֵטּה גָד וְ ֶאת גלון ] ָ
מּוּע ָדה ְלכֹל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַשּׁהֵ (9) :א ֶלּה ָהיוּ ָע ֵרי ַה ָ
ִמ ַמּ ֵטּה ְמנ ֶ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה | וְ לֹא יָמוּת
תוֹכם ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
ְבּיַד גּ ֵֹאל ַה ָדּם ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה:
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הוֹשׁ ַע ִבּן
אשׁי ֲאבוֹת ַה ְלוִ יִּ ם ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל יְ ֻ
) (1וַיִּ ְגּשׁוּ ָר ֵ
אשׁי ֲאבוֹת ַה ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וַיְ ַד ְבּרוּ
נוּן | וְ ֶאל ָר ֵ

ַען ֵלאמֹר יְ הוָה ִצוָּה ְביַד מ ֶֹשׁה ָל ֶתת
יהם ְבּ ִשׁלֹה ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֲא ֵל ֶ
יהן ִל ְב ֶה ְמ ֵתּנוּ (3) :וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
ָלנוּ ָע ִרים ָל ָשׁ ֶבת | ִ
ַל ְלוִ יִּ ם ִמנּ ֲ
ַח ָל ָתם ֶאל ִפּי יְ הוָה | ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ֶאת
גּוֹרל ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְקּ ָה ִתי | וַיְ ִהי ִל ְבנֵי
ֵצא ַה ָ
יהןַ (4) :ויּ ֵ
ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
וּמ ַמּ ֵטּה ַה ִשּׁ ְמעֹנִ י
הוּדה ִ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ַמּ ֵטּה יְ ָ
ֲ
ָמן ַבּ ָ
גּוֹרל ָע ִרים ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה (5) :וְ ִל ְבנֵי ְק ָהת
וּמ ַמּ ֵטּה ִבנְ י ִ
ִ
וּמ ֲח ִצי ַמ ֵטּה
וּמ ַמּ ֵטּה ָדן ֵ
נּוֹת ִרים ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ַמ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ ם ִ
ַה ָ
ֵרשׁוֹן ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחוֹת ַמ ֵטּה
גּוֹרל ָע ִרים ָע ֶשׂר (6) :וְ ִל ְבנֵי ג ְ
ַשּׁה ַבּ ָ
ְמנ ֶ
ַשּׁה
וּמ ֲח ִצי ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
ַפ ָתּ ִלי ֵ
וּמ ַמּ ֵטּה נ ְ
אָשׁר ִ
וּמ ַמּ ֵטּה ֵ
שכר ִ
יִ ָשּׂ ָ
ְמ ָר ִרי
ִל ְבנֵי
) (7
ַב ָבּ ָשׁן ַבּגּוֹ ָרל ָע ִרים ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה:
וּמ ַמּ ֵטּה גָד ִ
אוּבן ִ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִמ ַמּ ֵטּה ְר ֵ
וּמ ַמּ ֵטּה ְזבוּלֻן ָע ִרים
ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה (8) :וַיִּ ְתּנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ְלוִ יִּ ם ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה
גּוֹרל:
יהן | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה ַבּ ָ
וְ ֶאת ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
הוּדה ִ
וּמ ַמּ ֵטּה ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן | ֵאת ֶה ָע ִרים
) (9וַיִּ ְתּנוּ ִמ ַמּ ֵטּה ְבּנֵי יְ ָ
אַהרֹן
ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶהן ְבּ ֵשׁם (10) :וַיְ ִהי ִל ְבנֵי ֲ
גּוֹרל ִריאשֹׁנָה:
ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחוֹת ַה ְקּ ָה ִתי ִמ ְבּנֵי ֵלוִ י | ִכּי ָל ֶהם ָהיָה ַה ָ
אַר ַבּע ֲא ִבי ָהעֲנוֹק ִהיא ֶח ְברוֹן ְבּ ַהר
) (11וַיִּ ְתּנוּ ָל ֶהם ֶאת ִק ְריַת ְ
יה (12) :וְ ֶאת ְשׂ ֵדה ָה ִעיר וְ ֶאת
הוּדה | וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ְס ִביב ֶֹת ָ
יְ ָ
אַהרֹן
) (13וְ ִל ְבנֵי ֲ
ָתנוּ ְל ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ַבּ ֲא ֻחזָּתוֹ:
יה | נ ְ
ֲח ֵצ ֶר ָ
ָתנוּ ֶאת ִעיר ִמ ְק ַלט ָהר ֵֹצ ַח ֶאת ֶח ְברוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה |
ַהכּ ֵֹהן נ ְ
ַתּר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת
וְ ֶאת ִל ְבנָה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה (14) :וְ ֶאת י ִ
ֶא ְשׁ ְתּמ ַֹע וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה (15) :וְ ֶאת חֹלֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ְדּ ִבר
ֻטּה וְ ֶאת
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה (16) :וְ ֶאת ַעיִ ן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת י ָ
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ֶאת ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ֵתּ ַשׁע ֵמ ֵאת ְשׁנֵי
ַה ְשּׁ ָב ִטים ָה ֵא ֶלּה:
ֶבע וְ ֶאת
ָמן ֶאת ִגּ ְבעוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ֶאת גּ ַ
וּמ ַמּ ֵטּה ִבנְ י ִ
)ִ (17
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (18) :את ֲענָתוֹת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ַע ְלמוֹן וְ ֶאת
ֹהנִ ים | ְשׁלֹשׁ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
אַר ַבּעָ (19) :כּל ָע ֵרי ְבנֵי ֲ
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְ
וּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ְבּנֵי ְק ָהת ַה ְלוִ יִּ ם
יהןְ (20) :
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
ֶע ְשׂ ֵרה ָע ִרים ִ
נּוֹת ִרים ִמ ְבּנֵי ְק ָהת | וַיְ ִהי ָע ֵרי ָ
ַה ָ
גוֹר ָלם ִמ ַמּ ֵטּה ֶא ְפ ָריִ ם(21) :
וַיִּ ְתּנוּ ָל ֶהם ֶאת ִעיר ִמ ְק ַלט ָהר ֵֹצ ַח ֶאת ְשׁ ֶכם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ְבּ ַהר
ֶא ְפ ָריִ ם | וְ ֶאת ֶגּזֶר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה (22) :וְ ֶאת ִק ְב ַציִ ם וְ ֶאת
אַר ַבּע(23) :
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ֵבּית חוֹרֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְ
וּמ ַמּ ֵטּה ָדן ֶאת ֶא ְל ְתּ ֵקא וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ֶאת ִגּ ְבּתוֹן וְ ֶאת
ִ

ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (24) :את אַיָּלוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ֶאת גַּת ִרמּוֹן וְ ֶאת
ַשּׁה ֶאת
וּמ ַמּ ֲח ִצית ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
אַר ַבּעִ (25) :
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְ
ַתּ ְענ ְ
ַך וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת גַּת ִרמּוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְשׁ ָתּיִ ם:
יהן | ְל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ְבּנֵי ְק ָהת
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
)ָ (26כּל ָע ִרים ֶע ֶשׂר ִ
ֵרשׁוֹן ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ַה ְלוִ יִּ ם ֵמ ֲח ִצי
) (27וְ ִל ְבנֵי ג ְ
נּוֹת ִרים:
ַה ָ
גּוֹלן קרי[ ַבּ ָבּ ָשׁן
ַשּׁה ֶאת ִעיר ִמ ְק ַלט ָהר ֵֹצ ַח ֶאת גלון ] ָ
ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ְבּ ֶע ְשׁ ְתּ ָרה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְשׁ ָתּיִ ם:
שכר ֶאת ִק ְשׁיוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ֶאת
וּמ ַמּ ֵטּה יִ ָשּׂ ָ
)ִ (28
ַרמוּת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ֶאת ֵעין
ָדּ ְב ַרת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (29) :את י ְ
אָשׁר ֶאת
וּמ ַמּ ֵטּה ֵ
)ִ (30
גַּנִּ ים וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים אַ ְר ַבּע:
ִמ ְשׁאָל וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ֶאת ַע ְבדּוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (31) :את
אַר ַבּע:
ֶח ְל ָקת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ְרחֹב וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְ
ַפ ָתּ ִלי ֶאת ִעיר ִמ ְק ַלט ָהר ֵֹצ ַח ֶאת ֶק ֶדשׁ
וּמ ַמּ ֵטּה נ ְ
)ִ (32
ַבּ ָגּ ִליל וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ַחמֹּת דֹּאר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ַק ְר ָתּן
ֵר ֻשׁנִּ י ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם |
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ָשׁלֹשָׁ (33) :כּל ָע ֵרי ַהגּ ְ
יהןְ (34) :
וּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִעיר ִ
ָקנְ ָעם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה |
נּוֹת ִרים ֵמ ֵאת ַמ ֵטּה ְזבוּלֻן ֶאת י ְ
ַה ְלוִ יִּ ם ַה ָ
ֶאת ַק ְר ָתּה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (35) :את ִדּ ְמנָה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ֶאת
ַה ָלל וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְ
נֲ
אוּבן ֶאת
וּמ ַמּ ֵטּה ְר ֵ
אַר ַבּעִ (36) :
ַה ָצה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (37) :את ְק ֵדמוֹת
ֶבּ ֶצר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | וְ ֶאת י ְ
אַר ַבּע:
יפ ַעת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָע ִרים ְ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה וְ ֶאת ֵמ ָ
וּמ ַמּ ֵטּה גָד ֶאת ִעיר ִמ ְק ַלט ָהר ֵֹצ ַח ֶאת ָרמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד
)ִ (38
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | וְ ֶאת ַמ ֲחנַיִ ם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָהֶ (39) :את ֶח ְשׁבּוֹן
אַר ַבּעָ (40) :כּל
ַעזֵר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה | ָכּל ָע ִרים ְ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָה ֶאת י ְ
נּוֹת ִרים ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחוֹת ַה ְלוִ יִּ ם |
ֶה ָע ִרים ִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ַה ָ
תוֹך
גּוֹר ָלם ָע ִרים ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה (41) :כֹּל ָע ֵרי ַה ְלוִ יִּ ם ְבּ ְ
וַיְ ִהי ָ
יהן(42) :
וּמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
וּשׁמֹנֶה ִ
אַר ָבּ ִעים ְ
ֲא ֻחזַּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָע ִרים ְ
יה | ֵכּן ְל ָכל
יה ְס ִביב ֶֹת ָ
וּמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ִתּ ְהיֶינָה ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ִעיר ִעיר ִ
ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה (43) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָכּל ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר
ֵשׁבוּ ָבהַּ (44) :ו ָיּנַח יְ הוָה
וּה ַויּ ְ
בוֹתם | וַיִּ ָרשׁ ָ
נִ ְשׁ ַבּע ָל ֵתת ַל ֲא ָ
בוֹתם | וְ לֹא ָע ַמד ִאישׁ
ָל ֶהם ִמ ָסּ ִביב ְכּכֹל ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲא ָ
ָתן יְ הוָה ְבּי ָ
יהם נ ַ
יהם ֵאת ָכּל אֹיְ ֵב ֶ
ֵיהם ִמ ָכּל אֹיְ ֵב ֶ
ָדם(45) :
ִבּ ְפנ ֶ
ָפל ָדּ ָבר ִמכֹּל ַה ָדּ ָבר ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל ֵבּית
לֹא נ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַהכֹּל ָבּא:
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ַשּׁה(2) :
ָדי | וְ ַל ֲח ִצי ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
ראוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
הוֹשׁ ַע ָל ֵ
) (1אָז יִ ְק ָרא יְ ֻ
אַתּם ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם מ ֶֹשׁה
יהם ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַויּ ֶ
יתי ֶא ְת ֶכם (3) :לֹא
קוֹלי ְלכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַתּ ְשׁ ְמעוּ ְב ִ
ֶע ֶבד יְ הוָה | ו ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם
ָמים ַר ִבּים ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ְ
יכם זֶה י ִ
ַב ֶתּם ֶאת ֲא ֵח ֶ
ֲעז ְ
יח יְ הוָה
יכם (4) :וְ ַע ָתּה ֵהנִ ַ
ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְצוַת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּלכוּ ָל ֶכם
יכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם | וְ ַע ָתּה ְפּנוּ ְ
יכם ַל ֲא ֵח ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
ָתן ָל ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה
ַת ֶכם ֲא ֶשׁר נ ַ
יכם ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזּ ְ
אָה ֵל ֶ
ְל ֳ
ַר ֵדּןַ (5) :רק ִשׁ ְמרוּ ְמאֹד ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ִמּ ְצוָה וְ ֶאת
ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה ְל ֲ
ַה ָ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ |
וֹתיו ְ
יכם וְ ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ֱאל ֵֹה ֶ
וּב ָכל נ ְ
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
הוֹשׁ ַע |
ַפ ְשׁ ֶכם (6) :וַיְ ָב ְר ֵכם יְ ֻ
ְ
ָתן
ַשּׁה נ ַ
יהם (7) :וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
אָה ֵל ֶ
ֵלכוּ ֶאל ֳ
וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ַויּ ְ
יהם מעבר ] ְבּ ֵע ֶבר
הוֹשׁ ַע ִעם ֲא ֵח ֶ
ָתן יְ ֻ
וּל ֶח ְציוֹ נ ַ
מ ֶֹשׁה ַבּ ָבּ ָשׁן ְ
יהם
אָה ֵל ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ֳ
ָמּה | וְ גַם ִכּי ִשׁ ְלּ ָחם יְ ֻ
ַר ֵדּן י ָ
קרי[ ַהיּ ְ
יהם ֵלאמֹר ִבּנְ ָכ ִסים ַר ִבּים שׁוּבוּ ֶאל
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֲכםַ (8) :ויּ ֶ
וַיְ ָבר ֵ
וּבנְ ח ֶֹשׁת ְ
ָהב ִ
וּבז ָ
וּב ִמ ְקנֶה ַרב ְמאֹד ְבּ ֶכ ֶסף ְ
יכם ְ
אָה ֵל ֶ
וּב ַב ְר ֶזל
ֳ
יכם:
יכם ִעם ֲא ֵח ֶ
וּב ְשׂ ָלמוֹת ַה ְר ֵבּה ְמאֹד | ִח ְלקוּ ְשׁ ַלל אֹיְ ֵב ֶ
ִ
ַשּׁה ֵמ ֵאת
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וּבנֵי גָד ו ֲ
אוּבן ְ
ֵלכוּ ְבּנֵי ְר ֵ
ָשׁבוּ ַויּ ְ
)ַ (9ויּ ֻ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִשּׁלֹה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָען | ָל ֶל ֶכת ֶאל ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד
ֹאחזוּ ָבהּ ַעל ִפּי יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה(10) :
ָתם ֲא ֶשׁר נ ֲ
ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזּ ָ
אוּבן
ָען | וַיִּ ְבנוּ ְבנֵי ְר ֵ
ַר ֵדּן ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ְגּ ִלילוֹת ַהיּ ְ
ַר ֵדּן ִמ ְז ֵבּ ַח גָּדוֹל
ַשּׁה ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַעל ַהיּ ְ
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וּבנֵי גָד ו ֲ
ְ
אוּבן
ְל ַמ ְר ֶאה (11) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָבנוּ ְבנֵי ְר ֵ
ַען ֶאל
ַשּׁה ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶאל מוּל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וּבנֵי גָד ו ֲ
ְ
ַר ֵדּן ֶאל ֵע ֶבר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (12) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ְגּ ִלילוֹת ַהיּ ְ
יהם ַל ָצּ ָבא:
וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ָכּל ע ַ
ֲל ֶ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁלֹה ַלעֲלוֹת ע ֵ
אוּבן וְ ֶאל ְבּנֵי גָד וְ ֶאל ֲח ִצי
) (13וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ְבּנֵי ְר ֵ
ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
ַשּׁה ֶאל ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד | ֶאת ִפּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן:
ָשׂיא ֶא ָחד ְל ֵבית אָב
ָשׂיא ֶא ָחד נ ִ
ֲשׂ ָרה נְ ִשׂ ִאים ִעמּוֹ נ ִ
)ַ (14וע ָ
אַל ֵפי
בוֹתם ֵה ָמּה ְל ְ
ְלכֹל ַמטּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִאישׁ רֹאשׁ ֵבּית ֲא ָ
אוּבן וְ ֶאל ְבּנֵי גָד וְ ֶאל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (15) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ְבּנֵי ְר ֵ

אָמרוּ
ַשּׁה ֶאל ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד | וַיְ ַד ְבּרוּ ִא ָתּם ֵלאמֹר (16) :כֹּה ְ
ְמנ ֶ
ֲדת יְ הוָה ָמה ַה ַמּ ַעל ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ְמ ַע ְל ֶתּם ֵבּאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
כֹּל ע ַ
נוֹת ֶכם ָל ֶכם ִמ ְז ֵבּ ַח ִל ְמ ָר ְד ֶכם
ָלשׁוּב ַהיּוֹם ֵמ ֲ
אַח ֵרי יְ הוָה | ִבּ ְב ְ
ַהיּוֹם ַבּיהוָהַ (17) :ה ְמ ַעט ָלנוּ ֶאת עֲוֹן ְפּעוֹר ֲא ֶשׁר לֹא ִה ַטּ ַה ְרנוּ
אַתּם
ֲדת יְ הוָה (18) :וְ ֶ
ִמ ֶמּנּוּ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | וַיְ ִהי ַה ֶנּגֶף ַבּע ַ
ָתּ ֻשׁבוּ ַהיּוֹם ֵמ ֲ
אַתּם ִתּ ְמ ְרדוּ ַהיּוֹם ַבּיה ָוה
אַח ֵרי יְ הוָה | וְ ָהיָה ֶ
אַך ִאם ְט ֵמאָה ֶא ֶרץ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְקצֹף (19) :וְ ְ
וּמ ָחר ֶאל ָכּל ע ַ
ָ
ַת ֶכם ִע ְברוּ ָל ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזַּת יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכן ָשׁם
ֲא ֻחזּ ְ
וּביהוָה אַל ִתּ ְמרֹדוּ וְ א ָֹתנוּ ֶאל
תוֹכנוּ | ַ
אָחזוּ ְבּ ֵ
ִמ ְשׁ ַכּן יְ הוָה וְ ֵה ֲ
ֲדי ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאלֹ ֵהינוּ:
ִתּ ְמרֹדוּ ִבּ ְבנ ְֹת ֶכם ָל ֶכם ִמ ְז ֵבּ ַח ִמ ַבּ ְלע ֵ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶרח ָמ ַעל ַמ ַעל ַבּ ֵח ֶרם וְ ַעל ָכּל ע ַ
)ֲ (20הלוֹא ָע ָכן ֶבּן ז ַ
ָהיָה ָק ֶצף | וְ הוּא ִאישׁ ֶא ָחד לֹא ָגוַע ַבּעֲוֹנוֹ:
ַשּׁה | וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאת
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וּבנֵי גָד ו ֲ
אוּבן ְ
)ַ (21ו ַיּעֲנוּ ְבּנֵי ְר ֵ
אשׁי ְ
ָר ֵ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (22) :אל ֱאל ִֹהים יְ הוָה ֵאל ֱאל ִֹהים יְ הוָה
ֵדע | ִאם ְבּ ֶמ ֶרד וְ ִאם ְבּ ַמ ַעל ַבּיהוָה אַל
הוּא י ֵֹד ַע וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא י ָ
אַח ֵרי
יענוּ ַהיּוֹם ַהזֶּהִ (23) :ל ְבנוֹת ָלנוּ ִמ ְז ֵבּ ַח ָלשׁוּב ֵמ ֲ
תּוֹשׁ ֵ
ִ
וּמנְ ָחה וְ ִאם ַלעֲשׂוֹת ָע ָליו
עוֹלה ִ
יְ הוָה | וְ ִאם ְל ַהעֲלוֹת ָע ָליו ָ
ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים יְ הוָה הוּא יְ ַב ֵקּשׁ (24) :וְ ִאם לֹא ִמ ְדּאָגָה ִמ ָדּ ָבר
ֵיכם ְל ָבנֵינוּ ֵלאמֹר ַמה
ֹאמרוּ ְבנ ֶ
ָע ִשׂינוּ ֶאת זֹאת ֵלאמֹר | ָמ ָחר י ְ
ָתן יְ הוָה ֵבּינֵנוּ
וּגבוּל נ ַ
ָלּ ֶכם וְ ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (25) :
ַר ֵדּן ֵאין ָל ֶכם ֵח ֶלק ַבּיהוָה |
וּבנֵי גָד ֶאת ַהיּ ְ
אוּבן ְ
ֵיכם ְבּנֵי ְר ֵ
וּבינ ֶ
ֵ
ֹאמר
ֵיכם ֶאת ָבּנֵינוּ ְל ִב ְל ִתּי יְ רֹא ֶאת יְ הוָהַ (26) :ונּ ֶ
וְ ִה ְשׁ ִבּיתוּ ְבנ ֶ
ָבח(27) :
עוֹלה וְ לֹא ְלז ַ
ֲשׂה נָּא ָלנוּ ִל ְבנוֹת ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | לֹא ְל ָ
ַנע ֶ
אַח ֵרינוּ ַל ֲעבֹד ֶאת
ֹרוֹתינוּ ֲ
וּבין דּ ֵ
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
ִכּי ֵעד הוּא ֵבּינֵינוּ ֵ
וּב ְשׁ ָל ֵמינוּ | וְ לֹא
וּב ְז ָב ֵחינוּ ִ
ֹלוֹתינוּ ִ
ֲעב ַֹדת יְ הוָה ְל ָפנָיו ְבּע ֵ
ֹאמר
ֵיכם ָמ ָחר ְל ָבנֵינוּ ֵאין ָל ֶכם ֵח ֶלק ַבּיהוָהַ (28) :ונּ ֶ
ֹאמרוּ ְבנ ֶ
י ְ
אָמ ְרנוּ ְראוּ ֶאת
ֹאמרוּ ֵא ֵלינוּ וְ ֶאל דֹּר ֵֹתינוּ ָמ ָחר | וְ ַ
וְ ָהיָה ִכּי י ְ
בוֹתינוּ לֹא ְל ָ
ַתּ ְבנִ ית ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲא ֵ
ֶבח
עוֹלה וְ לֹא ְלז ַ
ילה ָלּנוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְמרֹד
ֵיכםָ (29) :ח ִל ָ
וּבינ ֶ
ִכּי ֵעד הוּא ֵבּינֵינוּ ֵ
אַח ֵרי יְ הוָה ִל ְבנוֹת ִמ ְז ֵבּ ַח ְלע ָֹלה ְל ִמנְ ָחה
ַבּיהוָה וְ ָלשׁוּב ַהיּוֹם ֵמ ֲ
וּלז ַ
ְ
ָבח | ִמ ְלּ ַבד ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ָכּנוֹ:
אשׁי אַ ְל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יאי ָה ֵע ָדה וְ ָר ֵ
) (30וַיִּ ְשׁ ַמע ִפּינְ ָחס ַהכּ ֵֹהן וּנְ ִשׂ ֵ
וּבנֵי
וּבנֵי גָד ְ
אוּבן ְ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ְבּנֵי ְר ֵ
ֹאמר ִפּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ַהכֹּ ֵהן
ֵיהםַ (31) :ויּ ֶ
יטב ְבּ ֵעינ ֶ
ַשּׁה | וַיִּ ַ
ְמנ ֶ

ָד ְענוּ ִכּי
ַשּׁה ַהיּוֹם י ַ
אוּבן וְ ֶאל ְבּנֵי גָד וְ ֶאל ְבּנֵי ְמנ ֶ
ֶאל ְבּנֵי ְר ֵ
תוֹכנוּ יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא ְמ ַע ְל ֶתּם ַבּיהוָה ַה ַמּ ַעל ַהזֶּה | אָז
ְב ֵ
ָשׁב ִפּינְ ָחס ֶבּן
ִה ַצּ ְל ֶתּם ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד יְ הוָהַ (32) :ויּ ָ
וּמ ֵאת ְבּנֵי גָד ֵמ ֶא ֶרץ
אוּבן ֵ
יאים ֵמ ֵאת ְבּנֵי ְר ֵ
ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ַהנְּ ִשׂ ִ
אוֹתם ָדּ ָבר(33) :
ָשׁבוּ ָ
ַען ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ִ
ַה ִגּ ְל ָעד ֶאל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ָברֲכוּ ֱאל ִֹהים ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
וַיִּ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר ְבּנֵי
יהם ַל ָצּ ָבא ְל ַשׁ ֵחת ֶאת ָה ֶ
ֲל ֶ
אָמרוּ ַלעֲלוֹת ע ֵ
וְ לֹא ְ
וּבנֵי גָד
אוּבן ְ
וּבנֵי גָד י ְֹשׁ ִבים ָבּהּ (34) :וַיִּ ְק ְראוּ ְבּנֵי ְר ֵ
אוּבן ְ
ְר ֵ
ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח | ִכּי ֵעד הוּא ֵבּינ ֵֹתינוּ ִכּי יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים:
Joshua Chapter 23
יח יְ הוָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵהנִ ַ
ָמים ַר ִבּים ֲ
) (1וַיְ ִהי ִמיּ ִ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
יהוֹשׁ ַע ז ֵ
יהם ִמ ָסּ ִביב | וִ ֻ
אֹיְ ֵב ֶ
הוֹשׁ ַע
ָמים (2) :וַיִּ ְק ָרא יְ ֻ
ֹאמר
וּלשׁ ְֹט ָריו | ַויּ ֶ
וּלשׁ ְֹפ ָטיו ְ
אשׁיו ְ
וּל ָר ָ
ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְז ֵקנָיו ְ
יתם ֵאת ָכּל
אַתּם ְר ִא ֶ
ָמים (3) :וְ ֶ
אתי ַבּיּ ִ
ָקנְ ִתּי ָבּ ִ
ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י ז ַ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ְל ָכל ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ִמ ְפּנֵי ֶכם | ִכּי
יכם הוּא ַהנִּ ְל ָחם ָל ֶכםְ (4) :ראוּ ִה ַפּ ְל ִתּי ָל ֶכם ֶאת
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַר ֵדּן וְ ָכל
יכם | ִמן ַהיּ ְ
ַח ָלה ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
אָרים ָה ֵא ֶלּה ְבּנ ֲ
ַהגּוֹיִ ם ַהנִּ ְשׁ ִ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְכ ַר ִתּי וְ ַהיָּם ַהגָּדוֹל ְמבוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ (5) :וַיהוָה
ֵיכם |
הוֹרישׁ א ָֹתם ִמ ִלּ ְפנ ֶ
ֵיכם וְ ִ
ֳפם ִמ ְפּנ ֶ
ֶהדּ ֵ
יכם הוּא י ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ָל ֶכם(6) :
אַר ָצם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת ְ
וִ ִ
תּוֹרת
ַק ֶתּם ְמאֹד ִל ְשׁמֹר וְ ַלעֲשׂוֹת ֵאת ָכּל ַה ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַ
ַחז ְ
וֲ
וּשׂמֹאולְ (7) :ל ִב ְל ִתּי בוֹא
ָמין ְ
מ ֶֹשׁה | ְל ִב ְל ִתּי סוּר ִמ ֶמּנּוּ י ִ
יהם לֹא
וּב ֵשׁם ֱאל ֵֹה ֶ
אָרים ָה ֵא ֶלּה ִא ְתּ ֶכם | ְ
ַבּגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ַהנִּ ְשׁ ִ
ַת ְז ִכּירוּ וְ לֹא ַת ְשׁ ִבּיעוּ וְ לֹא ַת ַע ְבדוּם וְ לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם(8) :
יתם ַעד ַהיּוֹם
ֲשׂ ֶ
יכם ִתּ ְד ָבּקוּ | ַכּ ֲא ֶשׁר ע ִ
ִכּי ִאם ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם
ֲצוּמים | וְ ֶ
ֵיכם גּוֹיִ ם ְגּד ִֹלים ַוע ִ
ַיּוֹרשׁ יְ הוָה ִמ ְפּנ ֶ
ַהזֶּה (9) :ו ֶ
ֵיכם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהִ (10) :אישׁ ֶא ָחד ִמ ֶכּם
לֹא ָע ַמד ִאישׁ ִבּ ְפנ ֶ
יכם הוּא ַהנִּ ְל ָחם ָל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
אָלף | ִכּי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יִ ְר ָדּף ֶ
אַה ָבה ֶאת יְ הוָה
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ָל ֶכם (11) :וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹד ְלנ ְ
יכם | ְל ֲ
ֶתר ַהגּוֹיִ ם
וּד ַב ְק ֶתּם ְבּי ֶ
יכםִ (12) :כּי ִאם שׁוֹב ָתּשׁוּבוּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
אתם
וּב ֶ
אָרים ָה ֵא ֶלּה ִא ְתּ ֶכם | וְ ִה ְת ַח ַתּנְ ֶתּם ָבּ ֶהם ָ
ָה ֵא ֶלּה ַהנִּ ְשׁ ִ
יכם
ָבּ ֶהם וְ ֵהם ָבּ ֶכם (13) :י ַ
יוֹסיף יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָדוֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי לֹא ִ

מוֹקשׁ
וּל ֵ
ֵיכם | וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ַפח ְ
הוֹרישׁ ֶאת ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ִמ ִלּ ְפנ ֶ
ְל ִ
ֵיכם ַעד ֲא ָב ְד ֶכם ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה
יכם וְ ִל ְצנִ נִ ים ְבּ ֵעינ ֶ
וּלשׁ ֵֹטט ְבּ ִצ ֵדּ ֶ
ְ
ָתן ָל ֶכם יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
טּוֹבה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ָ
יכם (14) :וְ ִהנֵּה
וּב ָכל
יד ְע ֶתּם ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
אָרץ | וִ ַ
הוֹל ְך ַהיּוֹם ְבּ ֶד ֶר ְך ָכּל ָה ֶ
אָנ ִֹכי ֵ
טּוֹבים ֲא ֶשׁר
ָפל ָדּ ָבר ֶא ָחד ִמכֹּל ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִ
ַפ ְשׁ ֶכם ִכּי לֹא נ ַ
נְ
יכם ַהכֹּל ָבּאוּ ָל ֶכם לֹא נ ַ
ָפל ִמ ֶמּנּוּ ָדּ ָבר
ֲל ֶ
יכם ע ֵ
ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ָכּל ַה ָדּ ָבר ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ֲל ֶ
ֶא ָחד (15) :וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ע ֵ
יכם ֵאת ָכּל ַה ָדּ ָבר
ֲל ֶ
ָביא יְ הוָה ע ֵ
יכם | ֵכּן י ִ
יכם ֲא ֵל ֶ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
טּוֹבה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר
אוֹת ֶכם ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַה ָ
ָה ָרע ַעד ַה ְשׁ ִמידוֹ ְ
יכםְ (16) :בּ ָע ְב ְר ֶכם ֶאת ְבּ ִרית יְ הוָה
ָתן ָל ֶכם יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
נַ
ַה ַל ְכ ֶתּם ַוע ַ
ֲב ְד ֶתּם ֱאלֹ ִהים ֲא ֵח ִרים
יכם ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם ו ֲ
ֱאל ֵֹה ֶ
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה
יתם ָל ֶהם | וְ ָח ָרה אַף יְ הוָה ָבּ ֶכם ו ֲ
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ָתן ָל ֶכם:
טּוֹבה ֲא ֶשׁר נ ַ
אָרץ ַה ָ
ֵמ ַעל ָה ֶ
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הוֹשׁ ַע ֶאת ָכּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֶכ ָמה | וַיִּ ְק ָרא ְל ִז ְקנֵי
ֶאסֹף יְ ֻ
)ַ (1ויּ ֶ
ַצּבוּ ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים:
וּלשׁ ְֹט ָריו וַיִּ ְתי ְ
וּלשׁ ְֹפ ָטיו ְ
אשׁיו ְ
וּל ָר ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
)ַ (2ויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָכּל ָה ָעם כֹּה ַ
ֹאמר יְ ֻ
ַא ִבי
אַב ָר ָהם ו ֲ
עוֹלם ֶתּ ַרח ֲא ִבי ְ
יכם ֵמ ָ
בוֹת ֶ
ָשׁבוּ ֲא ֵ
ָהר י ְ
ְבּ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
יכם ֶאת
ָא ַקּח ֶאת ֲא ִב ֶ
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים (3) :ו ֶ
נָחוֹר | ַויּ ַ
ָאוֹל ְך אוֹתוֹ ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָען | וארב
ָהר ו ֵ
אַב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
ְ
ָא ֵתּן ְליִ ְצ ָחק
ָא ֶתּן לוֹ ֶאת יִ ְצ ָחק (4) :ו ֶ
ַרעוֹ ו ֶ
ָאַר ֶבּה קרי[ ֶאת ז ְ
]ו ְ
ָא ֵתּן ְל ֵע ָשׂו ֶאת ַהר ֵשׂ ִעיר ָל ֶר ֶשׁת אוֹתוֹ
ֶאת ַי ֲעקֹב וְ ֶאת ֵע ָשׂו | ו ֶ
ָא ְשׁ ַלח ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֶאת אַ ֲהרֹן
ָרדוּ ִמ ְצ ָריִ ם (5) :ו ֶ
וּבנָיו י ְ
וְ ַי ֲעקֹב ָ
אתי
הוֹצ ִ
אַחר ֵ
יתי ְבּ ִק ְרבּוֹ | וְ ַ
ָאגֹּף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וֶ
ָמּה |
ַתּבֹאוּ ַהיּ ָ
יכם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ו ָ
בוֹת ֶ
ָאוֹציא ֶאת ֲא ֵ
ֶא ְת ֶכם (6) :ו ִ
וּב ָפ ָר ִשׁים יַם סוּף(7) :
יכם ְבּ ֶר ֶכב ְ
בוֹת ֶ
אַח ֵרי ֲא ֵ
וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֲ
ָבא
וּבין ַה ִמּ ְצ ִרים ַויּ ֵ
ֵיכם ֵ
ָשׂם ַמ ֲא ֵפל ֵבּינ ֶ
וַיִּ ְצעֲקוּ ֶאל יְ הוָה ַויּ ֶ
ַתּ ְר ֶאינָה ֵעינ ֶ
ָע ָליו ֶאת ַהיָּם וַיְ ַכ ֵסּהוּ ו ִ
יתי
ֵיכם ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָאָביא
ָמים ַר ִבּים (8) :ואבאה ]ו ִ
ַתּ ְשׁבוּ ַב ִמּ ְד ָבּר י ִ
ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ו ֵ
ַר ֵדּן ַויִּ ָלּ ֲחמוּ
יּוֹשׁב ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
קרי[ ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי ַה ֵ
אַר ָצם ו ְ
ירשׁוּ ֶאת ְ
ידם
ָאַשׁ ִמ ֵ
ַתּ ְ
ֶד ֶכם ו ִ
אוֹתם ְבּי ְ
ָא ֵתּן ָ
ִא ְתּ ֶכם | ו ֶ
ָקם ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר ֶמ ֶל ְך מוֹאָב וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֵיכםַ (9) :ויּ ָ
ִמ ְפּנ ֶ

וַיִּ ְשׁ ַלח וַיִּ ְק ָרא ְל ִב ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ְל ַק ֵלּל ֶא ְת ֶכם (10) :וְ לֹא
ָאַצּל ֶא ְת ֶכם
רוֹך ֶא ְת ֶכם ו ִ
יתי ִל ְשׁמ ַֹע ְל ִב ְל ָעם | וַיְ ָב ֶר ְך ָבּ ְ
אָב ִ
ִ
ַר ֵדּן ו ָ
ַתּ ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
ַתּבֹאוּ ֶאל יְ ִריחוֹ וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ָב ֶכם
ִמיָּדוֹ (11) :ו ַ
ָשׁי ַה ִחוִּ י
ֲלי יְ ִריחוֹ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ִגּ ְרגּ ִ
ַבּע ֵ
ֵיכם ֶאת
ָא ְשׁ ַלח ִל ְפנ ֶ
ֶד ֶכם (12) :ו ֶ
אוֹתם ְבּי ְ
ָ
ָא ֵתּן
בוּסי | ו ֶ
וְ ַהיְ ִ
ֵיכם ְשׁנֵי ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי | לֹא
אוֹתם ִמ ְפּנ ֶ
ָ
ָרשׁ
ַתּג ֶ
ַה ִצּ ְר ָעה ו ְ
ָא ֵתּן ָל ֶכם ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר לֹא ָי ַג ְע ָתּ ָבּהּ
ְב ַח ְר ְבּ ָך וְ לֹא ְב ַק ְשׁ ֶתּ ָך (13) :ו ֶ
ֵיתים ֲא ֶשׁר
ַתּ ְשׁבוּ ָבּ ֶהם | ְכּ ָר ִמים וְ ז ִ
יתם ו ֵ
וְ ָע ִרים ֲא ֶשׁר לֹא ְבנִ ֶ
אַתּם א ְֹכ ִלים (14) :וְ ַע ָתּה יְ ראוּ ֶאת יְ הוָה וְ ִע ְבדוּ
לֹא נְ ַט ְע ֶתּם ֶ
וּב ֱא ֶמת | וְ ָה ִסירוּ ֶאת ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ
אֹתוֹ ְבּ ָת ִמים ֶ
ָהר ְ
יכם ְבּ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
וּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה (15) :וְ ִאם
ֵיכם ַל ֲעבֹד ֶאת יְ הוָה ַבּ ֲחרוּ ָל ֶכם ַהיּוֹם ֶאת ִמי ַת ֲעבֹדוּן
ַרע ְבּ ֵעינ ֶ
יכם ֲא ֶשׁר בעבר ] ֵמ ֵע ֶבר
בוֹת ֶ
ִאם ֶאת ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ֲא ֵ
ָהר וְ ִאם ֶאת ֱאל ֵֹהי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֶ
אַתּם י ְֹשׁ ִבים
קרי[ ַהנּ ָ
יתי ַנ ֲעבֹד ֶאת יְ הוָה:
וּב ִ
אַר ָצם | וְ אָנ ִֹכי ֵ
ְבּ ְ
ילה ָלּנוּ ֵמ ֲעזֹב ֶאת יְ הוָה | ַל ֲעבֹד
ֹאמר ָח ִל ָ
ַען ָה ָעם ַויּ ֶ
)ַ (16ויּ ַ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִריםִ (17) :כּי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ הוּא ַה ַמּ ֲע ֶלה א ָֹתנוּ
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה
ֲב ִדים | ו ֲ
בוֹתינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
וְ ֶאת ֲא ֵ
ְל ֵעינֵינוּ ֶאת ָהאֹתוֹת ַה ְגּדֹלוֹת ָה ֵא ֶלּה וַיִּ ְשׁ ְמ ֵרנוּ ְבּ ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך
ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכנוּ ָבהּ ְ
וּבכֹל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ְבּ ִק ְר ָבּם(18) :
אָרץ ִמ ָפּנֵינוּ |
ָרשׁ יְ הוָה ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי י ֵֹשׁב ָה ֶ
וַיְ ג ֶ
ֹאמר
)ַ (19ויּ ֶ
ַחנוּ ַנ ֲעבֹד ֶאת יְ הוָה ִכּי הוּא ֱאל ֵֹהינוּ:
גַּם ֲאנ ְ
ְ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם לֹא
יְ ֻ
תוּכלוּ ַל ֲעבֹד ֶאת יְ הוָה ִכּי ֱאל ִֹהים
ְקד ִֹשׁים הוּא | ֵאל ַקנּוֹא הוּא לֹא יִ ָשּׂא ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶכם
ֵכר |
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ֵֹהי נ ָ
יכםִ (20) :כּי ַת ַע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה ַוע ַ
ֹאות ֶ
וּל ַחטּ ֵ
ְ
יטיב ָל ֶכם(21) :
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵה ִ
וְ ָשׁב וְ ֵה ַרע ָל ֶכם וְ ִכ ָלּה ֶא ְת ֶכם ֲ
ֹאמר
הוֹשׁ ַע | לֹא ִכּי ֶאת יְ הוָה ַנ ֲעבֹדַ (22) :ויּ ֶ
ֹאמר ָה ָעם ֶאל יְ ֻ
ַויּ ֶ
אַתּם ְבּ ַח ְר ֶתּם ָל ֶכם ֶאת
אַתּם ָבּ ֶכם ִכּי ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם ֵע ִדים ֶ
יְ ֻ
ֹאמרוּ ֵע ִדים (23) :וְ ַע ָתּה ָה ִסירוּ ֶאת
יְ הוָה ַל ֲעבֹד אוֹתוֹ | ַויּ ְ
ֵכר ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | וְ ַהטּוּ ֶאת ְל ַב ְב ֶכם ֶאל יְ הוָה
ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
הוֹשׁ ַע | ֶאת יְ הוָה
ֹאמרוּ ָה ָעם ֶאל יְ ֻ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (24) :ויּ ְ
הוֹשׁ ַע ְבּ ִרית ָל ָעם
וּבקוֹלוֹ נִ ְשׁ ָמע (25) :וַיִּ ְכרֹת יְ ֻ
ֱאל ֵֹהינוּ ַנ ֲעבֹד ְ
הוֹשׁ ַע
וּמ ְשׁ ָפּט ִבּ ְשׁ ֶכם (26) :וַיִּ ְכתֹּב יְ ֻ
ָשׂם לוֹ חֹק ִ
ַבּיּוֹם ַההוּא | ַויּ ֶ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵס ֶפר ַ
תּוֹרת ֱאל ִֹהים | וַיִּ ַקּח ֶא ֶבן ְגּדוֹ ָלה

ֹאמר
אַלּה ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ יְ הוָהַ (27) :ויּ ֶ
ימ ָה ָשּׁם ַתּ ַחת ָה ָ
וַיְ ִק ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָכּל ָה ָעם ִהנֵּה ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ִתּ ְהיֶה ָבּנוּ ְל ֵע ָדה ִכּי
יְ ֻ
ִהיא ָשׁ ְמ ָעה ֵאת ָכּל ִא ְמ ֵרי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִע ָמּנוּ | וְ ָהיְ ָתה ָב ֶכם
הוֹשׁ ַע ֶאת ָה ָעם
יכם (28) :וַיְ ַשׁ ַלּח יְ ֻ
ְל ֵע ָדה ֶפּן ְתּ ַכ ֲחשׁוּן ֵבּאל ֵֹה ֶ
ַח ָלתוֹ:
ִאישׁ ְלנ ֲ
ָמת יְ ֻ
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ָ
) (29וַיְ ִהי ֲ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ֶע ֶבד יְ הוָה
ַח ָלתוֹ
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים (30) :וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִבּ ְגבוּל נ ֲ
| ֶבּן ֵמאָה ו ֶ
ָעשׁ(31) :
ְבּ ִת ְמנַת ֶס ַרח ֲא ֶשׁר ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | ִמ ְצּפוֹן ְל ַהר גּ ַ
הוֹשׁ ַע | וְ כֹל יְ ֵמי ַה ְזּ ֵקנִ ים
ַו ַיּ ֲעבֹד יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת יְ הוָה כֹּל יְ ֵמי יְ ֻ
ֲשׂה
ָדעוּ ֵאת ָכּל ַמע ֵ
ַא ֶשׁר י ְ
הוֹשׁ ַע ו ֲ
אַח ֵרי יְ ֻ
ָמים ֲ
ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִריכוּ י ִ
יוֹסף ֲא ֶשׁר ֶהעֱלוּ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל (32) :וְ ֶאת ַע ְצמוֹת ֵ
ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָק ְברוּ ִב ְשׁ ֶכם ְבּ ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָקנָה
יטה | וַיִּ ְהיוּ ִל ְבנֵי
ַי ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְבּנֵי ֲחמוֹר ֲא ִבי ְשׁ ֶכם ְבּ ֵמאָה ְק ִשׂ ָ
אַהרֹן ֵמת | וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ
ַח ָלה (33) :וְ ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
יוֹסף ְלנ ֲ
ֵ
ְבּ ִג ְב ַעת ִפּינְ ָחס ְבּנוֹ ֲא ֶשׁר נִ ַתּן לוֹ ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם:
שׁוֹפ ִטים
ֵס ֶפר ְ
Judges Chapter 1
הוֹשׁ ַע וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיהוָה ֵלאמֹר |
אַח ֵרי מוֹת יְ ֻ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ֹאמר יְ הוָה
ֲלה ָלּנוּ ֶאל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַבּ ְתּ ִח ָלּה ְל ִה ָלּ ֶחם בּוַֹ (2) :ויּ ֶ
ִמי ַיע ֶ
הוּדה
ֹאמר יְ ָ
אָרץ ְבּיָדוַֹ (3) :ויּ ֶ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ֲלה | ִהנֵּה נ ַ
הוּדה ַיע ֶ
יְ ָ
גוֹר ִלי וְ נִ ָלּ ֲח ָמה ַבּ ְכּ ַנעֲנִ י וְ ָה ַל ְכ ִתּי גַם
ֲלה ִא ִתּי ְב ָ
אָחיו ע ֵ
ְל ִשׁ ְמעוֹן ִ
הוּדה וַיִּ ֵתּן
ַעל יְ ָ
ֵל ְך ִאתּוֹ ִשׁ ְמעוֹןַ (4) :ויּ ַ
גוֹר ֶל ָך | ַויּ ֶ
ֲאנִ י ִא ְתּ ָך ְבּ ָ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים
ָדם | ַויַּכּוּם ְבּ ֶבזֶק ע ֶ
יְ הוָה ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ְבּי ָ
ִאישׁ (5) :וַיִּ ְמ ְצאוּ ֶאת ֲאדֹנִ י ֶבזֶק ְבּ ֶבזֶק וַיִּ ָלּ ֲחמוּ בּוֹ | ַויַּכּוּ ֶאת
אַח ָריו |
ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ֶאת ַה ְפּ ִר ִזּיַ (6) :ו ָיּ ָנס ֲאדֹנִ י ֶבזֶק וַיִּ ְר ְדּפוּ ֲ
ֹאמר
ָדיו וְ ַר ְג ָליוַ (7) :ויּ ֶ
ֹאחזוּ אֹתוֹ וַיְ ַק ְצּצוּ ֶאת ְבּהֹנוֹת י ָ
ַויּ ֲ
יהם וְ ַר ְג ֵל ֶ
ֲאדֹנִ י ֶבזֶק ִשׁ ְב ִעים ְמ ָל ִכים ְבּהֹנוֹת יְ ֵד ֶ
יהם ְמ ֻק ָצּ ִצים
יתי ֵכּן ִשׁ ַלּם ִלי ֱאל ִֹהים |
ָהיוּ ְמ ַל ְקּ ִטים ַתּ ַחת ֻשׁ ְל ָחנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָמת ָשׁם:
רוּשׁ ַלִם ַויּ ָ
יאהוּ יְ ָ
וַיְ ִב ֻ
ָ
ירוּשׁ ַלִם וַיִּ ְל ְכּדוּ
הוּדה ִבּ ָ
) (8וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ְבנֵי יְ ָ
אוֹתהּ ַויַּכּוּ ָה ְל ִפי
הוּדה
ָרדוּ ְבּנֵי יְ ָ
אַחר י ְ
ָח ֶרב | וְ ֶאת ָה ִעיר ִשׁ ְלּחוּ ָב ֵאשׁ (9) :וְ ַ

הוּדה
ֵל ְך יְ ָ
יוֹשׁב ָה ָהר וְ ַה ֶנּגֶב וְ ַה ְשּׁ ֵפ ָלהַ (10) :ויּ ֶ
ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּ ְכּ ַנעֲנִ י | ֵ
אַר ַבּע |
יּוֹשׁב ְבּ ֶח ְברוֹן וְ ֵשׁם ֶח ְברוֹן ְל ָפנִ ים ִק ְר ַית ְ
ֶאל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ֵ
ַויַּכּוּ ֶאת ֵשׁ ַשׁי וְ ֶאת ֲא ִח ַ
ֵל ְך ִמ ָשּׁם ֶאל
ימן וְ ֶאת ַתּ ְל ָמיַ (11) :ויּ ֶ
ֹאמר ָכּ ֵלב
יוֹשׁ ֵבי ְדּ ִביר | וְ ֵשׁם ְדּ ִביר ְל ָפנִ ים ִק ְריַת ֵס ֶפרַ (12) :ויּ ֶ
ְ
ָת ִתּי לוֹ ֶאת ַע ְכ ָסה ִב ִתּי
וּל ָכ ָדהּ | וְ נ ַ
ַכּה ֶאת ִק ְריַת ֵס ֶפר ְ
ֲא ֶשׁר י ֶ
יאל ֶבּן ְקנַז ֲא ִחי ָכ ֵלב ַה ָקּטֹן ִמ ֶמּנּוּ |
ְל ִא ָשּׁה (13) :וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ ָע ְתנִ ֵ
יתהוּ
ַתּ ִס ֵ
וַיִּ ֶתּן לוֹ ֶאת ַע ְכ ָסה ִבתּוֹ ְל ִא ָשּׁה (14) :וַיְ ִהי ְבּבוֹאָהּ ו ְ
ֹאמר ָלהּ
ַתּ ְצנַח ֵמ ַעל ַה ֲחמוֹר | ַויּ ֶ
יה ַה ָשּׂ ֶדה ו ִ
אָב ָ
ִל ְשׁאוֹל ֵמ ֵאת ִ
ֹאמר לוֹ ָה ָבה ִלּי ְב ָר ָכה ִכּי ֶא ֶרץ ַה ֶנּ ֶגב
ָכּ ֵלב ַמה ָלּ ְךַ (15) :ותּ ֶ
ָת ָתּה ִלי ֻגּלֹּת ָמיִ ם | וַיִּ ֶתּן ָלהּ ָכּ ֵלב ֵאת ֻגּלֹּת ִע ִלּית וְ ֵאת
נְ ַת ָתּנִ י וְ נ ַ
ֻגּלֹּת ַתּ ְח ִתּית:
הוּדה
וּבנֵי ֵקינִ י ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ָעלוּ ֵמ ִעיר ַה ְתּ ָמ ִרים ֶאת ְבּנֵי יְ ָ
)ְ (16
ֵל ְך
ֵשׁב ֶאת ָה ָעםַ (17) :ויּ ֶ
ֵל ְך ַויּ ֶ
ֲרד | ַויּ ֶ
הוּדה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶנגֶב ע ָ
ִמ ְד ַבּר יְ ָ
הוּדה ֶאת ִשׁ ְמעוֹן ִ
ַח ִרימוּ
יוֹשׁב ְצ ַפת | ַויּ ֲ
אָחיו ַויַּכּוּ ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֵ
יְ ָ
הוּדה ֶאת
אוֹתהּ וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵשׁם ָה ִעיר ָח ְר ָמה (18) :וַיִּ ְלכֹּד יְ ָ
ָ
בוּלהּ | וְ ֶאת ֶע ְקרוֹן וְ ֶאת
אַשׁ ְקלוֹן וְ ֶאת ְגּ ָ
בוּלהּ וְ ֶאת ְ
ַעזָּה וְ ֶאת ְגּ ָ
ְגּ ָ
הוּדה ַויּ ֶֹרשׁ ֶאת ָה ָהר | ִכּי לֹא
בוּלהּ (19) :וַיְ ִהי יְ הוָה ֶאת יְ ָ
הוֹרישׁ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ָה ֵע ֶמק ִכּי ֶר ֶכב ַבּ ְרזֶל ָל ֶהם (20) :וַיִּ ְתּנוּ
ְל ִ
ַיּוֹרשׁ ִמ ָשּׁם ֶאת ְשׁלֹ ָשׁה
ְל ָכ ֵלב ֶאת ֶח ְברוֹן ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה | ו ֶ
הוֹרישׁוּ ְבּנֵי
רוּשׁ ַלִם לֹא ִ
בוּסי י ֵֹשׁב יְ ָ
ְבּנֵי ָה ֲענָק (21) :וְ ֶאת ַהיְ ִ
ירוּשׁ ַלִם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ָמן ִבּ ָ
בוּסי ֶאת ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ֵשׁב ַהיְ ִ
ָמן | ַויּ ֶ
ִבנְ י ִ
)ַ (22ו ַיּעֲלוּ ֵבית ֵ
יוֹסף גַּם ֵהם ֵבּית ֵאל | וַיהוָה ִע ָמּם(23) :
יוֹסף ְבּ ֵבית ֵאל | וְ ֵשׁם ָה ִעיר ְל ָפנִ ים לוּז(24) :
ָתירוּ ֵבית ֵ
ַויּ ִ
ֹאמרוּ לוֹ ַה ְר ֵאנוּ נָא
יוֹצא ִמן ָה ִעיר | ַויּ ְ
וַיִּ ְראוּ ַהשּׁ ְֹמ ִרים ִאישׁ ֵ
ַר ֵאם ֶאת ְמבוֹא
ֶאת ְמבוֹא ָה ִעיר וְ ָע ִשׂינוּ ִע ְמּ ָך ָח ֶסדַ (25) :ויּ ְ
ָה ִעיר ַויַּכּוּ ֶאת ָה ִעיר ְל ִפי ָח ֶרב | וְ ֶאת ָה ִאישׁ וְ ֶאת ָכּל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ
ֵל ְך ָה ִאישׁ ֶא ֶרץ ַה ִח ִתּים | וַיִּ ֶבן ִעיר וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ
ִשׁ ֵלּחוַּ (26) :ויּ ֶ
לוּז הוּא ְשׁ ָמהּ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ַך
יה וְ ֶאת ַתּ ְענ ְ
נוֹת ָ
ַשּׁה ֶאת ֵבּית ְשׁאָן וְ ֶאת ְבּ ֶ
הוֹרישׁ ְמנ ֶ
) (27וְ לֹא ִ
יה וְ ֶאת
נוֹת ָ
יה וְ ֶאת ישׁב ]י ְֹשׁ ֵבי קרי[ דוֹר וְ ֶאת ְבּ ֶ
וְ ֶאת ְבּנ ֶֹת ָ
ְ
יה |
נוֹת ָ
יוֹשׁ ֵבי ְמ ִגדּוֹ וְ ֶאת ְבּ ֶ
יה וְ ֶאת ְ
יוֹשׁ ֵבי יִ ְב ְל ָעם וְ ֶאת ְבּנ ֶֹת ָ
אָרץ ַהזֹּאת (28) :וַיְ ִהי ִכּי ָחזַק יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַיּוֹאל ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ
ו ֶ
הוֹרישׁוֹ (29) :וְ ֶא ְפ ַריִ ם
הוֹרישׁ לֹא ִ
ָשׂם ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָל ַמס | וְ ֵ
ַויּ ֶ

ֵשׁב ַה ְכּ ַנעֲנִ י ְבּ ִק ְרבּוֹ
יּוֹשׁב ְבּ ָגזֶר | ַויּ ֶ
הוֹרישׁ ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ֵ
לֹא ִ
ְבּ ָגזֶר:
יוֹשׁ ֵבי ַנ ֲהלֹל |
יוֹשׁ ֵבי ִק ְטרוֹן וְ ֶאת ְ
הוֹרישׁ ֶאת ְ
)ְ (30זבוּלֻן לֹא ִ
ֵשׁב ַה ְכּ ַנעֲנִ י ְבּ ִק ְרבּוֹ וַיִּ ְהיוּ ָל ַמס:
ַויּ ֶ
הוֹרישׁ
ִ
אָשׁר לֹא
)ֵ (31
אַכ ִזיב וְ ֶאת
אַח ָלב וְ ֶאת ְ
יוֹשׁ ֵבי ִצידוֹן | וְ ֶאת ְ
ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ַעכּוֹ וְ ֶאת ְ
אָשׁ ִרי ְבּ ֶק ֶרב ַה ְכּ ַנעֲנִ י
ֵשׁב ָה ֵ
ֶח ְל ָבּה וְ ֶאת ֲא ִפיק וְ ֶאת ְרחֹבַ (32) :ויּ ֶ
הוֹרישׁ ֶאת
ִ
ַפ ָתּ ִלי לֹא
הוֹרישׁוֹ (33) :נ ְ
אָרץ | ִכּי לֹא ִ
י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ֵשׁב ְבּ ֶק ֶרב ַה ְכּ ַנעֲנִ י
י ְֹשׁ ֵבי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ וְ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ֵבית ֲענָת ַויּ ֶ
וּבית ֲענָת ָהיוּ ָל ֶהם ָל ַמס:
אָרץ | וְ י ְֹשׁ ֵבי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ֵ
י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
) (34וַיִּ ְל ֲחצוּ ָה ֱאמ ִֹרי ֶאת ְבּנֵי ָדן ָה ָה ָרה | ִכּי לֹא נְ ָתנוֹ
ַיּוֹאל ָה ֱאמ ִֹרי ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַהר ֶח ֶרס ְבּאַיָּלוֹן
ָל ֶר ֶדת ָל ֵע ֶמק (35) :ו ֶ
ַתּ ְכ ַבּד יַד ֵבּית ֵ
וּגבוּל
יוֹסף וַיִּ ְהיוּ ָל ַמסְ (36) :
וּ ְב ַשׁ ַע ְל ִבים | ו ִ
ָמ ְע ָלה:
ֲלה ַע ְק ַר ִבּים | ֵמ ַה ֶסּ ַלע ו ָ
ָה ֱאמ ִֹרי ִמ ַמּע ֵ
Judges Chapter 2
ֹאמר
ַויּ ֶ
אַך יְ הוָה ִמן ַה ִגּ ְלגָּל ֶאל ַהבּ ִֹכים |
ַעל ַמ ְל ְ
)ַ (1ויּ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר
אָביא ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ֶ
אַע ֶ
ֲלה ֶא ְת ֶכם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָו ִ
יתי ִא ְתּ ֶכם ְלעוֹ ָלם(2) :
אָפר ְבּ ִר ִ
יכם ָוא ַֹמר לֹא ֵ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
יהם
חוֹת ֶ
אָרץ ַהזֹּאת ִמ ְז ְבּ ֵ
יוֹשׁ ֵבי ָה ֶ
אַתּם לֹא ִת ְכ ְרתוּ ְב ִרית ְל ְ
וְ ֶ
ֲשׂ ֶ
ִתּתֹּצוּן | וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּק ִֹלי ַמה זֹּאת ע ִ
יתם (3) :וְ גַם
ֵיכם | וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִצ ִדּים
אוֹתם ִמ ְפּנ ֶ
ָ
ָרשׁ
אָמ ְר ִתּי לֹא ֲאג ֵ
ַ
אַך יְ הוָה ֶאת
מוֹקשׁ (4) :וַיְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר ַמ ְל ְ
יהם יִ ְהיוּ ָל ֶכם ְל ֵ
וֵאל ֵֹה ֶ
קוֹלם
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְשׂאוּ ָה ָעם ֶאת ָ
וַיִּ ְבכּוּ (5) :וַיִּ ְק ְראוּ ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא בּ ִֹכים | וַיִּ ְז ְבּחוּ ָשׁם
ַליהוָה:
ַח ָלתוֹ
ֵלכוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ְלנ ֲ
הוֹשׁ ַע ֶאת ָה ָעם | ַויּ ְ
) (6וַיְ ַשׁ ַלּח יְ ֻ
הוֹשׁ ַע |
ַע ְבדוּ ָה ָעם ֶאת יְ הוָה כֹּל יְ ֵמי יְ ֻ
אָרץַ (7) :ויּ ַ
ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
הוֹשׁוּע ֲא ֶשׁר ָראוּ
ַ
אַח ֵרי יְ
ָמים ֲ
וְ כֹל יְ ֵמי ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִריכוּ י ִ
ֵאת ָכּל ַמע ֵ
ָמת
ֲשׂה יְ הוָה ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְליִ ְשׂ ָר ֵאלַ (8) :ויּ ָ
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים (9) :וַיִּ ְק ְבּרוּ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ֶע ֶבד יְ הוָה | ֶבּן ֵמאָה ו ֶ
יְ ֻ
ַח ָלתוֹ ְבּ ִת ְמנַת ֶח ֶרס ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | ִמ ְצּפוֹן ְל ַהר
אוֹתוֹ ִבּ ְגבוּל נ ֲ
ֶא ְספוּ ֶאל ֲא ָ
גַּ
ָקם דּוֹר
בוֹתיו | ַויּ ָ
ָעשׁ (10) :וְ גַם ָכּל ַהדּוֹר ַההוּא נ ֶ
ֲשׂה
ָדעוּ ֶאת יְ הוָה וְ גַם ֶאת ַה ַמּע ֶ
יהם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
אַח ֵר ֶ
אַחר ֲ
ֵ

ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְליִ ְשׂ ָר ֵאלַ (11) :ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ַע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ַע ְבדוּ ֶאת ַה ְבּ ָע ִליםַ (12) :ויּ ַ
יְ הוָה | ַויּ ַ
ֵלכוּ ֲ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ְ
מּוֹציא ָ
בוֹתם ַה ִ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים
ֲא ָ
יהם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם |
יבוֹת ֶ
ֲא ֵח ִרים ֵמ ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ
ַע ְבדוּ ַל ַבּ ַעל
ַע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה | ַויּ ַ
ַכ ִעסוּ ֶאת יְ הוָהַ (13) :ויּ ַ
ַויּ ְ
וְ ָל ַע ְשׁ ָתּרוֹת (14) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד שֹׁ ִסים
ָכלוּ עוֹד
יהם ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא י ְ
אוֹתם | וַיִּ ְמ ְכּ ֵרם ְבּיַד אוֹיְ ֵב ֶ
ַו ָיּשֹׁסּוּ ָ
ָצאוּ יַד יְ הוָה ָהיְ ָתה
יהםְ (15) :בּכֹל ֲא ֶשׁר י ְ
ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי אוֹיְ ֵב ֶ
ֵצר
ָבּם ְל ָר ָעה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה וְ ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ָל ֶהם | ַויּ ֶ
ַיּוֹשׁיעוּם ִמיַּד
ָקם יְ הוָה שׁ ְֹפ ִטים | ו ִ
ָל ֶהם ְמאֹדַ (16) :ויּ ֶ
אַח ֵרי
יהם לֹא ָשׁ ֵמעוּ ִכּי זָנוּ ֲ
יהם (17) :וְ גַם ֶאל שׁ ְֹפ ֵט ֶ
שׁ ֵֹס ֶ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם | ָסרוּ ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
בוֹתם ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ְצוֹת יְ הוָה לֹא ָעשׂוּ ֵכן (18) :וְ ִכי ֵה ִקים
ָה ְלכוּ ֲא ָ
יעם ִמיַּד
הוֹשׁ ָ
יְ הוָה ָל ֶהם שׁ ְֹפ ִטים וְ ָהיָה יְ הוָה ִעם ַהשּׁ ֵֹפט וְ ִ
יהם כֹּל יְ ֵמי ַה ֵ
אֹיְ ֵב ֶ
ַא ָק ָתם ִמ ְפּנֵי
ָחם יְ הוָה ִמנּ ֲ
שּׁוֹפט | ִכּי יִ נּ ֵ
ָשׁבוּ
שּׁוֹפט י ֻ
יהם (19) :וְ ָהיָה ְבּמוֹת ַה ֵ
ֹח ֵק ֶ
יהם וְ ד ֲ
ֹח ֵצ ֶ
לֲ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם
בוֹתם ָל ֶל ֶכת ֲ
וְ ִה ְשׁ ִחיתוּ ֵמ ֲא ָ
יהם ִ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָל ֶהם | לֹא ִה ִפּילוּ ִמ ַמּ ַע ְל ֵל ֶ
ְ
וּמ ַדּ ְר ָכּם ַה ָקּ ָשׁה:
ַען ֲא ֶשׁר ָע ְברוּ ַהגּוֹי
ֹאמר י ַ
) (20וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
קוֹלי:
בוֹתם וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְל ִ
יתי ֶאת ֲא ָ
יתי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַהזֶּה ֶאת ְבּ ִר ִ
הוֹרישׁ ִאישׁ ִמ ְפּנ ֶ
ֵיהם | ִמן ַהגּוֹיִ ם
אוֹסיף ְל ִ
ִ
) (21גַּם ֲאנִ י לֹא
הוֹשׁ ַע ַו ָיּמֹתְ (22) :ל ַמ ַען נַסּוֹת ָבּם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֲא ֶשׁר ָעזַב יְ ֻ
בוֹתם
ֲהשׁ ְֹמ ִרים ֵהם ֶאת ֶדּ ֶר ְך יְ הוָה ָל ֶל ֶכת ָבּם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ ֲא ָ
ישׁם
הוֹר ָ
ִאם לֹאַ (23) :ו ַיּנַּח יְ הוָה ֶאת ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ְל ִב ְל ִתּי ִ
ַמ ֵהר | וְ לֹא נְ ָתנָם ְבּיַד יְ הוֹ ֻשׁ ַע:
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יח יְ הוָה ְלנַסּוֹת ָבּם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵאת
) (1וְ ֵא ֶלּה ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַ
ָעןַ (2) :רק ְל ַמ ַען ַדּ ַעת
ָדעוּ ֵאת ָכּל ִמ ְל ֲחמוֹת ְכּנ ַ
ָכּל ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
דֹּרוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַל ְמּ ָדם ִמ ְל ָח ָמה | ַרק ֲא ֶשׁר ְל ָפנִ ים לֹא
יְ ָדעוּםֲ (3) :ח ֵמ ֶשׁת ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וְ ָכל ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִצּידֹנִ י וְ ַה ִחוִּ י
י ֵֹשׁב ַהר ַה ְלּ ָבנוֹן | ֵמ ַהר ַבּ ַעל ֶח ְרמוֹן ַעד ְלבוֹא ֲח ָמת (4) :וַיִּ ְהיוּ
ְלנַסּוֹת ָבּם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָל ַד ַעת ֲהיִ ְשׁ ְמעוּ ֶאת ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֲא ֶשׁר

ָשׁבוּ ְבּ ֶק ֶרב
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְ
בוֹתם ְבּיַד מ ֶֹשׁהְ (5) :
ִצוָּה ֶאת ֲא ָ
בוּסי (6) :וַיִּ ְקחוּ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י | ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
ָתנוּ ִל ְבנ ֶ
יהם נ ְ
נוֹת ֶ
ָשׁים וְ ֶאת ְבּ ֵ
יהם ָל ֶהם ְלנ ִ
נוֹת ֶ
ֶאת ְבּ ֵ
ֵיהם |
יהם:
ַע ְבדוּ ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ַויּ ַ
)ַ (7ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה וַיִּ ְשׁ ְכּחוּ ֶאת יְ הוָה
ַע ְבדוּ ֶאת ַה ְבּ ָע ִלים וְ ֶאת ָה ֲא ֵשׁרוֹת (8) :וַיִּ ַחר אַף
יהם | ַויּ ַ
ֱאל ֵֹה ֶ
ַה ָריִ ם
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם ֶמ ֶל ְך ֲא ַרם נ ֲ
יְ הוָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְמ ְכּ ֵרם ְבּיַד ַ
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם ְשׁמֹנֶה ָשׁנִ ים(9) :
ַע ְבדוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַ
| ַויּ ַ
יע ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
מוֹשׁ ַ
ָקם יְ הוָה ִ
וַיִּ ְזעֲקוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה ַויּ ֶ
יאל ֶבּן ְקנַז ֲא ִחי ָכ ֵלב ַה ָקּטֹן ִמ ֶמּנּוּ(10) :
יעם | ֵאת ָע ְתנִ ֵ
ַיּוֹשׁ ֵ
ו ִ
ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ֵתּן
רוּח יְ הוָה וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֵ
ַתּ ִהי ָע ָליו ַ
וְ
כּוּשׁן
ַתּ ָעז יָדוֹ ַעל ַ
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם | ו ָ
יְ הוָה ְבּיָדוֹ ֶאת ַ
יאל
ָמת ָע ְתנִ ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה | ַויּ ָ
אָרץ ְ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
ִר ְשׁ ָע ָתיִ ם (11) :ו ִ
ֶבּן ְקנַז:
)ַ (12ויּ ִֹספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וַיְ ַחזֵּק יְ הוָה
ֶאת ֶע ְגלוֹן ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ִכּי ָעשׂוּ ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ַך ֶאת
ֵל ְך ַויּ ְ
ֲמ ֵלק | ַויּ ֶ
ֶאסֹף ֵא ָליו ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן ַוע ָ
יְ הוָהַ (13) :ויּ ֱ
ַע ְבדוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ירשׁוּ ֶאת ִעיר ַה ְתּ ָמ ִריםַ (14) :ויּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְ
ֶאת ֶע ְגלוֹן ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה (15) :וַיִּ ְזעֲקוּ ְבנֵי
ֵרא
יע ֶאת ֵאהוּד ֶבּן גּ ָ
מוֹשׁ ַ
ָקם יְ הוָה ָל ֶהם ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה ַויּ ֶ
ֶבּן ַהיְ ִמינִ י ִאישׁ ִא ֵטּר יַד יְ ִמינוֹ | וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיָדוֹ
ַעשׂ לוֹ ֵאהוּד ֶח ֶרב וְ ָלהּ ְשׁנֵי
ִמנְ ָחה ְל ֶע ְגלוֹן ֶמ ֶל ְך מוֹאָבַ (16) :ויּ ַ
ֶר ְך יְ ִמינוֹ:
ַחגֹּר ָ
אָר ָכּהּ | ַויּ ְ
אוֹתהּ ִמ ַתּ ַחת ְל ַמ ָדּיו ַעל י ֶ
ֵפיוֹת גּ ֶֹמד ְ
ַק ֵרב ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ְל ֶע ְגלוֹן ֶמ ֶל ְך מוֹאָב | וְ ֶע ְגלוֹן ִאישׁ ָבּ ִריא
)ַ (17ויּ ְ
ְמאֹד (18) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ִמּנְ ָחה | וַיְ ַשׁ ַלּח
ילים ֲא ֶשׁר
ֶאת ָה ָעם נ ְֹשׂ ֵאי ַה ִמּנְ ָחה (19) :וְ הוּא ָשׁב ִמן ַה ְפּ ִס ִ
ֹאמר ָהס
יך ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
ֹאמר ְדּ ַבר ֵס ֶתר ִלי ֵא ֶל ָ
ֶאת ַה ִגּ ְלגָּל ַויּ ֶ
ֵצאוּ ֵמ ָע ָליו ָכּל ָהע ְֹמ ִדים ָע ָליו (20) :וְ ֵאהוּד ָבּא ֵא ָליו וְ הוּא
ַויּ ְ
ֹאמר ֵאהוּד ְדּ ַבר ֱאל ִֹהים
ֲליַּת ַה ְמּ ֵק ָרה ֲא ֶשׁר לוֹ ְל ַבדּוֹ ַויּ ֶ
י ֵֹשׁב ַבּע ִ
ָקם ֵמ ַעל ַה ִכּ ֵסּא (21) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֵאהוּד ֶאת יַד
יך | ַויּ ָ
ִלי ֵא ֶל ָ
ְשׂמֹאלוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת ַה ֶח ֶרב ֵמ ַעל י ֶ
ֶר ְך יְ ִמינוֹ | וַיִּ ְת ָק ֶע ָה ְבּ ִב ְטנוֹ:
אַחר ַה ַלּ ַהב וַיִּ ְסגֹּר ַה ֵח ֶלב ְבּ ַעד ַה ַלּ ַהב ִכּי
)ַ (22ו ָיּבֹא גַם ַהנִּ ָצּב ַ
ֵצא ֵאהוּד
ֵצא ַה ַפּ ְר ְשׁדֹנָהַ (23) :ויּ ֵ
לֹא ָשׁ ַלף ַה ֶח ֶרב ִמ ִבּ ְטנוֹ | ַויּ ֵ
ָצא
ָעל (24) :וְ הוּא י ָ
ַה ִמּ ְס ְדּרוֹנָה | וַיִּ ְסגֹּר ַדּ ְלתוֹת ָה ַע ִליָּה ַבּעֲדוֹ וְ נ ָ

אַך
ֹאמרוּ ְ
ֲליָּה נְ עֻלוֹת | ַויּ ְ
ֲב ָדיו ָבּאוּ וַיִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה ַדּ ְלתוֹת ָהע ִ
ַוע ָ
ָחילוּ ַעד בּוֹשׁ
יך הוּא ֶאת ַר ְג ָליו ַבּ ֲח ַדר ַה ְמּ ֵק ָרהַ (25) :ויּ ִ
ֵמ ִס ְ
וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ פ ֵֹת ַח ַדּ ְלתוֹת ָהע ִ
ֲליָּה וַיִּ ְקחוּ ֶאת ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח וַיִּ ְפ ָתּחוּ
אַר ָצה ֵמת (26) :וְ ֵאהוּד נִ ְמ ַלט ַעד
ֵיהם נ ֵֹפל ְ
וְ ִהנֵּה ֲאדֹנ ֶ
יר ָתה:
ילים וַיִּ ָמּ ֵלט ַה ְשּׂ ִע ָ
ִה ְת ַמ ְה ְמ ָהם | וְ הוּא ָע ַבר ֶאת ַה ְפּ ִס ִ
) (27וַיְ ִהי ְבּבוֹאוֹ וַיִּ ְת ַקע ַבּ ָ
ֵרדוּ ִעמּוֹ ְבנֵי
שּׁוֹפר ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | ַויּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ִר ְדפוּ
ֵיהםַ (28) :ויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ָהר וְ הוּא ִל ְפנ ֶ
ֵרדוּ
ֶד ֶכם | ַויּ ְ
יכם ֶאת מוֹאָב ְבּי ְ
ָתן יְ הוָה ֶאת אֹיְ ֵב ֶ
אַח ַרי ִכּי נ ַ
ֲ
ָתנוּ ִאישׁ
ַר ֵדּן ְלמוֹאָב וְ לֹא נ ְ
ֲ
אַח ָריו וַיִּ ְל ְכּדוּ ֶאת ַמ ְע ְבּרוֹת ַהיּ ְ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִאישׁ
ַל ֲעבֹרַ (29) :ויַּכּוּ ֶאת מוֹאָב ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַכּע ֶ
ַתּ ָכּנַע מוֹאָב
ָכּל ָשׁ ֵמן וְ ָכל ִאישׁ ָחיִ ל | וְ לֹא נִ ְמ ַלט ִאישׁ (30) :ו ִ
אָרץ ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה:
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא ַתּ ַחת יַד יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ִ
ַך ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֵשׁשׁ
) (31וְ אַ ֲח ָריו ָהיָה ַשׁ ְמגַּר ֶבּן ֲענָת ַויּ ְ
ֵמאוֹת ִאישׁ ְבּ ַמ ְל ַמד ַה ָבּ ָקר | ַויּ ַֹשׁע גַּם הוּא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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)ַ (1ויּ ִֹספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וְ ֵאהוּד ֵמת:
ַען ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך ְבּ ָחצוֹר | וְ ַשׂר
ָבין ֶמ ֶל ְך ְכּנ ַ
) (2וַיִּ ְמ ְכּ ֵרם יְ הוָה ְבּיַד י ִ
יוֹשׁב ַבּ ֲחר ֶֹשׁת ַהגּוֹיִ ם (3) :וַיִּ ְצעֲקוּ ְבנֵי
יס ָרא וְ הוּא ֵ
ְצ ָבאוֹ ִס ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה | ִכּי ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ֶר ֶכב ַבּ ְרזֶל לוֹ וְ הוּא ָל ַחץ ֶאת
בוֹרה ִא ָשּׁה נְ ִביאָה
וּד ָ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָח ְז ָקה ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָהְ (4) :
ֵא ֶשׁת ַל ִפּידוֹת | ִהיא שׁ ְֹפ ָטה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֵעת ַה ִהיא (5) :וְ ִהיא
וּבין ֵבּית ֵאל ְבּ ַהר
בוֹרה ֵבּין ָה ָר ָמה ֵ
יוֹשׁ ֶבת ַתּ ַחת תּ ֶֹמר ְדּ ָ
ֶ
ַתּ ְק ָרא
ַתּ ְשׁ ַלח ו ִ
יה ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ִמּ ְשׁ ָפּט (6) :ו ִ
ֶא ְפ ָריִ ם | ַו ַיּעֲלוּ ֵא ֶל ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֲהלֹא ִצוָּה
ַפ ָתּ ִלי | ַותּ ֶ
ְל ָב ָרק ֶבּן ֲא ִבינ ַֹעם ִמ ֶקּ ֶדשׁ נ ְ
וּמ ַשׁ ְכ ָתּ ְבּ ַהר ָתּבוֹר וְ ָל ַק ְח ָתּ ִע ְמּ ָך
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵל ְך ָ
ַפ ָתּ ִלי ִ
וּמ ַשׁ ְכ ִתּי
וּמ ְבּנֵי ְזבֻלוּןָ (7) :
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי נ ְ
עֶ
ָבין וְ ֶאת ִר ְכבּוֹ
יס ָרא ַשׂר ְצ ָבא י ִ
ַחל ִקישׁוֹן ֶאת ִס ְ
יך ֶאל נ ַ
ֵא ֶל ָ
וְ ֶאת ֲהמוֹנוֹ | וּנְ ַת ִתּיהוּ ְבּי ֶ
יה ָבּ ָרק ִאם ֵתּ ְל ִכי
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָד ָךַ (8) :ויּ ֶ
ֹאמר ָהל ְֹך
ִע ִמּי וְ ָה ָל ְכ ִתּי | וְ ִאם לֹא ֵת ְל ִכי ִע ִמּי לֹא ֵא ֵל ְךַ (9) :ותּ ֶ
אַתּה
אַר ְתּ ָך ַעל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָ
ֵא ֵל ְך ִע ָמּ ְך ֶא ֶפס ִכּי לֹא ִת ְהיֶה ִתּ ְפ ְ
בוֹרה
ַתּ ָקם ְדּ ָ
יס ָרא | ו ָ
הוֹל ְך ִכּי ְביַד ִא ָשּׁה יִ ְמכֹּר יְ הוָה ֶאת ִס ְ
ֵ
ַפ ָתּ ִלי
ַתּ ֶל ְך ִעם ָבּ ָרק ֶק ְד ָשׁהַ (10) :ויּ ְַז ֵעק ָבּ ָרק ֶאת ְזבוּלֻן וְ ֶאת נ ְ
וֵ

בוֹרה:
ַתּ ַעל ִעמּוֹ ְדּ ָ
אַל ֵפי ִאישׁ | ו ַ
ֲשׂ ֶרת ְ
ֶק ְד ָשׁה ַו ַיּ ַעל ְבּ ַר ְג ָליו ע ֶ
) (11וְ ֶח ֶבר ַה ֵקּינִ י נִ ְפ ָרד ִמ ַקּיִ ן ִמ ְבּנֵי ח ָֹבב ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה | ַויֵּט
ֳ
אָהלוֹ ַעד ֵאלוֹן בצענים ] ְבּ ַצ ֲענַנִּ ים קרי[ ֲא ֶשׁר ֶאת ֶק ֶדשׁ(12) :
יס ָרא | ִכּי ָע ָלה ָבּ ָרק ֶבּן ֲא ִבינ ַֹעם ַהר ָתּבוֹר(13) :
ַויּ ִַגּדוּ ְל ִס ְ
יס ָרא ֶאת ָכּל ִר ְכבּוֹ ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ֶר ֶכב ַבּ ְרזֶל וְ ֶאת ָכּל
ַויּ ְַז ֵעק ִס ְ
ַחל ִקישׁוֹן(14) :
ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | ֵמ ֲחר ֶֹשׁת ַהגּוֹיִ ם ֶאל נ ַ
ָתן יְ הוָה ֶאת
ֹאמר ְדּב ָֹרה ֶאל ָבּ ָרק קוּם ִכּי זֶה ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר נ ַ
ַותּ ֶ
ֵרד ָבּ ָרק ֵמ ַהר ָתּבוֹר
ֶיך | ַויּ ֶ
ָצא ְל ָפנ ָ
ָד ָך ֲהלֹא יְ הוָה י ָ
יס ָרא ְבּי ֶ
ִס ְ
יס ָרא
ָהם יְ הוָה ֶאת ִס ְ
אַח ָריוַ (15) :ויּ ָ
ַוע ֶ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִאישׁ ֲ
ֵרד
וְ ֶאת ָכּל ָה ֶר ֶכב וְ ֶאת ָכּל ַה ַמּ ֲחנֶה ְל ִפי ֶח ֶרב ִל ְפנֵי ָב ָרק | ַויּ ֶ
אַח ֵרי
וּב ָרק ָר ַדף ֲ
יס ָרא ֵמ ַעל ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַו ָיּנָס ְבּ ַר ְג ָליוָ (16) :
ִס ְ
אַח ֵרי ַה ַמּ ֲחנֶה ַעד ֲחר ֶֹשׁת ַהגּוֹיִ ם | וַיִּ פֹּל ָכּל ַמ ֲחנֵה
ָה ֶר ֶכב וְ ֲ
יס ָרא נָס
יס ָרא ְל ִפי ֶח ֶרב לֹא נִ ְשׁאַר ַעד ֶא ָחד (17) :וְ ִס ְ
ִס ְ
ְבּ ַר ְג ָליו ֶאל א ֶֹהל י ֵ
ָבין
ָעל ֵא ֶשׁת ֶח ֶבר ַה ֵקּינִ י | ִכּי ָשׁלוֹם ֵבּין י ִ
ָעל ִל ְק ַראת
ַתּ ֵצא י ֵ
וּבין ֵבּית ֶח ֶבר ַה ֵקּינִ י (18) :ו ֵ
ֶמ ֶל ְך ָחצוֹר ֵ
ָסר
ירא | ַויּ ַ
סוּרה ֵא ַלי אַל ִתּ ָ
סוּרה ֲאדֹנִ י ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָ
יס ָרא ַותּ ֶ
ִס ְ
ַתּ ַכ ֵסּהוּ ַבּ ְשּׂ ִמ ָ
יה ַה ְשׁ ִקינִ י
ֹאמר ֵא ֶל ָ
יכהַ (19) :ויּ ֶ
ֹה ָלה ו ְ
יה ָהא ֱ
ֵא ֶל ָ
ַתּ ְשׁ ֵקהוּ
ַתּ ְפ ַתּח ֶאת נֹאוד ֶה ָח ָלב ו ַ
אתי | ו ִ
נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִכּי ָצ ֵמ ִ
יה ֲעמֹד ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל | וְ ָהיָה ִאם
ַתּ ַכ ֵסּהוַּ (20) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וְ
אָמ ְר ְתּ אָיִ ן(21) :
אָמר ֲהיֵשׁ פֹּה ִאישׁ וְ ַ
וּשׁ ֵא ֵל ְך וְ ַ
ִאישׁ יָבוֹא ְ
ַתּ ֶשׂם ֶאת ַה ַמּ ֶקּ ֶבת
ָעל ֵא ֶשׁת ֶח ֶבר ֶאת יְ ַתד ָהא ֶֹהל ו ָ
ַתּ ַקּח י ֵ
וִ
ַתּ ְת ַקע ֶאת ַהיּ ֵ
ַתּבוֹא ֵא ָליו ַבּ ָלּאט ו ִ
ַתּ ְצנַח
ָתד ְבּ ַר ָקּתוֹ ו ִ
ָדהּ ו ָ
ְבּי ָ
ָעף ַו ָיּמֹת (22) :וְ ִהנֵּה ָב ָרק ר ֵֹדף ֶאת
אָרץ | וְ הוּא נִ ְר ָדּם ַויּ ַ
ָבּ ֶ
אַר ֶא ָךּ ֶאת ָה ִאישׁ
ֹאמר לוֹ ֵל ְך וְ ְ
ָעל ִל ְק ָראתוֹ ַותּ ֶ
ַתּ ֵצא י ֵ
יס ָרא ו ֵ
ִס ְ
ָתד
יס ָרא נ ֵֹפל ֵמת וְ ַהיּ ֵ
יה וְ ִהנֵּה ִס ְ
אַתּה ְמ ַב ֵקּשׁ | ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ֲא ֶשׁר ָ
ָען |
ָבין ֶמ ֶל ְך ְכּנ ַ
ַכנַע ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַההוּא ֵאת י ִ
ְבּ ַר ָקּתוַֹ (23) :ויּ ְ
לוֹך וְ ָק ָשׁה ַעל
ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (24) :ו ֵ
ַתּ ֶל ְך יַד ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְ
ָען:
ָבין ֶמ ֶל ְך ְכּנ ַ
ָען | ַעד ֲא ֶשׁר ִה ְכ ִריתוּ ֵאת י ִ
ָבין ֶמ ֶל ְך ְכּנ ַ
יִ
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וּב ָרק ֶבּן ֲא ִבינ ַֹעם | ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר(2) :
בוֹרה ָ
ַתּ ַשׁר ְדּ ָ
)  (1ו ָ
ַדּב ָעם | ָבּרֲכוּ יְ הוָהִ (3) :שׁ ְמעוּ
ִבּ ְפר ַֹע ְפּ ָרעוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִה ְתנ ֵ
ַמּר
ירה ֲאז ֵ
אָשׁ ָ
ְמ ָל ִכים ַה ֲא ִזינוּ ר ְֹזנִ ים | אָנ ִֹכי ַליהוָה אָנ ִֹכי ִ

את ָך ִמ ֵשּׂ ִעיר ְבּ ַצ ְע ְדּ ָך
ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :יְ הוָה ְבּ ֵצ ְ
ָטפוּ
ָטפוּ | גַּם ָע ִבים נ ְ
ִמ ְשּׂ ֵדה ֱאדוֹם ֶא ֶרץ ָר ָע ָשׁה גַּם ָשׁ ַמיִ ם נ ָ
ָמיִ םָ (5) :ה ִרים ָנ ְזלוּ ִמ ְפּנֵי יְ הוָה | זֶה ִסינַי ִמ ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ָעל ָח ְדלוּ ֳא ָרחוֹת |
ימי י ֵ
ימי ַשׁ ְמגַּר ֶבּן ֲענָת ִבּ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (6) :בּ ֵ
ֲק ְל ַקלּוֹתָ (7) :ח ְדלוּ ְפ ָרזוֹן
ֵלכוּ ֳא ָרחוֹת ע ַ
וְ ה ְֹל ֵכי נְ ִתיבוֹת י ְ
וֹרה ַשׁ ַקּ ְמ ִתּי ֵאם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל(8) :
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ֵדלּוּ | ַעד ַשׁ ַקּ ְמ ִתּי ְדּב ָ
ֵר ֶאה ָור ַֹמח
יִ ְב ַחר ֱאל ִֹהים ֲח ָד ִשׁים אָז ָל ֶחם ְשׁ ָע ִרים | ָמגֵן ִאם י ָ
חוֹק ֵקי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ (9) :ל ִבּי ְל ְ
ְבּ ְ
ַדּ ִבים ָבּ ָעם | ָבּרֲכוּ יְ הוָה (10) :ר ְֹכ ֵבי ֲאתֹנוֹת ְצחֹרוֹת
ַה ִמּ ְתנ ְ
י ְֹשׁ ֵבי ַעל ִמ ִדּין וְ ה ְֹל ֵכי ַעל ֶדּ ֶר ְך ִשׂיחוִּ (11) :מקּוֹל ְמ ַח ְצ ִצים ֵבּין
אַבּים ָשׁם יְ ַתנּוּ ִצ ְדקוֹת יְ הוָה ִצ ְדקֹת ִפּ ְרזֹנוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | אָז
ַמ ְשׁ ִ
עוּרי
עוּרי ִ
בוֹרה ִ
עוּרי ְדּ ָ
עוּרי ִ
ָרדוּ ַל ְשּׁ ָע ִרים ַעם יְ הוָהִ (12) :
יְ
וּשׁ ֵבה ֶשׁ ְביְ ָך ֶבּן ֲא ִבינ ַֹעם (13) :אָז יְ ַרד
ַדּ ְבּ ִרי ִשׁיר | קוּם ָבּ ָרק ֲ
ירים ָעם | יְ הוָה יְ ַרד ִלי ַבּ ִגּ ִ
אַדּ ִ
ָשׂ ִריד ְל ִ
בּוֹריםִ (14) :מנִּ י ֶא ְפ ַריִ ם
ָרדוּ
יך | ִמנִּ י ָמ ִכיר י ְ
ֲמ ֶמ ָ
ָמין ַבּע ָ
יך ִבנְ י ִ
אַח ֶר ָ
ֲמ ֵלק ֲ
ָשׁ ְר ָשׁם ַבּע ָ
וּמ ְזּבוּלֻן מֹ ְשׁ ִכים ְבּ ֵשׁ ֶבט ס ֵֹפר (15) :וְ ָשׂ ַרי ְבּיִ ָשּׂש ָכר
ְמח ְֹק ִקים ִ
שכר ֵכּן ָבּ ָרק ָבּ ֵע ֶמק ֻשׁ ַלּח ְבּ ַר ְג ָליו | ִבּ ְפ ַלגּוֹת
ִעם ְדּב ָֹרה וְ יִ ָשּׂ ָ
ָשׁ ְב ָתּ ֵבּין ַה ִמּ ְשׁ ְפּ ַתיִ ם
אוּבן ְגּד ִֹלים ִח ְק ֵקי ֵלבָ (16) :ל ָמּה י ַ
ְר ֵ
דוֹלים ִח ְק ֵרי ֵלב:
אוּבן ְגּ ִ
ֲד ִרים | ִל ְפ ַלגּוֹת ְר ֵ
ִל ְשׁמ ַֹע ְשׁ ִרקוֹת ע ָ
ָשׁב
אָשׁר י ַ
ַר ֵדּן ָשׁ ֵכן וְ ָדן ָל ָמּה יָגוּר ֳאנִ יּוֹת | ֵ
)ִ (17גּ ְל ָעד ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַפשׁוֹ
ַמּים וְ ַעל ִמ ְפ ָר ָציו יִ ְשׁכּוֹןְ (18) :זבֻלוּן ַעם ֵח ֵרף נ ְ
ְלחוֹף י ִ
רוֹמי ָשׂ ֶדהָ (19) :בּאוּ ְמ ָל ִכים נִ ְל ָחמוּ אָז
ַפ ָתּ ִלי | ַעל ְמ ֵ
ָלמוּת וְ נ ְ
ַך ַעל ֵמי ְמ ִגדּוֹ | ֶבּ ַצע ֶכּ ֶסף לֹא ָל ָקחוּ:
ַען ְבּ ַת ְענ ְ
נִ ְל ֲחמוּ ַמ ְל ֵכי ְכנ ַ
לּוֹתם נִ ְל ֲחמוּ ִעם
כּוֹכ ִבים ִמ ְמּ ִס ָ
)ִ (20מן ָשׁ ַמיִ ם נִ ְל ָחמוּ | ַה ָ
ַחל ִקישׁוֹן |
ַחל ִקישׁוֹן ְגּ ָר ָפם נ ַ
יס ָרא (21) :נ ַ
דוּמים נ ַ
ַחל ְק ִ
ִס ְ
ַפ ִשׁי עֹז (22) :אָז ָה ְלמוּ ִע ְקּ ֵבי סוּס | ִמ ַדּ ֲהרוֹת ַדּ ֲהרוֹת
ִתּ ְד ְר ִכי נ ְ
יה
אַך יְ הוָה אֹרוּ אָרוֹר י ְֹשׁ ֶב ָ
אָמר ַמ ְל ְ
יריו (23) :אוֹרוּ ֵמרוֹז ַ
אַבּ ָ
ִ
| ִכּי לֹא ָבאוּ ְל ֶע ְז ַרת יְ הוָה ְל ֶע ְז ַרת יְ הוָה ַבּ ִגּ ִ
בּוֹריםְ (24) :תּב ַֹר ְך
ָשׁים ָבּא ֶֹהל ְתּב ָֹר ְך(25) :
ָעל ֵא ֶשׁת ֶח ֶבר ַה ֵקּינִ י | ִמנּ ִ
ָשׁים י ֵ
ִמנּ ִ
יבה ֶח ְמאָה(26) :
ירים ִה ְק ִר ָ
אַדּ ִ
ָתנָה | ְבּ ֵס ֶפל ִ
ַמיִ ם ָשׁאַל ָח ָלב נ ָ
ימינָהּ ְל ַה ְלמוּת ע ֵ
יס ָרא
ֲמ ִלים | וְ ָה ְל ָמה ִס ְ
ָתד ִתּ ְשׁ ַל ְחנָה וִ ִ
ָדהּ ַליּ ֵ
יָ
ָפל
יה ָכּ ַרע נ ַ
וּמ ֲח ָצה וְ ָח ְל ָפה ַר ָקּתוֵֹ (27) :בּין ַר ְג ֶל ָ
ָמ ֲח ָקה רֹאשׁוֹ ָ
ָפל ָשׁדוּד(28) :
ָשׁ ָכב | ֵבּין ַר ְג ֶל ָ
ָפל ַבּ ֲא ֶשׁר ָכּ ַרע ָשׁם נ ַ
יה ָכּ ַרע נ ָ
דּוּע
יס ָרא ְבּ ַעד ָה ֶא ְשׁ ָנב | ַמ ַ
ַבּב ֵאם ִס ְ
ַתּי ֵ
ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן נִ ְשׁ ְק ָפה ו ְ

ֲמי ַמ ְר ְכּבוֹ ָתיוַ (29) :ח ְכמוֹת
דּוּע ֶא ֱחרוּ ַפּע ֵ
בּ ֵֹשׁשׁ ִר ְכבּוֹ ָלבוֹא ַמ ַ
יה ָלהֲּ (30) :הלֹא
יה ַתּ ֲענֶינָּה | אַף ִהיא ָתּ ִשׁיב ֲא ָמ ֶר ָ
רוֹת ָ
ָשׂ ֶ
יִ ְמ ְצאוּ יְ ַח ְלּקוּ ָשׁ ָלל ַר ַחם ַר ֲח ָמ ַתיִ ם ְלרֹאשׁ גּ ֶ
ֶבר ְשׁ ַלל ְצ ָב ִעים
ארי ָשׁ ָלל:
יס ָרא ְשׁ ַלל ְצ ָב ִעים ִר ְק ָמה | ֶצ ַבע ִר ְק ָמ ַתיִ ם ְל ַצוְּ ֵ
ְל ִס ְ
ֹה ָביו ְכּ ֵצאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
יך יְ הוָה וְ א ֲ
אבדוּ ָכל אוֹיְ ֶב ָ
)ֵ (31כּן יֹ ְ
אָרץ ְ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
ִבּ ְגב ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה:
ֻרתוֹ | ו ִ
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)ַ (1ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וַיִּ ְתּנֵם יְ הוָה ְבּיַד ִמ ְדיָן
ַתּ ָעז ַיד ִמ ְדיָן ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִמ ְפּנֵי ִמ ְדיָן ָעשׂוּ
ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים (2) :ו ָ
ָל ֶהם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִמּנְ ָהרוֹת ֲא ֶשׁר ֶבּ ָה ִרים וְ ֶאת ַה ְמּ ָערוֹת
ֲמ ֵלק
ָרע יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָע ָלה ִמ ְדיָן ַוע ָ
וְ ֶאת ַה ְמּ ָצדוֹת (3) :וְ ָהיָה ִאם ז ַ
יהם ַויּ ְ
ַחנוּ ֲע ֵל ֶ
ַשׁ ִחיתוּ ֶאת יְ בוּל
וּבנֵי ֶק ֶדם וְ ָעלוּ ָע ָליוַ (4) :ויּ ֲ
ְ
ַשׁ ִאירוּ ִמ ְחיָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶשׂה וָשׁוֹר
בּוֹא ָך ַעזָּה | וְ לֹא י ְ
אָרץ ַעד ֲ
ָה ֶ
וּבאוּ קרי[
יהם יבאו ] ָ
אָה ֵל ֶ
ֵיהם ַיעֲלוּ וְ ֳ
וּמ ְקנ ֶ
ַחמוֹרִ (5) :כּי ֵהם ִ
וֲ
אַר ֶבּה ָלרֹב וְ ָל ֶהם וְ ִל ְג ַמ ֵלּ ֶ
אָרץ
יהם ֵאין ִמ ְס ָפּר | ַו ָיּבֹאוּ ָב ֶ
ְכ ֵדי ְ
ְל ַשׁ ֲח ָתהּ (6) :וַיִּ ַדּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמאֹד ִמ ְפּנֵי ִמ ְדיָן | וַיִּ ְזעֲקוּ ְבנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה:
) (7וַיְ ִהי ִכּי ָזעֲקוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה | ַעל אֹדוֹת ִמ ְדיָן(8) :
ֹאמר ָל ֶהם כֹּה
ָביא ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוָה ִאישׁ נ ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ֱל ִ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָנ ִֹכי ֶהע ֵ
ַ
ֲב ִדים (9) :ו ִ
ָאַצּל ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם
ָוא ִֹציא ֶא ְת ֶכם ִמ ֵבּית ע ָ
ָא ְתּנָה ָל ֶכם ֶאת
ֵיכם ו ֶ
אוֹתם ִמ ְפּנ ֶ
ָרשׁ ָ
ָאג ֵ
יכם | ו ֲ
ֹח ֵצ ֶ
וּמיַּד ָכּל ל ֲ
ִ
יראוּ ֶאת
יכם לֹא ִת ְ
אַר ָצםָ (10) :וא ְֹמ ָרה ָל ֶכם ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְ
אַר ָצם | וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם
יוֹשׁ ִבים ְבּ ְ
אַתּם ְ
ֱאל ֵֹהי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֶ
קוֹלי:
ְבּ ִ
ֵשׁב ַתּ ַחת ָה ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ְבּ ָע ְפ ָרה ֲא ֶשׁר
אַך יְ הוָה ַויּ ֶ
)ַ (11ו ָיּבֹא ַמ ְל ְ
ְליוֹאָשׁ ֲא ִבי ָה ֶע ְז ִרי | וְ ִג ְדעוֹן ְבּנוֹ ח ֵֹבט ִח ִטּים ַבּגַּת ְל ָהנִ יס ִמ ְפּנֵי
ֹאמר ֵא ָליו יְ הוָה ִע ְמּ ָך
אַך יְ הוָה | ַויּ ֶ
ֵרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ
ִמ ְדיָןַ (12) :ויּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִגּ ְדעוֹן ִבּי ֲאדֹנִ י וְ יֵשׁ יְ הוָה ִע ָמּנוּ
ִגּבּוֹר ֶה ָחיִ לַ (13) :ויּ ֶ
אַתנוּ ָכּל זֹאת | וְ אַיֵּה ָכל נִ ְפ ְלא ָֹתיו ֲא ֶשׁר ִס ְפּרוּ ָלנוּ
וְ ָל ָמּה ְמ ָצ ְ
ֱלנוּ יְ הוָה וְ ַע ָתּה נְ ָט ָשׁנוּ
בוֹתינוּ ֵלאמֹר ֲהלֹא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֶהע ָ
ֲא ֵ
ֹאמר ֵל ְך
יְ הוָה וַיִּ ְתּנֵנוּ ְבּ ַכף ִמ ְדיָן (14) :וַיִּ ֶפן ֵא ָליו יְ הוָה ַויּ ֶ

יך:
הוֹשׁ ְע ָתּ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַכּף ִמ ְדיָן | ֲהלֹא ְשׁ ַל ְח ִתּ ָ
ֹח ָך זֶה וְ ַ
ְבּכ ֲ
יע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִהנֵּה
אוֹשׁ ַ
ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִבּי ֲאדֹנָי ַבּ ָמּה
)ַ (15ויּ ֶ
ַשּׁה וְ אָנ ִֹכי ַה ָצּ ִעיר ְבּ ֵבית ִ
אַל ִפּי ַה ַדּל ִבּ ְמנ ֶ
ֹאמר
אָביַ (16) :ויּ ֶ
ְ
ית ֶאת ִמ ְדיָן ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד(17) :
ֵא ָליו יְ הוָה ִכּי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך | וְ ִה ִכּ ָ
ית ִלּי אוֹת
ֶיך | וְ ָע ִשׂ ָ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ַויּ ֶ
יך
אַתּה ְמ ַד ֵבּר ִע ִמּי (18) :אַל נָא ָת ֻמשׁ ִמזֶּה ַעד בּ ִֹאי ֵא ֶל ָ
ָשׁ ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֵא ֵשׁב ַעד
ֶיך | ַויּ ַ
ַח ִתּי ְל ָפנ ָ
אתי ֶאת ִמנְ ָח ִתי וְ ִהנּ ְ
וְ ה ֵֹצ ִ
יפת ֶק ַמח ַמצּוֹת
ַעשׂ ְגּ ִדי ִע ִזּים וְ ֵא ַ
שׁוּב ָך (19) :וְ ִג ְדעוֹן ָבּא ַויּ ַ
ֶ
ַיּוֹצא ֵא ָליו ֶאל ַתּ ַחת
ַה ָבּ ָשׂר ָשׂם ַבּ ַסּל וְ ַה ָמּ ַרק ָשׂם ַבּ ָפּרוּר | ו ֵ
אַך ָה ֱאל ִֹהים ַקח ֶאת
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְל ְ
ָה ֵא ָלה ַו ַיּגַּשַׁ (20) :ויּ ֶ
פוֹך |
ַה ָבּ ָשׂר וְ ֶאת ַה ַמּצּוֹת וְ ַהנַּח ֶאל ַה ֶסּ ַלע ַה ָלּז וְ ֶאת ַה ָמּ ַרק ְשׁ ְ
אַך יְ הוָה ֶאת ְק ֵצה ַה ִמּ ְשׁ ֶענֶת ֲא ֶשׁר
ַעשׂ ֵכּן (21) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ְ
ַויּ ַ
ַתּ ַעל ָה ֵאשׁ ִמן ַהצּוּר ַותּ ַ
וּב ַמּצּוֹת | ו ַ
ְבּיָדוֹ וַיִּ גַּע ַבּ ָבּ ָשׂר ַ
ֹאכל ֶאת
ַרא
אַך יְ הוָה ָה ַל ְך ֵמ ֵעינָיוַ (22) :ויּ ְ
וּמ ְל ְ
ַה ָבּ ָשׂר וְ ֶאת ַה ַמּצּוֹת ַ
ֹאמר ִגּ ְדעוֹן ֲא ָההּ ֲאדֹנָי
ַויּ ֶ
אַך יְ הוָה הוּא |
ִגּ ְדעוֹן ִכּי ַמ ְל ְ
אַך יְ הוָה ָפּנִ ים ֶאל ָפּנִ ים(23) :
יתי ַמ ְל ְ
יְ הוִ ה ִכּי ַעל ֵכּן ָר ִא ִ
ירא | לֹא ָתּמוּת (24) :וַיִּ ֶבן
ֹאמר לוֹ יְ הוָה ָשׁלוֹם ְל ָך אַל ִתּ ָ
ַויּ ֶ
ָשׁם ִגּ ְדעוֹן ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה וַיִּ ְק ָרא לוֹ יְ הוָה ָשׁלוֹם | ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה
עוֹדנּוּ ְבּ ָע ְפ ָרת ֲא ִבי ָה ֶע ְז ִרי:
ֶ
ֹאמר לוֹ יְ הוָה ַקח ֶאת ַפּר ַהשּׁוֹר
) (25וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ַויּ ֶ
וּפר ַה ֵשּׁנִ י ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים | וְ ָה ַר ְס ָתּ ֶאת ִמ ְז ַבּח ַה ַבּ ַעל
יך ַ
אָב ָ
ֲא ֶשׁר ְל ִ
ית
וּבנִ ָ
יך וְ ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁר ָע ָליו ִתּ ְכרֹתָ (26) :
אָב ָ
ֲא ֶשׁר ְל ִ
ֲר ָכה | וְ ָל ַק ְח ָתּ
יך ַעל רֹאשׁ ַה ָמּעוֹז ַהזֶּה ַבּ ַמּע ָ
ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲצי ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁר ִתּ ְכרֹת:
עוֹלה ַבּע ֵ
ית ָ
ֲל ָ
ֶאת ַה ָפּר ַה ֵשּׁנִ י וְ ַהע ִ
ַעשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ָשׁים ֵמע ָ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
)ַ (27ויִּ ַקּח ִגּ ְדעוֹן ע ָ
ֲב ָדיו ַויּ ַ
אָביו וְ ֶאת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר
ָרא ֶאת ֵבּית ִ
ֵא ָליו יְ הוָה | וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר י ֵ
ַשׁ ִכּימוּ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַבּבֹּ ֶקר
ַעשׂ ָליְ ָלהַ (28) :ויּ ְ
יוֹמם ַויּ ַ
ֵמעֲשׂוֹת ָ
ֻתּץ ִמ ְז ַבּח ַה ַבּ ַעל וְ ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁר ָע ָליו כּ ָֹר ָתה | וְ ֵאת ַה ָפּר
וְ ִהנֵּה נ ַ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ
ֲלה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַה ָבּנוּיַ (29) :ויּ ְ
ַה ֵשּׁנִ י הֹע ָ
ֹאמרוּ ִגּ ְדעוֹן ֶבּן יוֹאָשׁ
ִמי ָע ָשׂה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | וַיִּ ְד ְרשׁוּ וַיְ ַב ְקשׁוּ ַויּ ְ
ֹאמרוּ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ֶאל יוֹאָשׁ הוֹ ֵצא
ָע ָשׂה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (30) :ויּ ְ
ָתץ ֶאת ִמ ְז ַבּח ַה ַבּ ַעל וְ ִכי ָכ ַרת ָה ֲא ֵשׁ ָרה
ֶאת ִבּנְ ָך וְ ָימֹת | ִכּי נ ַ
ֹאמר יוֹאָשׁ ְלכֹל ֲא ֶשׁר ָע ְמדוּ ָע ָליו ַהאַ ֶתּם
ֲא ֶשׁר ָע ָליוַ (31) :ויּ ֶ
יוּמת ַעד
ָריב לוֹ ַ
תּוֹשׁיעוּן אוֹתוֹ ֲא ֶשׁר י ִ
אַתּם ִ
ְתּ ִריבוּן ַל ַבּ ַעל ִאם ֶ

ָתץ ֶאת ִמ ְז ְבּחוֹ(32) :
ָרב לוֹ ִכּי נ ַ
ַהבּ ֶֹקר | ִאם ֱאל ִֹהים הוּא י ֶ
ָתץ
ָרב בּוֹ ַה ַבּ ַעל ִכּי נ ַ
ֻבּ ַעל ֵלאמֹר | י ֶ
וַיִּ ְק ָרא לוֹ ַביּוֹם ַההוּא יְ ר ַ
ֶאת ִמ ְז ְבּחוֹ:
וּבנֵי ֶק ֶדם נ ֶ
ֲמ ֵלק ְ
) (33וְ ָכל ִמ ְדיָן ַוע ָ
ַחנוּ
ַע ְברוּ ַויּ ֲ
ַח ָדּו | ַויּ ַ
ֶא ְספוּ י ְ
רוּח יְ הוָה ָל ְב ָשׁה ֶאת ִגּ ְדעוֹן | וַיִּ ְת ַקע
ְבּ ֵע ֶמק יִ ְז ְר ֶעאל (34) :וְ ַ
אָכים ָשׁ ַלח ְבּ ָכל
וּמ ְל ִ
אַח ָריוַ (35) :
יעזֶר ֲ
ָעק ֲא ִב ֶ
שּׁוֹפר וַיִּ זּ ֵ
ַבּ ָ
וּב ְזבֻלוּן
אָשׁר ִ
אָכים ָשׁ ַלח ְבּ ֵ
וּמ ְל ִ
אַח ָריו | ַ
ְמנ ֶ
ָעק גַּם הוּא ֲ
ַשּׁה וַיִּ זּ ֵ
ֹאמר ִגּ ְדעוֹן ֶאל ָה ֱאל ִֹהים |
אתםַ (36) :ויּ ֶ
ַפ ָתּ ִלי ַו ַיּעֲלוּ ִל ְק ָר ָ
וּבנ ְ
ְ
ָדי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתִּ (37) :הנֵּה
יע ְבּי ִ
מוֹשׁ ַ
ִ
ֶשׁ ָך
ִאם י ְ
אָנ ִֹכי ַמ ִצּיג ֶאת ִגּזַּת ַה ֶצּ ֶמר ַבּגּ ֶֹרן | ִאם ַטל יִ ְהיֶה ַעל ַה ִגּזָּה
ָדי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
יע ְבּי ִ
תוֹשׁ ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִ
אָרץ ח ֶֹרב וְ י ַ
ְל ַב ָדּהּ וְ ַעל ָכּל ָה ֶ
ַשׁ ֵכּם ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ָיּזַר ֶאת ַה ִגּזָּה |
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ (38) :וַיְ ִהי ֵכן ַויּ ְ
ֹאמר ִגּ ְדעוֹן ֶאל
וַיִּ ֶמץ ַטל ִמן ַה ִגּזָּה ְמלוֹא ַה ֵסּ ֶפל ָמיִ םַ (39) :ויּ ֶ
אַך ַה ָפּ ַעם | ֲאנ ֶ
ַסּה נָּא ַרק
ַא ַד ְבּ ָרה ְ
אַפּ ָך ִבּי ו ֲ
ָה ֱאל ִֹהים אַל יִ ַחר ְ
ַה ַפּ ַעם ַבּ ִגּזָּה יְ ִהי נָא ח ֶֹרב ֶאל ַה ִגּזָּה ְל ַב ָדּהּ וְ ַעל ָכּל ָהאָ ֶרץ יִ ְהיֶה
ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֵכּן ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא | וַיְ ִהי ח ֶֹרב ֶאל ַה ִגּזָּה
ָטּלַ (40) :ויּ ַ
ְל ַב ָדּהּ וְ ַעל ָכּל ָה ֶ
אָרץ ָהיָה ָטל:
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ַחנוּ ַעל ֵעין
ֻבּ ַעל הוּא ִג ְדעוֹן וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַויּ ֲ
ַשׁ ֵכּם יְ ר ַ
)ַ (1ויּ ְ
מּוֹרה ָבּ ֵע ֶמק(2) :
וּמ ֲחנֵה ִמ ְדיָן ָהיָה לוֹ ִמ ָצּפוֹן ִמ ִגּ ְב ַעת ַה ֶ
ֲחרֹד | ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ִגּ ְדעוֹן ַרב ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִא ָתּ ְך ִמ ִתּ ִתּי ֶאת ִמ ְדיָן
ַויּ ֶ
יעה ִלּי(3) :
הוֹשׁ ָ
ִ
ָדי
ָדם | ֶפּן יִ ְת ָפּ ֵאר ָע ַלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר י ִ
ְבּי ָ
ָרא וְ ָח ֵרד ָישֹׁב וְ יִ ְצפֹּר
אָזנֵי ָה ָעם ֵלאמֹר ִמי י ֵ
וְ ַע ָתּה ְק ָרא נָא ְבּ ְ
ֲשׂ ֶרת
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף ַוע ֶ
ָשׁב ִמן ָה ָעם ֶע ְשׂ ִרים ְ
ֵמ ַהר ַה ִגּ ְל ָעד | ַויּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ִגּ ְדעוֹן עוֹד ָה ָעם ָרב
)ַ (4ויּ ֶ
ֲא ָל ִפים נִ ְשׁאָרוּ:
אוֹתם ֶאל ַה ַמּיִ ם וְ ֶא ְצ ְר ֶפנּוּ ְל ָך ָשׁם | וְ ָהיָה ֲא ֶשׁר א ַֹמר
הוֹרד ָ
ֵ
יך זֶה
ֵל ְך ִא ָתּ ְך וְ כֹל ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֵל ְך ִא ָתּ ְך הוּא י ֵ
יך זֶה י ֵ
ֵא ֶל ָ
ֵל ְך ִע ָמּ ְך הוּא לֹא י ֵ
לֹא י ֵ
ַיּוֹרד ֶאת ָה ָעם ֶאל ַה ָמּיִ ם |
ֵל ְך (5) :ו ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ִגּ ְדעוֹן כֹּל ֲא ֶשׁר ָילֹק ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ִמן ַה ַמּיִ ם ַכּ ֲא ֶשׁר
ַויּ ֶ
ָילֹק ַה ֶכּ ֶלב ַתּ ִצּיג אוֹתוֹ ְל ָבד וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְכ ַרע ַעל ִבּ ְר ָכּיו
ָדם ֶאל ִפּ ֶ
יהם ְשׁלֹשׁ
ִל ְשׁתּוֹת (6) :וַיְ ִהי ִמ ְס ַפּר ַה ֲמ ַל ְק ִקים ְבּי ָ
יהם ִל ְשׁתּוֹת ָמיִ ם:
ֶתר ָה ָעם ָכּ ְרעוּ ַעל ִבּ ְר ֵכ ֶ
ֵמאוֹת ִאישׁ | וְ כֹל י ֶ

ֹאמר יְ הוָה ֶאל ִגּ ְדעוֹן ִבּ ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָה ִאישׁ
)ַ (7ויּ ֶ
ָד ָך | וְ ָכל ָה ָעם
ָת ִתּי ֶאת ִמ ְדיָן ְבּי ֶ
יע ֶא ְת ֶכם וְ נ ַ
אוֹשׁ ַ
ַה ֲמ ַל ְק ִקים ִ
ָדם וְ ֵאת
ֵלכוּ ִאישׁ ִל ְמקֹמוֹ (8) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת ֵצ ָדה ָה ָעם ְבּי ָ
יְ
וּב ְשׁלֹשׁ
יהם וְ ֵאת ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ַלּח ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו ִ
שׁוֹפר ֵֹת ֶ
ְ
וּמ ֲחנֵה ִמ ְדיָן ָהיָה לוֹ ִמ ַתּ ַחת ָבּ ֵע ֶמק:
ֵמאוֹת ָה ִאישׁ ֶה ֱח ִזיק | ַ
ֹאמר ֵא ָליו יְ הוָה קוּם ֵרד ַבּ ַמּ ֲח ֶנה | ִכּי
) (9וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ַויּ ֶ
ַע ְר ָך
ֻרה נ ַ
אַתּה וּפ ָ
אַתּה ָל ֶר ֶדת | ֵרד ָ
ָרא ָ
ָד ָך (10) :וְ ִאם י ֵ
נְ ַת ִתּיו ְבּי ֶ
יך
ַקנָה ָי ֶד ָ
אַחר ֶתּ ֱחז ְ
ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה (11) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַמה יְ ַד ֵבּרוּ וְ ַ
ֻרה ַנעֲרוֹ ֶאל ְק ֵצה ַה ֲח ֻמ ִשׁים ֲא ֶשׁר
ֵרד הוּא וּפ ָ
ָר ְד ָתּ ַבּ ַמּ ֲחנֶה | ַויּ ֶ
וְ י ַ
ֲמ ֵלק וְ ָכל ְבּנֵי ֶק ֶדם נ ְֹפ ִלים ָבּ ֵע ֶמק
וּמ ְדיָן ַוע ָ
ַבּ ַמּ ֲחנֶהִ (12) :
ָכּ ְ
יהם ֵאין ִמ ְס ָפּר ַכּחוֹל ֶשׁ ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם
אַר ֶבּה ָלרֹב | וְ ִל ְג ַמ ֵלּ ֶ
ָלרֹבַ (13) :ו ָיּבֹא ִג ְדעוֹן וְ ִהנֵּה ִאישׁ ְמ ַס ֵפּר ְל ֵר ֵעהוּ ֲחלוֹם |
ֹאמר ִהנֵּה ֲחלוֹם ָח ַל ְמ ִתּי וְ ִהנֵּה צלול ] ְצ ִליל קרי[ ֶל ֶחם
ַויּ ֶ
ְשׂע ִֹרים ִמ ְת ַה ֵפּ ְך ְבּ ַמ ֲחנֵה ִמ ְדיָן ַו ָיּבֹא ַעד ָהא ֶֹהל ַויּ ֵ
ַכּהוּ וַיִּ פֹּל
ֹאמר ֵאין
ַען ֵר ֵעהוּ ַויּ ֶ
ָפל ָהא ֶֹהלַ (14) :ויּ ַ
ַה ְפ ֵכהוּ ְל ַמ ְע ָלה וְ נ ַ
ַויּ ַ
ָתן
זֹאת ִבּ ְל ִתּי ִאם ֶח ֶרב ִגּ ְדעוֹן ֶבּן יוֹאָשׁ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל | נ ַ
ָה ֱאל ִֹהים ְבּיָדוֹ ֶאת ִמ ְדיָן וְ ֶאת ָכּל ַה ַמּ ֲחנֶה:
) (15וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ִגּ ְדעוֹן ֶאת ִמ ְס ַפּר ַה ֲחלוֹם וְ ֶאת ִשׁ ְברוֹ וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ
ֶד ֶכם
ָתן יְ הוָה ְבּי ְ
ֹאמר קוּמוּ ִכּי נ ַ
ָשׁב ֶאל ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
| ַויּ ָ
ַחץ ֶאת ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָה ִאישׁ ְשׁל ָֹשׁה
ֶאת ַמ ֲחנֵה ִמ ְדיָןַ (16) :ויּ ַ
תוֹך
ֻלּם וְ ַכ ִדּים ֵר ִקים וְ ַל ִפּ ִדים ְבּ ְ
שׁוֹפרוֹת ְבּיַד כּ ָ
אשׁים | וַיִּ ֵתּן ָ
ָר ִ
יהם ִמ ֶמּנִּ י ִת ְראוּ וְ ֵכן ַתּעֲשׂוּ | וְ ִהנֵּה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַה ַכּ ִדּיםַ (17) :ויּ ֶ
ֱשׂה ֵכּן ַתּעֲשׂוּן(18) :
אָנ ִֹכי ָבא ִבּ ְק ֵצה ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ָהיָה ַכ ֲא ֶשׁר ֶאע ֶ
שּׁוֹפרוֹת ַגּם
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ָ
שּׁוֹפר אָנ ִֹכי וְ ָכל ֲא ֶשׁר ִא ִתּי | ְ
וְ ָת ַק ְע ִתּי ַבּ ָ
וּל ִג ְדעוֹן:
ֶ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַליהוָה ְ
אַתּם ְס ִביבוֹת ָכּל ַה ַמּ ֲחנֶה ו ֲ
וּמאָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִבּ ְק ֵצה ַה ַמּ ֲחנֶה רֹאשׁ
)ַ (19ו ָיּבֹא ִג ְדעוֹן ֵ
אַך ָה ֵקם ֵה ִקימוּ ֶאת ַהשּׁ ְֹמ ִרים | וַיִּ ְת ְקעוּ
אַשׁמ ֶֹרת ַה ִתּיכוֹנָה ְ
ָה ְ
שּׁוֹפרוֹת וְ נָפוֹץ ַה ַכּ ִדּים ֲא ֶשׁר ְבּי ָ
ַבּ ָ
ָדם (20) :וַיִּ ְת ְקעוּ ְשׁל ֶֹשׁת
אוֹלם
ַח ִזיקוּ ְביַד ְשׂמ ָ
שּׁוֹפרוֹת וַיִּ ְשׁ ְבּרוּ ַה ַכּ ִדּים ַויּ ֲ
אשׁים ַבּ ָ
ָה ָר ִ
קוֹע | וַיִּ ְק ְראוּ ֶח ֶרב ַליהוָה
שּׁוֹפרוֹת ִל ְת ַ
וּביַד יְ ִמינָם ַה ָ
ַבּ ַלּ ִפּ ִדים ְ
ְ
ָרץ ָכּל
ַע ְמדוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו ָס ִביב ַל ַמּ ֲחנֶה | ַויּ ָ
וּל ִג ְדעוֹןַ (21) :ויּ ַ
ָריעוּ ויניסו ] ַויָּנוּסוּ קרי[ (22) :וַיִּ ְת ְקעוּ ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ִ
וּב ָכל ַה ַמּ ֲחנֶה |
ָשׂם יְ הוָה ֵאת ֶח ֶרב ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ ְ
שּׁוֹפרוֹת ַויּ ֶ
ַה ָ
חוֹלה ַעל
אָבל ְמ ָ
ַו ָיּנָס ַה ַמּ ֲחנֶה ַעד ֵבּית ַה ִשּׁ ָטּה ְצ ֵר ָר ָתה ַעד ְשׂ ַפת ֵ

וּמן ָכּל
אָשׁר ִ
וּמן ֵ
ַפ ָתּ ִלי ִ
ַט ָבּת (23) :וַיִּ ָצּ ֵעק ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמנּ ְ
אָכים ָשׁ ַלח ִגּ ְדעוֹן ְבּ ָכל
וּמ ְל ִ
אַח ֵרי ִמ ְדיָןַ (24) :
ַשּׁה | וַיִּ ְר ְדּפוּ ֲ
ְמנ ֶ
ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ֵלאמֹר ְרדוּ ִל ְק ַראת ִמ ְדיָן וְ ִל ְכדוּ ָל ֶהם ֶאת ַה ַמּיִ ם
ַר ֵדּן | וַיִּ ָצּ ֵעק ָכּל ִאישׁ ֶא ְפ ַריִ ם וַיִּ ְל ְכּדוּ ֶאת
ַעד ֵבּית ָבּ ָרה וְ ֶאת ַהיּ ְ
ַר ֵדּן (25) :וַיִּ ְל ְכּדוּ ְשׁנֵי ָשׂ ֵרי ִמ ְדיָן
ַה ַמּיִ ם ַעד ֵבּית ָבּ ָרה וְ ֶאת ַהיּ ְ
עוֹרב וְ ֶאת ְז ֵאב
עוֹרב ְבּצוּר ֵ
ַה ְרגוּ ֶאת ֵ
ֶאת ע ֵֹרב וְ ֶאת ְז ֵאב ַויּ ַ
וּז ֵאב ֵה ִביאוּ
ֶקב ְז ֵאב וַיִּ ְר ְדּפוּ ֶאל ִמ ְדיָן | וְ רֹאשׁ ע ֵֹרב ְ
ָה ְרגוּ ְבי ֶ
ַר ֵדּן:
ֶאל ִגּ ְדעוֹן ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
Judges Chapter 8
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִאישׁ ֶא ְפ ַריִ ם ָמה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָע ִשׂ ָ
ית ָלּנוּ
)ַ (1ויּ ְ
ְל ִב ְל ִתּי ְקרֹאות ָלנוּ ִכּי ָה ַל ְכ ָתּ ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ִמ ְדיָן | וַיְ ִריבוּן ִאתּוֹ
יתי ַע ָתּה ָכּ ֶכם | ֲהלוֹא טוֹב
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יהם ֶמה ָע ִשׂ ִ
ְבּ ָח ְז ָקהַ (2) :ויּ ֶ
ָתן ֱאל ִֹהים ֶאת
ֶד ֶכם נ ַ
יעזֶרְ (3) :בּי ְ
ע ְֹללוֹת ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְב ִציר ֲא ִב ֶ
וּמה ָיּכ ְֹל ִתּי עֲשׂוֹת ָכּ ֶכם | אָז
ָשׂ ֵרי ִמ ְדיָן ֶאת ע ֵֹרב וְ ֶאת ְז ֵאב ַ
רוּחם ֵמ ָע ָליו ְבּ ַד ְבּרוֹ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (4) :ו ָיּבֹא ִג ְדעוֹן
ָר ְפ ָתה ָ
ֵפים
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֲעי ִ
ַר ֵדּנָה | ע ֵֹבר הוּא ְ
ַהיּ ְ
ֹאמר ְלאַנְ ֵשׁי ֻסכּוֹת ְתּנוּ נָא ִכּ ְכּרוֹת ֶל ֶחם ָל ָעם
וְ ר ְֹד ִפיםַ (5) :ויּ ֶ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע
אַח ֵרי ז ַ
ֵפים ֵהם וְ אָנ ִֹכי ר ֵֹדף ֲ
ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ָלי | ִכּי ֲעי ִ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע ַע ָתּה
ֹאמר ָשׂ ֵרי ֻסכּוֹת ֲה ַכף ז ַ
ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָןַ (6) :ויּ ֶ
ֹאמר ִגּ ְדעוֹן ָל ֵכן ְבּ ֵתת יְ ה ָוה
ָד ָך | ִכּי נִ ֵתּן ִל ְצ ָב ֲא ָך ָל ֶחםַ (7) :ויּ ֶ
ְבּי ֶ
קוֹצי
ָדי | וְ ַד ְשׁ ִתּי ֶאת ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ֶאת ֵ
ֶבח וְ ֶאת ַצ ְל ֻמנָּע ְבּי ִ
ֶאת ז ַ
יהם
נוּאל וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ַעל ִמ ָשּׁם ְפּ ֵ
ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ֶאת ַה ַבּ ְר ֳקנִ יםַ (8) :ויּ ַ
נוּאל ַכּ ֲא ֶשׁר ָענוּ אַנְ ֵשׁי ֻסכּוֹת(9) :
ָכּזֹאת | ַו ַיּעֲנוּ אוֹתוֹ אַנְ ֵשׁי ְפ ֵ
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ֶאתֹּץ ֶאת
נוּאל ֵלאמֹר | ְבּ ִ
ֹאמר גַּם ְלאַנְ ֵשׁי ְפ ֵ
ַויּ ֶ
ַה ִמּ ְג ָדּל ַהזֶּה:
וּמ ֲחנ ֶ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע ַבּ ַקּ ְרקֹר ַ
) (10וְ ז ַ
ֵיהם ִע ָמּם ַכּ ֲח ֵמ ֶשׁת ָע ָשׂר ֶא ֶלף
נּוֹת ִרים ִמכֹּל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ֶק ֶדם | וְ ַהנּ ְֹפ ִלים ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים
כֹּל ַה ָ
ַעל ִגּ ְדעוֹן ֶדּ ֶר ְך ַה ְשּׁכוּנֵי ָב ֳא ָה ִלים
ֶא ֶלף ִאישׁ שׁ ֵֹלף ָח ֶרבַ (11) :ויּ ַ
ַך ֶאת ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ַה ַמּ ֲחנֶה ָהיָה ֶב ַטח:
ֳהה | ַויּ ְ
ִמ ֶקּ ֶדם ְלנ ַֹבח וְ י ְָגבּ ָ
יהם | וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ְשׁנֵי
אַח ֵר ֶ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע וַיִּ ְרדֹּף ֲ
)ַ (12ויָּנוּסוּ ז ַ
ֶבח וְ ֶאת ַצ ְל ֻמנָּע וְ ָכל ַה ַמּ ֲחנֶה ֶה ֱח ִריד(13) :
ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָן ֶאת ז ַ
ֲלה ֶה ָח ֶרס(14) :
ָשׁב ִגּ ְדעוֹן ֶבּן יוֹאָשׁ ִמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה | ִמ ְל ַמע ֵ
ַויּ ָ

אָלהוּ | וַיִּ ְכתֹּב ֵא ָליו ֶאת ָשׂ ֵרי
ַער ֵמאַנְ ֵשׁי ֻסכּוֹת וַיִּ ְשׁ ֵ
וַיִּ ְל ָכּד נ ַ
ֶיה ִשׁ ְב ִעים וְ ִשׁ ְב ָעה ִאישַׁ (15) :ו ָיּבֹא ֶאל אַנְ ֵשׁי
ֻסכּוֹת וְ ֶאת ְז ֵקנ ָ
אוֹתי ֵלאמֹר
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע | ֲא ֶשׁר ֵח ַר ְפ ֶתּם ִ
ֹאמר ִהנֵּה ז ַ
ֻסכּוֹת ַויּ ֶ
יך ַהיְּ ֵע ִפים ָל ֶחם:
ָשׁ ָ
ָד ָך ִכּי נִ ֵתּן ַל ֲאנ ֶ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע ַע ָתּה ְבּי ֶ
ֲה ַכף ז ַ
קוֹצי ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ֶאת ַה ַבּ ְר ֳקנִ ים |
) (16וַיִּ ַקּח ֶאת ִז ְקנֵי ָה ִעיר וְ ֶאת ֵ
ָתץ |
ַויּ ַֹדע ָבּ ֶהם ֵאת אַנְ ֵשׁי ֻסכּוֹת (17) :וְ ֶאת ִמ ְג ַדּל ְפּנוּ ֵאל נ ָ
ֶבח וְ ֶאל ַצ ְל ֻמנָּע
ֹאמר ֶאל ז ַ
ַהרֹג ֶאת אַנְ ֵשׁי ָה ִעירַ (18) :ויּ ֶ
ַויּ ֲ
מוֹהם
מוֹך ְכ ֶ
ֹאמרוּ ָכּ ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ֲה ַר ְג ֶתּם ְבּ ָתבוֹר | ַויּ ְ
ֵאיפֹה ָה ֲאנ ִ
אַחי ְבּנֵי ִא ִמּי ֵהם | ַחי
ֹאמר ַ
ֶא ָחד ְכּתֹאַר ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (19) :ויּ ַ
ֶתר
ֹאמר ְלי ֶ
אוֹתם לֹא ָה ַר ְג ִתּי ֶא ְת ֶכםַ (20) :ויּ ֶ
יְ הוָה לוּ ַה ֲחיִ ֶתם ָ
ָרא ִכּי
ַער ַח ְרבּוֹ ִכּי י ֵ
אוֹתם | וְ לֹא ָשׁ ַלף ַהנּ ַ
ְבּכוֹרוֹ קוּם ֲהרֹג ָ
וּפגַע ָבּנוּ ִכּי
אַתּה ְ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמנָּע קוּם ָ
ֹאמר ז ַ
ָערַ (21) :ויּ ֶ
עוֹדנּוּ נ ַ
ֶ
ֶבח וְ ֶאת ַצ ְל ֻמנָּע ַויִּ ַקּח
ַהרֹג ֶאת ז ַ
ָקם ִגּ ְדעוֹן ַויּ ֲ
בוּרתוֹ | ַויּ ָ
ָכ ִאישׁ ְגּ ָ
ארי ְג ַמ ֵלּ ֶ
ֶאת ַה ַשּׂ ֲהרֹנִ ים ֲא ֶשׁר ְבּ ַצוְּ ֵ
ֹאמרוּ ִאישׁ
יהםַ (22) :ויּ ְ
ֶך | ִכּי
אַתּה גַּם ִבּנְ ָך גַּם ֶבּן ְבּנ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ִגּ ְדעוֹן ְמ ָשׁל ָבּנוּ גַּם ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ִגּ ְדעוֹן לֹא ֶא ְמשֹׁל
הוֹשׁ ְע ָתּנוּ ִמיַּד ִמ ְדיָןַ (23) :ויּ ֶ
ַ
ֹאמר
ֲאנִ י ָבּ ֶכם וְ לֹא יִ ְמשֹׁל ְבּנִ י ָבּ ֶכם | יְ הוָה יִ ְמשֹׁל ָבּ ֶכםַ (24) :ויּ ֶ
וּתנוּ ִלי ִאישׁ ֶנ ֶזם ְשׁ ָללוֹ |
ֲא ֵל ֶהם ִגּ ְדעוֹן ֶא ְשׁ ֲא ָלה ִמ ֶכּם ְשׁ ֵא ָלה ְ
ֹאמרוּ נָתוֹן נִ ֵתּן |
אלים ֵהםַ (25) :ויּ ְ
ָהב ָל ֶהם ִכּי יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ִכּי נִ ְז ֵמי ז ָ
ַשׁ ִליכוּ ָשׁ ָמּה ִאישׁ ֶנזֶם ְשׁ ָללוֹ (26) :וַיְ ִהי
וַיִּ ְפ ְרשׂוּ ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָלה ַויּ ְ
ָהב | ְל ַבד ִמן
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ז ָ
ָהב ֲא ֶשׁר ָשׁאָל ֶא ֶלף ְ
ִמ ְשׁ ַקל נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
וּל ַבד ִמן
ָמן ֶשׁ ַעל ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָן ְ
אַרגּ ָ
וּב ְג ֵדי ָה ְ
ַה ַשּׂ ֲהרֹנִ ים וְ ַהנְּ ִטפוֹת ִ
ַעשׂ אוֹתוֹ ִג ְדעוֹן
יהםַ (27) :ויּ ַ
ארי ְג ַמ ֵלּ ֶ
ָה ֲענָקוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ַצוְּ ֵ
אַח ָריו ָשׁם |
ַצּג אוֹתוֹ ְב ִעירוֹ ְבּ ָע ְפ ָרה וַיִּ ְזנוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
ְל ֵאפוֹד ַויּ ֵ
מוֹקשׁ (28) :וַיִּ ָכּנַע ִמ ְד ָין ִל ְפנֵי ְבּנֵי
וּל ֵביתוֹ ְל ֵ
וַיְ ִהי ְל ִג ְדעוֹן ְ
אַר ָבּ ִעים
אָרץ ְ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
ֹאשׁם | ו ִ
ָספוּ ָל ֵשׂאת ר ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא י ְ
ימי ִג ְדעוֹן:
ָשׁנָה ִבּ ֵ
וּל ִג ְדעוֹן ָהיוּ
ֵשׁב ְבּ ֵביתוְֹ (30) :
ֻבּ ַעל ֶבּן יוֹאָשׁ ַויּ ֶ
ֵל ְך יְ ר ַ
)ַ (29ויּ ֶ
ָשׁים ַרבּוֹת ָהיוּ לוֹ(31) :
ִשׁ ְב ִעים ָבּנִ ים י ְֹצ ֵאי יְ ֵרכוֹ | ִכּי נ ִ
ָשׂם ֶאת ְשׁמוֹ
ָל ָדה לּוֹ גַם ִהיא ֵבּן | ַויּ ֶ
יל ְגשׁוֹ ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ֶכם י ְ
וּפ ַ
ִ
יבה ָ
ָמת ִגּ ְדעוֹן ֶבּן יוֹאָשׁ ְבּ ֵשׂ ָ
ימ ֶל ְךַ (32) :ויּ ָ
ֲא ִב ֶ
טוֹבה | וַיִּ ָקּ ֵבר
אָביו ְבּ ָע ְפ ָרה ֲא ִבי ָה ֶע ְז ִרי:
ְבּ ֶק ֶבר יוֹאָשׁ ִ
) (33וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמת ִגּ ְדעוֹן ַויָּשׁוּבוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְזנוּ אַ ֲח ֵרי
ָכרוּ
ָשׂימוּ ָל ֶהם ַבּ ַעל ְבּ ִרית ֵלאל ִֹהים (34) :וְ לֹא ז ְ
ַה ְבּ ָע ִלים | ַויּ ִ

אוֹתם ִמיַּד ָכּל
ָ
יהם | ַה ַמּ ִצּיל
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֻבּ ַעל ִגּ ְדעוֹן |
יהם ִמ ָסּ ִביב (35) :וְ לֹא ָעשׂוּ ֶח ֶסד ִעם ֵבּית יְ ר ַ
אֹיְ ֵב ֶ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ְכּ ָכל ַה ָ
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ֻבּ ַעל ְשׁ ֶכ ָמה ֶאל ֲא ֵחי ִאמּוֹ | וַיְ ַד ֵבּר
ימ ֶל ְך ֶבּן יְ ר ַ
ֵל ְך ֲא ִב ֶ
)ַ (1ויּ ֶ
יהם וְ ֶאל ָכּל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ֲא ִבי ִאמּוֹ ֵלאמֹרַ (2) :דּ ְבּרוּ נָא
ֲא ֵל ֶ
ֲלי ְשׁ ֶכם ַמה טּוֹב ָל ֶכם ַה ְמשֹׁל ָבּ ֶכם ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ
אָזנֵי ָכל ַבּע ֵ
ְבּ ְ
וּז ַכ ְר ֶתּם ִכּי ַע ְצ ֵמ ֶכם
ֻבּ ַעל ִאם ְמשֹׁל ָבּ ֶכם ִאישׁ ֶא ָחד | ְ
כֹּל ְבּנֵי יְ ר ַ
ֲלי ְשׁ ֶכם
אָזנֵי ָכּל ַבּע ֵ
וּב ַשׂ ְר ֶכם אָנִ י (3) :וַיְ ַד ְבּרוּ ֲא ֵחי ִאמּוֹ ָע ָליו ְבּ ְ
ְ
אָמרוּ
ימ ֶל ְך ִכּי ְ
אַח ֵרי ֲא ִב ֶ
ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ַויֵּט ִל ָבּם ֲ
אָחינוּ הוּא (4) :וַיִּ ְתּנוּ לוֹ ִשׁ ְב ִעים ֶכּ ֶסף ִמ ֵבּית ַבּ ַעל ְבּ ִרית |
ִ
ֹח ִזים ַויּ ְ
יקים וּפ ֲ
ָשׁים ֵר ִ
ימ ֶל ְך ֲאנ ִ
אַח ָריו:
ֵלכוּ ֲ
וַיִּ ְשׂכֹּר ָבּ ֶהם ֲא ִב ֶ
ֻבּ ַעל
ַהרֹג ֶאת ֶא ָחיו ְבּנֵי יְ ר ַ
אָביו ָע ְפ ָר ָתה ַויּ ֲ
)ַ (5ו ָיּבֹא ֵבית ִ
ֻבּ ַעל ַה ָקּטֹן ִכּי
יוֹתם ֶבּן יְ ר ַ
ָתר ָ
ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ַעל ֶא ֶבן ֶא ָחת | וַיִּ וּ ֵ
נְ
ֵלכוּ
ֲלי ְשׁ ֶכם וְ ָכל ֵבּית ִמלּוֹא ַויּ ְ
ֵאָספוּ ָכּל ַבּע ֵ
ֶח ָבּאַ (6) :ויּ ְ
ימ ֶל ְך ְל ֶמ ֶל ְך | ִעם ֵאלוֹן ֻמ ָצּב ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ֶכם(7) :
ַמ ִליכוּ ֶאת ֲא ִב ֶ
ַויּ ְ
ֵל ְך ַו ַיּ ֲעמֹד ְבּרֹאשׁ ַהר ְגּ ִר ִזים וַיִּ ָשּׂא קוֹלוֹ וַיִּ ְק ָרא
יוֹתם ַויּ ֶ
ַויּ ִַגּדוּ ְל ָ
יכם ֱאל ִֹהים:
ֲלי ְשׁ ֶכם וְ יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ַבּע ֵ
| ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ַלזַּיִ ת
יהם ֶמ ֶל ְך | ַויּ ְ
ֲל ֶ
לוֹך ָה ְלכוּ ָה ֵע ִצים ִל ְמשֹׁ ַח ע ֵ
)ָ (8ה ְ
ֹאמר ָל ֶהם ַהזַּיִ ת ֶה ֳח ַד ְל ִתּי
מלוכה ] ָמ ְל ָכה קרי[ ָע ֵלינוַּ (9) :ויּ ֶ
נוּע ַעל
ָשׁים | וְ ָה ַל ְכ ִתּי ָל ַ
ַאנ ִ
ֶאת ִדּ ְשׁנִ י ֲא ֶשׁר ִבּי יְ ַכ ְבּדוּ ֱאל ִֹהים ו ֲ
ֹאמרוּ ָה ֵע ִצים ַל ְתּ ֵאנָה | ְל ִכי אַ ְתּ ָמ ְל ִכי ָע ֵלינוּ:
ָה ֵע ִציםַ (10) :ויּ ְ
נוּב ִתי
ֹאמר ָל ֶהם ַה ְתּ ֵאנָה ֶה ֳח ַד ְל ִתּי ֶאת ָמ ְת ִקי וְ ֶאת ְתּ ָ
)ַ (11ותּ ֶ
ָפן |
ֹאמרוּ ָה ֵע ִצים ַלגּ ֶ
נוּע ַעל ָה ֵע ִציםַ (12) :ויּ ְ
טּוֹבה | וְ ָה ַל ְכ ִתּי ָל ַ
ַה ָ
ֶפן
ֹאמר ָל ֶהם ַהגּ ֶ
אַתּ מלוכי ] ָמ ְל ִכי קרי[ ָע ֵלינוַּ (13) :ותּ ֶ
ְל ִכי ְ
ָשׁים | וְ ָה ַל ְכ ִתּי
ַאנ ִ
ירוֹשׁי ַה ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ֱאל ִֹהים ו ֲ
ֶה ֳח ַד ְל ִתּי ֶאת ִתּ ִ
אָטד | ֵל ְך
ֹאמרוּ ָכל ָה ֵע ִצים ֶאל ָה ָ
נוּע ַעל ָה ֵע ִציםַ (14) :ויּ ְ
ָל ַ
אָטד ֶאל ָה ֵע ִצים ִאם ֶבּ ֱא ֶמת
ֹאמר ָה ָ
אַתּה ְמ ָל ְך ָע ֵלינוַּ (15) :ויּ ֶ
ָ
ֲלי ֶכם בֹּאוּ ֲחסוּ ְב ִצ ִלּי | וְ ִאם אַיִ ן
אַתּם מ ְֹשׁ ִחים א ִֹתי ְל ֶמ ֶל ְך ע ֵ
ֶ
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹן (16) :וְ ַע ָתּה ִאם
ֹאכל ֶאת ְ
אָטד וְ ת ַ
ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ִמן ָה ָ
טוֹבה
ימ ֶל ְך | וְ ִאם ָ
ַתּ ְמ ִליכוּ ֶאת ֲא ִב ֶ
יתם ו ַ
ֲשׂ ֶ
וּב ָת ִמים ע ִ
ֶבּ ֱא ֶמת ְ
יתם לוֹ:
ֲשׂ ֶ
ָדיו ע ִ
ֻבּ ַעל וְ ִעם ֵבּיתוֹ וְ ִאם ִכּ ְגמוּל י ָ
יתם ִעם יְ ר ַ
ֲשׂ ֶ
עִ

ַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד ַו ַיּ ֵצּל
ַשׁ ֵל ְך ֶאת נ ְ
יכם | ַויּ ְ
ֲל ֶ
אָבי ע ֵ
)ֲ (17א ֶשׁר נִ ְל ַחם ִ
אָבי ַהיּוֹם
אַתּם ַק ְמ ֶתּם ַעל ֵבּית ִ
ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ִמ ְדיָן (18) :וְ ֶ
ַתּ ְמ ִליכוּ ֶאת
ַתּ ַה ְרגוּ ֶאת ָבּנָיו ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ַעל ֶא ֶבן ֶא ָחת | ו ַ
וַ
יכם הוּא (19) :וְ ִאם
ֲלי ְשׁ ֶכם ִכּי ֲא ִח ֶ
ימ ֶל ְך ֶבּן ֲא ָמתוֹ ַעל ַבּע ֵ
ֲא ִב ֶ
ֻבּ ַעל וְ ִעם ֵבּיתוֹ ַהיּוֹם ַהזֶּה |
יתם ִעם יְ ר ַ
ֲשׂ ֶ
וּב ָת ִמים ע ִ
ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ימ ֶל ְך וְ יִ ְשׂ ַמח גַּם הוּא ָבּ ֶכם (20) :וְ ִאם אַיִ ן ֵתּ ֵצא
ִשׂ ְמחוּ ַבּ ֲא ִב ֶ
ֲלי ְשׁ ֶכם וְ ֶאת ֵבּית ִמלּוֹא | וְ ֵת ֵצא
ֹאכל ֶאת ַבּע ֵ
ימ ֶל ְך וְ ת ַ
ֵאשׁ ֵמ ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך(21) :
ֹאכל ֶאת ֲא ִב ֶ
וּמ ֵבּית ִמלּוֹא וְ ת ַ
ֲלי ְשׁ ֶכם ִ
ֵאשׁ ִמ ַבּע ֵ
ימ ֶל ְך
ֵשׁב ָשׁם ִמ ְפּנֵי ֲא ִב ֶ
ֵל ְך ְבּ ֵא ָרה | ַויּ ֶ
יוֹתם וַיִּ ְב ַרח ַויּ ֶ
ַו ָיּנָס ָ
אָחיו:
ִ
ימ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים (23) :וַיִּ ְשׁ ַלח
ָשׂר ֲא ִב ֶ
)ַ (22ויּ ַ
וּבין ַבּע ֵ
ימ ֶל ְך ֵ
ֲלי
ֲלי ְשׁ ֶכם | וַיִּ ְב ְגּדוּ ַבע ֵ
רוּח ָר ָעה ֵבּין ֲא ִב ֶ
ֱאל ִֹהים ַ
ֻבּ ַעל | וְ ָד ָמם
ימ ֶל ְךָ (24) :לבוֹא ֲח ַמס ִשׁ ְב ִעים ְבּנֵי יְ ר ָ
ְשׁ ֶכם ַבּ ֲא ִב ֶ
ֲלי ְשׁ ֶכם
אוֹתם וְ ַעל ַבּע ֵ
יהם ֲא ֶשׁר ָה ַרג ָ
ימ ֶל ְך ֲא ִח ֶ
ָלשׂוּם ַעל ֲא ִב ֶ
ֲלי
ָשׂימוּ לוֹ ַבע ֵ
ָדיו ַל ֲהרֹג ֶאת ֶא ָחיוַ (25) :ויּ ִ
ֲא ֶשׁר ִח ְזּקוּ ֶאת י ָ
אשׁי ֶה ָה ִרים וַיִּ ְג ְזלוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹר
אָר ִבים ַעל ָר ֵ
ְשׁ ֶכם ְמ ְ
ֲל ֶ
עֵ
ימ ֶל ְך:
יהם ַבּ ָדּ ֶר ְך | ַויֻּגַּד ַל ֲא ִב ֶ
ֲלי
ַע ְברוּ ִבּ ְשׁ ֶכם | וַיִּ ְב ְטחוּ בוֹ ַבּע ֵ
ַעל ֶבּן ֶע ֶבד וְ ֶא ָחיו ַויּ ַ
)ַ (26ו ָיּבֹא גּ ַ
יהם וַיִּ ְד ְרכוּ ַו ַיּעֲשׂוּ
ֵצאוּ ַה ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְב ְצרוּ ֶאת ַכּ ְר ֵמ ֶ
ְשׁ ֶכםַ (27) :ויּ ְ
ִה ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ וַיְ ַק ְללוּ ֶאת
יהם ַויּ ְ
לּוּלים | ַו ָיּבֹאוּ ֵבּית ֱאל ֵֹה ֶ
וּמי ְשׁ ֶכם ִכּי
ימ ֶל ְך ִ
ַעל ֶבּן ֶע ֶבד ִמי ֲא ִב ֶ
ֹאמר גּ ַ
ימ ֶל ְךַ (28) :ויּ ֶ
ֲא ִב ֶ
וּזבֻל ְפּ ִקידוֹ | ִע ְבדוּ ֶאת אַנְ ֵשׁי ֲחמוֹר
ֻבּ ַעל ְ
ַע ְב ֶדנּוּ ֲהלֹא ֶבן יְ ר ַ
נַ
וּמי יִ ֵתּן ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה
ָחנוִּ (29) :
ַע ְב ֶדנּוּ ֲאנ ְ
דּוּע נ ַ
וּמ ַ
ֲא ִבי ְשׁ ֶכם ַ
ימ ֶל ְך ַר ֶבּה ְצ ָב ֲא ָך
ֹאמר ַל ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך | ַויּ ֶ
ירה ֶאת ֲא ִב ֶ
אָס ָ
ָדי וְ ִ
ְבּי ִ
ַעל ֶבּן ָע ֶבד | וַיִּ ַחר
ָצאָה (30) :וַיִּ ְשׁ ַמע ְזבֻל ַשׂר ָה ִעיר ֶאת ִדּ ְב ֵרי גּ ַ
וֵ
ימ ֶל ְך ְבּ ָת ְר ָמה ֵלאמֹר | ִהנֵּה
אָכים ֶאל ֲא ִב ֶ
אַפּוֹ (31) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
יך:
ַעל ֶבּן ֶע ֶבד וְ ֶא ָחיו ָבּ ִאים ְשׁ ֶכ ָמה וְ ִהנָּם ָצ ִרים ֶאת ָה ִעיר ָע ֶל ָ
גַ
ֶארֹב ַבּ ָשּׂ ֶדה:
אַתּה וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִא ָתּ ְך | ו ֱ
) (32וְ ַע ָתּה קוּם ַליְ ָלה ָ
וּפ ַשׁ ְט ָתּ ַעל ָה ִעיר |
) (33וְ ָהיָה ַבבּ ֶֹקר ִכּ ְזר ַֹח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַתּ ְשׁ ִכּים ָ
ית לּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר
יך וְ ָע ִשׂ ָ
וְ ִהנֵּה הוּא וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ י ְֹצ ִאים ֵא ֶל ָ
ימ ֶל ְך וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ָליְ ָלה
ָקם ֲא ִב ֶ
ָד ָךַ (34) :ויּ ָ
ִתּ ְמ ָצא י ֶ
ַעל ֶבּן ֶע ֶבד
ֵצא גּ ַ
אשׁיםַ (35) :ויּ ֵ
| ַויּ ֶ
אַר ָבּ ָעה ָר ִ
ֶא ְרבוּ ַעל ְשׁ ֶכם ְ
ימ ֶל ְך וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִמן
ָקם ֲא ִב ֶ
ַו ַיּ ֲעמֹד ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ָה ִעיר | ַויּ ָ
ֹאמר ֶאל ְזבֻל ִהנֵּה ָעם
ַעל ֶאת ָה ָעם ַויּ ֶ
ַרא גּ ַ
ַה ַמּ ְא ָרבַ (36) :ויּ ְ

ֹאמר ֵא ָליו ְזבֻל ֵאת ֵצל ֶה ָה ִרים אַ ָתּה
אשׁי ֶה ָה ִרים | ַויּ ֶ
יוֹרד ֵמ ָר ֵ
ֵ
ֹאמר ִהנֵּה ָעם
ַעל ְל ַד ֵבּר ַויּ ֶ
ָשׁיםַ (37) :ויּ ֶֹסף עוֹד גּ ַ
ר ֶֹאה ָכּ ֲאנ ִ
יוֹר ִדים ֵמ ִעם ַטבּוּר ָה ֶ
ְ
אָרץ | וְ רֹאשׁ ֶא ָחד ָבּא ִמ ֶדּ ֶר ְך ֵאלוֹן
אמר
יך ֲא ֶשׁר תֹּ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ְזבֻל אַיֵּה ֵאפוֹא ִפ ָ
ְמעוֹנְ נִ יםַ (38) :ויּ ֶ
אַס ָתּה בּוֹ ֵצא
ַע ְב ֶדנּוּ | ֲהלֹא זֶה ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָמ ְ
ימ ֶל ְך ִכּי נ ַ
ִמי ֲא ִב ֶ
ֲלי ְשׁ ֶכם | וַיִּ ָלּ ֶחם
ַעל ִל ְפנֵי ַבּע ֵ
ֵצא ג ַ
נָא ַע ָתּה וְ ִה ָלּ ֶחם בּוַֹ (39) :ויּ ֵ
ימ ֶל ְך ַו ָיּנָס ִמ ָפּנָיו | וַיִּ ְפּלוּ ֲח ָל ִלים
ימ ֶל ְך (40) :וַיִּ ְר ְדּ ֵפהוּ ֲא ִב ֶ
ַבּ ֲא ִב ֶ
ָרשׁ
ארוּמה | וַיְ ג ֶ
ָ
ימ ֶל ְך ָבּ
ֵשׁב ֲא ִב ֶ
ַר ִבּים ַעד ֶפּ ַתח ַה ָשּׁ ַערַ (41) :ויּ ֶ
ַעל וְ ֶאת ֶא ָחיו ִמ ֶשּׁ ֶבת ִבּ ְשׁ ֶכם (42) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת
ְזבֻל ֶאת גּ ַ
ימ ֶל ְך (43) :וַיִּ ַקּח ֶאת ָה ָעם
ֵצא ָה ָעם ַה ָשּׂ ֶדה | ַויּ ִַגּדוּ ַל ֲא ִב ֶ
ַויּ ֵ
אשׁים ַויּ ֱ
ֶח ֵצם ִל ְשׁל ָֹשׁה ָר ִ
ַרא וְ ִהנֵּה ָה ָעם י ֵֹצא
ֶארֹב ַבּ ָשּׂ ֶדה | ַויּ ְ
ַויּ ֱ
אשׁים ֲא ֶשׁר
ימ ֶל ְך וְ ָה ָר ִ
ַא ִב ֶ
ַכּם (44) :ו ֲ
יהם ַויּ ֵ
ֲל ֶ
ָקם ע ֵ
ִמן ָה ִעיר ַויּ ָ
אשׁים ָפּ ְשׁטוּ ַעל
וּשׁנֵי ָה ָר ִ
ַע ְמדוּ ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ָה ִעיר | ְ
ִעמּוֹ ָפּ ְשׁטוּ ַויּ ַ
ימ ֶל ְך נִ ְל ָחם ָבּ ִעיר כֹּל ַהיּוֹם
ַא ִב ֶ
ָכּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַויַּכּוּם (45) :ו ֲ
ַההוּא וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָבּהּ ָה ָרג | וַיִּ תֹּץ ֶאת
ָה ִעיר וַיִּ ְז ָר ֶע ָה ֶמ ַלח:
יח ֵבּית ֵאל
ֲלי ִמ ְג ַדּל ְשׁ ֶכם | ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ְצ ִר ַ
) (46וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָכּל ַבּע ֵ
ֲלי ִמ ְג ַדּל
ימ ֶל ְך | ִכּי ִה ְת ַק ְבּצוּ ָכּל ַבּע ֵ
ְבּ ִריתַ (47) :ויֻּגַּד ַל ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך ַהר ַצ ְלמוֹן הוּא וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
ַעל ֲא ִב ֶ
ְשׁ ֶכםַ (48) :ויּ ַ
שׂוֹכת ֵע ִצים
ַ
ימ ֶל ְך ֶאת ַה ַקּ ְרדֻּמּוֹת ְבּיָדוֹ וַיִּ ְכרֹת
וַיִּ ַקּח ֲא ִב ֶ
ֹאמר ֶאל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ָמה
ָשׂם ַעל ִשׁ ְכמוֹ | ַויּ ֶ
וַיִּ ָשּׂ ֶא ָה ַויּ ֶ
יתם ָע ִשׂ ִ
יתי ַמ ֲהרוּ עֲשׂוּ ָכמוֹנִ י (49) :וַיִּ ְכ ְרתוּ גַם ָכּל ָה ָעם
ְר ִא ֶ
ַצּיתוּ
יח ַויּ ִ
ָשׂימוּ ַעל ַה ְצּ ִר ַ
ימ ֶל ְך ַויּ ִ
אַח ֵרי ֲא ִב ֶ
ֵלכוּ ֲ
ִאישׁ שׂוֹכֹה ַויּ ְ
ָמתוּ גַּם ָכּל אַנְ ֵשׁי ִמ ְג ַדּל ְשׁ ֶכם
יח ָבּ ֵאשׁ | ַויּ ֻ
יהם ֶאת ַה ְצּ ִר ַ
ֲל ֶ
עֵ
ְכּ ֶא ֶלף ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה:
וּמ ְג ַדּל
ימ ֶל ְך ֶאל ֵתּ ֵבץ | וַיִּ ַחן ְבּ ֵת ֵבץ וַיִּ ְל ְכּ ָדהִּ (51) :
ֵל ְך ֲא ִב ֶ
)ַ (50ויּ ֶ
ָשׁים וְ כֹל
ָשׁים וְ ַהנּ ִ
תוֹך ָה ִעיר ַו ָיּנֻסוּ ָשׁ ָמּה ָכּל ָה ֲאנ ִ
עֹז ָהיָה ְב ְ
ֲלי ָה ִעיר וַיִּ ְס ְגּרוּ ַבּע ָ
ֲדם | ַו ַיּעֲלוּ ַעל גַּג ַה ִמּ ְג ָדּלַ (52) :ו ָיּבֹא
ַבּע ֵ
ימ ֶל ְך ַעד ַה ִמּ ְג ָדּל וַיִּ ָלּ ֶחם בּוֹ | וַיִּ גַּשׁ ַעד ֶפּ ַתח ַה ִמּ ְג ָדּל ְל ָשׂ ְרפוֹ
ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך |
אַחת ֶפּ ַלח ֶר ֶכב ַעל רֹאשׁ ֲא ִב ֶ
ָב ֵאשׁ (53) :ו ַ
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ִא ָשּׁה ַ
ַער נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו
ָלתּוֹ (54) :וַיִּ ְק ָרא ְמ ֵה ָרה ֶאל ַהנּ ַ
ֻלגּ ְ
ַתּ ִרץ ֶאת גּ ְ
וָ
ָתהוּ |
ֹאמרוּ ִלי ִא ָשּׁה ֲה ָרג ְ
וּמוֹת ֵתנִ י ֶפּן י ְ
ְ
ֹאמר לוֹ ְשׁלֹף ַח ְר ְבּ ָך
ַויּ ֶ
ימ ֶל ְך
וַיִּ ְד ְק ֵרהוּ ַנעֲרוֹ ַו ָיּמֹת (55) :וַיִּ ְראוּ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵמת ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך |
ָשׁב ֱאל ִֹהים ֵאת ָר ַעת ֲא ִב ֶ
ֵלכוּ ִאישׁ ִל ְמקֹמוַֹ (56) :ויּ ֶ
| ַויּ ְ

אָביו ַל ֲהרֹג ֶאת ִשׁ ְב ִעים ֶא ָחיו (57) :וְ ֵאת ָכּל ָר ַעת
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ִ
ֲלת
יהם ִקל ַ
ַתּבֹא ֲא ֵל ֶ
ֹאשׁם | ו ָ
אַנְ ֵשׁי ְשׁ ֶכם ֵה ִשׁיב ֱאל ִֹהים ְבּר ָ
ֻבּ ַעל:
יוֹתם ֶבּן יְ ר ָ
ָ
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יע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
תּוֹלע ֶבּן פּוּאָה
הוֹשׁ ַ
ימ ֶל ְך ְל ִ
אַח ֵרי ֲא ִב ֶ
ָקם ֲ
)ַ (1ויּ ָ
שכר | וְ הוּא י ֵֹשׁב ְבּ ָשׁ ִמיר ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם(2) :
ֶבּן דּוֹדוֹ ִאישׁ יִ ָשּׂ ָ
ָמת וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ָשׁ ִמיר:
וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלֹשׁ ָשׁנָה | ַויּ ָ
ָאיר ַה ִגּ ְל ָע ִדי | וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים
אַח ָריו י ִ
ָקם ֲ
)ַ (3ויּ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה (4) :וַיְ ִהי לוֹ ְשׁל ִֹשׁים ָבּנִ ים ר ְֹכ ִבים ַעל ְשׁל ִֹשׁים
ְ
ָאיר ַעד
ָרים ָל ֶהם | ָל ֶהם יִ ְק ְראוּ ַחוֹּת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים ֲעי ִ
ָרים ְ
ֲעי ִ
ָאיר וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ָקמוֹן:
ָמת י ִ
ַהיּוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעדַ (5) :ויּ ָ
ַע ְבדוּ ֶאת
)ַ (6ויּ ִֹספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ַויּ ַ
ַה ְבּ ָע ִלים וְ ֶאת ָה ַע ְשׁ ָתּרוֹת וְ ֶאת ֱאל ֵֹהי ֲא ָרם וְ ֶאת ֱאל ֵֹהי ִצידוֹן
וְ ֵאת ֱאל ֵֹהי מוֹאָב וְ ֵאת ֱאל ֵֹהי ְבנֵי ַעמּוֹן וְ ֵאת ֱאל ֵֹהי ְפ ִל ְשׁ ִתּים |
ֲבדוּהוּ (7) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל |
ַע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה וְ לֹא ע ָ
ַויּ ַ
וּביַד ְבּנֵי ַעמּוֹן (8) :וַיִּ ְרעֲצוּ וַיְ ר ְֹצצוּ ֶאת
וַיִּ ְמ ְכּ ֵרם ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא | ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ֶאת ָכּל ְבּנֵי
ַר ֵדּן ְבּ ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְל ָעד(9) :
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ָמין
וּב ִבנְ י ִ
יהוּדה ְ
ַר ֵדּן ְל ִה ָלּ ֵחם ַגּם ִבּ ָ
ַע ְברוּ ְבנֵי ַעמּוֹן ֶאת ַהיּ ְ
ַויּ ַ
ַתּ ֶצר ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְמאֹד (10) :וַיִּ ְזעֲקוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּב ֵבית ֶא ְפ ָריִ ם | ו ֵ
ְ
ַבנוּ ֶאת ֱאל ֵֹהינוּ ַו ַנּ ֲעבֹד ֶאת
ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר | ָח ָטאנוּ ָל ְך וְ ִכי ָעז ְ
ַה ְבּ ָע ִלים:
וּמן ָה ֱאמ ִֹרי
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲהלֹא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִ
)ַ (11ויּ ֶ
וּמעוֹן
ֲמ ֵלק ָ
וּמן ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (12) :וְ ִצידוֹנִ ים ַוע ָ
ִ
וּמן ְבּנֵי ַעמּוֹן ִ
ָדם(13) :
יעה ֶא ְת ֶכם ִמיּ ָ
ָאוֹשׁ ָ
ַתּ ְצעֲקוּ ֵא ַלי ו ִ
ָל ֲחצוּ ֶא ְת ֶכם | ו ִ
וֹסיף
ַתּ ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | ָל ֵכן לֹא א ִ
אוֹתי ו ַ
ַב ֶתּם ִ
אַתּם ֲעז ְ
וְ ֶ
הוֹשׁ ַ
ְל ִ
יע ֶא ְת ֶכםְ (14) :לכוּ וְ ַזעֲקוּ ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ֶתּם
ֹאמרוּ ְבנֵי
יוֹשׁיעוּ ָל ֶכם ְבּ ֵעת ָצ ַר ְת ֶכםַ (15) :ויּ ְ
ָבּם | ֵה ָמּה ִ
ֶיך |
אַתּה ָלנוּ ְכּ ָכל ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֲשׂה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה ָח ָטאנוּ ע ֵ
ֵכר
ָסירוּ ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
ילנוּ נָא ַהיּוֹם ַהזֶּהַ (16) :ויּ ִ
אַך ַה ִצּ ֵ
ְ
ֲמל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַפשׁוֹ ַבּע ַ
ַתּ ְק ַצר נ ְ
ַע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה | ו ִ
ִמ ִקּ ְר ָבּם ַויּ ַ

ַחנוּ
ֵאָספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֲ
ַחנוּ ַבּ ִגּ ְל ָעד | ַויּ ְ
) (17וַיִּ ָצּעֲקוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ַויּ ֲ
ֹאמרוּ ָה ָעם ָשׂ ֵרי ִג ְל ָעד ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ִמי
ַבּ ִמּ ְצ ָפּהַ (18) :ויּ ְ
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ֵ
ָחל ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן | יִ ְהיֶה ְלרֹאשׁ ְלכֹל י ְֹשׁ ֵבי
ִג ְל ָעד:
Judges Chapter 11
ַיּוֹלד
) (1וְ יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי ָהיָה ִגּבּוֹר ַחיִ ל וְ הוּא ֶבּן ִא ָשּׁה זוֹנָה | ו ֶ
ַתּ ֶלד ֵא ֶשׁת ִגּ ְל ָעד לוֹ ָבּנִ ים | וַיִּ ְג ְדּלוּ ְבנֵי
ִגּ ְל ָעד ֶאת יִ ְפ ָתּח (2) :ו ֵ
אָבינוּ
ֹאמרוּ לוֹ לֹא ִתנְ ַחל ְבּ ֵבית ִ
ָרשׁוּ ֶאת יִ ְפ ָתּח ַויּ ְ
ָה ִא ָשּׁה וַיְ ג ְ
ֵשׁב
אָתּה (3) :וַיִּ ְב ַרח יִ ְפ ָתּח ִמ ְפּנֵי ֶא ָחיו ַויּ ֶ
אַח ֶרת ָ
ִכּי ֶבּן ִא ָשּׁה ֶ
יקים ַויּ ְ
ָשׁים ֵר ִ
ְבּ ֶא ֶרץ טוֹב | וַיִּ ְת ַל ְקּטוּ ֶאל יִ ְפ ָתּח ֲאנ ִ
ֵצאוּ ִעמּוֹ:
ָמים | וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ְבנֵי ַעמּוֹן ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל (5) :וַיְ ִהי
) (4וַיְ ִהי ִמיּ ִ
ֵלכוּ ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ָל ַק ַחת
ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְל ֲחמוּ ְבנֵי ַעמּוֹן ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
יתה ָלּנוּ
ֹאמרוּ ְליִ ְפ ָתּח ְל ָכה וְ ָהיִ ָ
ֶאת יִ ְפ ָתּח ֵמ ֶא ֶרץ טוֹבַ (6) :ויּ ְ
ֹאמר יִ ְפ ָתּח ְל ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד
ְל ָק ִצין | וְ נִ ָלּ ֲח ָמה ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹןַ (7) :ויּ ֶ
דּוּע
וּמ ַ
אָבי | ַ
ָרשׁוּנִ י ִמ ֵבּית ִ
ַתּג ְ
אוֹתי ו ְ
ִ
ֵאתם
אַתּם ְשׂנ ֶ
ֲהלֹא ֶ
ֹאמרוּ ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ֶאל
אתם ֵא ַלי ַע ָתּה ַכּ ֲא ֶשׁר ַצר ָל ֶכםַ (8) :ויּ ְ
ָבּ ֶ
יך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִע ָמּנוּ וְ נִ ְל ַח ְמ ָתּ ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן |
יִ ְפ ָתּח ָל ֵכן ַע ָתּה ַשׁ ְבנוּ ֵא ֶל ָ
ֹאמר יִ ְפ ָתּח ֶאל ִז ְק ֵני
ית ָלּנוּ ְלרֹאשׁ ְלכֹל י ְֹשׁ ֵבי ִג ְל ָעדַ (9) :ויּ ֶ
וְ ָהיִ ָ
ָתן יְ ה ָוה
אוֹתי ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן וְ נ ַ
אַתּם ִ
יבים ֶ
ִג ְל ָעד ִאם ְמ ִשׁ ִ
ֹאמרוּ ִז ְקנֵי
אוֹתם ְל ָפנָי | אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ְלרֹאשַׁ (10) :ויּ ְ
ָ
ינוֹתינוּ ִאם לֹא ִכ ְד ָב ְר ָך ֵכּן
ִג ְל ָעד ֶאל יִ ְפ ָתּח | יְ הוָה יִ ְהיֶה שׁ ֵֹמ ַע ֵבּ ֵ
ֵל ְך יִ ְפ ָתּח ִעם ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ַו ָיּ ִשׂימוּ ָה ָעם אוֹתוֹ
ֲשׂהַ (11) :ויּ ֶ
ַנע ֶ
וּל ָק ִצין | וַיְ ַד ֵבּר יִ ְפ ָתּח ֶאת ָכּל ְדּ ָב ָריו ִל ְפנֵי יְ הוָה
יהם ְלרֹאשׁ ְ
ֲל ֶ
עֵ
ַבּ ִמּ ְצ ָפּה:
אָכים ֶאל ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן ֵלאמֹר | ַמה ִלּי
) (12וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְפ ָתּח ַמ ְל ִ
את ֵא ַלי ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ְ
ָל ְך ִכּי ָב ָ
וָ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן
אַר ִציַ (13) :ויּ ֶ
אַר ִצי ַבּעֲלוֹתוֹ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ֶאל ַמ ְל ֲא ֵכי יִ ְפ ָתּח ִכּי ָל ַקח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְ
יבה ֶא ְת ֶהן ְבּ ָשׁלוֹם:
ַר ֵדּן | וְ ַע ָתּה ָה ִשׁ ָ
אַרנוֹן וְ ַעד ַה ַיּבֹּק וְ ַעד ַהיּ ְ
ֵמ ְ
) (14ו ֶ
אָכים ֶאל ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן:
ַיּוֹסף עוֹד יִ ְפ ָתּח | וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
אָמר יִ ְפ ָתּח | לֹא ָל ַקח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֶא ֶרץ
ֹאמר לוֹ כֹּה ַ
)ַ (15ויּ ֶ
ֵל ְך
ֲלוֹתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ַויּ ֶ
מוֹאָב וְ ֶאת ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹןִ (16) :כּי ַבּע ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעד יַם סוּף ַו ָיּבֹא ָק ֵד ָשׁה (17) :וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל

אַר ֶצ ָך וְ לֹא ָשׁ ַמע
אָכים ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם ֵלאמֹר ֶא ְע ְבּ ָרה נָּא ְב ְ
ַמ ְל ִ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָבה | ַויּ ֶ
ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם וְ גַם ֶאל ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָשׁ ַלח וְ לֹא ָ
ָסב ֶאת ֶא ֶרץ ֱאדוֹם וְ ֶאת ֶא ֶרץ
ֵל ְך ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַויּ ָ
ְבּ ָק ֵדשַׁ (18) :ויּ ֶ
ַחנוּן ְבּ ֵע ֶבר אַ ְרנוֹן |
מוֹאָב ַו ָיּבֹא ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ְל ֶא ֶרץ מוֹאָב ַויּ ֲ
אַרנוֹן ְגּבוּל מוֹאָב (19) :וַיִּ ְשׁ ַלח
וְ לֹא ָבאוּ ִבּ ְגבוּל מוֹאָב ִכּי ְ
ֹאמר
אָכים ֶאל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן | ַויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
קוֹמי (20) :וְ לֹא ֶה ֱא ִמין
ַע ְבּ ָרה נָּא ְבאַ ְר ְצ ָך ַעד ְמ ִ
לוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ְ
ֶאסֹף ִסיחוֹן ֶאת ָכּל ַעמּוֹ
ִסיחוֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ ַויּ ֱ
ָה ָצה | וַיִּ ָלּ ֶחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל (21) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ַויּ ֲ
ַחנוּ ְבּי ְ
ירשׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִסיחוֹן וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ְבּיַד יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויַּכּוּם | וַיִּ ַ
ירשׁוּ
אָרץ ַה ִהיא (22) :וַיִּ ְ
יוֹשׁב ָה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי ֵ
וּמן ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ַעד
אַרנוֹן וְ ַעד ַה ַיּבֹּק ִ
ֵאת ָכּל ְגּבוּל ָה ֱאמ ִֹרי | ֵמ ְ
הוֹרישׁ ֶאת ָה ֱאמֹ ִרי
ַר ֵדּן (23) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַהיּ ְ
אַתּה ִתּ ָ
ִמ ְפּנֵי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָ
יר ֶשׁנּוֲּ (24) :הלֹא ֵאת ֲא ֶשׁר
הוֹרישׁ
ירשׁ | וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִ
יך אוֹתוֹ ִת ָ
ישׁ ָך ְכּמוֹשׁ ֱאל ֶֹה ָ
יוֹר ְ
ִ
אַתּה
ירשׁ (25) :וְ ַע ָתּה ֲהטוֹב טוֹב ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ָפּנֵינוּ אוֹתוֹ נִ ָ
ִמ ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר ֶמ ֶל ְך מוֹאָב | ֲהרוֹב ָרב ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם נִ ְלחֹם
וּב ַע ְרעוֹר
יה ְ
נוֹת ָ
וּב ְב ֶ
נִ ְל ַחם ָבּםְ (26) :בּ ֶשׁ ֶבת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ִ
אַרנוֹן ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה |
וּב ָכל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ַעל יְ ֵדי ְ
יה ְ
נוֹת ָ
וּב ְב ֶ
ִ
אתי ָל ְך
דּוּע לֹא ִה ַצּ ְל ֶתּם ָבּ ֵעת ַה ִהיא (27) :וְ אָנ ִֹכי לֹא ָח ָט ִ
וּמ ַ
ַ
אַתּה ע ֶֹשׂה ִא ִתּי ָר ָעה ְל ִה ָלּ ֶחם ִבּי | יִ ְשׁפֹּט יְ הוָה ַהשּׁ ֵֹפט ַהיּוֹם
וְ ָ
וּבין ְבּנֵי ַעמּוֹן (28) :וְ לֹא ָשׁ ַמע ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן |
ֵבּין ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ֶאל ִדּ ְב ֵרי יִ ְפ ָתּח ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ֵא ָליו:
ַשּׁה |
רוּח יְ הוָה ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד וְ ֶאת ְמנ ֶ
ַתּ ִהי ַעל יִ ְפ ָתּח ַ
) (29ו ְ
וּמ ִמּ ְצ ֵפּה ִג ְל ָעד ָע ַבר ְבּנֵי ַעמּוֹן(30) :
ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ִמ ְצ ֵפּה ִג ְל ָעד ִ
ֹאמר | ִאם נָתוֹן ִתּ ֵתּן ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן
ֶדר ַליהוָה ַויּ ַ
וַיִּ ַדּר יִ ְפ ָתּח נ ֶ
יתי ִל ְק ָרא ִתי
ֵצא ִמ ַדּ ְל ֵתי ֵב ִ
יּוֹצא ֲא ֶשׁר י ֵ
ָדי (31) :וְ ָהיָה ַה ֵ
ְבּי ִ
יתהוּ ָ
ְבּ ִ
עוֹלה:
ֲל ִ
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי ַעמּוֹן | וְ ָהיָה ַליהוָה וְ ַהע ִ
)ַ (32ו ַיּ ֲעבֹר יִ ְפ ָתּח ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן ְל ִה ָלּ ֶחם ָבּם | וַיִּ ְתּנֵם יְ הוָה
בּוֹא ָך ִמנִּ ית ֶע ְשׂ ִרים ִעיר וְ ַעד
ַכּם ֵמעֲרוֹ ֵער וְ ַעד ֲ
ְבּיָדוַֹ (33) :ויּ ֵ
אָבל ְכּ ָר ִמים ַמ ָכּה ְגּ ָ
דוֹלה ְמאֹד | וַיִּ ָכּנְ עוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי
ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ַ (34ו ָיּבֹא יִ ְפ ָתּח ַה ִמּ ְצ ָפּה ֶאל ֵבּיתוֹ וְ ִהנֵּה ִבתּוֹ י ֵֹצאת ִל ְק ָראתוֹ
ידה ֵאין לוֹ ִמ ֶמּנּוּ ֵבּן אוֹ ַבת:
וּב ְמחֹלוֹת | וְ ַרק ִהיא יְ ִח ָ
ְב ֻת ִפּים ִ

ֹאמר ֲא ָההּ ִבּ ִתּי
ָדיו ַויּ ֶ
אוֹתהּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
) (35וַיְ ִהי ִכ ְראוֹתוֹ ָ
יתי ִפי ֶאל יְ הוָה
ית ְבּע ְֹכ ָרי | וְ אָנ ִֹכי ָפּ ִצ ִ
אַתּ ָהיִ ְ
ַה ְכ ֵר ַע ִה ְכ ַר ְע ִתּנִ י וְ ְ
יתה ֶאת ִפּ ָ
אוּכל ָלשׁוּבַ (36) :ותּ ֶ
וְ לֹא ַ
יך ֶאל
אָבי ָפּ ִצ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִ
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָך יְ הוָה
יך | ֲ
ָצא ִמ ִפּ ָ
ֲשׂה ִלי ַכּ ֲא ֶשׁר י ָ
יְ הוָה ע ֵ
ֵע ֶשׂה ִלּי
יה י ָ
אָב ָ
ֹאמר ֶאל ִ
יך ִמ ְבּנֵי ַעמּוֹןַ (37) :ותּ ֶ
נְ ָקמוֹת ֵמאֹיְ ֶב ָ
ָר ְד ִתּי ַעל
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ַה ְר ֵפּה ִמ ֶמּנִּ י ְשׁנַיִ ם ֳח ָד ִשׁים וְ ֵא ְל ָכה וְ י ַ
עוֹתי קרי[(38) :
תוּלי אָנ ִֹכי ורעיתי ]וְ ֵר ָ
ֶה ָה ִרים וְ ֶא ְב ֶכּה ַעל ְבּ ַ
יה
עוֹת ָ
ַתּ ֶל ְך ִהיא וְ ֵר ֶ
אוֹתהּ ְשׁנֵי ֳח ָד ִשׁים | ו ֵ
ֹאמר ֵל ִכי וַיִּ ְשׁ ַלח ָ
ַויּ ֶ
יה ַעל ֶה ָה ִרים (39) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנַיִ ם ֳח ָד ִשׁים
תוּל ָ
ַתּ ְב ְךּ ַעל ְבּ ֶ
וֵ
ָד ָעה
ָדר | וְ ִהיא לֹא י ְ
ַעשׂ ָלהּ ֶאת נִ ְדרוֹ ֲא ֶשׁר נ ָ
יה ַויּ ַ
אָב ָ
ַתּ ָשׁב ֶאל ִ
וָ
ימה ֵתּ ַל ְכנָה ְבּנוֹת
ָמ ָ
ָמים י ִ
ַתּ ִהי חֹק ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ (40) :מיּ ִ
ִאישׁ ו ְ
ָמים ַבּ ָשּׁנָה:
אַר ַבּ ַעת י ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַתנּוֹת ְל ַבת יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי | ְ
Judges Chapter 12
דּוּע
ֹאמרוּ ְליִ ְפ ָתּח ַמ ַ
) (1וַיִּ ָצּ ֵעק ִאישׁ ֶא ְפ ַריִ ם ַו ַיּ ֲעבֹר ָצפוֹנָה | ַויּ ְ
ית ָך
את ָל ֶל ֶכת ִע ָמּ ְך ֵבּ ְ
ָע ַב ְר ָתּ ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן וְ ָלנוּ לֹא ָק ָר ָ
יתי
יהם ִאישׁ ִריב ָהיִ ִ
ֹאמר יִ ְפ ָתּח ֲא ֵל ֶ
יך ָבּ ֵאשַׁ (2) :ויּ ֶ
נִ ְשׂרֹף ָע ֶל ָ
וֹתי
הוֹשׁ ְע ֶתּם א ִ
וּבנֵי ַעמּוֹן ְמאֹד | ו ֶ
ָא ְז ַעק ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ַ
ֲאנִ י וְ ַע ִמּי ְ
ַפ ִשׁי ְב ַכ ִפּי
ימה נ ְ
ָאָשׂ ָ
יע ו ִ
מוֹשׁ ַ
ִ
ָא ְר ֶאה ִכּי ֵאינְ ָך
ָדם (3) :ו ֶ
ִמיּ ָ
יתם ֵא ַלי
ֲל ֶ
ָדי | וְ ָל ָמה ע ִ
ָא ְע ְבּ ָרה ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן וַיִּ ְתּנֵם יְ הוָה ְבּי ִ
וֶ
ַהיּוֹם ַהזֶּה ְל ִה ָלּ ֶחם ִבּי (4) :וַיִּ ְקבֹּץ יִ ְפ ָתּח ֶאת ָכּל אַנְ ֵשׁי ִג ְל ָעד
אָמרוּ
וַיִּ ָלּ ֶחם ֶאת ֶא ְפ ָריִ ם | ַויַּכּוּ אַנְ ֵשׁי ִג ְל ָעד ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִכּי ְ
ַשּׁה(5) :
ְפּ ִל ֵ
תוֹך ְמנ ֶ
תוֹך ֶא ְפ ַריִ ם ְבּ ְ
אַתּם ִגּ ְל ָעד ְבּ ְ
יטי ֶא ְפ ַריִ ם ֶ
ֹאמרוּ
ַר ֵדּן ְל ֶא ְפ ָריִ ם | וְ ָהיָה ִכּי י ְ
וַיִּ ְלכֹּד ִגּ ְל ָעד ֶאת ַמ ְע ְבּרוֹת ַהיּ ְ
אַתּה
ֹאמרוּ לוֹ אַנְ ֵשׁי ִג ְל ָעד ַה ֶא ְפ ָר ִתי ָ
יטי ֶא ְפ ַריִ ם ֶא ֱעב ָֹרה ַויּ ְ
ְפּ ִל ֵ
ֹאמר ִסבּ ֶֹלת
ֹאמר לֹאַ (6) :ויּ ְ
ֹאמרוּ לוֹ ֱא ָמר נָא ִשׁבּ ֶֹלת ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ֹאחזוּ אוֹתוֹ וַיִּ ְשׁ ָחטוּהוּ ֶאל ַמ ְע ְבּרוֹת
ָכין ְל ַד ֵבּר ֵכּן ַויּ ֲ
וְ לֹא י ִ
אָלף(7) :
וּשׁנַיִ ם ֶ
אַר ָבּ ִעים ְ
ַר ֵדּן | וַיִּ פֹּל ָבּ ֵעת ַה ִהיא ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ַהיּ ְ
ָמת יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי
וַיִּ ְשׁפֹּט יִ ְפ ָתּח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים | ַויּ ָ
וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ָע ֵרי ִג ְל ָעד:
אַח ָריו ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ְב ָצן ִמ ֵבּית ָל ֶחם (9) :וַיְ ִהי לוֹ
) (8וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ
חוּצה ְ
וּשׁל ִֹשׁים ָבּנוֹת ִשׁ ַלּח ַה ָ
ְשׁל ִֹשׁים ָבּנִ ים ְ
וּשׁל ִֹשׁים ָבּנוֹת

ֵה ִביא ְל ָבנָיו ִמן ַהחוּץ | וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים(10) :
ָמת ִא ְב ָצן וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ֵבית ָל ֶחם:
ַויּ ָ
אַח ָריו ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאילוֹן ַה ְזּבוּלֹנִ י | וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת
) (11וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ
ָמת ֵאלוֹן ַה ְזּבוּלֹנִ י | וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּאַיָּלוֹן
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ֶשׂר ָשׁנִ יםַ (12) :ויּ ָ
ְבּ ֶא ֶרץ ְזבוּלֻן:
אַח ָריו ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַע ְבדּוֹן ֶבּן ִה ֵלּל ַה ִפּ ְר ָעתוֹנִ י:
) (13וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ
וּשׁל ִֹשׁים ְבּנֵי ָבנִ ים ר ְֹכ ִבים ַעל
אַר ָבּ ִעים ָבּנִ ים ְ
) (14וַיְ ִהי לוֹ ְ
ָמת
ָרם | וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמֹנֶה ָשׁנִ יםַ (15) :ויּ ָ
ִשׁ ְב ִעים ֲעי ִ
ַע ְבדּוֹן ֶבּן ִה ֵלּל ַה ִפּ ְר ָעתוֹנִ י | וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִפ ְר ָעתוֹן ְבּ ֶא ֶרץ ֶא ְפ ַריִ ם ְבּ ַהר
ֲמ ֵל ִקי:
ָהע ָ
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)ַ (1ויּ ִֹספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וַיִּ ְתּנֵם יְ הוָה
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה:
ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
וֹח |
וּשׁמוֹ ָמנ ַ
) (2וַיְ ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָצּ ְר ָעה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָדּנִ י ְ
ֲק ָרה וְ לֹא י ָ
וְ ִא ְשׁתּוֹ ע ָ
אַך יְ הוָה ֶאל ָה ִא ָשּׁה |
ֵרא ַמ ְל ְ
ָל ָדהַ (3) :ויּ ָ
ָל ְד ְתּ וְ ָה ִרית וְ ָי ַל ְד ְתּ ֵבּן:
ֲק ָרה וְ לֹא י ַ
אַתּ ע ָ
יה ִהנֵּה נָא ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַויּ ֶ
) (4וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְמ ִרי נָא וְ אַל ִתּ ְשׁ ִתּי יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר | וְ אַל תּ ְ
ֹאכ ִלי ָכּל
ֲלה ַעל רֹאשׁוֹ
וּמוֹרה לֹא ַיע ֶ
ָ
ָך ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן
ָט ֵמאִ (5) :כּי ִהנּ ְ
יע ֶאת
הוֹשׁ ַ
ָחל ְל ִ
ַער ִמן ַה ָבּ ֶטן | וְ הוּא י ֵ
ִכּי נְ ִזיר ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶה ַהנּ ַ
ישׁהּ
ֹאמר ְל ִא ָ
ַתּבֹא ָה ִא ָשּׁה ַותּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (6) :ו ָ
אַך
וּמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה ַמ ְל ְ
ֵלאמֹר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ָבּא ֵא ַלי ַ
נוֹרא ְמאֹד | וְ לֹא ְשׁ ִא ְל ִתּיהוּ ֵאי ִמזֶּה הוּא וְ ֶאת ְשׁמוֹ
ָה ֱאל ִֹהים ָ
ָך ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן | וְ ַע ָתּה אַל
ֹאמר ִלי ִהנּ ְ
לֹא ִה ִגּיד ִליַ (7) :ויּ ֶ
ֹאכ ִלי ָכּל ֻט ְמאָה ִכּי נְ ִזיר ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶה
ִתּ ְשׁ ִתּי יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר וְ אַל תּ ְ
ַער ִמן ַה ֶבּ ֶטן ַעד יוֹם מוֹתוֹ:
ַהנּ ַ
נוֹח ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
ֹאמר | ִבּי ֲאדוֹנָי ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ֶע ַתּר ָמ ַ
)ַ (8ויּ ְ
ַער
ֲשׂה ַלנּ ַ
יוֹרנוּ ַמה ַנּע ֶ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ יָבוֹא נָא עוֹד ֵא ֵלינוּ וְ ֵ
אַך
נוֹח | ַו ָיּבֹא ַמ ְל ְ
יּוּלּד (9) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָה ֱאל ִֹהים ְבּקוֹל ָמ ַ
ַה ָ
ישׁהּ
וּמנוֹ ַח ִא ָ
יוֹשׁ ֶבת ַבּ ָשּׂ ֶדה ָ
ָה ֱאל ִֹהים עוֹד ֶאל ָה ִא ָשּׁה וְ ִהיא ֶ
ֹאמר
ישׁהּ | ַותּ ֶ
ַתּגֵּד ְל ִא ָ
ַתּ ָרץ ו ַ
ַתּ ַמ ֵהר ָה ִא ָשּׁה ו ָ
ֵאין ִע ָמּהּ (10) :ו ְ
ָקם
ֵא ָליו ִהנֵּה נִ ְראָה ֵא ַלי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּא ַביּוֹם ֵא ָליַ (11) :ויּ ָ
אַתּה
ֹאמר לוֹ ַה ָ
אַח ֵרי ִא ְשׁתּוֹ | ַו ָיּבֹא ֶאל ָה ִאישׁ ַויּ ֶ
נוֹח ֲ
ֵל ְך ָמ ַ
ַויּ ֶ

נוֹח
ֹאמר ָמ ַ
ֹאמר אָנִ יַ (12) :ויּ ֶ
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאל ָה ִא ָשּׁה ַויּ ֶ
וּמ ֲע ֵשׂהוּ(13) :
ַער ַ
יך | ַמה יִּ ְהיֶה ִמ ְשׁ ַפּט ַהנּ ַ
ַע ָתּה ָיבֹא ְד ָב ֶר ָ
אַך יְ הוָה ֶאל ָמ ַ
ֹאמר ַמ ְל ְ
ַויּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶאל ָה ִא ָשּׁה
נוֹח | ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַ
ֹאכל וְ יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר
ֶפן ַהיַּיִ ן לֹא ת ַ
ֵצא ִמגּ ֶ
ִתּ ָשּׁ ֵמרִ (14) :מכֹּל ֲא ֶשׁר י ֵ
יה ִתּ ְשׁמֹר:
ית ָ
ֹאכל | כֹּל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ וְ ָכל ֻט ְמאָה אַל תּ ַ
נוֹח ֶאל ַמ ְל ְ
ֲשׂה
אוֹת ְך וְ ַנע ֶ
ַע ְצ ָרה נָּא ָ
אַך יְ הוָה | נ ְ
ֹאמר ָמ ַ
)ַ (15ויּ ֶ
נוֹח ִאם
אַך יְ הוָה ֶאל ָמ ַ
ֹאמר ַמ ְל ְ
ֶיך ְגּ ִדי ִע ִזּיםַ (16) :ויּ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲלנָּה | ִכּי
ֲשׂה ע ָֹלה ַליהוָה ַתּע ֶ
ַתּ ְע ְצ ֵרנִ י לֹא א ַֹכל ְבּ ַל ְח ֶמ ָך וְ ִאם ַתּע ֶ
נוֹח ֶאל
ֹאמר ָמ ַ
אַך יְ הוָה הוּאַ (17) :ויּ ֶ
נוֹח ִכּי ַמ ְל ְ
ָדע ָמ ַ
לֹא י ַ
נוּך:
אַך יְ הוָה ִמי ְשׁ ֶמ ָך | ִכּי ָיבֹא דבריך ] ְד ָב ְר ָך קרי[ וְ ִכ ַבּ ְד ָ
ַמ ְל ְ
ֹאמר לוֹ ַמ ְל ְ
אַך יְ הוָה ָל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁאַל ִל ְשׁ ִמי | וְ הוּא
)ַ (18ויּ ֶ
ַעל
נוֹח ֶאת ְגּ ִדי ָה ִע ִזּים וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַויּ ַ
ֶפ ִלאי (19) :וַיִּ ַקּח ָמ ַ
נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים(20) :
וּמ ַ
וּמ ְפ ִלא ַלעֲשׂוֹת ָ
ַעל ַהצּוּר ַליהוָה | ַ
וַיְ ִהי ַבעֲלוֹת ַה ַלּ ַהב ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ַויּ ַ
אַך יְ הוָה
ַעל ַמ ְל ְ
אָר ָצה:
ֵיהם ְ
נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
וּמ ַ
ְבּ ַל ַהב ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ָ
נוֹח וְ ֶאל ִא ְשׁתּוֹ |
אַך יְ הוָה ְל ֵה ָראֹה ֶאל ָמ ַ
ָסף עוֹד ַמ ְל ְ
) (21וְ לֹא י ַ
נוֹח ֶאל
ֹאמר ָמ ַ
אַך יְ הוָה הוּאַ (22) :ויּ ֶ
נוֹח ִכּי ַמ ְל ְ
ָדע ָמ ַ
אָז י ַ
ֹאמר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ
ִא ְשׁתּוֹ מוֹת נָמוּת | ִכּי ֱאל ִֹהים ָר ִאינוַּ (23) :ותּ ֶ
וּמנְ ָחה וְ לֹא
ָדנוּ ע ָֹלה ִ
יתנוּ לֹא ָל ַקח ִמיּ ֵ
לוּ ָח ֵפץ יְ הוָה ַל ֲה ִמ ֵ
ַתּ ֶלד
יענוּ ָכּזֹאת (24) :ו ֵ
ֶה ְראָנוּ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה | וְ ָכ ֵעת לֹא ִה ְשׁ ִמ ָ
ַער וַיְ ָב ְר ֵכהוּ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ִשׁ ְמשׁוֹן | וַיִּ ְג ַדּל ַהנּ ַ
ָה ִא ָשּׁה ֵבּן ו ִ
רוּח יְ ה ָוה ְל ַפעֲמוֹ ְבּ ַמ ֲחנֵה ָדן | ֵבּין ָצ ְר ָעה
ַתּ ֶחל ַ
יְ הוָה (25) :ו ָ
וּבין ֶא ְשׁ ָתּאֹל:
ֵ
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ָתה ִמ ְבּנוֹת
ַרא ִא ָשּׁה ְבּ ִת ְמנ ָ
ָתה | ַויּ ְ
ֵרד ִשׁ ְמשׁוֹן ִתּ ְמנ ָ
)ַ (1ויּ ֶ
יתי
ֹאמר ִא ָשּׁה ָר ִא ִ
וּל ִאמּוֹ ַויּ ֶ
אָביו ְ
ַעל ַו ַיּגֵּד ְל ִ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (2) :ויּ ַ
ְב ִת ְמנ ָ
אוֹתהּ ִלּי ְל ִא ָשּׁה(3) :
ָתה ִמ ְבּנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | וְ ַע ָתּה ְקחוּ ָ
וּב ָכל ַע ִמּי ִא ָשּׁה ִכּי
יך ְ
אַח ָ
אָביו וְ ִאמּוֹ ַה ֵאין ִבּ ְבנוֹת ֶ
ֹאמר לוֹ ִ
ַויּ ֶ
הוֹל ְך ָל ַק ַחת ִא ָשּׁה ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָהע ֵ
אַתּה ֵ
ָ
ֹאמר ִשׁ ְמשׁוֹן
ֲר ִלים | ַויּ ֶ
אָביו וְ ִאמּוֹ
ָשׁ ָרה ְב ֵעינָי (4) :וְ ִ
אוֹתהּ ַקח ִלי ִכּי ִהיא י ְ
אָביו ָ
ֶאל ִ
ֹאנָה הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
ָדעוּ ִכּי ֵמיְ הוָה ִהיא ִכּי ת ֲ
לֹא י ְ
וּב ֵעת ַה ִהיא ְפּ ִל ְשׁ ִתּים מ ְֹשׁ ִלים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָ

ָתה | ַו ָיּבֹאוּ ַעד ַכּ ְר ֵמי
אָביו וְ ִאמּוֹ ִתּ ְמנ ָ
ֵרד ִשׁ ְמשׁוֹן וְ ִ
)ַ (5ויּ ֶ
ַתּ ְצ ַלח ָע ָליו
ָתה וְ ִהנֵּה ְכּ ִפיר ֲא ָריוֹת שׁ ֵֹאג ִל ְק ָראתוֹ (6) :ו ִ
ִת ְמנ ָ
וּמ ָ
רוּח יְ הוָה וַיְ ַשׁ ְסּ ֵעהוּ ְכּ ַשׁ ַסּע ַה ְגּ ִדי ְ
ַ
אוּמה ֵאין ְבּיָדוֹ | וְ לֹא
ֵרד וַיְ ַד ֵבּר ָל ִא ָשּׁה |
וּל ִאמּוֹ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂהַ (7) :ויּ ֶ
אָביו ְ
ִה ִגּיד ְל ִ
ָסר ִל ְראוֹת
ָמים ְל ַק ְח ָתּהּ ַויּ ַ
ָשׁב ִמיּ ִ
ישׁר ְבּ ֵעינֵי ִשׁ ְמשׁוֹןַ (8) :ויּ ָ
ַתּ ַ
וִ
אַריֵה ְ
ֵאת ַמ ֶפּ ֶלת ָה ְ
וּד ָבשׁ:
בוֹרים ִבּ ְגוִ יַּת ָה ְ
ֲדת ְדּ ִ
אַריֵה | וְ ִהנֵּה ע ַ
אָביו וְ ֶאל ִאמּוֹ
ֵל ְך ֶאל ִ
לוֹך וְ אָכֹל ַויּ ֶ
ֵל ְך ָה ְ
) (9וַיִּ ְר ֵדּהוּ ֶאל ַכּ ָפּיו ַויּ ֶ
אַריֵה ָר ָדה
ֹאכלוּ | וְ לֹא ִה ִגּיד ָל ֶהם ִכּי ִמ ְגּוִ יַּת ָה ְ
וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ַויּ ֵ
ַעשׂ ָשׁם ִשׁ ְמשׁוֹן
אָביהוּ ֶאל ָה ִא ָשּׁה | ַויּ ַ
ֵרד ִ
ַה ְדּ ָבשַׁ (10) :ויּ ֶ
אוֹתם אוֹתוֹ |
חוּרים (11) :וַיְ ִהי ִכּ ְר ָ
ִמ ְשׁ ֶתּה ִכּי ֵכּן ַיעֲשׂוּ ַה ַבּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמשׁוֹן
וַיִּ ְקחוּ ְשׁל ִֹשׁים ֵמ ֵר ִעים וַיִּ ְהיוּ ִאתּוַֹ (12) :ויּ ֶ
אוֹתהּ ִלי ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי
ידה | ִאם ַהגֵּד ַתּ ִגּידוּ ָ
אָחוּדה נָּא ָל ֶכם ִח ָ
ָ
וּשׁל ִֹשׁים
ָת ִתּי ָל ֶכם ְשׁל ִֹשׁים ְס ִדינִ ים ְ
אתם וְ נ ַ
וּמ ָצ ֶ
ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ְ
אַתּם ִלי
תוּכלוּ ְל ַה ִגּיד ִלי וּנְ ַת ֶתּם ֶ
ָדים (13) :וְ ִאם לֹא ְ
ֲח ִלפֹת ְבּג ִ
חוּדה
ֹאמרוּ לוֹ ָ
ָדים | ַויּ ְ
וּשׁל ִֹשׁים ֲח ִליפוֹת ְבּג ִ
ְשׁל ִֹשׁים ְס ִדינִ ים ְ
ָצא ַמ ֲא ָכל
ֹאמר ָל ֶהם ֵמ ָהא ֵֹכל י ָ
יד ְת ָך וְ נִ ְשׁ ָמ ֶענָּהַ (14) :ויּ ֶ
ִח ָ
ָכלוּ ְל ַה ִגּיד ַה ִח ָ
וּמ ַעז י ָ
ֵ
ָמים:
ידה ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָצא ָמתוֹק | וְ לֹא י ְ
ֹאמרוּ ְל ֵא ֶשׁת ִשׁ ְמשׁוֹן ַפּ ִתּי ֶאת
יעי ַויּ ְ
) (15וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יך
אָב ְ
אוֹת ְך וְ ֶאת ֵבּית ִ
ידה ֶפּן נִ ְשׂרֹף ָ
ישׁ ְך וְ ַיגֶּד ָלנוּ ֶאת ַה ִח ָ
ִא ֵ
ָר ֵשׁנוּ ְק ָר ֶ
ַתּ ְב ְךּ ֵא ֶשׁת ִשׁ ְמשׁוֹן
אתם ָלנוּ ֲהלֹא (16) :ו ֵ
ָבּ ֵאשׁ | ַה ְלי ְ
ידה ַח ְד ָתּ ִל ְבנֵי
ֵאתנִ י וְ לֹא ֲא ַה ְב ָתּנִ י ַה ִח ָ
ֹאמר ַרק ְשׂנ ַ
ָע ָליו ַותּ ֶ
ַד ִתּי
ַד ָתּה | ַויּ ֶ
וּל ִא ִמּי לֹא ִהגּ ְ
אָבי ְ
ֹאמר ָלהּ ִהנֵּה ְל ִ
ַע ִמּי וְ ִלי לֹא ִהגּ ְ
ָמים ֲא ֶשׁר ָהיָה ָל ֶהם
ַתּ ְב ְךּ ָע ָליו ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
אַגּיד (17) :ו ֵ
וְ ָל ְך ִ
ַתּגֵּד
יק ְתהוּ ו ַ
יעי ַו ַיּגֶּד ָלהּ ִכּי ֱה ִצ ַ
ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה | וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי
ֹאמרוּ לוֹ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ידה ִל ְבנֵי ַע ָמּהַּ (18) :ויּ ְ
ַה ִח ָ
ֹאמר
וּמה ַעז ֵמ ֲא ִרי | ַויּ ֶ
ְבּ ֶט ֶרם ָיבֹא ַה ַח ְר ָסה ַמה ָמּתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ ֶ
יד ִתי(19) :
אתם ִח ָ
לוּלא ֲח ַר ְשׁ ֶתּם ְבּ ֶע ְג ָל ִתי לֹא ְמ ָצ ֶ
ָל ֶהם ֵ
ַך ֵמ ֶהם ְשׁלֹ ִשׁים ִאישׁ
אַשׁ ְקלוֹן ַויּ ְ
ֵרד ְ
רוּח יְ הוָה ַויּ ֶ
ַתּ ְצ ַלח ָע ָליו ַ
וִ
ידה | וַיִּ ַחר
ידי ַה ִח ָ
יצוֹתם וַיִּ ֵתּן ַה ֲח ִליפוֹת ְל ַמ ִגּ ֵ
וַיִּ ַקּח ֶאת ֲח ִל ָ
אָביהוּ:
ַעל ֵבּית ִ
אַפּוֹ ַויּ ַ
) (20ו ְ
ַתּ ִהי ֵא ֶשׁת ִשׁ ְמשׁוֹן | ְל ֵמ ֵר ֵעהוּ ֲא ֶשׁר ֵר ָעה לוֹ:
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ימי ְק ִציר ִח ִטּים וַיִּ ְפקֹד ִשׁ ְמשׁוֹן ֶאת ִא ְשׁתּוֹ
ָמים ִבּ ֵ
) (1וַיְ ִהי ִמיּ ִ
יה
אָב ָ
ֹאמר אָבֹאָה ֶאל ִא ְשׁ ִתּי ֶה ָח ְד ָרה | וְ לֹא נְ ָתנוֹ ִ
ִבּ ְג ִדי ִע ִזּים ַויּ ֶ
ֵאתהּ
אָמ ְר ִתּי ִכּי ָשׂנֹא ְשׂנ ָ
אָב ָ
ֹאמר ִ
ָלבוֹאַ (2) :ויּ ֶ
יה אָמֹר ַ
טוֹבה ִמ ֶמּנָּה ְתּ ִהי נָא
ָא ְתּ ֶננָּה ְל ֵמ ֵר ֶע ָך | ֲהלֹא ֲאח ָֹתהּ ַה ְקּ ַטנָּה ָ
וֶ
יתי ַה ַפּ ַעם ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמשׁוֹן נִ ֵקּ ִ
יהַ (3) :ויּ ֶ
ְל ָך ַתּ ְח ֶתּ ָ
ֵל ְך ִשׁ ְמשׁוֹן וַיִּ ְלכֹּד ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
| ִכּי ע ֶֹשׂה ֲאנִ י ִע ָמּם ָר ָעהַ (4) :ויּ ֶ
ָשׂם ַל ִפּיד ֶא ָחד ֵבּין
ֶפן ָזנָב ֶאל ָזנָב ַויּ ֶ
שׁוּע ִלים | וַיִּ ַקּח ַל ִפּ ִדים ַויּ ֶ
ָ
ידים וַיְ ַשׁ ַלּח ְבּ ָקמוֹת
ֶךַ (5) :ויּ ְ
ַב ֶער ֵאשׁ ַבּ ַלּ ִפּ ִ
ְשׁנֵי ַה ְזּנָבוֹת ַבּ ָתּו ְ
ֹאמרוּ
ָדישׁ וְ ַעד ָק ָמה וְ ַעד ֶכּ ֶרם זָיִ תַ (6) :ויּ ְ
ַב ֵער ִמגּ ִ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ְ
ֹאמרוּ ִשׁ ְמשׁוֹן ֲח ַתן ַה ִתּ ְמנִ י ִכּי ָל ַקח
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִמי ָע ָשׂה זֹאת ַויּ ְ
אוֹתהּ
ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וַיִּ ְתּנָהּ ְל ֵמ ֵר ֵעהוּ | ַו ַיּעֲלוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְשׂ ְרפוּ ָ
ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמשׁוֹן ִאם ַתּעֲשׂוּן ָכּזֹאת |
יה ָבּ ֵאשַׁ (7) :ויּ ֶ
אָב ָ
וְ ֶאת ִ
אוֹתם שׁוֹק ַעל י ֵ
ַך ָ
אַחר ֶא ְח ָדּלַ (8) :ויּ ְ
ִכּי ִאם נִ ַקּ ְמ ִתּי ָב ֶכם וְ ַ
ָר ְך
ַו ַיּעֲלוּ
) (9
יטם:
ֵשׁב ִבּ ְס ִעיף ֶס ַלע ֵע ָ
ֵרד ַויּ ֶ
דוֹלה | ַויּ ֶ
ַמ ָכּה ְג ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ
ָטשׁוּ ַבּ ֶלּ ִחיַ (10) :ויּ ְ
יהוּדה | וַיִּ נּ ְ
ַחנוּ ִבּ ָ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ֲ
ֹאמרוּ ֶל ֱאסוֹר ֶאת ִשׁ ְמשׁוֹן ָע ִלינוּ
יתם ָע ֵלינוּ | ַויּ ְ
ֲל ֶ
הוּדה ָל ָמה ע ִ
יְ ָ
ֵרדוּ ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ
ַלעֲשׂוֹת לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָלנוַּ (11) :ויּ ְ
ֹאמרוּ ְל ִשׁ ְמשׁוֹן ֲהלֹא ָי ַד ְע ָתּ ִכּי
יטם ַויּ ְ
יהוּדה ֶאל ְס ִעיף ֶס ַלע ֵע ָ
ִמ ָ
וּמה זֹּאת ָע ִשׂ ָ
מ ְֹשׁ ִלים ָבּנוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַ
ֹאמר ָל ֶהם
ית ָלּנוּ | ַויּ ֶ
ָר ְדנוּ
ֹאמרוּ לוֹ ֶל ֱא ָס ְר ָך י ַ
יתי ָל ֶהםַ (12) :ויּ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ִלי ֵכּן ָע ִשׂ ִ
ְל ִת ְתּ ָך ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמשׁוֹן ִה ָשּׁ ְבעוּ ִלי ֶפּן
ֶא ָס ְר ָך
ֹאמרוּ לוֹ ֵלאמֹר לֹא ִכּי אָסֹר נ ֱ
אַתּםַ (13) :ויּ ְ
ִתּ ְפ ְגּעוּן ִבּי ֶ
ַאַסרֻהוּ ִבּ ְשׁנַיִ ם ֲעב ִֹתים
ית ָך | ַויּ ְ
ָדם וְ ָה ֵמת לֹא נְ ִמ ֶ
נּוּך ְבי ָ
וּנְ ַת ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים
ֲח ָד ִשׁים ַו ַיּעֲלוּהוּ ִמן ַה ָסּ ַלע (14) :הוּא ָבא ַעד ֶל ִחי ְ
ַתּ ְהיֶינָה ָה ֲעב ִֹתים
רוּח יְ הוָה ו ִ
ַתּ ְצ ַלח ָע ָליו ַ
ֵה ִריעוּ ִל ְק ָראתוֹ | ו ִ
סוּריו
רוֹעוֹתיו ַכּ ִפּ ְשׁ ִתּים ֲא ֶשׁר ָבּעֲרוּ ָב ֵאשׁ וַיִּ ַמּסּוּ ֱא ָ
ָ
ֲא ֶשׁר ַעל ְז
ָדיו (15) :וַיִּ ְמ ָצא ְל ִחי ֲחמוֹר ְט ִריָּה | וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ וַיִּ ָקּ ֶח ָה
ֵמ ַעל י ָ
אמר ִשׁ ְמשׁוֹן ִבּ ְל ִחי ַה ֲחמוֹר ֲחמוֹר
ַך ָבּהּ ֶא ֶלף ִאישַׁ (16) :ויֹּ ֶ
ַויּ ְ
יתי ֶא ֶלף ִאישׁ (17) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ
ֲחמ ָֹר ָתיִ ם | ִבּ ְל ִחי ַה ֲחמוֹר ִה ֵכּ ִ
ַשׁ ֵל ְך ַה ְלּ ִחי ִמיָּדוֹ | וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּא ָר ַמת ֶל ִחי:
ְל ַד ֵבּר ַויּ ְ
ָת ָתּ ְביַד
אַתּה נ ַ
ֹאמר ָ
) (18וַיִּ ְצ ָמא ְמאֹד וַיִּ ְק ָרא ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
שׁוּעה ַה ְגּד ָֹלה ַהזֹּאת | וְ ַע ָתּה אָמוּת ַבּ ָצּ ָמא
ַע ְב ְדּ ָך ֶאת ַה ְתּ ָ
ֲר ִלים (19) :וַיִּ ְב ַקע ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ַמּ ְכ ֵתּשׁ ֲא ֶשׁר
ָפ ְל ִתּי ְבּיַד ָהע ֵ
וְ נ ַ
ֶחי | ַעל ֵכּן ָק ָרא
ַתּ ָשׁב רוּחוֹ ַויּ ִ
ֵשׁ ְתּ ו ָ
ֵצאוּ ִמ ֶמּנּוּ ַמיִ ם ַויּ ְ
ַבּ ֶלּ ִחי ַויּ ְ

קּוֹרא ֲא ֶשׁר ַבּ ֶלּ ִחי ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (20) :וַיִּ ְשׁפֹּט ֶאת
ְשׁ ָמהּ ֵעין ַה ֵ
ימי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵ
Judges Chapter 16
ָתה | ַויּ ְ
ֵל ְך ִשׁ ְמשׁוֹן ַעזּ ָ
)ַ (1ויּ ֶ
יה(2) :
ַרא ָשׁם ִא ָשּׁה זוֹנָה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ֶא ְרבוּ לוֹ ָכל ַה ַלּיְ ָלה
ָתים ֵלאמֹר ָבּא ִשׁ ְמשׁוֹן ֵהנָּה ַו ָיּסֹבּוּ ַויּ ֶ
ַל ַעזּ ִ
ְבּ ַשׁ ַער ָה ִעיר | וַיִּ ְת ָח ְרשׁוּ ָכל ַה ַלּיְ ָלה ֵלאמֹר ַעד אוֹר ַהבּ ֶֹקר
ַה ְר ְגנֻהוּ (3) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ִשׁ ְמשׁוֹן ַעד ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה ַויּ ָ
וֲ
ָקם ַבּ ֲח ִצי
וּב ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזוֹת ַויִּ ָסּ ֵעם
ַה ַלּיְ ָלה ַו ֶיּ ֱאחֹז ְבּ ַד ְלתוֹת ַשׁ ַער ָה ִעיר ִ
ֲלם ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר ֲא ֶשׁר ַעל
ָשׂם ַעל ְכּ ֵת ָפיו | ַו ַיּע ֵ
יח ַויּ ֶ
ִעם ַה ְבּ ִר ַ
ְפּנֵי ֶח ְברוֹן:
ילה(5) :
וּשׁ ָמהּ ְדּ ִל ָ
ַחל שׂ ֵֹרק | ְ
ֶא ַהב ִא ָשּׁה ְבּנ ַ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ֱ
) (4וַיְ ִהי ֲ
וּר ִאי ַבּ ֶמּה
ֹאמרוּ ָלהּ ַפּ ִתּי אוֹתוֹ ְ
יה ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
ַו ַיּעֲלוּ ֵא ֶל ָ
ַחנוּ נִ ַתּן ָל ְך
ַאנ ְ
ַא ַס ְרנֻהוּ ְל ַענֹּתוֹ | ו ֲ
נוּכל לוֹ ו ֲ
וּב ֶמּה ַ
כֹּחוֹ גָדוֹל ַ
ידה
ילה ֶאל ִשׁ ְמשׁוֹן ַה ִגּ ָ
ֹאמר ְדּ ִל ָ
וּמאָה ָכּ ֶסףַ (6) :ותּ ֶ
ִאישׁ ֶא ֶלף ֵ
אָסר ְל ַע ֶ
וּב ֶמּה ֵת ֵ
נָּא ִלי ַבּ ֶמּה כּ ֲ
ֹאמר
נּוֹת ָךַ (7) :ויּ ֶ
ֹח ָך גָדוֹל | ַ
ַאַסרֻנִ י ְבּ ִשׁ ְב ָעה יְ ָת ִרים ַל ִחים ֲא ֶשׁר לֹא
יה ִשׁ ְמשׁוֹן ִאם י ְ
ֵא ֶל ָ
אָדםַ (8) :ו ַיּעֲלוּ ָלהּ ַס ְרנֵי
אַחד ָה ָ
יתי ְכּ ַ
יתי וְ ָהיִ ִ
ח ָֹרבוּ וְ ָח ִל ִ
אַס ֵרהוּ
ַתּ ְ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְב ָעה יְ ָת ִרים ַל ִחים ֲא ֶשׁר לֹא ח ָֹרבוּ | ו ַ
יך
ֹאמר ֵא ָליו ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶל ָ
ָבּ ֶהם (9) :וְ ָהא ֵֹרב י ֵֹשׁב ָלהּ ַבּ ֶח ֶדר ַותּ ֶ
ָתק ְפּ ִתיל ַהנְּ ע ֶֹרת
ַתּק ֶאת ַהיְ ָת ִרים ַכּ ֲא ֶשׁר יִ נּ ֵ
ִשׁ ְמשׁוֹן | וַיְ נ ֵ
ילה ֶאל ִשׁ ְמשׁוֹן
ֹאמר ְדּ ִל ָ
נוֹדע כֹּחוַֹ (10) :ותּ ֶ
ַבּ ֲה ִריחוֹ ֵאשׁ וְ לֹא ַ
ידה נָּא ִלי ַבּ ֶמּה
ָבים | ַע ָתּה ַה ִגּ ָ
ַתּ ַד ֵבּר ֵא ַלי ְכּז ִ
ִהנֵּה ֵה ַת ְל ָתּ ִבּי ו ְ
ַאַסרוּנִ י ַבּ ֲעב ִֹתים
יה ִאם אָסוֹר י ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
אָסרַ (11) :ויּ ֶ
ֵתּ ֵ
אַחד
יתי ְכּ ַ
יתי וְ ָהיִ ִ
אכה | וְ ָח ִל ִ
ֲח ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר לֹא ַנע ָ
ֲשׂה ָב ֶהם ְמ ָל ָ
אַס ֵרהוּ ָב ֶהם
ַתּ ְ
ילה ֲעב ִֹתים ֲח ָד ִשׁים ו ַ
ַתּ ַקּח ְדּ ִל ָ
ָהאָ ָדם (12) :ו ִ
יך ִשׁ ְמשׁוֹן וְ ָהא ֵֹרב י ֵֹשׁב ֶבּ ָח ֶדר |
ֹאמר ֵא ָליו ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶל ָ
ַותּ ֶ
ילה ֶאל ִשׁ ְמשׁוֹן
ֹאמר ְדּ ִל ָ
ַתּ ֵקם ֵמ ַעל ְזרֹע ָֹתיו ַכּחוּטַ (13) :ותּ ֶ
וַיְ נ ְ
ידה ִלּי ַבּ ֶמּה ֵתּאָ ֵסר |
ָבים ַה ִגּ ָ
ַעד ֵהנָּה ֵה ַת ְל ָתּ ִבּי ַו ְתּ ַד ֵבּר ֵא ַלי ְכּז ִ
אַר ִגי ֶאת ֶשׁ ַבע ַמ ְח ְלפוֹת ר ִ
ֹאשׁי ִעם
יה ִאם ַתּ ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַויּ ֶ
יך
ֹאמר ֵא ָליו ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶל ָ
ָתד ַותּ ֶ
ַתּ ְת ַקע ַבּיּ ֵ
ַה ַמּ ָסּ ֶכת (14) :ו ִ
יקץ ִמ ְשּׁנָתוֹ וַיִּ ַסּע ֶאת ַהיְ ַתד ָה ֶא ֶרג וְ ֶאת ַה ַמּ ָסּ ֶכת:
ִשׁ ְמשׁוֹן | וַיִּ ַ

יך וְ ִל ְבּ ָך ֵאין ִא ִתּי | זֶה
ֹאמר ֲא ַה ְב ִתּ ְ
יך תּ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵא ְ
)ַ (15ותּ ֶ
ַד ָתּ ִלּי ַבּ ֶמּה כּ ֲֹח ָך ָגדוֹל(16) :
ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ֵה ַת ְל ָתּ ִבּי וְ לֹא ִהגּ ְ
ָמים ו ְ
יה ָכּל ַהיּ ִ
יקה לּוֹ ִב ְד ָב ֶר ָ
ַתּ ְק ַצר
ַתּאַ ֲל ֵצהוּ | ו ִ
וַיְ ִהי ִכּי ֵה ִצ ָ
מוֹרה לֹא
ֹאמר ָלהּ ָ
ַפשׁוֹ ָלמוּתַ (17) :ו ַיּגֶּד ָלהּ ֶאת ָכּל ִלבּוֹ ַויּ ֶ
נְ
ֻלּ ְח ִתּי
ֹאשׁי ִכּי נְ ִזיר ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ִמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי | ִאם גּ ַ
ָע ָלה ַעל ר ִ
ַתּ ֶרא
אָדם (18) :ו ֵ
יתי ְכּ ָכל ָה ָ
יתי וְ ָהיִ ִ
וְ ָסר ִמ ֶמּנִּ י כ ִֹחי וְ ָח ִל ִ
ַתּ ְק ָרא ְל ַס ְר ֵני
ַתּ ְשׁ ַלח ו ִ
ילה ִכּי ִה ִגּיד ָלהּ ֶאת ָכּל ִלבּוֹ ו ִ
ְדּ ִל ָ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֵלאמֹר עֲלוּ ַה ַפּ ַעם ִכּי ִה ִגּיד לה ] ִלי קרי[ ֶאת ָכּל ִלבּוֹ |
ַשּׁנֵהוּ
ַתּי ְ
ָדם (19) :ו ְ
יה ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַו ַיּעֲלוּ ַה ֶכּ ֶסף ְבּי ָ
וְ ָעלוּ ֵא ֶל ָ
ַלּח ֶאת ֶשׁ ַבע ַמ ְח ְלפוֹת רֹאשׁוֹ |
ַתּג ַ
ַתּ ְק ָרא ָל ִאישׁ ו ְ
יה ו ִ
ַעל ִבּ ְר ֶכּ ָ
ֹאמר ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶלי ָך
ָסר כֹּחוֹ ֵמ ָע ָליוַ (20) :ותּ ֶ
ַתּ ֶחל ְל ַענּוֹתוֹ ַויּ ַ
וָ
ָער וְ הוּא
ֹאמר ֵא ֵצא ְכּ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם וְ ִאנּ ֵ
ִשׁ ְמשׁוֹן | וַיִּ ַקץ ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ֶ
ֹאחזוּהוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיְ נ ְ
לֹא י ַ
ַקּרוּ
ָדע ִכּי יְ הוָה ָסר ֵמ ָע ָליוַ (21) :ויּ ֲ
ַאַסרוּהוּ ַבּנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם ַויְ ִהי
ָתה ַויּ ְ
ַיּוֹרידוּ אוֹתוֹ ַעזּ ָ
ֶאת ֵעינָיו | ו ִ
ָחל ְשׂ ַער
סוּרים קרי[ַ (22) :ויּ ֶ
טוֹחן ְבּ ֵבית האסירים ] ָה ֲא ִ
ֵ
ֻלּח:
רֹאשׁוֹ ְל ַצ ֵמּ ַח ַכּ ֲא ֶשׁר גּ ָ
יהם
ֶבח גָּדוֹל ְל ָדגוֹן ֱאלֹ ֵה ֶ
) (23וְ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים נ ֱ
ֶא ְספוּ ִל ְזבּ ַֹח ז ַ
ָדנוּ ֵאת ִשׁ ְמשׁוֹן אוֹיְ ֵבינוּ:
ָתן ֱאל ֵֹהינוּ ְבּי ֵ
ֹאמרוּ נ ַ
וּל ִשׂ ְמ ָחה | ַויּ ְ
ְ
ָתן
אָמרוּ נ ַ
יהם | ִכּי ְ
) (24וַיִּ ְראוּ אֹתוֹ ָה ָעם וַיְ ַה ְללוּ ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ ְבי ֵ
ַא ֶשׁר ִה ְר ָבּה
אַר ֵצנוּ ו ֲ
ָדנוּ ֶאת אוֹיְ ֵבנוּ וְ ֵאת ַמ ֲח ִריב ְ
ֹאמרוּ
ֶאת ֲח ָל ֵלינוּ (25) :וַיְ ִהי כי טוב ] ְכּטוֹב קרי[ ִל ָבּם ַויּ ְ
ישׂ ֶחק ָלנוּ | וַיִּ ְק ְראוּ ְל ִשׁ ְמשׁוֹן ִמ ֵבּית
ִק ְראוּ ְל ִשׁ ְמשׁוֹן וִ ַ
ֲמידוּ אוֹתוֹ ֵבּין
סוּרים קרי[ וַיְ ַצ ֵחק ִל ְפנ ֶ
ֵיהם ַו ַיּע ִ
האסירים ] ָה ֲא ִ
ַער ַה ַמּ ֲח ִזיק ְבּ ָידוֹ
ֹאמר ִשׁ ְמשׁוֹן ֶאל ַהנּ ַ
מּוּדיםַ (26) :ויּ ֶ
ָה ַע ִ
ַה ִמ ֵשׁנִ י קרי[ ֶאת ָה ַע ֻמּ ִדים ֲא ֶשׁר
אוֹתי והימשׁני ]ו ֲ
ִ
יחה
ַהנִּ ָ
יהם (27) :וְ ַה ַבּיִ ת ָמ ֵלא
ֲל ֶ
יהם | וְ ֶא ָשּׁ ֵען ע ֵ
ֲל ֶ
ַה ַבּיִ ת נָכוֹן ע ֵ
ָשׁים וְ ָשׁ ָמּה כֹּל ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים | וְ ַעל ַהגָּג ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת
ָשׁים וְ ַהנּ ִ
ָה ֲאנ ִ
ֲא ָל ִפים ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ָהר ִֹאים ִבּ ְשׂחוֹק ִשׁ ְמשׁוֹן (28) :וַיִּ ְק ָרא
ִשׁ ְמשׁוֹן ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
אַך
ָכ ֵרנִ י נָא וְ ַח ְזּ ֵקנִ י נָא ְ
ֹאמר | ֲאדֹנָי יֱהוִֹ ה ז ְ
אַחת ִמ ְשּׁ ֵתי ֵעינַי
ָק ָמה נְ ַקם ַ
ַה ַפּ ַעם ַהזֶּה ָה ֱאל ִֹהים וְ ִאנּ ְ
מּוּדי ַה ָתּ ֶו ְך ֲא ֶשׁר
ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (29) :וַיִּ ְלפֹּת ִשׁ ְמשׁוֹן ֶאת ְשׁנֵי ַע ֵ
ֲל ֶ
יהם וַיִּ ָסּ ֵמ ְך ע ֵ
ימינוֹ וְ ֶא ָחד
יהם | ֶא ָחד ִבּ ִ
ֲל ֶ
ַה ַבּיִ ת נָכוֹן ע ֵ
ַפ ִשׁי ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַויֵּט
ֹאמר ִשׁ ְמשׁוֹן ָתּמוֹת נ ְ
ִבּ ְשׂמֹאלוַֹ (30) :ויּ ֶ
ְבּכ ַֹח וַיִּ פֹּל ַה ַבּיִ ת ַעל ַה ְסּ ָרנִ ים וְ ַעל ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר בּוֹ | וַיִּ ְהיוּ

ַה ֵמּ ִתים ֲא ֶשׁר ֵה ִמית ְבּמוֹתוֹ ַר ִבּים ֵמ ֲא ֶשׁר ֵה ִמית ְבּ ַחיָּיו(31) :
אָביהוּ וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ ַו ַיּעֲלוּ וַיִּ ְק ְבּרוּ אוֹתוֹ
ֵרדוּ ֶא ָחיו וְ ָכל ֵבּית ִ
ַויּ ְ
נוֹח ִ
וּבין ֶא ְשׁ ָתּאֹל ְבּ ֶק ֶבר ָמ ַ
ֵבּין ָצ ְר ָעה ֵ
אָביו | וְ הוּא ָשׁ ַפט ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה:
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ֹאמר ְל ִאמּוֹ
יכיְ הוַּ (2) :ויּ ֶ
וּשׁמוֹ ִמ ָ
) (1וַיְ ִהי ִאישׁ ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם ְ
אָלית וְ גַם
אַתּ קרי[ ִ
ֻקּח ָל ְך ואתי ]וְ ְ
וּמאָה ַה ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר ל ַ
ֶא ֶלף ֵ
ֹאמר ִאמּוֹ
אָזנַי ִהנֵּה ַה ֶכּ ֶסף ִא ִתּי ֲאנִ י ְל ַק ְח ִתּיו | ַותּ ֶ
אָמ ְר ְתּ ְבּ ְ
ַ
וּמאָה ַה ֶכּ ֶסף ְל ִאמּוֹ |
ָשׁב ֶאת ֶא ֶלף ֵ
רוּך ְבּנִ י ַליהוָהַ (3) :ויּ ֶ
ָבּ ְ
ֹאמר ִאמּוֹ ַה ְק ֵדּשׁ ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַליהוָה ִמ ָיּ ִדי ִל ְבנִ י
ַותּ ֶ
ָשׁב ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
יבנּוּ ָל ְךַ (4) :ויּ ֶ
וּמ ֵסּ ָכה וְ ַע ָתּה ֲא ִשׁ ֶ
ַלעֲשׂוֹת ֶפּ ֶסל ַ
ֲשׂהוּ ֶפּ ֶסל
צּוֹרף ַו ַיּע ֵ
ַתּ ְתּנֵהוּ ַל ֵ
אתיִ ם ֶכּ ֶסף ו ִ
ַתּ ַקּח ִאמּוֹ ָמ ַ
ְל ִאמּוֹ | ו ִ
וּמ ֵסּ ָכה וַיְ ִהי ְבּ ֵבית ִמ ָ
יכה לוֹ ֵבּית ֱאל ִֹהים
יכיְ הוּ (5) :וְ ָה ִאישׁ ִמ ָ
ַ
אַחד ִמ ָבּנָיו וַיְ ִהי לוֹ
וּת ָר ִפים וַיְ ַמ ֵלּא ֶאת יַד ַ
ַעשׂ ֵאפוֹד ְ
| ַויּ ַ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ִאישׁ ַהיּ ָ
ְלכ ֵֹהןַ (6) :בּיּ ִ
ֲשׂה:
ַיע ֶ
הוּדה | וְ הוּא ֵלוִ י
הוּדה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת יְ ָ
ַער ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
) (7וַיְ ִהי נ ַ
הוּדה ָלגוּר
ֵל ְך ָה ִאישׁ ֵמ ָה ִעיר ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
וְ הוּא גָר ָשׁםַ (8) :ויּ ֶ
יכה ַלעֲשׂוֹת ַדּ ְרכּוֹ:
ַבּ ֲא ֶשׁר יִ ְמ ָצא | ַו ָיּבֹא ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ַעד ֵבּית ִמ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלוִ י אָנ ִֹכי
יכה ֵמאַיִ ן ָתּבוֹא | ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ִמ ָ
)ַ (9ויּ ֶ
ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ הוּ ָדה וְ אָנ ִֹכי ה ֵֹל ְך ָלגוּר ַבּ ֲא ֶשׁר ֶא ְמ ָצא(10) :
וּלכ ֵֹהן וְ אָנ ִֹכי ֶא ֶתּן
יכה ְשׁ ָבה ִע ָמּ ִדי ו ְ
ֹאמר לוֹ ִמ ָ
ַויּ ֶ
ֶהיֵה ִלי ְלאָב ְ
ֵל ְך ַה ֵלּוִ י(11) :
ָת ָך | ַויּ ֶ
וּמ ְחי ֶ
ָדים ִ
ָמים וְ ֵע ֶר ְך ְבּג ִ
ֲשׂ ֶרת ֶכּ ֶסף ַליּ ִ
ְל ָך ע ֶ
אַחד ִמ ָבּנָיו:
ַער לוֹ ְכּ ַ
ַיּוֹאל ַה ֵלּוִ י ָל ֶשׁ ֶבת ֶאת ָה ִאישׁ | וַיְ ִהי ַהנּ ַ
ו ֶ
ַער ְלכ ֵֹהן | וַיְ ִהי
יכה ֶאת יַד ַה ֵלּוִ י וַיְ ִהי לוֹ ַהנּ ַ
) (12וַיְ ַמ ֵלּא ִמ ָ
ֵיטיב יְ ה ָוה
ָד ְע ִתּי ִכּי י ִ
יכה ַע ָתּה י ַ
ֹאמר ִמ ָ
יכהַ (13) :ויּ ֶ
ְבּ ֵבית ִמ ָ
ִלי | ִכּי ָהיָה ִלי ַה ֵלּוִ י ְלכ ֵֹהן:
Judges Chapter 18
ָמים ָה ֵהם ֵשׁ ֶבט ַה ָדּנִ י
וּביּ ִ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַ
)ַ (1בּיּ ִ
תוֹך
ָפ ָלה לּוֹ ַעד ַהיּוֹם ַההוּא ְבּ ְ
ַח ָלה ָל ֶשׁ ֶבת ִכּי לֹא נ ְ
ְמ ַב ֶקּשׁ לוֹ נ ֲ

ַח ָלה (2) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ְבנֵי ָדן ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם
ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּנ ֲ
ָשׁים ְבּנֵי ַחיִ ל ִמ ָצּ ְר ָעה וּ ֵמ ֶא ְשׁ ָתּאֹל
צוֹתם ֲאנ ִ
ָשׁים ִמ ְק ָ
ֲח ִמ ָשּׁה ֲאנ ִ
וּל ָח ְק ָרהּ ַויּ ְ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהם ְלכוּ ִח ְקרוּ ֶאת
אָרץ ְ
ְל ַרגֵּל ֶאת ָה ֶ
ָלינוּ ָשׁםֵ (3) :ה ָמּה
יכה ַויּ ִ
אָרץ | ַו ָיּבֹאוּ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ַעד ֵבּית ִמ ָ
ָה ֶ
ַער ַה ֵלּוִ י | ַויָּסוּרוּ ָשׁם
יכה וְ ֵה ָמּה ִה ִכּירוּ ֶאת קוֹל ַהנּ ַ
ִעם ֵבּית ִמ ָ
אַתּה ע ֶֹשׂה ָבּזֶה ַ
וּמה ְלּ ָך פֹה:
וּמה ָ
יא ָך ֲהלֹם ָ
ֹאמרוּ לוֹ ִמי ֱה ִב ֲ
ַויּ ְ
ָא ִהי לוֹ
יכה | וַיִּ ְשׂ ְכּ ֵרנִ י ו ֱ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ָכּזֹה וְ ָכזֶה ָע ָשׂה ִלי ִמ ָ
)ַ (4ויּ ֶ
ֹאמרוּ לוֹ ְשׁאַל נָא ֵבאל ִֹהים | וְ נ ְ
יח
ֵד ָעה ֲה ַת ְצ ִל ַ
ְלכ ֵֹהןַ (5) :ויּ ְ
ֹאמר ָל ֶהם ַהכּ ֵֹהן ְלכוּ
יהַ (6) :ויּ ֶ
ַחנוּ ה ְֹל ִכים ָע ֶל ָ
ַדּ ְר ֵכּנוּ ֲא ֶשׁר ֲאנ ְ
ְל ָשׁלוֹם | נ ַֹכח יְ הוָה ַדּ ְר ְכּ ֶכם ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוּ ָבהּ:
ֵלכוּ ֲח ֵמ ֶשׁת ָה ֲאנ ִ
)ַ (7ויּ ְ
ָשׁים ַו ָיּבֹאוּ ָליְ ָשׁה | וַיִּ ְראוּ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשׁר
יוֹשׁ ֶבת ָל ֶב ַטח ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ִצדֹנִ ים שׁ ֵֹקט וּב ֵֹט ַח וְ ֵאין
ְבּ ִק ְר ָבּהּ ֶ
וּרח ִֹקים ֵה ָמּה ִמ ִצּדֹנִ ים וְ ָד ָבר
יוֹרשׁ ֶע ֶצר ְ
אָרץ ֵ
ַמ ְכ ִלים ָדּ ָבר ָבּ ֶ
ֵאין ָל ֶהם ִעם ָ
יהם ָצ ְר ָעה וְ ֶא ְשׁ ָתּאֹל |
אָדםַ (8) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ֲא ֵח ֶ
ֲלה
קוּמה וְ ַנע ֶ
ֹאמרוּ ָ
אַתּםַ (9) :ויּ ְ
יהם ָמה ֶ
ֹאמרוּ ָל ֶהם ֲא ֵח ֶ
ַויּ ְ
אַתּם ַמ ְח ִשׁים
טוֹבה ְמאֹד | וְ ֶ
אָרץ וְ ִהנֵּה ָ
יהם ִכּי ָר ִאינוּ ֶאת ָה ֶ
ֲל ֶ
עֵ
אַל ֵתּ ָע ְצלוּ ָל ֶל ֶכת ָלבֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
ֹא ֶכם ָתּבֹאוּ
אָרץְ (10) :כּב ֲ
ֶד ֶכם |
ָדיִ ם ִכּי נְ ָתנָהּ ֱאל ִֹהים ְבּי ְ
אָרץ ַר ֲח ַבת י ַ
ֶאל ַעם בּ ֵֹט ַח וְ ָה ֶ
אָרץ (11) :וַיִּ ְסעוּ
ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ֵאין ָשׁם ַמ ְחסוֹר ָכּל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
וּמ ֶא ְשׁ ָתּאֹל | ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ
ִמ ָשּׁם ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָדּנִ י ִמ ָצּ ְר ָעה ֵ
יהוּדה |
ַחנוּ ְבּ ִק ְריַת יְ ָע ִרים ִבּ ָ
ָחגוּר ְכּ ֵלי ִמ ְל ָח ָמהַ (12) :ו ַיּעֲלוּ ַויּ ֲ
ַעל ֵכּן ָק ְראוּ ַל ָמּקוֹם ַההוּא ַמ ֲחנֵה ָדן ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ִה ֵנּה
ַע ְברוּ ִמ ָשּׁם ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | ַו ָיּבֹאוּ ַעד
אַח ֵרי ִק ְריַת יְ ָע ִריםַ (13) :ויּ ַ
ֲ
ָשׁים ַהה ְֹל ִכים ְל ַרגֵּל ֶאת
יכהַ (14) :ו ַיּעֲנוּ ֲח ֵמ ֶשׁת ָה ֲאנ ִ
ֵבּית ִמ ָ
יהם ַהיְ ַד ְע ֶתּם ִכּי יֵשׁ ַבּ ָבּ ִתּים
ֹאמרוּ ֶאל ֲא ֵח ֶ
אָרץ ַליִ שׁ ַויּ ְ
ָה ֶ
וּמ ֵסּ ָכה | וְ ַע ָתּה ְדּעוּ ַמה ַתּעֲשׂוּ:
וּפ ֶסל ַ
וּת ָר ִפים ֶ
ָה ֵא ֶלּה ֵאפוֹד ְ
ַער ַה ֵלּוִ י ֵבּית ִמי ָכה |
)ַ (15ויָּסוּרוּ ָשׁ ָמּה ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּית ַהנּ ַ
גוּרים ְכּ ֵלי
וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ לוֹ ְל ָשׁלוֹם (16) :וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֲח ִ
ִמ ְל ַח ְמ ָתּם נִ ָצּ ִבים ֶפּ ַתח ַה ָשּׁ ַער | ֲא ֶשׁר ִמ ְבּנֵי ָדןַ (17) :ו ַיּעֲלוּ
אָרץ ָבּאוּ ָשׁ ָמּה ָל ְקחוּ
ָשׁים ַהה ְֹל ִכים ְל ַרגֵּל ֶאת ָה ֶ
ֲח ֵמ ֶשׁת ָה ֲאנ ִ
ֶאת ַה ֶפּ ֶסל וְ ֶאת ָה ֵאפוֹד וְ ֶאת ַה ְתּ ָר ִפים וְ ֶאת ַה ַמּ ֵסּ ָכה | וְ ַהכּ ֵֹהן
נִ ָצּב ֶפּ ַתח ַה ַשּׁ ַער וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָה ִאישׁ ֶה ָחגוּר ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְל ָח ָמה:
יכה וַיִּ ְקחוּ ֶאת ֶפּ ֶסל ָה ֵאפוֹד וְ ֶאת
) (18וְ ֵא ֶלּה ָבּאוּ ֵבּית ִמ ָ
אַתּם
יהם ַהכּ ֵֹהן ָמה ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַה ְתּ ָר ִפים וְ ֶאת ַה ַמּ ֵסּ ָכה | ַויּ ֶ

יך וְ ֵל ְך ִע ָמּנוּ
ָד ָך ַעל ִפּ ָ
ע ִֹשׂיםַ (19) :ויֹּא ְמרוּ לוֹ ַה ֲח ֵרשׁ ִשׂים י ְ
יוֹת ָך כ ֵֹהן ְל ֵבית ִאישׁ ֶא ָחד אוֹ
וּלכ ֵֹהן | ֲהטוֹב ֱה ְ
ֶהיֵה ָלנוּ ְלאָב ְ
וְ
יוֹת ָך כ ֵֹהן ְל ֵשׁ ֶבט ְ
ֱה ְ
יטב ֵלב ַהכּ ֵֹהן
וּל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (20) :וַיִּ ַ
וַיִּ ַקּח ֶאת ָה ֵאפוֹד וְ ֶאת ַה ְתּ ָר ִפים וְ ֶאת ַה ָפּ ֶסל | ַו ָיּבֹא ְבּ ֶק ֶרב
ָשׂימוּ ֶאת ַה ַטּף וְ ֶאת ַה ִמּ ְקנֶה וְ ֶאת
ֵלכוּ | ַויּ ִ
ָה ָעם (21) :וַיִּ ְפנוּ ַויּ ֵ
בוּדּה ִל ְפנ ֶ
ַה ְכּ ָ
ָשׁים
יכה | וְ ָה ֲאנ ִ
ֵיהםֵ (22) :ה ָמּה ִה ְר ִחיקוּ ִמ ֵבּית ִמ ָ
ַד ִבּיקוּ ֶאת ְבּנֵי ָדן:
יכה נִ ְזעֲקוּ ַויּ ְ
ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ִעם ֵבּית ִמ ָ
ֵיהם | ַויּ ְ
יכה ַמה ְלּ ָך
ֹאמרוּ ְל ִמ ָ
ַסּבּוּ ְפּנ ֶ
) (23וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל ְבּנֵי ָדן ַויּ ֵ
יתי ְל ַק ְח ֶתּם וְ ֶאת
ֹאמר ֶאת ֱאל ַֹהי ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ִכּי נִ ְז ָע ְק ָתַּ (24) :ויּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ַלי ַמה ָלּ ְך(25) :
וּמה זֶּה תּ ְ
וּמה ִלּי עוֹד | ַ
ַתּ ְלכוּ ַ
ַהכּ ֵֹהן ו ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְבּנֵי ָדן אַל ַתּ ְשׁ ַמע ְ
קוֹל ָך ִע ָמּנוּ | ֶפּן יִ ְפ ְגּעוּ ָב ֶכם
ַויּ ְ
ֵלכוּ ְבנֵי
ית ָךַ (26) :ויּ ְ
ֶפשׁ ֵבּ ֶ
ַפ ְשׁ ָך וְ נ ֶ
אָס ְפ ָתּה נ ְ
ֶפשׁ וְ ַ
ָשׁים ָמ ֵרי נ ֶ
ֲאנ ִ
יכה ִכּי ֲחז ִ
ַרא ִמ ָ
ָדן ְל ַד ְר ָכּם | ַויּ ְ
ָשׁב ֶאל
ָקים ֵה ָמּה ִמ ֶמּנּוּ וַיִּ ֶפן ַויּ ָ
יכה וְ ֶאת ַהכּ ֵֹהן
ֵבּיתוֹ (27) :וְ ֵה ָמּה ָל ְקחוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִמ ָ
אוֹתם
ֲא ֶשׁר ָהיָה לוֹ ַו ָיּבֹאוּ ַעל ַליִ שׁ ַעל ַעם שׁ ֵֹקט וּב ֵֹט ַח ַו ַיּכּוּ ָ
חוֹקה
ְל ִפי ָח ֶרב | וְ ֶאת ָה ִעיר ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ (28) :וְ ֵאין ַמ ִצּיל ִכּי ְר ָ
אָדם וְ ִהיא ָבּ ֵע ֶמק ֲא ֶשׁר ְל ֵבית
ִהיא ִמ ִצּידוֹן וְ ָד ָבר ֵאין ָל ֶהם ִעם ָ
ְרחוֹב | וַיִּ ְבנוּ ֶאת ָה ִעיר ַויּ ְ
ֵשׁבוּ ָבהּ (29) :וַיִּ ְק ְראוּ ֵשׁם ָה ִעיר ָדּן
אוּלם ַליִ שׁ ֵשׁם ָה ִעיר
יוּלּד ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָ
יהם ֲא ֶשׁר ַ
ְבּ ֵשׁם ָדּן ֲא ִב ֶ
ָתן ֶבּן
ָקימוּ ָל ֶהם ְבּנֵי ָדן ֶאת ַה ָפּ ֶסל | וִ יהוֹנ ָ
ָל ִראשֹׁנָהַ (30) :ויּ ִ
וּבנָיו ָהיוּ כ ֲ
ֹהנִ ים ְל ֵשׁ ֶבט ַה ָדּנִ י ַעד יוֹם
ַשּׁה הוּא ָ
ֵרשֹׁם ֶבּן ְמנ ֶ
גְּ
יכה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ָכּל
ָשׂימוּ ָל ֶהם ֶאת ֶפּ ֶסל ִמ ָ
אָרץַ (31) :ויּ ִ
ְגּלוֹת ָה ֶ
יְ ֵמי ֱהיוֹת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ִשׁלֹה:
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וּמ ֶל ְך ֵאין ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ִהי ִאישׁ ֵלוִ י גָּר
ָמים ָה ֵהם ֶ
) (1וַיְ ִהי ַבּיּ ִ
הוּדה:
ילגֶשׁ ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
ַר ְכּ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וַיִּ ַקּח לוֹ ִא ָשּׁה ִפ ֶ
ְבּי ְ
יה ֶאל ֵבּית
אָב ָ
ַתּ ֶל ְך ֵמ ִאתּוֹ ֶאל ֵבּית ִ
יל ְגשׁוֹ ו ֵ
ַתּ ְזנֶה ָע ָליו ִפּ ַ
)  (2ו ִ
ָקם
אַר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁיםַ (3) :ויּ ָ
ָמים ְ
ַתּ ִהי ָשׁם י ִ
הוּדה | ו ְ
ֶל ֶחם יְ ָ
יבהּ קרי[
יה ְל ַד ֵבּר ַעל ִל ָבּהּ להשׁיבו ] ַל ֲה ִשׁ ָ
אַח ֶר ָ
ֵל ְך ֲ
ישׁהּ ַויּ ֶ
ִא ָ
יה וַיִּ ְר ֵאהוּ ֲא ִבי
אָב ָ
יאהוּ ֵבּית ִ
ַתּ ִב ֵ
וְ ַנעֲרוֹ ִעמּוֹ וְ ֶצ ֶמד ֲחמ ִֹרים | ו ְ
ֲרה
ֶחזַק בּוֹ ח ְֹתנוֹ ֲא ִבי ַה ַנּע ָ
ֲרה וַיִּ ְשׂ ַמח ִל ְק ָראתוַֹ (4) :ויּ ֱ
ַה ַנּע ָ
ָלינוּ ָשׁם (5) :וַיְ ִהי
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ ַויּ ִ
ָמים | ַויּ ְ
ֵשׁב ִאתּוֹ ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ַויּ ֶ

ֹאמר ֲא ִבי
ָקם ָל ֶל ֶכת | ַויּ ֶ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר ַויּ ָ
יעי ַויּ ְ
ַבּיּוֹם ָה ְר ִב ִ
ֵשׁבוּ
אַחר ֵתּ ֵלכוַּ (6) :ויּ ְ
ַה ַנּ ֲע ָרה ֶאל ֲח ָתנוֹ ְס ָעד ִל ְבּ ָך ַפּת ֶל ֶחם וְ ַ
ֲרה ֶאל ָה ִאישׁ
ֹאמר ֲא ִבי ַה ַנּע ָ
ֵיהם י ְ
ֹאכלוּ ְשׁנ ֶ
ַויּ ְ
ַח ָדּו וַיִּ ְשׁתּוּ | ַויּ ֶ
ָקם ָה ִאישׁ ָל ֶל ֶכת | וַיִּ ְפ ַצר בּוֹ
הוֹאל נָא וְ ִלין וְ יִ ַטב ִל ֶבּ ָךַ (7) :ויּ ָ
ֶ
ישׁי ָל ֶל ֶכת
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר ַבּיּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ָלן ָשׁםַ (8) :ויּ ְ
ח ְֹתנוֹ ַו ָיּ ָשׁב ַויּ ֶ
ֲרה ְס ָעד נָא ְל ָב ְב ָך וְ ִה ְת ַמ ְה ְמהוּ ַעד נְ טוֹת ַהיּוֹם
ֹאמר ֲא ִבי ַה ַנּע ָ
ַויּ ֶ
יל ְגשׁוֹ וְ ַנעֲרוֹ |
וּפ ַ
ָקם ָה ִאישׁ ָל ֶל ֶכת הוּא ִ
ֵיהםַ (9) :ויּ ָ
ֹאכלוּ ְשׁנ ֶ
| ַויּ ְ
ֲרה ִהנֵּה נָא ָר ָפה ַהיּוֹם ַל ֲערֹב ִלינוּ נָא
ֹאמר לוֹ ח ְֹתנוֹ ֲא ִבי ַה ַנּע ָ
ַויּ ֶ
יטב ְל ָב ֶב ָך וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם ָמ ָחר
ִהנֵּה ֲחנוֹת ַהיּוֹם ִלין פֹּה וְ יִ ַ
ָקם
אָבה ָה ִאישׁ ָללוּן ַויּ ָ
ְל ַד ְר ְכּ ֶכם וְ ָה ַל ְכ ָתּ ְלא ָֹה ֶל ָך (10) :וְ לֹא ָ
ֵל ְך ַו ָיּבֹא ַעד נ ַֹכח יְ בוּס ִהיא יְ ָ
ַויּ ֶ
מוֹרים
רוּשׁ ָלִם | וְ ִעמּוֹ ֶצ ֶמד ֲח ִ
יל ְגשׁוֹ ִעמּוֵֹ (11) :הם ִעם יְ בוּס וְ ַהיּוֹם ַרד ְמאֹד |
וּפ ַ
בוּשׁים ִ
ֲח ִ
בוּסי
ָסוּרה ֶאל ִעיר ַהיְ ִ
ַער ֶאל ֲאדֹנָיו ְל ָכה נָּא וְ נ ָ
ֹאמר ַהנּ ַ
ַויּ ֶ
ַהזֹּאת וְ נ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנָיו לֹא נָסוּר ֶאל ִעיר
ָלין ָבּהַּ (12) :ויּ ֶ
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר לֹא ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה | וְ ָע ַב ְרנוּ ַעד ִגּ ְב ָעה(13) :
נְ
אַחד ַה ְמּקֹמוֹת | וְ ַלנּוּ ַב ִגּ ְב ָעה אוֹ
ֹאמר ְל ַנעֲרוֹ לֳך וְ נִ ְק ְר ָבה ְבּ ַ
ַויּ ֶ
ַע ְברוּ ַויּ ֵ
ָב ָר ָמהַ (14) :ויּ ַ
ַתּבֹא ָל ֶהם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵא ֶצל ַה ִגּ ְב ָעה
ֵלכוּ | ו ָ
ֵשׁב
ָסרוּ ָשׁם ָלבוֹא ָללוּן ַבּ ִגּ ְב ָעה | ַו ָיּבֹא ַויּ ֶ
ָמןַ (15) :ויּ ֻ
ֲא ֶשׁר ְל ִבנְ י ִ
אוֹתם ַה ַבּיְ ָתה ָללוּן (16) :וְ ִהנֵּה
אַסּף ָ
ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר וְ ֵאין ִאישׁ ְמ ֵ
ֲשׂהוּ ִמן ַה ָשּׂ ֶדה ָבּ ֶע ֶרב וְ ָה ִאישׁ ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם
ָקן ָבּא ִמן ַמע ֵ
ִאישׁ ז ֵ
וְ הוּא גָר ַבּ ִגּ ְב ָעה | וְ אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ְבּנֵי יְ ִמינִ י (17) :וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו
ַרא ֶאת ָה ִאישׁ ָהא ֵֹר ַח ִבּ ְרחֹב ָה ִעיר | ַויּ ֶ
ָקן
ֹאמר ָה ִאישׁ ַהזּ ֵ
ַויּ ְ
ַחנוּ
ֹאמר ֵא ָליו ע ְֹב ִרים ֲאנ ְ
וּמאַיִ ן ָתּבוֹאַ (18) :ויּ ֶ
אָנָה ֵת ֵל ְך ֵ
ָא ֵל ְך ַעד
ַר ְכּ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ָשּׁם אָנ ִֹכי ו ֵ
הוּדה ַעד י ְ
ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
הוּדה | וְ ֶאת ֵבּית יְ הוָה ֲאנִ י ה ֵֹל ְך וְ ֵאין ִאישׁ ְמאַ ֵסּף
ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
מוֹרינוּ וְ גַם
אוֹתי ַה ָבּיְ ָתה (19) :וְ גַם ֶתּ ֶבן גַּם ִמ ְספּוֹא יֵשׁ ַל ֲח ֵ
ִ
יך | ֵאין ַמ ְחסוֹר ָכּל
ֲב ֶד ָ
ַער ִעם ע ָ
ֶל ֶחם ָויַיִ ן יֶשׁ ִלי וְ ַל ֲא ָמ ֶת ָך וְ ַלנּ ַ
וֹר ָך ָע ָלי
ָקן ָשׁלוֹם ָל ְך ַרק ָכּל ַמ ְחס ְ
ֹאמר ָה ִאישׁ ַהזּ ֵ
ָדּ ָברַ (20) :ויּ ֶ
ָבל קרי[
יאהוּ ְל ֵביתוֹ ויבול ] ַויּ ָ
| ַרק ָבּ ְרחוֹב אַל ָתּ ַלן (21) :וַיְ ִב ֵ
יהם ַויּ ְ
מוֹרים | וַיִּ ְר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
ַל ֲח ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוֵּ (22) :ה ָמּה
ָסבּוּ
ַעל נ ַ
יבים ֶאת ִל ָבּם וְ ִהנֵּה אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר אַנְ ֵשׁי ְבנֵי ְב ִליּ ַ
יט ִ
ֵמ ִ
ֹאמרוּ ֶאל ָה ִאישׁ ַבּ ַעל
ֶאת ַה ַבּיִ ת ִמ ְת ַדּ ְפּ ִקים ַעל ַה ָדּ ֶלת | ַויּ ְ
ית ָך
הוֹצא ֶאת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּא ֶאל ֵבּ ְ
ָקן ֵלאמֹר ֵ
ַה ַבּיִ ת ַהזּ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
יהם ָה ִאישׁ ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ַויּ ֶ
ֵצא ֲא ֵל ֶ
ֵד ֶענּוַּ (23) :ויּ ֵ
וְ נ ָ

יתי
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָבּא ָה ִאישׁ ַהזֶּה ֶאל ֵבּ ִ
אַחי אַל ָתּ ֵרעוּ נָא | ֲ
אַל ַ
תוּלה
אַל ַתּעֲשׂוּ ֶאת ַהנְּ ָב ָלה ַהזֹּאתִ (24) :הנֵּה ִב ִתּי ַה ְבּ ָ
אוֹתם ַועֲשׂוּ ָל ֶהם ַהטּוֹב
אוֹתם וְ ַענּוּ ָ
אוֹציאָה נָּא ָ
יל ְג ֵשׁהוּ ִ
וּפ ַ
ִ
ֵיכם | וְ ָל ִאישׁ ַהזֶּה לֹא ַתעֲשׂוּ ְדּ ַבר ַהנְּ ָב ָלה ַהזֹּאת(25) :
ְבּ ֵעינ ֶ
יל ְגשׁוֹ ַויּ ֵֹצא
ַחזֵק ָה ִאישׁ ְבּ ִפ ַ
ָשׁים ִל ְשׁמ ַֹע לוֹ ַויּ ֲ
וְ לֹא אָבוּ ָה ֲאנ ִ
אוֹתהּ וַיִּ ְת ַע ְלּלוּ ָבהּ ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ַעד ַהבּ ֶֹקר
ֵדעוּ ָ
יהם ַהחוּץ | ַויּ ְ
ֲא ֵל ֶ
ַתּבֹא ָה ִא ָשּׁה
חוּה בעלות ] ַכּעֲלוֹת קרי[ ַה ָשּׁ ַחר (26) :ו ָ
וַיְ ַשׁ ְלּ ָ
ֶיה ָשּׁם ַעד
ַתּפֹּל ֶפּ ַתח ֵבּית ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֲאדוֹנ ָ
ִל ְפנוֹת ַהבּ ֶֹקר | ו ִ
ֵצא
ֶיה ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ְפ ַתּח ַדּ ְלתוֹת ַה ַבּיִ ת ַויּ ֵ
ָקם ֲאדֹנ ָ
ָהאוֹרַ (27) :ויּ ָ
יה
ָד ָ
יל ְגשׁוֹ נ ֶֹפ ֶלת ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת וְ י ֶ
ָל ֶל ֶכת ְל ַד ְרכּוֹ | וְ ִהנֵּה ָה ִא ָשּׁה ִפ ַ
ֵל ָכה וְ ֵאין עֹנֶה | וַיִּ ָקּ ֶח ָה
קוּמי וְ נ ֵ
יה ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַעל ַה ַסּףַ (28) :ויּ ֶ
ָקם ָה ִאישׁ ַויּ ֶ
ֵל ְך ִל ְמקֹמוַֹ (29) :ו ָיּבֹא ֶאל ֵבּיתוֹ
ַעל ַה ֲחמוֹר ַויּ ָ
ֲצ ֶמי ָה ִל ְשׁנֵים
ַתּ ֶח ָה ַלע ָ
יל ְגשׁוֹ וַיְ נ ְ
ַחזֵק ְבּ ִפ ַ
וַיִּ ַקּח ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת ַויּ ֲ
ָע ָשׂר נְ ָת ִחים | וַיְ ַשׁ ְלּ ֶח ָה ְבּכֹל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל (30) :וְ ָהיָה ָכל
אָמר לֹא נִ ְהיְ ָתה וְ לֹא נִ ְר ֲא ָתה ָכּזֹאת ְל ִמיּוֹם עֲלוֹת ְבּנֵי
ָהר ֶֹאה וְ ַ
יה עֻצוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִשׂימוּ ָל ֶכם ָע ֶל ָ
וְ ַד ֵבּרוּ:
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ַתּ ָקּ ֵהל ָה ֵע ָדה ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ְל ִמ ָדּן וְ ַעד
ֵצאוּ ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִ
)ַ (1ויּ ְ
ַצּבוּ ִפּנּוֹת
ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע וְ ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד | ֶאל יְ הוָה ַה ִמּ ְצ ָפּה (2) :וַיִּ ְתי ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
ָכּל ָה ָעם כֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ַהל ַעם ָה ֱאל ִֹהים | ְ
ֶא ֶלף ִאישׁ ַר ְג ִלי שׁ ֵֹלף ָח ֶרב:
ֹאמרוּ
ָמן ִכּי ָעלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְצ ָפּה | ַויּ ְ
) (3וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵי ִבנְ י ִ
יכה נִ ְהיְ ָתה ָה ָר ָעה ַהזֹּאתַ (4) :ויּ ַ
ַען ָה ִאישׁ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּ ְבּרוּ ֵא ָ
ָמן
ֹאמר | ַה ִגּ ְב ָע ָתה ֲא ֶשׁר ְל ִבנְ י ִ
ַה ֵלּוִ י ִאישׁ ָה ִא ָשּׁה ַהנִּ ְר ָצ ָחה ַויּ ַ
ֲלי ַה ִגּ ְב ָעה ַו ָיּסֹבּוּ
ָקמוּ ָע ַלי ַבּע ֵ
יל ְג ִשׁי ָללוּןַ (5) :ויּ ֻ
וּפ ַ
אתי ֲאנִ י ִ
ָבּ ִ
ָע ַלי ֶאת ַה ַבּיִ ת ָליְ ָלה |
יל ְג ִשׁי ִענּוּ
אוֹתי ִדּמּוּ ַל ֲהרֹג וְ ֶאת ִפּ ַ
ִ
ָא ַשׁ ְלּ ֶח ָה ְבּ ָכל ְשׂ ֵדה
ַתּ ֶח ָה ו ֲ
ָאנ ְ
יל ְג ִשׁי ו ֲ
ַתּמֹתָ (6) :וא ֵֹחז ְבּ ִפ ַ
וָ
ֻלּ ֶכם
ַח ַלת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ָעשׂוּ ִז ָמּה וּנְ ָב ָלה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ (7) :הנֵּה כ ְ
נֲ
ָקם ָכּל ָה ָעם
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָהבוּ ָל ֶכם ָדּ ָבר וְ ֵע ָצה ֲהלֹםַ (8) :ויּ ָ
אָהלוֹ וְ לֹא נָסוּר ִאישׁ
ֵל ְך ִאישׁ ְל ֳ
ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ֵלאמֹר | לֹא נ ֵ
גוֹרל:
יה ְבּ ָ
ֲשׂה ַל ִגּ ְב ָעה | ָע ֶל ָ
ְל ֵביתוֹ (9) :וְ ַע ָתּה זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַנע ֶ

וּמאָה
ָשׁים ַל ֵמּאָה ְלכֹל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
) (10וְ ָל ַק ְחנוּ ע ָ
ֶבע
ָל ֶא ֶלף וְ ֶא ֶלף ָל ְר ָב ָבה ָל ַק ַחת ֵצ ָדה ָל ָעם | ַלעֲשׂוֹת ְלבוֹאָם ְלג ַ
ֵאָסף ָכּל ִאישׁ
ָמן ְכּ ָכל ַהנְּ ָב ָלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ (11) :ויּ ֵ
ִבּנְ י ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָה ִעיר ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ֲח ֵב ִרים:
ָמן ֵלאמֹר |
ָשׁים ְבּ ָכל ִשׁ ְב ֵטי ִבנְ י ִ
) (12וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאנ ִ
ָמה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר נִ ְהיְ ָתה ָבּ ֶכם (13) :וְ ַע ָתּה ְתּנוּ ֶאת
ֲרה ָר ָעה
יתם וּנְ ַבע ָ
ַעל ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה וּנְ ִמ ֵ
ָשׁים ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
ָה ֲאנ ִ
ָמן ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא אָבוּ ] ְבּנֵי קרי ולא כתיב[ ִבּנְ י ִ
ָמן ִמן ֶה ָע ִרים
ֵאָספוּ ְבנֵי ִבנְ י ִ
יהם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (14) :ויּ ְ
ֲא ֵח ֶ
ַה ִגּ ְב ָע ָתה | ָל ֵצאת ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (15) :וַיִּ ְת ָפּ ְקדוּ ְב ֵני
ָמן ַבּיּוֹם ַההוּא ֵמ ֶה ָע ִרים ֶע ְשׂ ִרים וְ ִשׁ ָשּׁה ֶא ֶלף ִאישׁ שׁ ֵֹלף
ִבנְ י ִ
ָח ֶרב | ְל ַבד ִמיּ ְֹשׁ ֵבי ַה ִגּ ְב ָעה ִה ְת ָפּ ְקדוּ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִאישׁ ָבּחוּר:
)ִ (16מכֹּל ָה ָעם ַהזֶּה ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִאישׁ ָבּחוּר ִא ֵטּר יַד יְ ִמינוֹ |
ֲרה וְ לֹא י ֲ
ָכּל זֶה ק ֵֹל ַע ָבּ ֶא ֶבן ֶאל ַה ַשּׂע ָ
ַח ִטא:
אַר ַבּע ֵמאוֹת ֶא ֶלף
ָמן ְ
) (17וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְת ָפּ ְקדוּ ְל ַבד ִמ ִבּנְ י ִ
ָקמוּ ַו ַיּעֲלוּ ֵבית
ִאישׁ שׁ ֵֹלף ָח ֶרב | ָכּל זֶה ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמהַ (18) :ויּ ֻ
ֲלה ָלּנוּ
ֹאמרוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי ַיע ֶ
ֵאל וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ֵבאל ִֹהים ַויּ ְ
הוּדה
ֹאמר יְ הוָה יְ ָ
ָמן | ַויּ ֶ
ַב ְתּ ִח ָלּה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ַחנוּ ַעל ַה ִגּ ְב ָעה:
ַב ְתּ ִח ָלּהַ (19) :ו ָיּקוּמוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּבּ ֶֹקר | ַויּ ֲ
ַע ְרכוּ ִא ָתּם
ָמן | ַויּ ַ
ֵצא ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ִבּנְ י ִ
)ַ (20ויּ ֵ
ָמן ִמן
ֵצאוּ ְבנֵי ִבנְ י ִ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְל ָח ָמה ֶאל ַה ִגּ ְב ָעהַ (21) :ויּ ְ
ַה ִגּ ְב ָעה | ַויּ ְ
ַשׁ ִחיתוּ ְביִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיּוֹם ַההוּא ְשׁנַיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף
אָר ָצה (22) :וַיִּ ְת ַחזֵּק ָה ָעם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ִֹספוּ ַל ֲער ְֹך
ִאישׁ ְ
ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָע ְרכוּ ָשׁם ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹןַ (23) :ו ַיּעֲלוּ
ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְבכּוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ַעד ָה ֶע ֶרב וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ַביהוָה ֵלאמֹר
ֹאמר יְ הוָה
אָחי | ַויּ ֶ
ָמן ִ
ֶשׁת ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ְבּנֵי ִבנְ י ִ
אוֹסיף ָלג ֶ
ַה ִ
עֲלוּ ֵא ָליו:
) (24וַיִּ ְק ְרבוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ֵצא
ָמן ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ יַ (25) :ויּ ֵ
ַשׁ ִחיתוּ ִב ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אתם ִמן ַה ִגּ ְב ָעה ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ַויּ ְ
ָמן ִל ְק ָר ָ
ִבנְ י ִ
אָר ָצה | ָכּל ֵא ֶלּה שׁ ְֹל ֵפי ָח ֶרב(26) :
עוֹד ְשׁמֹנַת ָע ָשׂר ֶא ֶלף ִאישׁ ְ
ֵשׁבוּ
ַו ַיּעֲלוּ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכל ָה ָעם ַו ָיּבֹאוּ ֵבית ֵאל וַיִּ ְבכּוּ ַויּ ְ
ָשׁם ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויָּצוּמוּ ַביּוֹם ַההוּא ַעד ָה ָע ֶרב | ַו ַיּעֲלוּ עֹלוֹת
וּשׁ ָל ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָה (27) :וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיהוָה | וְ ָשׁם
ְ
וּפינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן
ָמים ָה ֵהםִ (28) :
ֲארוֹן ְבּ ִרית ָה ֱאל ִֹהים ַבּיּ ִ

ָמים ָה ֵהם ֵלאמֹר ַהאוֹ ִסף עוֹד ָל ֵצאת
אַהרֹן ע ֵֹמד ְל ָפנָיו ַבּיּ ִ
ֲ
ֹאמר יְ הוָה עֲלוּ ִכּי
אָחי ִאם ֶא ְח ָדּל | ַויּ ֶ
ָמן ִ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ָמ ָחר ֶא ְתּנֶנּוּ ְבי ֶ
ָשׂם יִ ְשׂ ָר ֵאל א ְֹר ִבים ֶאל ַה ִגּ ְב ָעה
ָד ָךַ (29) :ויּ ֶ
ָס ִביב:
ַע ְרכוּ
ישׁי | ַויּ ַ
ָמן ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
)ַ (30ו ַיּעֲלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ֵצאוּ ְבנֵי ִבנְ י ִ
ֶאל ַה ִגּ ְב ָעה ְכּ ַפ ַעם ְבּ ָפ ַעםַ (31) :ויּ ְ
ָמן ִל ְק ַראת ָה ָעם
ָחלּוּ ְל ַהכּוֹת ֵמ ָה ָעם ֲח ָל ִלים ְכּ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם
ָהנְ ְתּקוּ ִמן ָה ִעיר | ַויּ ֵ
אַחת ִגּ ְב ָע ָתה ַבּ ָשּׂ ֶדה
אַחת ע ָֹלה ֵבית ֵאל וְ ַ
ַבּ ְמ ִסלּוֹת ֲא ֶשׁר ַ
ָמן נִ גּ ִ
ֹאמרוּ ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ִכּ ְשׁל ִֹשׁים ִאישׁ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ (32) :ויּ ְ
ָפים ֵהם
ָנוּסה וּנְ ַת ְקּנֻהוּ ִמן
אָמרוּ נ ָ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ְל ָפנֵינוּ ְכּ ָב ִראשֹׁנָה | ְ
ָה ִעיר ֶאל ַה ְמ ִסלּוֹת (33) :וְ כֹל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָקמוּ ִמ ְמּקוֹמוֹ
יח ִמ ְמּקֹמוֹ ִמ ַמּע ֵ
ַויּ ַ
ֲרה
ַע ְרכוּ ְבּ ַב ַעל ָתּ ָמר | וְ א ֵֹרב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִג ַ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִאישׁ ָבּחוּר ִמ ָכּל
ָבעַ (34) :ו ָיּבֹאוּ ִמ ֶנּגֶד ַל ִגּ ְב ָעה ע ֶ
גַ
יהם
ֲל ֶ
ַעת ע ֵ
ָדעוּ ִכּי נֹג ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָכּ ֵב ָדה | וְ ֵהם לֹא י ְ
ָה ָר ָעה:
ַשׁ ִחיתוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָמן ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
) (35וַיִּ גֹּף יְ הוָה ֶאת ִבּנְ י ִ
וּמאָה ִאישׁ | ָכּל
ַח ִמ ָשּׁה ֶא ֶלף ֵ
ָמן ַבּיּוֹם ַההוּא ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ְבּ ִבנְ י ִ
ָמן ִכּי נִ גָּפוּ | וַיִּ ְתּנוּ ִאישׁ
ֵא ֶלּה שׁ ֵֹלף ָח ֶרב (36) :וַיִּ ְראוּ ְבנֵי ִבנְ י ִ
ָמן ִכּי ָב ְטחוּ ֶאל ָהא ֵֹרב ֲא ֶשׁר ָשׂמוּ ֶאל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמקוֹם ְל ִבנְ י ִ
ַה ִגּ ְב ָעה (37) :וְ ָהא ֵֹרב ֵה ִחישׁוּ וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ֶאל ַה ִגּ ְב ָעה | וַיִּ ְמשׁ ְֹך
מּוֹעד ָהיָה ְל ִאישׁ
ַך ֶאת ָכּל ָה ִעיר ְל ִפי ָח ֶרב (38) :וְ ַה ֵ
ָהא ֵֹרב ַויּ ְ
ֲלוֹתם ַמ ְשׂאַת ֶה ָע ָשׁן ִמן ָה ִעיר:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעם ָהא ֵֹרב | ֶה ֶרב ְל ַהע ָ
ָמן ֵה ֵחל ְל ַהכּוֹת
וּבנְ י ִ
ַהפ ְֹך ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | ִ
)ַ (39ויּ ֲ
אָמרוּ אַ ְך נִ גּוֹף נִ גָּף
ֲח ָל ִלים ְבּ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּ ְשׁל ִֹשׁים ִאישׁ ִכּי ְ
הוּא ְל ָפנֵינוּ ַכּ ִמּ ְל ָח ָמה ָה ִראשֹׁנָה (40) :וְ ַה ַמּ ְשׂ ֵאת ֵה ֵח ָלּה ַל ֲעלוֹת
אַח ָריו וְ ִהנֵּה ָע ָלה ְכ ִליל ָה ִעיר
ָמן ֲ
ִמן ָה ִעיר ַעמּוּד ָע ָשׁן | וַיִּ ֶפן ִבּנְ י ִ
ָמן | ִכּי
ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה (41) :וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ַפ ְך וַיִּ ָבּ ֵהל ִאישׁ ִבּנְ י ִ
ָראָה ִכּי נ ְָג ָעה ָע ָליו ָה ָר ָעה (42) :וַיִּ ְפנוּ ִל ְפנֵי ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל
ַא ֶשׁר ֵמ ֶה ָע ִרים
יק ְתהוּ | ו ֲ
ֶדּ ֶר ְך ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִה ְד ִבּ ָ
ָמן ִה ְר ִדיפֻהוּ
יתים אוֹתוֹ ְבּתוֹכוִֹ (43) :כּ ְתּרוּ ֶאת ִבּנְ י ִ
ַמ ְשׁ ִח ִ
ְמ ָ
נוּחה ִה ְד ִריכֻהוּ | ַעד נ ַֹכח ַה ִגּ ְב ָעה ִמ ִמּ ְז ַרח ָשׁ ֶמשׁ (44) :וַיִּ ְפּלוּ
ָמן ְשׁמֹנָה ָע ָשׂר ֶא ֶלף ִאישׁ | ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה אַנְ ֵשׁי ָחיִ ל(45) :
ִמ ִבּנְ י ִ
וַיִּ ְפנוּ ַו ָיּנֻסוּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶאל ֶס ַלע ָה ִרמּוֹן וַיְ ע ְֹללֻהוּ ַבּ ְמ ִסלּוֹת
אַח ָריו ַעד ִגּ ְדעֹם ַויַּכּוּ ִמ ֶמּנּוּ
ַד ִבּיקוּ ֲ
ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ | ַויּ ְ

ַח ִמ ָשּׁה
ָמן ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
אַל ַפּיִ ם ִאישׁ (46) :וַיְ ִהי ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים ִמ ִבּנְ י ִ
ְ
ֶא ֶלף ִאישׁ שׁ ֵֹלף ֶח ֶרב ַבּיּוֹם ַההוּא | ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה אַנְ ֵשׁי ָחיִ ל:
) (47וַיִּ ְפנוּ ַו ָיּנֻסוּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶאל ֶס ַלע ָה ִרמּוֹן ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ |
אַר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁים (48) :וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָשׁבוּ
ֵשׁבוּ ְבּ ֶס ַלע ִרמּוֹן ְ
ַויּ ְ
ָמן ַויַּכּוּם ְל ִפי ֶח ֶרב ֵמ ִעיר ְמתֹם ַעד ְבּ ֵה ָמה ַעד ָכּל
ֶאל ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ַהנִּ ְמ ָצא | גַּם ָכּל ֶה ָע ִרים ַהנִּ ְמ ָצאוֹת ִשׁ ְלּחוּ ָב ֵאשׁ:
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) (1וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְשׁ ַבּע ַבּ ִמּ ְצ ָפּה ֵלאמֹר | ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ לֹא יִ ֵתּן
ֵשׁבוּ ָשׁם ַעד
ָמן ְל ִא ָשּׁהַ (2) :ו ָיּבֹא ָה ָעם ֵבּית ֵאל ַויּ ְ
ִבּתּוֹ ְל ִבנְ י ִ
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ ְבּ ִכי גָדוֹל(3) :
ָה ֶע ֶרב ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים | וַיִּ ְשׂאוּ ָ
ֹאמרוּ ָל ָמה יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה זֹאת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל |
ַויּ ְ
ְל ִה ָפּ ֵקד ַהיּוֹם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁ ֶבט ֶא ָחד (4) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ְ
ַשׁ ִכּימוּ
וּשׁ ָל ִמים:
ָה ָעם וַיִּ ְבנוּ ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח | ַו ַיּעֲלוּ עֹלוֹת ְ
ֹאמרוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה ַב ָקּ ָהל ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵטי
)ַ (5ויּ ְ
דוֹלה ָהיְ ָתה ַל ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה | ִכּי ַה ְשּׁבוּ ָעה ַה ְגּ ָ
ָחמוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יוּמת (6) :וַיִּ נּ ֲ
ֶאל יְ הוָה ַה ִמּ ְצ ָפּה ֵלאמֹר מוֹת ָ
ֹאמרוּ נִ ְג ַדּע ַהיּוֹם ֵשׁ ֶבט ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל(7) :
אָחיו | ַויּ ְ
ָמן ִ
ֶאל ִבּנְ י ִ
נּוֹת ִרים ְלנ ִ
ַחנוּ נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ ַביהוָה
ַאנ ְ
ָשׁים | ו ֲ
ֲשׂה ָל ֶהם ַל ָ
ַמה ַנּע ֶ
ֹאמרוּ ִמי ֶא ָחד
ָשׁיםַ (8) :ויּ ְ
נוֹתינוּ ְלנ ִ
ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת ָל ֶהם ִמ ְבּ ֵ
ִמ ִשּׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה ֶאל יְ הוָה ַה ִמּ ְצ ָפּה | וְ ִהנֵּה לֹא
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד ֶאל ַה ָקּ ָהל (9) :וַיִּ ְת ָפּ ֵקד
ָבא ִאישׁ ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ִמיּ ֵ
ָבשׁ ִגּ ְל ָעד (10) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ
יּוֹשׁ ֵבי י ֵ
ָה ָעם | וְ ִהנֵּה ֵאין ָשׁם ִאישׁ ִמ ְ
אוֹתם
ָשׁם ָה ֵע ָדה ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ִאישׁ ִמ ְבּנֵי ֶה ָחיִ ל | וַיְ ַצוּוּ ָ
ָשׁים
ָבשׁ ִגּ ְל ָעד ְל ִפי ֶח ֶרב וְ ַהנּ ִ
יוֹשׁ ֵבי י ֵ
יתם ֶאת ְ
ֵלאמֹר ְלכוּ וְ ִה ִכּ ֶ
ָכר וְ ָכל ִא ָשּׁה י ַֹד ַעת
וְ ַה ָטּף (11) :וְ זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ | ָכּל ז ָ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד אַ ְר ַבּע
יּוֹשׁ ֵבי י ֵ
ָכר ַתּ ֲח ִרימוּ (12) :וַיִּ ְמ ְצאוּ ִמ ְ
ִמ ְשׁ ַכּב ז ָ
ָביאוּ
ָד ָעה ִאישׁ ְל ִמ ְשׁ ַכּב ָז ָכר | ַויּ ִ
תוּלה ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ֲרה ְב ָ
ֵמאוֹת ַנע ָ
אוֹתם ֶאל ַה ַמּ ֲח ֶנה ִשׁלֹה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָ
ָען (13) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ָכּל
ָמן ֲא ֶשׁר ְבּ ֶס ַלע ִרמּוֹן | וַיִּ ְק ְראוּ ָל ֶהם
ָה ֵע ָדה וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר
ָמן ָבּ ֵעת ַה ִהיא וַיִּ ְתּנוּ ָל ֶהם ַהנּ ִ
ָשׁב ִבּנְ י ִ
ָשׁלוֹםַ (14) :ויּ ָ
ִחיּוּ ִמנְּ ֵשׁי י ֵ
ָבשׁ ִגּ ְל ָעד | וְ לֹא ָמ ְצאוּ ָל ֶהם ֵכּן (15) :וְ ָה ָעם נִ ָחם
ֹאמרוּ
ָמן | ִכּי ָע ָשׂה יְ הוָה ֶפּ ֶרץ ְבּ ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (16) :ויּ ְ
ְל ִבנְ י ִ

ָמן
ָשׁים | ִכּי נִ ְשׁ ְמ ָדה ִמ ִבּנְ י ִ
נּוֹת ִרים ְלנ ִ
ֲשׂה ַל ָ
ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ַמה ַנּע ֶ
ָמן | וְ לֹא יִ ָמּ ֶחה ֵשׁ ֶבט
יטה ְל ִבנְ י ִ
ֻשּׁת ְפּ ֵל ָ
ֹאמרוּ יְ ר ַ
ִא ָשּׁהַ (17) :ויּ ְ
ָשׁים ִמ ְבּ ֵ
נוּכל ָל ֵתת ָל ֶהם נ ִ
ַחנוּ לֹא ַ
נוֹתינוּ |
ַאנ ְ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל (18) :ו ֲ
ָמן:
ִכּי נִ ְשׁ ְבּעוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר אָרוּר נ ֵֹתן ִא ָשּׁה ְל ִבנְ י ִ
ימה ֲא ֶשׁר
ָמ ָ
ָמים י ִ
ֹאמרוּ ִהנֵּה ַחג יְ הוָה ְבּ ִשׁלוֹ ִמיּ ִ
)ַ (19ויּ ְ
ִמ ְצּפוֹנָה ְל ֵבית ֵאל ִמ ְז ְר ָחה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִל ְמ ִס ָלּה ָהע ָֹלה ִמ ֵבּית ֵאל
ָמן
וּמ ֶנּגֶב ִל ְלבוֹנָה (20) :ויצו ]וַיְ ַצוּוּ קרי[ ֶאת ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ְשׁ ֶכ ָמה | ִ
ֵצאוּ
יתם וְ ִהנֵּה ִאם י ְ
וּר ִא ֶ
ַא ַר ְב ֶתּם ַבּ ְכּ ָר ִמיםְ (21) :
ֵלאמֹר | ְלכוּ ו ֲ
ַח ַט ְפ ֶתּם
יצ ֶ
ְבנוֹת ִשׁילוֹ ָלחוּל ַבּ ְמּחֹלוֹת וִ ָ
אתם ִמן ַה ְכּ ָר ִמים ו ֲ
ָמן(22) :
ַה ַל ְכ ֶתּם ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
ָל ֶכם ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ ִמ ְבּנוֹת ִשׁילוֹ | ו ֲ
יהם לרוב ] ָל ִריב קרי[ ֵא ֵלינוּ
בוֹתם אוֹ ֲא ֵח ֶ
וְ ָהיָה ִכּי ָיבֹאוּ ֲא ָ
ָ
יהם ָחנּוּנוּ
אָמ ְרנוּ ֲא ֵל ֶ
אוֹתם ִכּי לֹא ָל ַק ְחנוּ ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ
וְ ַ
אַתּם נְ ַת ֶתּם ָל ֶהם ָכּ ֵעת ֶתּ ְא ָשׁמוּ(23) :
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | ִכּי לֹא ֶ
ָשׁים ְל ִמ ְס ָפּ ָרם ִמן ַה ְמּח ְֹללוֹת
ָמן וַיִּ ְשׂאוּ נ ִ
ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ֵשׁבוּ
ַח ָל ָתם וַיִּ ְבנוּ ֶאת ֶה ָע ִרים ַויּ ְ
ֵלכוּ ַויָּשׁוּבוּ ֶאל נ ֲ
ֲא ֶשׁר ָגּזָלוּ | ַויּ ְ
ָבּ ֶהם (24) :וַיִּ ְת ַה ְלּכוּ ִמ ָשּׁם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֵעת ַה ִהיא ִאישׁ
ָמים
ַח ָלתוַֹ (25) :בּיּ ִ
ֵצאוּ ִמ ָשּׁם ִאישׁ ְלנ ֲ
וּל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ | ַויּ ְ
ְל ִשׁ ְבטוֹ ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו ַי ֲע ֶשׂה:
ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ִאישׁ ַהיּ ָ
מוּאל ]א[
ֵס ֶפר ְשׁ ֵ
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וּשׁמוֹ
צוֹפים ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | ְ
) (1וַיְ ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמן ָה ָר ָמ ַתיִ ם ִ
ֶא ְל ָקנָה ֶבּן יְ ר ָֹחם ֶבּן ֱא ִליהוּא ֶבּן תֹּחוּ ֶבן צוּף ֶא ְפ ָר ִתי (2) :וְ לוֹ
אַחת ַחנָּה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית ְפּנִ נָּה | וַיְ ִהי ִל ְפנִ נָּה
ָשׁים ֵשׁם ַ
ְשׁ ֵתּי נ ִ
וּל ַחנָּה ֵאין יְ ָל ִדים (3) :וְ ָע ָלה ָה ִאישׁ ַההוּא ֵמ ִעירוֹ
יְ ָל ִדים ְ
ימה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת וְ ִל ְזבּ ַֹח ַליהוָה ְצ ָבאוֹת ְבּ ִשׁלֹה | וְ ָשׁם
ָמ ָ
ָמים י ִ
ִמיּ ִ
ֹהנִ ים ַליהוָה (4) :וַיְ ִהי ַהיּוֹם וַיִּ ְז ַבּח
וּפנְ ָחס כּ ֲ
ְשׁנֵי ְבנֵי ֵע ִלי ָח ְפנִ י ִ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֶיה ְ
וּל ָכל ָבּנ ָ
יה ָמנוֹת(5) :
ָתן ִל ְפנִ נָּה ִא ְשׁתּוֹ ְ
ֶא ְל ָקנָה | וְ נ ַ
אָהב וַיהוָה ָסגַר
אַפּיִ ם | ִכּי ֶאת ַחנָּה ֵ
אַחת ָ
וּל ַחנָּה יִ ֵתּן ָמנָה ַ
ְ
ֲס ָתּה ָצ ָר ָתהּ גַּם ַכּ ַעס ַבּעֲבוּר ַה ְרּ ִע ָמהּ | ִכּי ָס ַגר
ַר ְח ָמהּ (6) :וְ ִכע ַ
ֲשׂה ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ִמ ֵדּי ֲעלֹ ָתהּ ְבּ ֵבית
יְ הוָה ְבּ ַעד ַר ְח ָמהּ (7) :וְ ֵכן ַיע ֶ
ֹאמר ָלהּ
ֹאכלַ (8) :ויּ ֶ
ַתּ ְב ֶכּה וְ לֹא ת ַ
יְ הוָה ֵכּן ַתּ ְכ ִע ֶסנָּה | ו ִ

ֵרע
ֹאכ ִלי וְ ָל ֶמה י ַ
ישׁהּ ַחנָּה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי וְ ָל ֶמה לֹא ת ְ
ֶא ְל ָקנָה ִא ָ
ַתּ ָקם ַחנָּה
ֲשׂ ָרה ָבּנִ ים (9) :ו ָ
ְל ָב ֵב ְך | ֲהלוֹא אָנֹ ִכי טוֹב ָל ְך ֵמע ָ
אָכ ָלה ְב ִשׁלֹה וְ ֲ
אַח ֵרי ְ
ֲ
אַח ֵרי ָשׁתֹה | וְ ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהן י ֵֹשׁב ַעל ַה ִכּ ֵסּא
ַתּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל
ָפשׁ | ו ִ
יכל יְ הוָה (10) :וְ ִהיא ָמ ַרת נ ֶ
ַעל ְמזוּזַת ֵה ַ
ֹאמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִאם
ֶדר ַותּ ַ
ַתּדֹּר נ ֶ
וּבכֹה ִת ְב ֶכּה (11) :ו ִ
יְ הוָה ָ
וּז ַכ ְר ַתּנִ י וְ לֹא ִת ְשׁ ַכּח ֶאת ֲא ָמ ֶת ָך
ָראֹה ִת ְר ֶאה ָבּעֳנִ י ֲא ָמ ֶת ָך ְ
ָשׁים | וּנְ ַת ִתּיו ַליהוָה ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו
ֶרע ֲאנ ִ
ָת ָתּה ַל ֲא ָמ ְת ָך ז ַ
וְ נ ַ
ֲלה ַעל רֹאשׁוֹ (12) :וְ ָהיָה ִכּי ִה ְר ְבּ ָתה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
וּמוֹרה לֹא ַיע ֶ
ָ
יה (13) :וְ ַחנָּה ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַעל
ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ֵע ִלי שׁ ֵֹמר ֶאת ִפּ ָ
ַח ְשׁ ֶב ָה ֵע ִלי
קוֹלהּ לֹא יִ ָשּׁ ֵמ ַע | ַויּ ְ
יה נָּעוֹת וְ ָ
ִל ָבּהּ ַרק ְשׂ ָפ ֶת ָ
ירי
יה ֵע ִלי ַעד ָמ ַתי ִתּ ְשׁ ַתּ ָכּ ִרין | ָה ִס ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ְל ִשׁכּ ָֹרהַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר לֹא ֲאדֹנִ י ִא ָשּׁה ְק ַשׁת
ַתּ ַען ַחנָּה ַותּ ֶ
ֵך ֵמ ָע ָליִ ְך (15) :ו ַ
ֶאת יֵינ ְ
ַפ ִשׁי ִל ְפנֵי
ָא ְשׁפּ ְֹך ֶאת נ ְ
יתי | ו ֶ
רוּח אָנ ִֹכי וְ יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר לֹא ָשׁ ִת ִ
ַ
יְ הוָה (16) :אַל ִתּ ֵתּן ֶאת ֲא ָמ ְת ָך ִל ְפנֵי ַבּת ְבּ ִליּ ַ
ָעל | ִכּי ֵמרֹב
ֹאמר ְל ִכי
ַען ֵע ִלי ַויּ ֶ
יחי וְ ַכ ְע ִסי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַעד ֵהנָּהַ (17) :ויּ ַ
ִשׂ ִ
ְל ָשׁלוֹם | וֵאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ֵתּן ֶאת ֵשׁ ָל ֵת ְך ֲא ֶשׁר ָשׁאַ ְל ְתּ ֵמ ִעמּוֹ:
ַתּ ֶל ְך ָה ִא ָשּׁה ְל ַד ְר ָכּהּ
ֶיך | ו ֵ
ֹאמר ִתּ ְמ ָצא ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
)ַ (18ותּ ֶ
ַשׁ ִכּמוּ ַבבּ ֶֹקר וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ֶיה לֹא ָהיוּ ָלהּ עוֹדַ (19) :ויּ ְ
וּפנ ָ
ֹאכל ָ
ַותּ ַ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּ ָ
ֵדע ֶא ְל ָקנָה ֶאת
יתם ָה ָר ָמ ָתה | ַויּ ַ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויּ ֻ
ַתּ ַהר
ָמים ו ַ
ַחנָּה ִא ְשׁתּוֹ וַיִּ ְז ְכּ ֶר ָה יְ הוָה (20) :וַיְ ִהי ִל ְת ֻקפוֹת ַהיּ ִ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ְשׁ ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן | ו ִ
ַחנָּה ו ֵ
מוּאל ִכּי ֵמיְ הוָה ְשׁ ִא ְל ִתּיו:
ֶבח
ַעל ָה ִאישׁ ֶא ְל ָקנָה וְ ָכל ֵבּיתוֹ | ִל ְזבּ ַֹח ַליהוָה ֶאת ז ַ
)ַ (21ויּ ַ
ישׁהּ
אָמ ָרה ְל ִא ָ
ָמים וְ ֶאת נִ ְדרוֹ (22) :וְ ַחנָּה לֹא ָע ָל ָתה | ִכּי ְ
ַהיּ ִ
ָשׁב ָשׁם ַעד
ַה ִבא ִֹתיו וְ נִ ְראָה ֶאת ְפּנֵי יְ ה ָוה וְ י ַ
ַער ו ֲ
ָמל ַהנּ ַ
ַעד יִ גּ ֵ
ֲשׂי ַהטּוֹב ְבּ ֵעינַיִ ְך ְשׁ ִבי
ישׁהּ ע ִ
ֹאמר ָלהּ ֶא ְל ָקנָה ִא ָ
עוֹלםַ (23) :ויּ ֶ
ָ
ַתּינֶק
ַתּ ֶשׁב ָה ִא ָשּׁה ו ֵ
ָקם יְ הוָה ֶאת ְדּ ָברוֹ | ו ֵ
אַך י ֵ
ָמ ֵל ְך אֹתוֹ ְ
ַעד גּ ְ
ֲלהוּ ִע ָמּהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ְגּ ָמ ַלתּוּ
ַתּע ֵ
ָמ ָלהּ אֹתוֹ (24) :ו ַ
ֶאת ְבּנָהּ ַעד ג ְ
ַתּ ִב ֵאהוּ ֵבית יְ הוָה
ֵבל יַיִ ן ו ְ
אַחת ֶק ַמח וְ נ ֶ
יפה ַ
ְבּ ָפ ִרים ְשׁל ָֹשׁה וְ ֵא ָ
ַער
ָביאוּ ֶאת ַהנּ ַ
ַער נ ַ
ִשׁלוֹ | וְ ַהנּ ַ
ָער (25) :וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ַה ָפּר | ַויּ ִ
ַפ ְשׁ ָך ֲאדֹנִ י | ֲאנִ י ָה ִא ָשּׁה
ֹאמר ִבּי ֲאדֹנִ י ֵחי נ ְ
ֶאל ֵע ִליַ (26) :ותּ ֶ
ַער ַהזֶּה
ַהנִּ ֶצּ ֶבת ִע ְמּ ָכה ָבּזֶה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָהֶ (27) :אל ַהנּ ַ
ִה ְת ַפּ ָלּ ְל ִתּי | וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ִלי ֶאת ְשׁ ֵא ָל ִתי ֲא ֶשׁר ָשׁ ְ
אַל ִתּי ֵמ ִעמּוֹ:
ָמים ֲא ֶשׁר ָהיָה הוּא
) (28וְ גַם אָנ ִֹכי ִה ְשׁ ִא ְל ִתּהוּ ַליהוָה ָכּל ַהיּ ִ
ָשׁאוּל ַליהוָה | ַויִּ ְשׁ ַתּחוּ ָשׁם ַליהוָה:
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ֹאמר ָע ַלץ ִל ִבּי ַבּיהוָה ָר ָמה ַק ְרנִ י ַבּיהוָה |
ַתּ ְת ַפּ ֵלּל ַחנָּה ַותּ ַ
)  (1ו ִ
ישׁוּע ֶת ָךֵ (2) :אין ָקדוֹשׁ ַכּיה ָוה
ָר ַחב ִפּי ַעל אוֹיְ ַבי ִכּי ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִבּ ָ
ִכּי ֵאין ִבּ ְל ֶתּ ָך | וְ ֵאין צוּר ֵכּאל ֵֹהינוּ (3) :אַל ַתּ ְרבּוּ ְת ַד ְבּרוּ ְגּב ָֹהה
יכם | ִכּי ֵאל ֵדּעוֹת יְ הוָה ולא ]וְ לוֹ קרי[
ֵצא ָע ָתק ִמ ִפּ ֶ
ְגב ָֹהה י ֵ
אָזרוּ ָחיִ ל:
ֲללוֹתֶ (4) :ק ֶשׁת ִגּבּ ִֹרים ַח ִתּים | וְ נִ ְכ ָשׁ ִלים ְ
נִ ְת ְכּנוּ ע ִ
ָל ָדה
ֲק ָרה י ְ
וּר ֵע ִבים ָח ֵדלּוּ | ַעד ע ָ
)ְ (5שׂ ֵב ִעים ַבּ ֶלּ ֶחם נִ ְשׂ ָכּרוּ ְ
מוֹריד
וּמ ַחיֶּה | ִ
ִשׁ ְב ָעה וְ ַר ַבּת ָבּנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה (6) :יְ הוָה ֵמ ִמית ְ
רוֹמם:
ֲשׁיר | ַמ ְשׁ ִפּיל אַף ְמ ֵ
וּמע ִ
מוֹרישׁ ַ
ָעל (7) :יְ הוָה ִ
ְשׁאוֹל ַויּ ַ
יבים
הוֹשׁיב ִעם נְ ִד ִ
ָרים ֶא ְביוֹן ְל ִ
אַשׁפֹּת י ִ
)ֵ (8מ ִקים ֵמ ָע ָפר ָדּל ֵמ ְ
יהם ֵתּ ֵבל:
ֲל ֶ
ָשׁת ע ֵ
ֻקי ֶא ֶרץ ַויּ ֶ
וְ ִכ ֵסּא ָכבוֹד יַנְ ִח ֵלם | ִכּי ַליהוָה ְמצ ֵ
)ַ (9ר ְג ֵלי חסידו ] ֲח ִס ָ
וּר ָשׁ ִעים ַבּח ֶֹשׁ ְך יִ ָדּמּוּ |
ידיו קרי[ יִ ְשׁמֹר ְ
יביו קרי[
ֵחתּוּ מריבו ] ְמ ִר ָ
ִכּי לֹא ְבכ ַֹח יִ ְג ַבּר ִאישׁ (10) :יְ הוָה י ַ
אָרץ | וְ יִ ֶתּן עֹז
אַפ ֵסי ֶ
ָדין ְ
ַר ֵעם יְ הוָה י ִ
עלו ] ָע ָליו קרי[ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם י ְ
ְל ַמ ְלכּוֹ וְ י ֵ
ָרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחוֹ:
ַער ָהיָה ְמ ָשׁ ֵרת ֶאת
ֵל ְך ֶא ְל ָקנָה ָה ָר ָמ ָתה ַעל ֵבּיתוֹ | וְ ַהנּ ַ
)ַ (11ויּ ֶ
ָדעוּ
ָעל | לֹא י ְ
וּבנֵי ֵע ִלי ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
יְ הוָה ֶאת ְפּנֵי ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהןְ (12) :
ֶבח
ֹהנִ ים ֶאת ָה ָעם | ָכּל ִאישׁ ז ֵֹב ַח ז ַ
וּמ ְשׁ ַפּט ַהכּ ֲ
ֶאת יְ הוָהִ (13) :
ַער ַהכּ ֵֹהן ְכּ ַב ֵשּׁל ַה ָבּ ָשׂר וְ ַה ַמּ ְז ֵלג ְשׁלֹשׁ ַה ִשּׁנַּיִ ם ְבּיָדוֹ(14) :
וּבא נ ַ
ָ
ֲלה
וְ ִה ָכּה ַב ִכּיּוֹר אוֹ ַבדּוּד אוֹ ַב ַקּ ַלּ ַחת אוֹ ַב ָפּרוּר כֹּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ַה ַמּ ְז ֵלג יִ ַקּח ַהכּ ֵֹהן בּוֹ | ָכּ ָכה ַיעֲשׂוּ ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָבּ ִאים ָשׁם
ַער ַהכּ ֵֹהן
וּבא נ ַ
ַק ִטרוּן ֶאת ַה ֵח ֶלב ָ
ְבּ ִשׁלֹה (15) :גַּם ְבּ ֶט ֶרם י ְ
אָמר ָל ִאישׁ ַהזּ ֵֹב ַח ְתּנָה ָב ָשׂר ִל ְצלוֹת ַלכּ ֵֹהן | וְ לֹא יִ ַקּח ִמ ְמּ ָך
וְ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִאישׁ ַק ֵטּר
ֻשּׁל ִכּי ִאם ָחיַ (16) :ויּ ֶ
ָבּ ָשׂר ְמב ָ
אָמר לו
ַפ ֶשׁ ָך | וְ ַ
ַק ִטירוּן ַכּיּוֹם ַה ֵח ֶלב וְ ַקח ְל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ְתּאַוֶּה נ ְ
יְ
ַתּ ִהי
]לֹא קרי[ ִכּי ַע ָתּה ִת ֵתּן וְ ִאם לֹא ָל ַק ְח ִתּי ְב ָח ְז ָקה (17) :ו ְ
ָשׁים
דוֹלה ְמאֹד ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה | ִכּי נִ ֲאצוּ ָה ֲאנ ִ
ַח ַטּאת ַהנְּ ָע ִרים ְגּ ָ
וּשׁ ֵ
ֵאת ִמנְ ַחת יְ הוָהְ (18) :
ַער
מוּאל ְמ ָשׁ ֵרת ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה | נ ַ
ֲשׂה לּוֹ ִאמּוֹ וְ ַה ַע ְל ָתה לוֹ
וּמ ִעיל ָקטֹן ַתּע ֶ
ָחגוּר ֵאפוֹד ָבּדְ (19) :
ֶבח ַה ָיּ ִמים:
ישׁהּ ִל ְזבּ ַֹח ֶאת ז ַ
ֲלוֹתהּ ֶאת ִא ָ
ימה | ַבּע ָ
ָמ ָ
ָמים י ִ
ִמיּ ִ
אָמר י ֵ
וּב ַר ְך ֵע ִלי ֶאת ֶא ְל ָקנָה וְ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ַ
ָשׂם יְ הוָה ְל ָך
)ֵ (20
ֶרע ִמן ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ַתּ ַחת ַה ְשּׁ ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ָשׁאַל ַליהוָה |
זַ

ַתּ ֶלד
ַתּ ַהר ו ֵ
וְ ָה ְלכוּ ִל ְמקֹמוִֹ (21) :כּי ָפ ַקד יְ הוָה ֶאת ַחנָּה ו ַ
מוּאל ִעם יְ הוָה:
ַער ְשׁ ֵ
וּשׁ ֵתּי ָבנוֹת | וַיִּ ְג ַדּל ַהנּ ַ
ְשׁל ָֹשׁה ָבנִ ים ְ
) (22וְ ֵע ִלי ז ֵ
ָקן ְמאֹד | וְ ָשׁ ַמע ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַיעֲשׂוּן ָבּנָיו ְל ָכל
ָשׁים ַהצּ ְֹבאוֹת ֶפּ ַתח א ֶֹהל
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְכּבוּן ֶאת ַהנּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ָל ָמּה ַתעֲשׂוּן ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ֲא ֶשׁר
מוֹעדַ (23) :ויּ ֶ
ֵ
יכם ָר ִעים ֵמ ֵאת ָכּל ָה ָעם ֵא ֶלּה (24) :אַל
אָנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַע ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
ֲב ִרים ַעם
טוֹבה ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַע ַמע ִ
ָבּנָי | ִכּי לוֹא ָ
וּפ ְללוֹ ֱאל ִֹהים וְ ִאם ַליהוָה
ֶח ָטא ִאישׁ ְל ִאישׁ ִ
יְ הוָהִ (25) :אם י ֱ
יהם ִכּי ָח ֵפץ
ֶח ָטא ִאישׁ ִמי יִ ְת ַפּ ֶלּל לוֹ | וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ְלקוֹל ֲא ִב ֶ
יֱ
ָדל וָטוֹב | גַּם ִעם
מוּאל ה ֵֹל ְך וְ ג ֵ
ַער ְשׁ ֵ
יתם (26) :וְ ַהנּ ַ
יְ הוָה ַל ֲה ִמ ָ
)ַ (27ו ָיּבֹא ִאישׁ ֱאל ִֹהים ֶאל ֵע ִלי |
ָשׁים:
יְ הוָה וְ גַם ִעם ֲאנ ִ
יך
אָב ָ
יתי ֶאל ֵבּית ִ
אָמר יְ הוָה ֲהנִ ְגלֹה נִ ְג ֵל ִ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
ַויּ ֶ
וּבחֹר אֹתוֹ ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵטי
יוֹתם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵבית ַפּ ְרעֹהָ (28) :
ִבּ ְה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִלי ְלכ ֵֹהן ַלעֲלוֹת ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ָל ֵשׂאת
יך ֶאת ָכּל ִא ֵשּׁי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(29) :
אָב ָ
ָא ְתּנָה ְל ֵבית ִ
ֵאפוֹד ְל ָפנָי | ו ֶ
ַתּ ַכ ֵבּד ֶאת
יתי ָמעוֹן | ו ְ
וּב ִמנְ ָח ִתי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָל ָמּה ִת ְבעֲטוּ ְבּ ִז ְב ִחי ְ
אשׁית ָכּל ִמנְ ַחת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַע ִמּי:
יא ֶכם ֵמ ֵר ִ
ֶיך ִמ ֶמּנִּ י ְל ַה ְב ִר ֲ
ָבּנ ָ
וּבית
ית ָך ֵ
אָמ ְר ִתּי ֵבּ ְ
)ָ (30ל ֵכן נְ ֻאם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָמוֹר ַ
ילה ִלּי ִכּי
עוֹלם | וְ ַע ָתּה נְ ֻאם יְ הוָה ָח ִל ָ
יך יִ ְת ַה ְלּכוּ ְל ָפנַי ַעד ָ
אָב ָ
ִ
ָד ְע ִתּי ֶאת
ָמים ָבּ ִאים וְ ג ַ
ֵקלּוִּ (31) :הנֵּה י ִ
ְמ ַכ ְבּ ַדי ֲא ַכ ֵבּד וּבֹזַי י ָ
ית ָך (32) :וְ ִה ַבּ ְט ָתּ
ָקן ְבּ ֵב ֶ
יך | ִמ ְהיוֹת ז ֵ
אָב ָ
ֲך וְ ֶאת ְזר ַֹע ֵבּית ִ
ְזרֹע ָ
ית ָך
ָקן ְבּ ֵב ְ
ֵיטיב ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא יִ ְהיֶה ז ֵ
ַצר ָמעוֹן ְבּכֹל ֲא ֶשׁר י ִ
אַכ ִרית ְל ָך ֵמ ִעם ִמ ְז ְבּ ִחי ְל ַכלּוֹת ֶאת
ָמים (33) :וְ ִאישׁ לֹא ְ
ָכּל ַהיּ ִ
ָשׁים:
ית ָך יָמוּתוּ ֲאנ ִ
ַפ ֶשׁ ָך | וְ ָכל ַמ ְר ִבּית ֵבּ ְ
ֶיך וְ ַל ֲא ִדיב ֶאת נ ְ
ֵעינ ָ
וּפינְ ָחס |
ֶיך ֶאל ָח ְפנִ י ִ
) (34וְ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ֲא ֶשׁר ָיבֹא ֶאל ְשׁנֵי ָבנ ָ
ֶא ָמן
ַה ִקימ ִֹתי ִלי כּ ֵֹהן נ ֱ
ֵיהם (35) :ו ֲ
ְבּיוֹם ֶא ָחד יָמוּתוּ ְשׁנ ֶ
ֶא ָמן וְ ִה ְת ַה ֵלּ ְך
יתי לוֹ ַבּיִ ת נ ֱ
וּבנִ ִ
ֲשׂה | ָ
ַפ ִשׁי ַיע ֶ
וּבנ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ִבי ְ
ית ָך יָבוֹא
נּוֹתר ְבּ ֵב ְ
ָמים (36) :וְ ָהיָה ָכּל ַה ָ
יחי ָכּל ַהיּ ִ
ִל ְפנֵי ְמ ִשׁ ִ
אָמר ְס ָפ ֵחנִ י נָא ֶאל
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ ַל ֲא ַ
גוֹרת ֶכּ ֶסף וְ ִכ ַכּר ָל ֶחם | וְ ַ
אַחת ַה ְכּ ֻהנּוֹת ֶל ֱאכֹל ַפּת ָל ֶחם:
ַ
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וּד ַבר יְ הוָה ָה ָיה
מוּאל ְמ ָשׁ ֵרת ֶאת יְ הוָה ִל ְפנֵי ֵע ִלי | ְ
ַער ְשׁ ֵ
) (1וְ ַהנּ ַ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ָחזוֹן נִ ְפ ָרץ (2) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַההוּא
ָקר ַבּיּ ִ
יָ
יוּכל
וְ ֵע ִלי שׁ ֵֹכב ִבּ ְמקֹמוֹ | ועינו ]וְ ֵעינָיו קרי[ ֵה ֵחלּוּ ֵכהוֹת לֹא ַ
יכל
מוּאל שׁ ֵֹכב | ְבּ ֵה ַ
וּשׁ ֵ
ִל ְראוֹת (3) :וְ נֵר ֱאל ִֹהים ֶט ֶרם יִ ְכ ֶבּה ְ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָשׁם ֲארוֹן ֱאלֹ ִהים:
ָרץ ֶאל ֵע ִלי
ֹאמר ִהנֵּנִ יַ (5) :ויּ ָ
מוּאל ַויּ ֶ
) (4וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
ֵל ְך
אתי שׁוּב ְשׁ ָכב | ַויּ ֶ
ֹאמר לֹא ָק ָר ִ
את ִלּי ַויּ ֶ
ֹאמר ִהנְ נִ י ִכּי ָק ָר ָ
ַויּ ֶ
ָקם ְשׁמוּ ֵאל
מוּאל ַויּ ָ
וַיִּ ְשׁ ָכּבַ (6) :ויּ ֶֹסף יְ הוָה ְקרֹא עוֹד ְשׁ ֵ
את ִלי | ַויּ ֶ
אתי
ֹאמר לֹא ָק ָר ִ
ֹאמר ִהנְ נִ י ִכּי ָק ָר ָ
ֵל ְך ֶאל ֵע ִלי ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ָלה
ָדע ֶאת יְ הוָה | וְ ֶט ֶרם יִ גּ ֶ
מוּאל ֶט ֶרם י ַ
וּשׁ ֵ
ְבנִ י שׁוּב ְשׁ ָכבְ (7) :
ָקם
מוּאל ַבּ ְשּׁ ִל ִשׁית ַויּ ָ
ֵא ָליו ְדּ ַבר יְ הוָהַ (8) :ויּ ֶֹסף יְ הוָה ְקרֹא ְשׁ ֵ
ֵל ְך ֶאל ֵע ִלי ַויֹּא ֶמר ִהנְ נִ י ִכּי ָק ָר ָ
ַויּ ֶ
ָבן ֵע ִלי ִכּי יְ הוָה
את ִלי | ַויּ ֶ
מוּאל ֵל ְך ְשׁ ָכב וְ ָהיָה ִאם יִ ְק ָרא
ֹאמר ֵע ִלי ִל ְשׁ ֵ
ָערַ (9) :ויּ ֶ
ק ֵֹרא ַלנּ ַ
מוּאל וַיִּ ְשׁ ַכּב
ֵל ְך ְשׁ ֵ
אָמ ְר ָתּ ַדּ ֵבּר יְ הוָה ִכּי שׁ ֵֹמ ַע ַע ְב ֶדּ ָך | ַויּ ֶ
יך וְ ַ
ֵא ֶל ָ
ַצּב וַיִּ ְק ָרא ְכ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם
ִבּ ְמקוֹמוַֹ (10) :ו ָיּבֹא יְ הוָה וַיִּ ְתי ַ
מוּאל ַדּ ֵבּר ִכּי שׁ ֵֹמ ַע ַע ְב ֶדּ ָך:
ֹאמר ְשׁ ֵ
מוּאל | ַויּ ֶ
מוּאל ְשׁ ֵ
ְשׁ ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
)ַ (11ויּ ֶ
מוּאל ִהנֵּה אָנ ִֹכי ע ֶֹשׂה ָד ָבר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל |
אָקים
אָזנָיוַ (12) :בּיּוֹם ַההוּא ִ
ֲא ֶשׁר ָכּל שׁ ְֹמעוֹ ְתּ ִצ ֶלּינָה ְשׁ ֵתּי ְ
ֶאל ֵע ִלי ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל ֵבּיתוֹ | ָה ֵחל וְ ַכ ֵלּה(13) :
ַד ִתּי לוֹ ִכּי שׁ ֵֹפט ֲאנִ י ֶאת ֵבּיתוֹ ַעד ָ
ָדע ִכּי
עוֹלם | ַבּעֲוֹן ֲא ֶשׁר י ַ
וְ ִהגּ ְ
ְמ ַק ְל ִלים ָל ֶהם ָבּנָיו וְ לֹא ִכ ָהה ָבּם (14) :וְ ָל ֵכן נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ֵבית
עוֹלם(15) :
וּב ִמנְ ָחה ַעד ָ
ֶבח ְ
ֵע ִלי | ִאם יִ ְת ַכּ ֵפּר עֲוֹן ֵבּית ֵע ִלי ְבּז ַ
מוּאל ַעד ַהבּ ֶֹקר וַיִּ ְפ ַתּח ֶאת ַדּ ְלתוֹת ֵבּית יְ הוָה |
וַיִּ ְשׁ ַכּב ְשׁ ֵ
ָרא ֵמ ַה ִגּיד ֶאת ַה ַמּ ְראָה ֶאל ֵע ִלי (16) :וַיִּ ְק ָרא ֵע ִלי
מוּאל י ֵ
וּשׁ ֵ
ְ
ֹאמר
ֹאמר ִהנֵּנִ יַ (17) :ויּ ֶ
מוּאל ְבּנִ י | ַויּ ֶ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ֶאת ְשׁמוּ ֵאל ַויּ ֶ
ֲשׂה ְלּ ָך
יך אַל נָא ְת ַכ ֵחד ִמ ֶמּנִּ י | כֹּה ַיע ֶ
ָמה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
יוֹסיף ִאם ְתּ ַכ ֵחד ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר ִמ ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
מוּאל ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים וְ לֹא ִכ ֵחד
יךַ (18) :ו ַיּגֶּד לוֹ ְשׁ ֵ
ֲשׂה:
ֹאמר יְ הוָה הוּא ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָו ַיע ֶ
ִמ ֶמּנּוּ | ַויּ ַ
מוּאל | וַיהוָה ָהיָה ִעמּוֹ וְ לֹא ִה ִפּיל ִמ ָכּל ְדּ ָב ָריו
) (19וַיִּ ְג ַדּל ְשׁ ֵ
ְ
ֶא ָמן
ֵדע ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָדּן וְ ַעד ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע | ִכּי נ ֱ
אָר ָצהַ (20) :ויּ ַ
ָביא ַליהוָהַ (21) :ויּ ֶֹסף יְ הוָה ְל ֵה ָראֹה ְב ִשׁלֹה | ִכּי
מוּאל ְלנ ִ
ְשׁ ֵ
מוּאל ְבּ ִשׁלוֹ ִבּ ְד ַבר יְ הוָה:
נִ ְג ָלה יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
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ֵצא יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְק ַראת
מוּאל ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֵ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר ְשׁ ֵ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָחנוּ
ַחנוּ ַעל ָה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶר ְ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַויּ ֲ
ַתּטֹּשׁ ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ַב ֲא ֵפקַ (2) :ויּ ַ
ַע ְרכוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִ
ֲר ָכה ַבּ ָשּׂ ֶדה ְכּאַ ְר ַבּ ַעת
וַיִּ ָנּגֶף יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים | ַויַּכּוּ ַב ַמּע ָ
ֹאמרוּ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ָל ִפים ִאישַׁ (3) :ו ָיּבֹא ָה ָעם ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְ
ָפנוּ יְ הוָה ַהיּוֹם ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים | נִ ְק ָחה ֵא ֵלינוּ ִמ ִשּׁלֹה
ָל ָמּה נְ ג ָ
ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה וְ ָיבֹא ְב ִק ְר ֵבּנוּ וְ י ִֹשׁ ֵענוּ ִמ ַכּף אֹיְ ֵבינוּ(4) :
וַיִּ ְשׁ ַלח ָה ָעם ִשׁלֹה וַיִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
ֻבים | וְ ָשׁם ְשׁנֵי ְבנֵי ֵע ִלי ִעם ֲארוֹן ְבּ ִרית ָה ֱאל ִֹהים
י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
וּפינְ ָחס (5) :וַיְ ִהי ְכּבוֹא ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ֶאל ַה ַמּ ֲח ֶנה
ָח ְפנִ י ִ
רוּעה ְגד ָ
ָרעוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ָ
ַויּ ִ
אָרץ (6) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ
ַתּהֹם ָה ֶ
וֹלה | ו ֵ
רוּעה
ֹאמרוּ ֶמה קוֹל ַה ְתּ ָ
רוּעה ַויּ ְ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת קוֹל ַה ְתּ ָ
ֵדעוּ ִכּי ֲארוֹן יְ הוָה ָבּא ֶאל
דוֹלה ַהזֹּאת ְבּ ַמ ֲחנֵה ָה ִע ְב ִרים | ַויּ ְ
ַה ְגּ ָ
אָמרוּ ָבּא ֱאל ִֹהים ֶאל
ַה ַמּ ֲחנֶה (7) :וַיִּ ְראוּ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִכּי ְ
ֹאמרוּ אוֹי ָלנוּ ִכּי לֹא ָהיְ ָתה ָכּזֹאת ֶא ְתמוֹל
ַה ַמּ ֲחנֶה | ַויּ ְ
ירים
אַדּ ִ
ילנוּ ִמיַּד ָה ֱאל ִֹהים ָה ִ
ַצּ ֵ
ִשׁ ְלשֹׁם (8) :אוֹי ָלנוּ ִמי י ִ
ָה ֵא ֶלּה | ֵא ֶלּה ֵהם ָה ֱאל ִֹהים ַה ַמּ ִכּים ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ָכל ַמ ָכּה
ָשׁים ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶפּן ַתּ ַע ְבדוּ
ַבּ ִמּ ְד ָבּרִ (9) :ה ְת ַח ְזּקוּ וִ ְהיוּ ַל ֲאנ ִ
ָשׁים וְ נִ ְל ַח ְמ ֶתּם(10) :
יתם ַל ֲאנ ִ
ָל ִע ְב ִרים ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָל ֶכם | וִ ְהיִ ֶ
ַתּ ִהי
וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ָנּגֶף יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּנֻסוּ ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו ו ְ
דוֹלה ְמאֹד | וַיִּ פֹּל ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ַר ְג ִלי(11) :
ַה ַמּ ָכּה ְגּ ָ
וּפינְ ָחס(12) :
וּשׁנֵי ְבנֵי ֵע ִלי ֵמתוּ ָח ְפנִ י ִ
ַארוֹן ֱאל ִֹהים נִ ְל ָקח | ְ
וֲ
וּמ ָדּיו
ֲר ָכה ַו ָיּבֹא ִשׁלֹה ַבּיּוֹם ַההוּא | ַ
ָמן ֵמ ַה ַמּע ָ
ָרץ ִאישׁ ִבּנְ י ִ
ַויּ ָ
ַא ָד ָמה ַעל רֹאשׁוַֹ (13) :ויָּבוֹא וְ ִהנֵּה ֵע ִלי י ֵֹשׁב ַעל
ֻעים ו ֲ
ְקר ִ
ַה ִכּ ֵסּא יך ]יַד קרי[ ֶדּ ֶר ְך ְמ ַצ ֶפּה ִכּי ָהיָה ִלבּוֹ ָח ֵרד ַעל ֲארוֹן
ַתּ ְז ַעק ָכּל ָה ִעיר(14) :
ָה ֱאל ִֹהים | וְ ָה ִאישׁ ָבּא ְל ַה ִגּיד ָבּ ִעיר ו ִ
ֹאמר ֶמה קוֹל ֶה ָהמוֹן ַהזֶּה |
וַיִּ ְשׁ ַמע ֵע ִלי ֶאת קוֹל ַה ְצּ ָע ָקה ַויּ ֶ
וּשׁמֹ ֶנה
וְ ָה ִאישׁ ִמ ַהר ַו ָיּבֹא ַו ַיּגֵּד ְל ֵע ִלי (15) :וְ ֵע ִלי ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ְ
ֹאמר ָה ִאישׁ ֶאל
ָשׁנָה | וְ ֵעינָיו ָק ָמה וְ לֹא יָכוֹל ִל ְראוֹתַ (16) :ויּ ֶ
ַס ִתּי ַהיּוֹם |
ֲר ָכה נ ְ
ַאנִ י ִמן ַה ַמּע ָ
ֲר ָכה ו ֲ
ֵע ִלי אָנ ִֹכי ַה ָבּא ִמן ַה ַמּע ָ
ֹאמר נָס
ַען ַה ְמ ַב ֵשּׂר ַויּ ֶ
ֹאמר ֶמה ָה ָיה ַה ָדּ ָבר ְבּנִ יַ (17) :ויּ ַ
ַויּ ֶ

דוֹלה ָהיְ ָתה ָב ָעם | וְ גַם ְשׁנֵי
ֵפה ְג ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וְ גַם ַמגּ ָ
ַארוֹן ָה ֱאל ִֹהים נִ ְל ָק ָחה:
וּפינְ ָחס ו ֲ
ֶיך ֵמתוּ ָח ְפנִ י ִ
ָבנ ָ
) (18וַיְ ִהי ְכּ ַה ְז ִכּירוֹ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים וַיִּ פֹּל ֵמ ַעל ַה ִכּ ֵסּא
ָקן ָה ִאישׁ
ַתּ ָשּׁ ֵבר ַמ ְפ ַר ְקתּוֹ ַו ָיּמֹת ִכּי ז ֵ
ֲאח ַֹרנִּ ית ְבּ ַעד יַד ַה ַשּׁ ַער ו ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה (19) :וְ ַכ ָלּתוֹ
וְ ָכ ֵבד | וְ הוּא ָשׁ ַפט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵא ֶשׁת ִפּינְ ָחס ָה ָרה ָל ַלת ו ִ
ַתּ ְשׁ ַמע ֶאת ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ֶאל ִה ָלּ ַקח ֲארוֹן
יה
ֶה ְפכוּ ָע ֶל ָ
ַתּ ֶלד ִכּי נ ֶ
ַתּ ְכ ַרע ו ֵ
ישׁהּ | ו ִ
יה וְ ִא ָ
וּמת ָח ִמ ָ
ָה ֱאל ִֹהים ֵ
יר ִאי
יה אַל ִתּ ְ
יהְ (20) :
ַתּ ַד ֵבּ ְרנָה ַהנִּ ָצּבוֹת ָע ֶל ָ
מוּתהּ ו ְ
וּכ ֵעת ָ
ִצ ֶר ָ
ַער
ַתּ ְק ָרא ַלנּ ַ
ָל ְד ְתּ | וְ לֹא ָענְ ָתה וְ לֹא ָשׁ ָתה ִל ָבּהּ (21) :ו ִ
ִכּי ֵבן י ָ
ָלה ָכבוֹד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | ֶאל ִה ָלּ ַקח ֲארוֹן
ִאי ָכבוֹד ֵלאמֹר גּ ָ
ָלה ָכבוֹד
יה וְ ִא ָ
ָה ֱאל ִֹהים וְ ֶאל ָח ִמ ָ
ֹאמר גּ ָ
ישׁהַּ (22) :ותּ ֶ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי נִ ְל ַקח ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים:
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וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָל ְקחוּ ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים | ַויְ ִב ֻאהוּ ֵמ ֶא ֶבן ָה ֵע ֶזר
) ְ (1
דּוֹדה (2) :וַיִּ ְקחוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ִ
אַשׁ ָ
ְ
ָביאוּ
דּוֹדים
אַשׁ ִ
ַשׁ ִכּמוּ ְ
ַצּיגוּ אֹתוֹ ֵא ֶצל ָדּגוֹןַ (3) :ויּ ְ
אֹתוֹ ֵבּית ָדּגוֹן | ַויּ ִ
אַר ָצה ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה | וַיִּ ְקחוּ
ִמ ָמּ ֳח ָרת וְ ִהנֵּה ָדגוֹן נ ֵֹפל ְל ָפנָיו ְ
ֶאת ָדּגוֹן ַויּ ִ
ַשׁ ִכּמוּ ַבבּ ֶֹקר ִמ ָמּ ֳח ָרת
ָשׁבוּ אֹתוֹ ִל ְמקוֹמוַֹ (4) :ויּ ְ
אַר ָצה ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה | וְ רֹאשׁ ָדּגוֹן
וְ ִהנֵּה ָדגוֹן נ ֵֹפל ְל ָפנָיו ְ
ָדיו ְכּרֻתוֹת ֶאל ַה ִמּ ְפ ָתּן ַרק ָדּגוֹן נִ ְשׁאַר ָע ָליו(5) :
וּשׁ ֵתּי ַכּפּוֹת י ָ
ְ
ֹהנֵי ָדגוֹן וְ ָכל ַה ָבּ ִאים ֵבּית ָדּגוֹן ַעל ִמ ְפ ַתּן
ַעל ֵכּן לֹא יִ ְד ְרכוּ כ ֲ
ַתּ ְכ ַבּד יַד יְ הוָה ֶאל
אַשׁדּוֹד | ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (6) :ו ִ
ָדּגוֹן ְבּ ְ
ַך א ָֹתם בעפלים ] ַבּ ְטּח ִֹרים קרי[ ֶאת
דּוֹדים וַיְ ִשׁ ֵמּם | ַויּ ְ
אַשׁ ִ
ָה ְ
אָמרוּ
אַשׁדּוֹד ִכּי ֵכן | וְ ְ
יה (7) :וַיִּ ְראוּ אַנְ ֵשׁי ְ
בוּל ָ
אַשׁדּוֹד וְ ֶאת ְגּ ֶ
ְ
ֵשׁב ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִע ָמּנוּ ִכּי ָק ְשׁ ָתה יָדוֹ ָע ֵלינוּ וְ ַעל
לֹא י ֵ
ַאַספוּ ֶאת ָכּל ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים
ָדּגוֹן ֱאל ֵֹהינוּ (8) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ַויּ ְ
ֹאמרוּ גַּת
ֲשׂה ַל ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ֹאמרוּ ַמה ַנּע ֶ
יהם ַויּ ְ
ֲא ֵל ֶ
ַסּבּוּ ֶאת ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל(9) :
יִ סֹּב ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֵ
ַתּ ִהי יַד יְ הוָה ָבּ ִעיר ְמ ָ
אַח ֵרי ֵה ַסבּוּ אֹתוֹ ו ְ
וֹלה
הוּמה ְגּד ָ
וַיְ ִהי ֲ
ַך ֶאת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל | וַיִּ ָשּׂ ְתרוּ ָל ֶהם
ְמאֹד ַויּ ְ
עפלים ] ְטח ִֹרים קרי[ (10) :וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים
ֶע ְקרוֹן | וַיְ ִהי ְכּבוֹא ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶע ְקרוֹן וַיִּ ְזעֲקוּ ָה ֶע ְקרֹנִ ים

יתנִ י וְ ֶאת
ֵלאמֹר ֵה ַסבּוּ ֵא ַלי ֶאת ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲה ִמ ֵ
אמרוּ
ַאַספוּ ֶאת ָכּל ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויֹּ ְ
ַע ִמּי (11) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ַויּ ְ
ַשׁ ְלּחוּ ֶאת ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָישֹׁב ִל ְמקֹמוֹ וְ לֹא ָי ִמית א ִֹתי
הוּמת ָמוֶת ְבּ ָכל ָה ִעיר ָכּ ְב ָדה ְמאֹד ַיד
וְ ֶאת ַע ִמּי | ִכּי ָהיְ ָתה ְמ ַ
ָשׁים ֲא ֶשׁר לֹא ֵמתוּ ֻהכּוּ בעפלים
ָה ֱאל ִֹהים ָשׁם (12) :וְ ָה ֲאנ ִ
ַתּ ַעל ַשׁוְ ַעת ָה ִעיר ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
] ַבּ ְטּח ִֹרים קרי[ | ו ַ
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) (1וַיְ ִהי ֲארוֹן יְ הוָה ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים(2) :
ֲשׂה ַל ֲארוֹן
ֹהנִ ים וְ ַלקּ ְֹס ִמים ֵלאמֹר ַמה ַנּע ֶ
וַיִּ ְק ְראוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַלכּ ֲ
ִ
יְ הוָה |
ֹאמרוּ ִאם
הוֹדעֻנוּ ַבּ ֶמּה נְ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ִל ְמקוֹמוַֹ (3) :ויּ ְ
יקם ִכּי
ְמ ַשׁ ְלּ ִחים ֶאת ֲארוֹן ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אַל ְתּ ַשׁ ְלּחוּ אֹתוֹ ֵר ָ
נוֹדע ָל ֶכם ָל ָמּה לֹא ָתסוּר
אָשׁם | אָז ֵתּ ָר ְפאוּ וְ ַ
ָה ֵשׁב ָתּ ִשׁיבוּ לוֹ ָ
אָשׁם ֲא ֶשׁר נ ִ
ָשׁיב לוֹ ַויֹּא ְמרוּ
ֹאמרוּ ָמה ָה ָ
יָדוֹ ִמ ֶכּםַ (4) :ויּ ְ
ַח ִמ ָשּׁה
ָהב ו ֲ
ִמ ְס ַפּר ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֲח ִמ ָשּׁה עפלי ] ְטח ֵֹרי קרי[ ז ָ
יתם
ֲשׂ ֶ
ֵיכםַ (5) :וע ִ
וּל ַס ְרנ ֶ
ֻלּם ְ
אַחת ְלכ ָ
ֵפה ַ
ָהב | ִכּי ַמגּ ָ
ַע ְכ ְבּ ֵרי ז ָ
יתם
יכם ַה ַמּ ְשׁ ִח ִ
יכם קרי[ וְ ַצ ְל ֵמי ַע ְכ ְבּ ֵר ֶ
ַצ ְל ֵמי עפליכם ] ְטח ֵֹר ֶ
ָקל ֶאת יָדוֹ
אוּלי י ֵ
אָרץ וּנְ ַת ֶתּם ֵלאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּבוֹד | ַ
ֶאת ָה ֶ
אַר ְצ ֶכם (6) :וְ ָל ָמּה ְת ַכ ְבּדוּ ֶאת
וּמ ַעל ְ
יכם ֵ
וּמ ַעל ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֵ
ֲל ֶ
ֵמע ֵ
וּפ ְרעֹה ֶאת ִל ָבּם | ֲהלוֹא ַכּ ֲא ֶשׁר
ְל ַב ְב ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ְבּדוּ ִמ ְצ ַריִ ם ַ
ָלה
ֵלכוּ (7) :וְ ַע ָתּה ְקחוּ ַועֲשׂוּ ֲעג ָ
ִה ְת ַע ֵלּל ָבּ ֶהם וַיְ ַשׁ ְלּחוּם ַויּ ֵ
ֲלי ֶהם עֹל |
ֲח ָד ָשׁה ֶא ָחת ְ
וּשׁ ֵתּי ָפרוֹת ָעלוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה ע ֵ
יהם
אַח ֵר ֶ
ֵיהם ֵמ ֲ
ַה ֵשׁיב ֶֹתם ְבּנ ֶ
ָלה ו ֲ
ַא ַס ְר ֶתּם ֶאת ַה ָפּרוֹת ָבּ ֲעג ָ
וֲ
ָלה
וּל ַק ְח ֶתּם ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה וּנְ ַת ֶתּם אֹתוֹ ֶאל ָה ֲעג ָ
ַה ָבּיְ ָתהְ (8) :
אַרגַּז ִמ ִצּדּוֹ |
אָשׁם ָתּ ִשׂימוּ ָב ְ
וְ ֵאת ְכּ ֵלי ַהזּ ָ
ָהב ֲא ֶשׁר ֲה ֵשׁב ֶֹתם לוֹ ָ
ֲלה ֵבּית
יתם ִאם ֶדּ ֶר ְך ְגּבוּלוֹ ַיע ֶ
וּר ִא ֶ
וְ ִשׁ ַלּ ְח ֶתּם אֹתוֹ וְ ָה ָל ְךְ (9) :
ֶשׁ ֶמשׁ הוּא ָע ָשׂה ָלנוּ ֶאת ָה ָר ָעה ַה ְגּ ָ
דוֹלה ַהזֹּאת | וְ ִאם לֹא
ָד ְענוּ ִכּי לֹא יָדוֹ נ ְָג ָעה ָבּנוּ ִמ ְק ֶרה הוּא ָהיָה ָלנוַּ (10) :ו ַיּעֲשׂוּ
וְ י ַ
ָלה | וְ ֶאת
ַאַסרוּם ָבּ ֲעג ָ
ָשׁים ֵכּן וַיִּ ְקחוּ ְשׁ ֵתּי ָפרוֹת ָעלוֹת ַויּ ְ
ָה ֲאנ ִ
ָשׂמוּ ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ֶאל ָה ֲעג ָ
ְבּנ ֶ
ָלה |
ֵיהם ָכּלוּ ַב ָבּיִ תַ (11) :ויּ ִ
יהם(12) :
ָהב וְ ֵאת ַצ ְל ֵמי ְטח ֵֹר ֶ
אַרגַּז וְ ֵאת ַע ְכ ְבּ ֵרי ַהזּ ָ
וְ ֵאת ָה ְ
אַחת ָה ְלכוּ
וַיִּ ַשּׁ ְרנָה ַה ָפּרוֹת ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַעל ֶדּ ֶר ְך ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ ִבּ ְמ ִס ָלּה ַ
וּשׂמֹאול | וְ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ה ְֹל ִכים
ָהל ְֹך וְ גָעוֹ וְ לֹא ָסרוּ י ִ
ָמין ְ

וּבית ֶשׁ ֶמשׁ ק ְֹצ ִרים ְק ִציר
יהם ַעד ְגּבוּל ֵבּית ָשׁ ֶמשֵׁ (13) :
אַח ֵר ֶ
ֲ
ֵיהם וַיִּ ְראוּ ֶאת ָהאָרוֹן וַיִּ ְשׂ ְמחוּ
ִח ִטּים ָבּ ֵע ֶמק | וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ֵעינ ֶ
ָלה ָבּאָה ֶאל ְשׂ ֵדה יְ ֻ
ִל ְראוֹת (14) :וְ ָה ֲעג ָ
הוֹשׁ ַע ֵבּית ַה ִשּׁ ְמ ִשׁי
ָלה וְ ֶאת
ֲצי ָה ֲעג ָ
דוֹלה | וַיְ ַב ְקּעוּ ֶאת ע ֵ
ַתּ ֲעמֹד ָשׁם וְ ָשׁם ֶא ֶבן ְגּ ָ
וַ
הוֹרידוּ ֶאת
ִ
) (15וְ ַה ְלוִ יִּ ם
ַה ָפּרוֹת ֶהעֱלוּ ע ָֹלה ַליהוָה:
אַרגַּז ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֲא ֶשׁר בּוֹ ְכ ֵלי ז ָ
ֲארוֹן יְ הוָה וְ ֶאת ָה ְ
ָשׂמוּ
ָהב ַויּ ִ
דוֹלה | וְ אַנְ ֵשׁי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ֶהעֱלוּ עֹלוֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ
ֶאל ָה ֶא ֶבן ַה ְגּ ָ
ַח ִמ ָשּׁה ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָראוּ |
ְז ָב ִחים ַבּיּוֹם ַההוּא ַליהוָה (16) :ו ֲ
ָהב ֲא ֶשׁר
) (17וְ ֵא ֶלּה ְטח ֵֹרי ַהזּ ָ
ָשׁבוּ ֶע ְקרוֹן ַבּיּוֹם ַההוּא:
ַויּ ֻ
אַשׁדּוֹד ֶא ָחד ְל ַעזָּה ֶא ָחד
אָשׁם ַליהוָה | ְל ְ
ֵה ִשׁיבוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָ
ָהב
אַשׁ ְקלוֹן ֶא ָחד ְלגַת ֶא ָחד ְל ֶע ְקרוֹן ֶא ָחד (18) :וְ ַע ְכ ְבּ ֵרי ַהזּ ָ
ְל ְ
ִמ ְס ַפּר ָכּל ָע ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַל ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ְסּ ָרנִ ים ֵמ ִעיר ִמ ְב ָצר וְ ַעד
יה ֵאת ֲארוֹן
דוֹלה ֲא ֶשׁר ִהנִּ יחוּ ָע ֶל ָ
אָבל ַה ְגּ ָ
כּ ֶֹפר ַה ְפּ ָר ִזי | וְ ַעד ֵ
ַך
הוֹשׁ ַע ֵבּית ַה ִשּׁ ְמ ִשׁיַ (19) :ויּ ְ
יְ הוָה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ִבּ ְשׂ ֵדה יְ ֻ
ַך ָבּ ָעם ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ
ְבּאַנְ ֵשׁי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ִכּי ָראוּ ַבּ ֲארוֹן יְ הוָה ַויּ ְ
אַבּלוּ ָה ָעם ִכּי ִה ָכּה יְ הוָה ָבּ ָעם ַמ ָכּה
ֲח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף ִאישׁ | וַיִּ ְת ְ
ְג ָ
יוּכל ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי
ֹאמרוּ אַנְ ֵשׁי ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ִמי ַ
דוֹלהַ (20) :ויּ ְ
ֲלה ֵמ ָע ֵלינוּ(21) :
יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה | וְ ֶאל ִמי ַיע ֶ
יוֹשׁ ֵבי ִק ְריַת יְ ָע ִרים ֵלאמֹר | ֵה ִשׁבוּ
אָכים ֶאל ְ
וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ַמ ְל ִ
יכם:
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ְרדוּ ַהעֲלוּ אֹתוֹ ֲא ֵל ֶ
1 Samuel Chapter 7
ָבאוּ
)ַ (1ו ָיּבֹאוּ אַנְ ֵשׁי ִק ְריַת יְ ָע ִרים ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ַויּ ִ
אֹתוֹ ֶאל ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ָדב ַבּ ִגּ ְב ָעה | וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ ִק ְדּשׁוּ ִל ְשׁמֹר
ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה:
ָמים ַויִּ ְהיוּ
) (2וַיְ ִהי ִמיּוֹם ֶשׁ ֶבת ָהאָרוֹן ְבּ ִק ְריַת יְ ָע ִרים וַיִּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
) (3
אַח ֵרי יְ הוָה:
ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה | וַיִּ נָּהוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
מוּאל ֶאל ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִאם ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
תּוֹכ ֶכם
ֵכר ִמ ְ
אַתּם ָשׁ ִבים ֶאל יְ הוָה ָה ִסירוּ ֶאת ֱאלֹ ֵהי ַהנּ ָ
ֶ
ַצּל
וְ ָה ַע ְשׁ ָתּרוֹת | וְ ָה ִכינוּ ְל ַב ְב ֶכם ֶאל יְ הוָה וְ ִע ְבדֻהוּ ְל ַבדּוֹ וְ י ֵ
ָסירוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ְבּ ָע ִלים
ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (4) :ויּ ִ
ַע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ְל ַבדּוֹ:
וְ ֶאת ָה ַע ְשׁ ָתּרֹת | ַויּ ַ

מוּאל ִק ְבצוּ ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה | וְ ֶא ְת ַפּ ֵלּל
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (5ויּ ֶ
ַבּ ַע ְד ֶכם ֶאל יְ הוָה (6) :וַיִּ ָקּ ְבצוּ ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה וַיִּ ְשׁ ֲאבוּ ַמיִ ם ַויִּ ְשׁ ְפּכוּ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויָּצוּמוּ ַבּיּוֹם ַההוּא ַויּ ְ
ֹאמרוּ ָשׁם ָח ָטאנוּ ַליהוָה |
וּאל ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְצ ָפּה (7) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
וַיִּ ְשׁפֹּט ְשׁמ ֵ
ִכּי ִה ְת ַק ְבּצוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה ַו ַיּעֲלוּ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאל
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְראוּ ִמ ְפּנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים(8) :
מוּאל אַל ַתּ ֲח ֵרשׁ ִמ ֶמּנּוּ ִמ ְזּעֹק ֶאל
ֹאמרוּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ְשׁ ֵ
ַויּ ְ
מוּאל ְט ֵלה
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | וְ י ִֹשׁ ֵענוּ ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (9) :וַיִּ ַקּח ְשׁ ֵ
עוֹלה ָכּ ִליל ַליהוָה | וַיִּ ְז ַעק
ֲלהוּ קרי[ ָ
ָח ָלב ֶא ָחד ויעלה ] ַו ַיּע ֵ
מוּאל
מוּאל ֶאל יְ הוָה ְבּ ַעד יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּ ֲענֵהוּ יְ הוָה (10) :וַיְ ִהי ְשׁ ֵ
ְשׁ ֵ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים נִ ְגּשׁוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
ַר ֵעם
עוֹלה ְ
ֲלה ָה ָ
ַמע ֶ
יְ הוָה ְבּקוֹל גָּדוֹל ַבּיּוֹם ַההוּא ַעל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיְ ֻה ֵמּם וַיִּ ָנּ ְגפוּ ִל ְפנֵי
ֵצאוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ַה ִמּ ְצ ָפּה וַיִּ ְר ְדּפוּ ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (11) :ויּ ְ
מוּאל ֶא ֶבן
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויַּכּוּם ַעד ִמ ַתּ ַחת ְל ֵבית ָכּר (12) :וַיִּ ַקּח ְשׁ ֵ
וּבין ַה ֵשּׁן וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁ ָמהּ ֶא ֶבן ָה ָעזֶר
ָשׂם ֵבּין ַה ִמּ ְצ ָפּה ֵ
אַחת ַויּ ֶ
ַ
ָרנוּ יְ ה ָוה (13) :וַיִּ ָכּנְ עוּ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ לֹא
ֹאמר ַעד ֵהנָּה ֲעז ָ
| ַויּ ַ
ַתּ ִהי יַד יְ הוָה ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים כֹּל
ָספוּ עוֹד ָלבוֹא ִבּ ְגבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ְ
יְ
ַתּשׁ ְֹבנָה ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָל ְקחוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
מוּאל (14) :ו ָ
יְ ֵמי ְשׁ ֵ
בוּלן ִה ִצּיל
ֵמ ֵאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶע ְקרוֹן וְ ַעד גַּת וְ ֶאת ְגּ ָ
וּבין ָה ֱאמ ִֹרי:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | וַיְ ִהי ָשׁלוֹם ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
מוּאל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּל יְ ֵמי ַחיָּיו (16) :וְ ָה ַל ְך ִמ ֵדּי
) (15וַיִּ ְשׁפֹּט ְשׁ ֵ
ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְ ָס ַבב ֵבּית ֵאל וְ ַה ִגּ ְלגָּל וְ ַה ִמּ ְצ ָפּה | וְ ָשׁ ַפט ֶאת
וּת ֻשׁ ָבתוֹ ָה ָר ָמ ָתה ִכּי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ַה ְמּקוֹמוֹת ָה ֵא ֶלּהְ (17) :
ָשׁם ֵבּיתוֹ וְ ָשׁם ָשׁ ָפט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה:
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ָשׂם ֶאת ָבּנָיו שׁ ְֹפ ִטים
מוּאל | ַויּ ֶ
ָקן ְשׁ ֵ
) (1וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ז ֵ
יוֹאל וְ ֵשׁם ִמ ְשׁנֵהוּ ֲא ִביָּה |
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וַיְ ִהי ֶשׁם ְבּנוֹ ַה ְבּכוֹר ֵ
שׁ ְֹפ ִטים ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע (3) :וְ לֹא ָה ְלכוּ ָבנָיו בדרכו ] ִבּ ְד ָר ָכיו קרי[
אַח ֵרי ַה ָבּ ַצע | וַיִּ ְקחוּ שׁ ַֹחד ַויַּטּוּ ִמ ְשׁ ָפּט:
וַיִּ טּוּ ֲ
מוּאל ָה ָר ָמ ָתה:
) (4וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ כֹּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ְשׁ ֵ
וּבנ ָ
ָקנְ ָתּ ָ
אַתּה ז ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה ָ
יך |
ֶיך לֹא ָה ְלכוּ ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
)ַ (5ויּ ְ
ֵרע ַה ָדּ ָבר
ימה ָלּנוּ ֶמ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ ְכּ ָכל ַהגּוֹיִ םַ (6) :ויּ ַ
ַע ָתּה ִשׂ ָ

מוּאל ַכּ ֲא ֶשׁר אָ ְמרוּ ְתּנָה ָלּנוּ ֶמ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ | וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל
ְבּ ֵעינֵי ְשׁ ֵ
מוּאל ֶאל יְ הוָה:
ְשׁ ֵ
מוּאל ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ָה ָעם ְלכֹל ֲא ֶשׁר
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
)ַ (7ויּ ֶ
יך | ִכּי לֹא א ְֹת ָך ָמאָסוּ ִכּי א ִֹתי ָמ ֲאסוּ ִמ ְמּל ְֹך
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
י ְ
ֲשׂים ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ִמיּוֹם ַה ֲעל ִֹתי א ָֹתם
יהםְ (8) :כּ ָכל ַה ַמּע ִ
ֲל ֶ
עֵ
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | ֵכּן
ַע ְזבֻנִ י ַויּ ַ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ַויּ ַ
אַך ִכּי ָה ֵעד ָתּ ִעיד
קוֹלם | ְ
ֵה ָמּה ע ִֹשׂים גַּם ָל ְך (9) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ְבּ ָ
יהם(10) :
ֲל ֶ
ַד ָתּ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ַפּט ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר יִ ְמל ְֹך ע ֵ
ָבּ ֶהם וְ ִהגּ ְ
ֹא ִלים ֵמ ִאתּוֹ
מוּאל ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה | ֶאל ָה ָעם ַהשּׁ ֲ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
ֹאמר זֶה יִ ְהיֶה ִמ ְשׁ ַפּט ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר יִ ְמל ְֹך
)ַ (11ויּ ֶ
ֶמ ֶל ְך:
וּב ָפ ָר ָשׁיו וְ ָרצוּ
ֵיכם יִ ָקּח וְ ָשׂם לוֹ ְבּ ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ ְ
יכם | ֶאת ְבּנ ֶ
ֲל ֶ
עֵ
ִל ְפנֵי ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ (12) :וְ ָלשׂוּם לוֹ ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי ֲח ִמ ִשּׁים |
וּכ ֵלי
וְ ַל ֲחרֹשׁ ֲח ִרישׁוֹ וְ ִל ְקצֹר ְק ִצירוֹ וְ ַלעֲשׂוֹת ְכּ ֵלי ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ְ
וּל ַט ָבּחוֹת ְ
נוֹת ֶ
ִר ְכבּוֹ (13) :וְ ֶאת ְבּ ֵ
וּלאֹפוֹת:
יכם יִ ָקּח | ְל ַר ָקּחוֹת ְ
טּוֹבים יִ ָקּח |
יכם ַה ִ
ֵית ֶ
יכם וְ ז ֵ
יכם וְ ֶאת ַכּ ְר ֵמ ֶ
דוֹת ֶ
) (14וְ ֶאת ְשׂ ֵ
יסיו
ָתן ְל ָס ִר ָ
ַעשֹׂר | וְ נ ַ
יכם י ְ
יכם וְ ַכ ְר ֵמ ֶ
ַר ֵע ֶ
ֲב ָדיו (15) :וְ ז ְ
ָתן ַלע ָ
וְ נ ַ
חוֹת ֶ
יכם וְ ֶאת ִשׁ ְפ ֵ
וְ ַלע ָ
יכם
יכם וְ ֶאת ַבּחוּ ֵר ֶ
ֲב ָדיו (16) :וְ ֶאת ַע ְב ֵד ֶ
אכתּוֹ (17) :צֹאנְ ֶכם
יכם יִ ָקּח | וְ ָע ָשׂה ִל ְמ ַל ְ
מוֹר ֶ
טּוֹבים וְ ֶאת ֲח ֵ
ַה ִ
וּז ַע ְק ֶתּם ַבּיּוֹם ַההוּא
ֲב ִדיםְ (18) :
אַתּם ִתּ ְהיוּ לוֹ ַלע ָ
ַעשֹׂר | וְ ֶ
יְ
ִמ ִלּ ְפנֵי ַמ ְל ְכּ ֶכם ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ֶתּם ָל ֶכם | וְ לֹא ַי ֲענֶה יְ הוָה ֶא ְת ֶכם
ֹאמרוּ
מוּאל | ַויּ ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא (19) :וַיְ ָמ ֲאנוּ ָה ָעם ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל ְשׁ ֵ
ַחנוּ ְכּ ָכל
לֹּא ִכּי ִאם ֶמ ֶל ְך יִ ְהיֶה ָע ֵלינוּ (20) :וְ ָהיִ ינוּ גַם ֲאנ ְ
ָצא ְל ָפנֵינוּ וְ נִ ְל ַחם ֶאת ִמ ְל ֲחמֹ ֵתנוּ:
וּשׁ ָפ ָטנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ וְ י ָ
ַהגּוֹיִ ם | ְ
מוּאל ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם | וַיְ ַד ְבּ ֵרם ְבּאָ ְזנֵי יְ הוָה:
) (21וַיִּ ְשׁ ַמע ְשׁ ֵ
קוֹלם וְ ִה ְמ ַל ְכ ָתּ ָל ֶהם
מוּאל ְשׁ ַמע ְבּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
)ַ (22ויּ ֶ
מוּאל ֶאל אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלכוּ ִאישׁ ְל ִעירוֹ:
ֹאמר ְשׁ ֵ
ֶמ ֶל ְך | ַויּ ֶ
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וּשׁמוֹ ִקישׁ ֶבּן ֲא ִבי ֵאל
ָמין קרי[ ְ
) (1וַיְ ִהי ִאישׁ מבן ימין ] ִמ ִבּנְ י ִ
כוֹרת ֶבּן ֲא ִפ ַ
ֶבּן ְצרוֹר ֶבּן ְבּ ַ
יח ֶבּן ִאישׁ יְ ִמינִ י | ִגּבּוֹר ָחיִ ל (2) :וְ לוֹ
וּשׁמוֹ ָשׁאוּל ָבּחוּר וָטוֹב וְ ֵאין ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל טוֹב
ָהיָה ֵבן ְ
ֹאב ְדנָה
ָמ ְע ָלה ָגּב ַֹהּ ִמ ָכּל ָה ָעםַ (3) :ותּ ַ
ִמ ֶמּנּוּ | ִמ ִשּׁ ְכמוֹ ו ַ
ֹאמר ִקישׁ ֶאל ָשׁאוּל ְבּנוֹ ַקח נָא
ָה ֲאתֹנוֹת ְל ִקישׁ ֲא ִבי ָשׁאוּל | ַויּ ֶ

אַחד ֵמ ַהנְּ ָע ִרים וְ קוּם ֵל ְך ַבּ ֵקּשׁ ֶאת ָה ֲאתֹנֹת(4) :
ִא ְתּ ָך ֶאת ַ
ַע ְברוּ
ַו ַיּ ֲעבֹר ְבּ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ַו ַיּ ֲעבֹר ְבּ ֶא ֶרץ ָשׁ ִל ָשׁה וְ לֹא ָמ ָצאוּ | ַויּ ַ
ְב ֶא ֶרץ ַשׁע ִ
ֲלים וָאַיִ ן ַו ַיּ ֲעבֹר ְבּ ֶא ֶרץ יְ ִמינִ י וְ לֹא ָמ ָצאוֵּ (5) :ה ָמּה
ָשׁוּבה | ֶפּן
אָמר ְל ַנעֲרוֹ ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ְל ָכה וְ נ ָ
ָבּאוּ ְבּ ֶא ֶרץ צוּף וְ ָשׁאוּל ַ
ֹאמר לוֹ ִהנֵּה נָא ִאישׁ
אָבי ִמן ָה ֲאתֹנוֹת וְ ָדאַג ָלנוַּ (6) :ויּ ֶ
ֶח ַדּל ִ
יְ
ֱאל ִֹהים ָבּ ִעיר ַהזֹּאת וְ ָה ִאישׁ נִ ְכ ָבּד כֹּל ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר בּוֹא יָבוֹא |
יה:
אוּלי י ִַגּיד ָלנוּ ֶאת ַדּ ְר ֵכּנוּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכנוּ ָע ֶל ָ
ֲכה ָשּׁם ַ
ַע ָתּה ֵנל ָ
ָביא ָל ִאישׁ ִכּי ַה ֶלּ ֶחם
וּמה נּ ִ
ֵל ְך ַ
ֹאמר ָשׁאוּל ְל ַנעֲרוֹ וְ ִהנֵּה נ ֵ
)ַ (7ויּ ֶ
שׁוּרה ֵאין ְל ָה ִביא ְל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ָמה ִא ָתּנוּ:
וּת ָ
אָזַל ִמ ֵכּ ֵלינוּ ְ
ָדי ֶר ַבע
ֹאמר ִהנֵּה נִ ְמ ָצא ְבי ִ
ַער ַלעֲנוֹת ֶאת ָשׁאוּל ַויּ ֶ
)ַ (8ויּ ֶֹסף ַהנּ ַ
ָת ִתּי ְל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים וְ ִה ִגּיד ָלנוּ ֶאת ַדּ ְר ֵכּנוּ(9) :
ֶשׁ ֶקל ָכּ ֶסף | וְ נ ַ
אָמר ָה ִאישׁ ְבּ ֶל ְכתּוֹ ִל ְדרוֹשׁ ֱאל ִֹהים ְלכוּ
ְל ָפנִ ים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ַ
ָביא ַהיּוֹם יִ ָקּ ֵרא ְל ָפנִ ים ָהר ֶֹאה(10) :
ֵל ָכה ַעד ָהר ֶֹאה | ִכּי ַלנּ ִ
וְ נ ְ
ֵלכוּ ֶאל ָה ִעיר
ֵל ָכה | ַויּ ְ
ֹאמר ָשׁאוּל ְל ַנעֲרוֹ טוֹב ְדּ ָב ְר ָך ְל ָכה נ ֵ
ַויּ ֶ
ֲלה ָה ִעיר
ֲא ֶשׁר ָשׁם ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהיםֵ (11) :ה ָמּה ע ִֹלים ְבּ ַמע ֵ
וְ ֵה ָמּה ָמ ְצאוּ נְ ָערוֹת י ְֹצאוֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם | ַויּ ְ
ֹאמרוּ ָל ֶהן ֲהיֵשׁ
ֶיך |
ֹאמ ְרנָה יֵּשׁ ִהנֵּה ְל ָפנ ָ
אוֹתם ַותּ ַ
ַתּ ֲענֶינָה ָ
ָבּזֶה ָהר ֶֹאה (12) :ו ַ
ֶבח ַהיּוֹם ָל ָעם ַבּ ָבּ ָמה(13) :
ַמ ֵהר ַע ָתּה ִכּי ַהיּוֹם ָבּא ָל ִעיר ִכּי ז ַ
ְכּב ֲ
ֲלה ַה ָבּ ָמ ָתה ֶל ֱאכֹל
ֹא ֶכם ָה ִעיר ֵכּן ִתּ ְמ ְצאוּן אֹתוֹ ְבּ ֶט ֶרם ַיע ֶ
אַח ֵרי ֵכן
ֶבח ֲ
ֹאכל ָה ָעם ַעד בֹּאוֹ ִכּי הוּא יְ ָב ֵר ְך ַהזּ ַ
ִכּי לֹא י ַ
ֻאים | וְ ַע ָתּה עֲלוּ ִכּי אֹתוֹ ְכ ַהיּוֹם ִתּ ְמ ְצאוּן אֹתוֹ:
ֹאכלוּ ַה ְקּר ִ
י ְ
מוּאל י ֵֹצא
תוֹך ָה ִעיר וְ ִהנֵּה ְשׁ ֵ
)ַ (14ו ַיּעֲלוּ ָה ִעיר | ֵה ָמּה ָבּ ִאים ְבּ ְ
מוּאל |
ָלה ֶאת אֹזֶן ְשׁ ֵ
אתם ַלעֲלוֹת ַה ָבּ ָמה (15) :וַיהוָה גּ ָ
ִל ְק ָר ָ
יוֹם ֶא ָחד ִל ְפנֵי בוֹא ָשׁאוּל ֵלאמֹרָ (16) :כּ ֵעת ָמ ָחר ֶא ְשׁ ַלח
וּמ ַשׁ ְחתּוֹ ְלנ ִָגיד ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָמן ְ
יך ִאישׁ ֵמ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
ֵא ֶל ָ
יתי ֶאת ַע ִמּי ִכּי ָבּאָה
יע ֶאת ַע ִמּי ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ִכּי ָר ִא ִ
הוֹשׁ ַ
וְ ִ
מוּאל ָראָה ֶאת ָשׁאוּל | וַיהוָה ָענָהוּ ִהנֵּה
וּשׁ ֵ
ֲקתוֹ ֵא ָליְ (17) :
ַצע ָ
ַעצֹר ְבּ ַע ִמּי (18) :וַיִּ גַּשׁ ָשׁאוּל
יך זֶה י ְ
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
ידה נָּא ִלי ֵאי זֶה ֵבּית
ֹאמר ַה ִגּ ָ
תוֹך ַה ָשּׁ ַער | ַויּ ֶ
מוּאל ְבּ ְ
ֶאת ְשׁ ֵ
ֲלה
ֹאמר אָנ ִֹכי ָהרֹ ֶאה ע ֵ
מוּאל ֶאת ָשׁאוּל ַויּ ֶ
ַען ְשׁ ֵ
ָהר ֶֹאהַ (19) :ויּ ַ
יך ַבבּ ֶֹקר וְ כֹל ֲא ֶשׁר
ַא ַכ ְל ֶתּם ִע ִמּי ַהיּוֹם | וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּ ָ
ְל ָפנַי ַה ָבּ ָמה ו ֲ
ִבּ ְל ָב ְב ָך ִ
אַגּיד ָל ְך (20) :וְ ָל ֲאתֹנוֹת ָהא ְֹבדוֹת ְל ָך ַהיּוֹם ְשׁל ֶֹשׁת
וּל ִמי ָכּל ֶח ְמ ַדּת
ָמים אַל ָתּ ֶשׂם ֶאת ִל ְבּ ָך ָל ֶהם ִכּי נִ ְמ ָצאוּ | ְ
ַהיּ ִ
ֹאמר
ַען ָשׁאוּל ַויּ ֶ
יךַ (21) :ויּ ַ
אָב ָ
וּלכֹל ֵבּית ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהלוֹא ְל ָך ְ

ֲהלוֹא ֶבן יְ ִמינִ י אָנ ִֹכי ִמ ַקּ ַטנֵּי ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל וּ ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ַה ְצּ ִע ָרה
ָמן | וְ ָל ָמּה ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵא ַלי ַכּ ָדּ ָבר ַה ֶזּה:
ִמ ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ִשׁ ְב ֵטי ִבנְ י ִ
מוּאל ֶאת ָשׁאוּל וְ ֶאת ַנעֲרוֹ וַיְ ִב ֵ
יאם ִל ְשׁ ָכּ ָתה
) (22וַיִּ ַקּח ְשׁ ֵ
רוּאים וְ ֵה ָמּה ִכּ ְשׁל ִֹשׁים ִאישׁ:
| וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ָמקוֹם ְבּרֹאשׁ ַה ְקּ ִ
ָת ִתּי ָל ְך |
מוּאל ַל ַטּ ָבּח ְתּנָה ֶאת ַה ָמּנָה ֲא ֶשׁר נ ַ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (23ויּ ֶ
ָרם ַה ַטּ ָבּח ֶאת
יך ִשׂים א ָֹתהּ ִע ָמּ ְךַ (24) :ויּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ֲא ֶשׁר ַ
ֹאמר ִהנֵּה ַהנִּ ְשׁאָר ִשׂים
ָשׂם ִל ְפנֵי ָשׁאוּל ַויּ ֶ
יה ַויּ ֶ
ַהשּׁוֹק וְ ֶה ָע ֶל ָ
ֹאכל
אתי | ַויּ ַ
מּוֹעד ָשׁמוּר ְל ָך ֵלאמֹר ָה ָעם ָק ָר ִ
ֶיך ֱאכֹל ִכּי ַל ֵ
ְל ָפנ ָ
ֵרדוּ ֵמ ַה ָבּ ָמה ָה ִעיר |
מוּאל ַבּיּוֹם ַההוּאַ (25) :ויּ ְ
ָשׁאוּל ִעם ְשׁ ֵ
ַשׁ ִכּמוּ וַיְ ִהי ַכּעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר
וַיְ ַד ֵבּר ִעם ָשׁאוּל ַעל ַהגָּגַ (26) :ויּ ְ
וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ֵ
קוּמה
ָ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל הגג ] ַה ָגּגָה קרי[ ֵלאמֹר
חוּצה:
מוּאל ַה ָ
וּשׁ ֵ
ֵיהם הוּא ְ
ֵצאוּ ְשׁנ ֶ
ָקם ָשׁאוּל ַויּ ְ
ַא ַשׁ ְלּ ֶח ָךּ | ַויּ ָ
וֲ
אָמר ֶאל ָשׁאוּל ֱאמֹר
מוּאל ַ
וּשׁ ֵ
יוֹר ִדים ִבּ ְק ֵצה ָה ִעיר ְ
)ֵ (27ה ָמּה ְ
ַלנּ ַ
ֲך ֶאת
אַשׁ ִמיע ָ
אַתּה ֲעמֹד ַכּיּוֹם וְ ְ
ַער וְ ַי ֲעבֹר ְל ָפנֵינוּ ַו ַיּ ֲעבֹר | וְ ָ
ְדּ ַבר ֱאל ִֹהים:
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מוּאל ֶאת ַפּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמן וַיִּ צֹק ַעל רֹאשׁוֹ וַיִּ ָשּׁ ֵקהוּ |
) (1וַיִּ ַקּח ְשׁ ֵ
ַח ָלתוֹ ְלנ ִָגידְ (2) :בּ ֶל ְכ ְתּ ָך
ֹאמר ֲהלוֹא ִכּי ְמ ָשׁ ֲח ָך יְ הוָה ַעל נ ֲ
ַויּ ֶ
ֻרת ָר ֵחל ִבּ ְגבוּל
ָשׁים ִעם ְקב ַ
את ְשׁ ֵני ֲאנ ִ
וּמ ָצ ָ
ַהיּוֹם ֵמ ִע ָמּ ִדי ָ
יך נִ ְמ ְצאוּ ָה ֲאתֹנוֹת ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ
אָמרוּ ֵא ֶל ָ
ָמן ְבּ ֶצ ְל ַצח | וְ ְ
ִבּנְ י ִ
יך ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ֲאתֹנוֹת וְ ָדאַג ָל ֶכם ֵלאמֹר
אָב ָ
ָטשׁ ִ
ְל ַב ֵקּשׁ וְ ִהנֵּה נ ַ
את ַעד ֵאלוֹן
וּב ָ
ָה ְלאָה ָ
ֱשׂה ִל ְבנִ י (3) :וְ ָח ַל ְפ ָתּ ִמ ָשּׁם ו ָ
ָמה ֶאע ֶ
ָשׁים ע ִֹלים ֶאל ָה ֱאלֹ ִהים ֵבּית
אוּך ָשּׁם ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ
וּמ ָצ ָ
ָתּבוֹר ְ
ֵאל | ֶא ָחד נ ֵֹשׂא ְשׁל ָֹשׁה ְג ָדיִ ים וְ ֶא ָחד נ ֵֹשׂא ְשׁל ֶֹשׁת ִכּ ְכּרוֹת ֶל ֶחם
ָתנוּ ְל ָך ְשׁ ֵתּי
ֵבל יָיִ ן (4) :וְ ָשׁ ֲאלוּ ְל ָך ְל ָשׁלוֹם | וְ נ ְ
וְ ֶא ָחד נ ֵֹשׂא נ ֶ
ָדםַ (5) :
ֶל ֶחם וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמיּ ָ
אַחר ֵכּן ָתּבוֹא ִגּ ְב ַעת ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ַע ָתּ ֶח ֶבל
וּפג ְ
ֹא ָך ָשׁם ָה ִעיר ָ
יהי ְכב ֲ
ָשׁם נְ ִצ ֵבי ְפ ִל ְשׁ ִתּים | וִ ִ
ֵבל וְ תֹף וְ ָח ִליל וְ ִכנּוֹר
ֵיהם נ ֶ
יאים י ְֹר ִדים ֵמ ַה ָבּ ָמה וְ ִל ְפנ ֶ
נְ ִב ִ
ַבּ ָ
רוּח יְ הוָה וְ ִה ְתנ ִ
וְ ֵה ָמּה ִמ ְתנ ְ
ית ִע ָמּם |
יך ַ
ַבּ ִאים (6) :וְ ָצ ְל ָחה ָע ֶל ָ
אַחר (7) :וְ ָהיָה ִכּי תבאינה ] ָתבֹאנָה קרי[
ֶה ַפּ ְכ ָתּ ְל ִאישׁ ֵ
וְ נ ְ
ָד ָך ִכּי ָה ֱאל ִֹהים
ֲשׂה ְל ָך ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא י ֶ
ָהאֹתוֹת ָה ֵא ֶלּה ָל ְך | ע ֵ
יך ְל ַהעֲלוֹת
ָר ְד ָתּ ְל ָפנַי ַה ִגּ ְלגָּל וְ ִהנֵּה אָנֹ ִכי י ֵֹרד ֵא ֶל ָ
ִע ָמּ ְך (8) :וְ י ַ

יך
בּוֹאי ֵא ֶל ָ
תּוֹחל ַעד ִ
ָמים ֵ
עֹלוֹת ִל ְזבּ ַֹח ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים | ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֲשׂה (9) :וְ ָהיָה ְכּ ַה ְפנֹתוֹ ִשׁ ְכמוֹ ָל ֶל ֶכת
הוֹד ְע ִתּי ְל ָך ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
וְ ַ
ַה ָפ ְך לוֹ ֱאל ִֹהים ֵלב ֵ
מוּאל ַויּ ֲ
אַחר | ַו ָיּבֹאוּ ָכּל ָהאֹתוֹת
ֵמ ִעם ְשׁ ֵ
ָה ֵא ֶלּה ַבּיּוֹם ַההוּאַ (10) :ו ָיּבֹאוּ ָשׁם ַה ִגּ ְב ָע ָתה וְ ִהנֵּה ֶח ֶבל
ַבּא ְבּתוֹ ָכם:
רוּח ֱאל ִֹהים וַיִּ ְתנ ֵ
ַתּ ְצ ַלח ָע ָליו ַ
נְ ִב ִאים ִל ְק ָראתוֹ | ו ִ
יוֹדעוֹ ֵמ ִא ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם וַיִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה ִעם נְ ִב ִאים
) (11וַיְ ִהי ָכּל ְ
ֹאמר ָה ָעם ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ַמה זֶּה ָהיָה ְל ֶבן ִקישׁ ֲהגַם
נִ ָבּא | ַויּ ֶ
יהם | ַעל
וּמי ֲא ִב ֶ
ֹאמר ִ
ַען ִאישׁ ִמ ָשּׁם ַויּ ֶ
יאיםַ (12) :ויּ ַ
ָשׁאוּל ַבּנְּ ִב ִ
ֵכּן ָהיְ ָתה ְל ָמ ָשׁל ֲהגַם ָשׁאוּל ַבּנְּ ִב ִאים (13) :וַיְ ַכל ֵמ ִה ְתנַבּוֹת
ֹאמר דּוֹד ָשׁאוּל ֵא ָליו וְ ֶאל ַנעֲרוֹ אָן
ַו ָיּבֹא ַה ָבּ ָמהַ (14) :ויּ ֶ
ֲה ַל ְכ ֶתּם | ַויּ ֶ
ֹאמר ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ָה ֲאתֹנוֹת וַנִּ ְר ֶאה ִכי אַיִ ן ַו ָנּבוֹא ֶאל
אָמר ָל ֶכם
ידה נָּא ִלי ָמה ַ
ֹאמר דּוֹד ָשׁאוּל | ַה ִגּ ָ
מוּאלַ (15) :ויּ ֶ
ְשׁ ֵ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל דּוֹדוֹ ַהגֵּד ִה ִגּיד ָלנוּ ִכּי נִ ְמ ְצאוּ
מוּאלַ (16) :ויּ ֶ
ְשׁ ֵ
אָמר
לוּכה לֹא ִה ִגּיד לוֹ ֲא ֶשׁר ַ
ָה ֲאתֹנוֹת | וְ ֶאת ְדּ ַבר ַה ְמּ ָ
מוּאל:
ְשׁ ֵ
ֹאמר
מוּאל ֶאת ָה ָעם ֶאל יְ הוָה ַה ִמּ ְצ ָפּהַ (18) :ויּ ֶ
ַצ ֵעק ְשׁ ֵ
)ַ (17ויּ ְ
ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יתי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֱל ִ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָנ ִֹכי ֶהע ֵ
כֹּה ַ
וּמיַּד ָכּל ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת
ָאַצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ו ִ
יכם
אַס ֶתּם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם ַהיּוֹם ְמ ְ
ֹח ִצים ֶא ְת ֶכם (19) :וְ ֶ
ַהלּ ֲ
אמרוּ לוֹ
יכם ַותֹּ ְ
יכם וְ ָצר ֵֹת ֶ
עוֹת ֶ
יע ָל ֶכם ִמ ָכּל ָר ֵ
מוֹשׁ ַ
ֲא ֶשׁר הוּא ִ
יכם
ַצּבוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
ִכּי ֶמ ֶל ְך ָתּ ִשׂים ָע ֵלינוּ | וְ ַע ָתּה ִה ְתי ְ
מוּאל ֵאת ָכּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ָלּ ֵכד
ַק ֵרב ְשׁ ֵ
יכםַ (20) :ויּ ְ
אַל ֵפ ֶ
וּל ְ
ְ
ָמןַ (21) :ויּ ְ
ָמן למשׁפחתו
ַק ֵרב ֶאת ֵשׁ ֶבט ִבּנְ י ִ
ֵשׁ ֶבט ִבּנְ י ִ
ַתּ ָלּ ֵכד ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַמּ ְט ִרי | וַיִּ ָלּ ֵכד ָשׁאוּל ֶבּן
] ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתיו קרי[ ו ִ
ִקישׁ וַיְ ַב ְק ֻשׁהוּ וְ לֹא נִ ְמ ָצא (22) :וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ עוֹד ַבּיהוָה ֲה ָבא עוֹד
ֶח ָבּא ֶאל ַה ֵכּ ִלים:
ַויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ִהנֵּה הוּא נ ְ
ֲהלֹם ִאישׁ |
תוֹך ָה ָעם | וַיִּ ְג ַבּהּ ִמ ָכּל
ַצּב ְבּ ְ
)ַ (23ו ָיּרֻצוּ וַיִּ ָקּ ֻחהוּ ִמ ָשּׁם וַיִּ ְתי ֵ
מוּאל ֶאל ָכּל ָה ָעם
ֹאמר ְשׁ ֵ
ָמ ְע ָלהַ (24) :ויּ ֶ
ָה ָעם ִמ ִשּׁ ְכמוֹ ו ָ
ָרעוּ
יתם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר בּוֹ יְ הוָה ִכּי ֵאין ָכּמֹהוּ ְבּ ָכל ָה ָעם | ַויּ ִ
ַה ְרּ ִא ֶ
ֹאמרוּ יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך:
ָכל ָה ָעם ַויּ ְ
ֻכה וַיִּ ְכתֹּב ַבּ ֵסּ ֶפר
מוּאל ֶאל ָה ָעם ֵאת ִמ ְשׁ ַפּט ַה ְמּל ָ
) (25וַיְ ַד ֵבּר ְשׁ ֵ
מוּאל ֶאת ָכּל ָה ָעם ִאישׁ ְל ֵביתוֹ:
ַו ַיּנַּח ִל ְפנֵי יְ הוָה | וַיְ ַשׁ ַלּח ְשׁ ֵ
ֵלכוּ ִעמּוֹ ַה ַחיִ ל ֲא ֶשׁר
) (26וְ גַם ָשׁאוּל ָה ַל ְך ְל ֵביתוֹ ִגּ ְב ָע ָתה | ַויּ ְ

אָמרוּ ַמה יּ ִֹשׁ ֵענוּ זֶה
ַעל ְ
וּבנֵי ְב ִליּ ַ
ָנגַע ֱאל ִֹהים ְבּ ִל ָבּםְ (27) :
וַיִּ ְבזֻהוּ וְ לֹא ֵה ִביאוּ לוֹ ִמנְ ָחה | וַיְ ִהי ְכּ ַמ ֲח ִרישׁ:
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ֹאמרוּ ָכּל אַנְ ֵשׁי
ָחשׁ ָה ַעמּוֹנִ י וַיִּ ַחן ַעל י ֵ
ַעל נ ָ
)ַ (1ויּ ַ
ָבשׁ ִגּ ְל ָעד | ַויּ ְ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַע ְב ֶד ָךַּ (2) :ויּ ֶ
ָחשׁ ְכּ ָרת ָלנוּ ְב ִרית וְ נ ַ
ָבישׁ ֶאל נ ָ
יֵ
ָמין |
ָחשׁ ָה ַעמּוֹנִ י ְבּזֹאת ֶא ְכרֹת ָל ֶכם ִבּנְ קוֹר ָל ֶכם ָכּל ֵעין י ִ
נָ
וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
ָבישׁ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִז ְקנֵי י ֵ
יה ֶח ְר ָפּה ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (3) :ויּ ְ
אָכים ְבּכֹל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ָמים וְ נִ ְשׁ ְל ָחה ַמ ְל ִ
ֶה ֶרף ָלנוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
אָכים
יךַ (4) :ו ָיּבֹאוּ ַה ַמּ ְל ִ
ָצאנוּ ֵא ֶל ָ
יע א ָֹתנוּ וְ י ָ
מוֹשׁ ַ
ִ
וְ ִאם ֵאין
ִגּ ְב ַעת ָשׁאוּל וַיְ ַד ְבּרוּ ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ְ
אָזנֵי ָה ָעם | וַיִּ ְשׂאוּ ָכל ָה ָעם ֶאת
אַח ֵרי ַה ָבּ ָקר ִמן ַה ָשּׂ ֶדה
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ (5) :וְ ִהנֵּה ָשׁאוּל ָבּא ֲ
ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ַמה ָלּ ָעם ִכּי יִ ְבכּוּ | וַיְ ַס ְפּרוּ לוֹ ֶאת ִדּ ְב ֵרי אַנְ ֵשׁי
ַויּ ֶ
רוּח ֱאל ִֹהים ַעל ָשׁאוּל בשׁמעו ] ְכּ ָשׁ ְמעוֹ קרי[
ַתּ ְצ ַלח ַ
ָבישׁ (6) :ו ִ
יֵ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | וַיִּ ַחר אַפּוֹ ְמאֹד (7) :וַיִּ ַקּח ֶצ ֶמד ָבּ ָקר
ַתּ ֵחהוּ וַיְ ַשׁ ַלּח ְבּ ָכל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיַד ַה ַמּ ְל ִ
וַיְ נ ְ
אָכים ֵלאמֹר
מוּאל כֹּה ֵי ָע ֶשׂה ִל ְב ָקרוֹ
אַחר ְשׁ ֵ
אַח ֵרי ָשׁאוּל וְ ַ
ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ י ֵֹצא ֲ
ֵצאוּ ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד (8) :וַיִּ ְפ ְק ֵדם
| וַיִּ פֹּל ַפּ ַחד יְ הוָה ַעל ָה ָעם ַויּ ְ
ְבּ ָבזֶק | וַיִּ ְהיוּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף וְ ִאישׁ יְ הוּ ָדה
ֹאמרוּן
אָכים ַה ָבּ ִאים כֹּה ת ְ
ֹאמרוּ ַל ַמּ ְל ִ
אָלףַ (9) :ויּ ְ
ְשׁל ִֹשׁים ֶ
שׁוּעה בחם ] ְכּחֹם קרי[
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד ָמ ָחר ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ְתּ ָ
ְל ִאישׁ י ֵ
ָבישׁ וַיִּ ְשׂ ָמחוּ(10) :
אָכים ַויּ ִַגּידוּ ְלאַנְ ֵשׁי י ֵ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ַו ָיּבֹאוּ ַה ַמּ ְל ִ
יתם ָלּנוּ ְכּ ָכל
ֲשׂ ֶ
יכם | ַוע ִ
ֵצא ֲא ֵל ֶ
ָבישׁ ָמ ָחר נ ֵ
ֹאמרוּ אַנְ ֵשׁי י ֵ
ַויּ ְ
ָשׂם ָשׁאוּל ֶאת ָה ָעם
) (11וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ֶ
ֵיכם:
ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
אַשׁמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר ַויַּכּוּ
ְשׁל ָֹשׁה ָר ִ
תוֹך ַה ַמּ ֲחנֶה ְבּ ְ
אשׁים ַו ָיּבֹאוּ ְב ְ
אָרים ַו ָיּפֻצוּ וְ לֹא נִ ְשׁ ֲארוּ ָבם
ֶאת ַעמּוֹן ַעד חֹם ַהיּוֹם | וַיְ ִהי ַהנִּ ְשׁ ִ
מוּאל ִמי ָהא ֵֹמר ָשׁאוּל
ֹאמר ָה ָעם ֶאל ְשׁ ֵ
ָחדַ (12) :ויּ ֶ
ְשׁנַיִ ם י ַ
ָשׁים וּנְ ִמ ֵ
יִ ְמל ְֹך ָע ֵלינוּ | ְתּנוּ ָה ֲאנ ִ
ֹאמר ָשׁאוּל לֹא
יתםַ (13) :ויּ ֶ
שׁוּעה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
יוּמת ִאישׁ ַבּיּוֹם ַהזֶּה | ִכּי ַהיּוֹם ָע ָשׂה יְ הוָה ְתּ ָ
ַ
ֵל ָכה ַה ִגּ ְלגָּל | וּנְ ַח ֵדּשׁ
מוּאל ֶאל ָה ָעם ְלכוּ וְ נ ְ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (14ויּ ֶ
ָשׁם ַה ְמּ ָ
ַמ ִלכוּ ָשׁם ֶאת
ֵלכוּ ָכל ָה ָעם ַה ִגּ ְלגָּל ַויּ ְ
לוּכהַ (15) :ויּ ְ
ָשׁאוּל ִל ְפנֵי יְ הוָה ַבּ ִגּ ְלגָּל וַיִּ ְז ְבּחוּ ָשׁם ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָה
| וַיִּ ְשׂ ַמח ָשׁם ָשׁאוּל וְ ָכל אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ְמאֹד:
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מוּאל ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנֵּה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבקֹ ְל ֶכם ְלכֹל
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (1ויּ ֶ
יכם ֶמ ֶל ְך (2) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲל ֶ
יך ע ֵ
ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ִלי | וָאַ ְמ ִל ְ
ַאנִ י
וּבנַי ִהנָּם ִא ְתּ ֶכם | ו ֲ
ָקנְ ִתּי ו ַ
ַאנִ י ז ַ
ֵיכם ו ֲ
ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנ ֶ
ָשׂ ְב ִתּי ָ
ֻרי ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהִ (3) :הנְ נִ י עֲנוּ ִבי ֶנגֶד
ֵיכם ִמנְּ ע ַ
ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ִל ְפנ ֶ
יְ הוָה וְ ֶנגֶד ְמ ִשׁיחוֹ ֶאת שׁוֹר ִמי ָל ַק ְח ִתּי ו ֲ
ַחמוֹר ִמי ָל ַק ְח ִתּי וְ ֶאת
אַע ִלים ֵעינַי
וּמיַּד ִמי ָל ַק ְח ִתּי כ ֶֹפר וְ ְ
צּוֹתי ִ
ִמי ָע ַשׁ ְק ִתּי ֶאת ִמי ַר ִ
צּוֹתנוּ | וְ לֹא
ֲשׁ ְק ָתּנוּ וְ לֹא ַר ָ
ֹאמרוּ לֹא ע ַ
אָשׁיב ָל ֶכםַ (4) :ויּ ְ
בּוֹ | וְ ִ
ָל ַק ְח ָתּ ִמיַּד ִאישׁ ְמ ָ
יהם ֵעד יְ הוָה ָבּ ֶכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אוּמהַ (5) :ויּ ֶ
ֹאמר
אוּמה | ַויּ ֶ
ָדי ְמ ָ
אתם ְבּי ִ
וְ ֵעד ְמ ִשׁיחוֹ ַהיּוֹם ַהזֶּה ִכּי לֹא ְמ ָצ ֶ
ֵעד:
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (6ויּ ֶ
מוּאל ֶאל ָה ָעם | יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ֶאת
יכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (7) :וְ ַע ָתּה
ֱלה ֶאת ֲאב ֵֹת ֶ
ַא ֶשׁר ֶהע ָ
אַהרֹן ו ֲ
ֲ
ַצּבוּ וְ ִא ָשּׁ ְפ ָטה ִא ְתּ ֶכם ִל ְפנֵי יְ הוָה | ֵאת ָכּל ִצ ְדקוֹת יְ הוָה
ִה ְתי ְ
בוֹת ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִא ְתּ ֶכם וְ ֶאת ֲא ֵ
יכםַ (8) :כּ ֲא ֶשׁר ָבּא ַי ֲעקֹב
יכם ֶאל יְ הוָה וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה
בוֹת ֶ
ִמ ְצ ָריִ ם | וַיִּ ְזעֲקוּ ֲא ֵ
יכם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַויּ ִֹשׁבוּם ַבּ ָמּקוֹם
אַהרֹן וַיּוֹ ִציאוּ ֶאת ֲאב ֵֹת ֶ
וְ ֶאת ֲ
יהם | וַיִּ ְמכֹּר א ָֹתם ְבּיַד
ַהזֶּה (9) :וַיִּ ְשׁ ְכּחוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּביַד ֶמ ֶל ְך מוֹאָב
וּביַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
יס ָרא ַשׂר ְצ ָבא ָחצוֹר ְ
ִס ְ
ֹאמרוּ קרי[
וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ָבּם (10) :וַיִּ ְזעֲקוּ ֶאל יְ הוָה ויאמר ] ַויּ ְ
ַבנוּ ֶאת יְ הוָה ַו ַנּ ֲעבֹד ֶאת ַה ְבּ ָע ִלים וְ ֶאת
ָח ָטאנוּ ִכּי ָעז ְ
ַע ְב ֶד ָךּ (11) :וַיִּ ְשׁ ַלח
ילנוּ ִמיַּד אֹיְ ֵבינוּ וְ נ ַ
ָה ַע ְשׁ ָתּרוֹת | וְ ַע ָתּה ַה ִצּ ֵ
ַצּל
מוּאל | ַויּ ֵ
ֻבּ ַעל וְ ֶאת ְבּ ָדן וְ ֶאת יִ ְפ ָתּח וְ ֶאת ְשׁ ֵ
יְ הוָה ֶאת יְ ר ַ
ַתּ ְראוּ ִכּי
ַתּ ְשׁבוּ ֶבּ ַטח (12) :ו ִ
יכם ִמ ָסּ ִביב ו ֵ
ֶא ְת ֶכם ִמיַּד אֹיְ ֵב ֶ
ֹאמרוּ ִלי לֹא ִכּי ֶמ ֶל ְך יִ ְמל ְֹך
יכם ַותּ ְ
ֲל ֶ
ָחשׁ ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן ָבּא ע ֵ
נָ
יכם ַמ ְל ְכּ ֶכם (13) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר
ָע ֵלינוּ | וַיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֶמ ֶל ְך(14) :
ֲל ֶ
ָתן יְ הוָה ע ֵ
ְבּ ַח ְר ֶתּם ֲא ֶשׁר ְשׁ ֶא ְל ֶתּם | וְ ִהנֵּה נ ַ
וּשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקֹלוֹ וְ לֹא
ֲב ְד ֶתּם אֹתוֹ ְ
יראוּ ֶאת יְ הוָה ַוע ַ
ִאם ִתּ ְ
ַת ְמרוּ ֶאת ִפּי יְ הוָה | וִ ְהיִ ֶתם גַּם ֶ
אַתּם וְ גַם ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך
יכם (15) :וְ ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל
אַחר יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ַ
ֲל ֶ
עֵ
יתם ֶאת ִפּי יְ הוָה | וְ ָהיְ ָתה יַד יְ הוָה ָבּ ֶכם
וּמ ִר ֶ
יְ הוָה ְ
וּראוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהגָּדוֹל
ַצּבוּ ְ
יכם (16) :גַּם ַע ָתּה ִה ְתי ְ
וּב ֲאב ֵֹת ֶ
ַ

ֵיכםֲ (17) :הלוֹא ְק ִציר ִח ִטּים
ַהזֶּה | ֲא ֶשׁר יְ הוָה ע ֶֹשׂה ְל ֵעינ ֶ
וּראוּ ִכּי
וּדעוּ ְ
וּמ ָטר | ְ
ַהיּוֹם ֶא ְק ָרא ֶאל יְ הוָה וְ יִ ֵתּן קֹלוֹת ָ
ֲשׂ ֶ
ָר ַע ְת ֶכם ַר ָבּה ֲא ֶשׁר ע ִ
יתם ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ִל ְשׁאוֹל ָל ֶכם ֶמ ֶל ְך:
וּמ ָטר
מוּאל ֶאל יְ הוָה וַיִּ ֵתּן יְ הוָה קֹלֹת ָ
) (18וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ֵ
מוּאל:
ירא ָכל ָה ָעם ְמאֹד ֶאת יְ הוָה וְ ֶאת ְשׁ ֵ
ַבּיּוֹם ַההוּא | וַיִּ ָ
ֲב ֶד ָ
מוּאל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד ע ָ
ֹאמרוּ ָכל ָה ָעם ֶאל ְשׁ ֵ
יך ֶאל
)ַ (19ויּ ְ
ֹאתינוּ ָר ָעה
ָס ְפנוּ ַעל ָכּל ַחטּ ֵ
יך וְ אַל נָמוּת | ִכּי י ַ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
מוּאל ֶאל ָה ָעם אַל ִתּי ָראוּ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (20ויּ ֶ
ִל ְשׁאֹל ָלנוּ ֶמ ֶל ְך:
אַח ֵרי
אַך אַל ָתּסוּרוּ ֵמ ֲ
יתם ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ַהזֹּאת | ְ
ֲשׂ ֶ
אַתּם ע ִ
ֶ
ֲב ְד ֶתּם ֶאת יְ הוָה ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם (21) :וְ לֹא ָתּסוּרוּ | ִכּי
יְ הוָה ַוע ַ
ַצּילוּ ִכּי תֹהוּ ֵה ָמּה(22) :
יוֹעילוּ וְ לֹא י ִ
אַח ֵרי ַהתֹּהוּ ֲא ֶשׁר לֹא ִ
ֲ
הוֹאיל
ִ
ִכּי לֹא יִ טֹּשׁ יְ הוָה ֶאת ַעמּוֹ ַבּעֲבוּר ְשׁמוֹ ַהגָּדוֹל | ִכּי
ילה ִלּי ֵמ ֲחטֹא
יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ֶא ְת ֶכם לוֹ ְל ָעם (23) :גַּם אָנ ִֹכי ָח ִל ָ
יתי ֶא ְת ֶכם ְבּ ֶד ֶר ְך
הוֹר ִ
ַליהוָה ֵמ ֲחדֹל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ַע ְד ֶכם | וְ ֵ
ֲב ְד ֶתּם אֹתוֹ
אַך יְ ראוּ ֶאת יְ הוָה ַוע ַ
טּוֹבה וְ ַהיְ ָשׁ ָרהְ (24) :
ַה ָ
ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם | ִכּי ְראוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְג ִדּל ִע ָמּ ֶכם (25) :וְ ִאם
אַתּם גַּם ַמ ְל ְכּ ֶכם ִתּ ָסּפוּ:
ָה ֵר ַע ָתּ ֵרעוּ | גַּם ֶ
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וּשׁ ֵתּי ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל(2) :
)ֶ (1בּן ָשׁנָה ָשׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ | ְ
וַיִּ ְב ַחר לוֹ ָשׁאוּל ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְהיוּ ִעם ָשׁאוּל
ָתן ְבּ ִג ְב ַעת
אַל ַפּיִ ם ְבּ ִמ ְכ ָמשׂ ְ
ְ
וּב ַהר ֵבּית ֵאל וְ ֶא ֶלף ָהיוּ ִעם יוֹנ ָ
ָתן ֵאת
ַך יוֹנ ָ
ֶתר ָה ָעם ִשׁ ַלּח ִאישׁ ְלא ָֹה ָליוַ (3) :ויּ ְ
ָמין | וְ י ֶ
ִבּנְ י ִ
ֶבע ַויִּ ְשׁ ְמעוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | וְ ָשׁאוּל ָתּ ַקע
נְ ִציב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֲא ֶשׁר ְבּג ַ
אָרץ ֵלאמֹר יִ ְשׁ ְמעוּ ָה ִע ְב ִרים (4) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
שּׁוֹפר ְבּ ָכל ָה ֶ
ַבּ ָ
ָשׁ ְמעוּ ֵלאמֹר ִה ָכּה ָשׁאוּל ֶאת נְ ִציב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ גַם נִ ְבאַשׁ
אַח ֵרי ָשׁאוּל ַה ִגּ ְלגָּל(5) :
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | וַיִּ ָצּעֲקוּ ָה ָעם ֲ
ֶא ְספוּ ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ֶר ֶכב
וּפ ִל ְשׁ ִתּים נ ֶ
ְ
וְ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ָפּ ָר ִשׁים וְ ָעם ַכּחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם ָלרֹב |
ַו ַיּעֲלוּ ַויּ ֲ
ַחנוּ ְב ִמ ְכ ָמשׂ ִק ְד ַמת ֵבּית אָוֶן (6) :וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָראוּ
ָחים
וּב ֲחו ִ
ִכּי ַצר לוֹ ִכּי נִ גַּשׂ ָה ָעם | וַיִּ ְת ַח ְבּאוּ ָה ָעם ַבּ ְמּ ָערוֹת ַ
ַר ֵדּן
וּבבֹּרוֹת (7) :וְ ִע ְב ִרים ָע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
וּב ְצּ ִר ִחים ַ
וּב ְסּ ָל ִעים ַ
ַ
אַח ָריו:
ֶא ֶרץ גָּד וְ ִג ְל ָעד | וְ ָשׁאוּל ֶ
עוֹדנּוּ ַב ִגּ ְלגָּל וְ ָכל ָה ָעם ָח ְרדוּ ֲ

מוּאל וְ לֹא
מּוֹעד ֲא ֶשׁר ְשׁ ֵ
ָמים ַל ֵ
ַיּוֹחל קרי[ ִשׁ ְב ַעת י ִ
) (8וייחל ]ו ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל ַה ִגּשׁוּ
ָפץ ָה ָעם ֵמ ָע ָליוַ (9) :ויּ ֶ
מוּאל ַה ִגּ ְלגָּל | ַויּ ֶ
ָבא ְשׁ ֵ
ַעל ָהע ָֹלה (10) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ
ֵא ַלי ָהע ָֹלה וְ ַה ְשּׁ ָל ִמים | ַויּ ַ
ֵצא ָשׁאוּל ִל ְק ָראתוֹ
וּאל ָבּא | ַויּ ֵ
ְל ַהעֲלוֹת ָהע ָֹלה וְ ִהנֵּה ְשׁמ ֵ
ֹאמר ָשׁאוּל ִכּי
ית | ַויּ ֶ
מוּאל ֶמה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ְל ָברֲכוַֹ (11) :ויּ ֶ
מוֹעד ַהיּ ִ
את ְל ֵ
אַתּה לֹא ָב ָ
ָפץ ָה ָעם ֵמ ָע ַלי וְ ָ
יתי ִכי נ ַ
ָמים
ָר ִא ִ
ֵרדוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
ֶא ָס ִפים ִמ ְכ ָמשָׂ (12) :וא ַֹמר ַע ָתּה י ְ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים נ ֱ
ְ
ֲלה ָהע ָֹלה:
אַפּק וָאַע ֶ
ָא ְת ַ
יתי | ו ֶ
וּפנֵי יְ הוָה לֹא ִח ִלּ ִ
ֵא ַלי ַה ִגּ ְלגָּל ְ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל נִ ְס ָכּ ְל ָתּ | לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת
)ַ (13ויּ ֶ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ָך ִכּי ַע ָתּה ֵה ִכין יְ הוָה ֶאת
יך ֲא ֶשׁר ִצוּ ְ
ִמ ְצוַת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
עוֹלם (14) :וְ ַע ָתּה ַמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך לֹא
ַמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ָ
ָתקוּם | ִבּ ֵקּשׁ יְ הוָה לוֹ ִאישׁ ִכּ ְל ָבבוֹ וַיְ ַצוֵּהוּ יְ הוָה ְלנ ִָגיד ַעל ַעמּוֹ
ִכּי לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֵאת ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָה:
ָמן | וַיִּ ְפקֹד ָשׁאוּל
ַעל ִמן ַה ִגּ ְלגָּל ִגּ ְב ַעת ִבּנְ י ִ
מוּאל ַויּ ַ
ָקם ְשׁ ֵ
)ַ (15ויּ ָ
ֶאת ָה ָעם ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ִעמּוֹ ְכּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ (16) :וְ ָשׁאוּל
וּפ ִל ְשׁ ִתּים
ָמן | ְ
ֶבע ִבּנְ י ִ
ָתן ְבּנוֹ וְ ָה ָעם ַהנִּ ְמ ָצא ִע ָמּם י ְֹשׁ ִבים ְבּג ַ
וְ יוֹנ ָ
ֵצא ַה ַמּ ְשׁ ִחית ִמ ַמּ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְשׁל ָֹשׁה
ָחנוּ ְב ִמ ְכ ָמשַׂ (17) :ויּ ֵ
וּעל:
אשׁים | ָהרֹאשׁ ֶא ָחד יִ ְפנֶה ֶאל ֶדּ ֶר ְך ָע ְפ ָרה ֶאל ֶא ֶרץ שׁ ָ
ָר ִ
) (18וְ ָהרֹאשׁ ֶא ָחד יִ ְפנֶה ֶדּ ֶר ְך ֵבּית חֹרוֹן | וְ ָהרֹאשׁ ֶא ָחד יִ ְפנֶה
ֶדּ ֶר ְך ַה ְגּבוּל ַהנִּ ְשׁ ָקף ַעל גֵּי ַה ְצּב ִֹעים ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה (19) :וְ ָח ָרשׁ
אָמרוּ קרי[ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
לֹא יִ ָמּ ֵצא ְבּכֹל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי אמר ] ְ
ֵרדוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶפּן ַיעֲשׂוּ ָה ִע ְב ִרים ֶח ֶרב אוֹ ֲחנִ יתַ (20) :ויּ ְ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ִל ְלטוֹשׁ ִאישׁ ֶאת ַמ ֲח ַר ְשׁתּוֹ וְ ֶאת ֵאתוֹ וְ ֶאת ַק ְרדֻּמּוֹ
ירה ִפים ַל ַמּ ֲח ֵרשֹׁת וְ ָל ֵא ִתים
וְ ֵאת ַמ ֲח ֵר ָשׁתוֹ (21) :וְ ָהיְ ָתה ַה ְפּ ִצ ָ
וּל ַה ִצּיב ַה ָדּ ְר ָבן (22) :וְ ָהיָה
ֻמּים | ְ
וּל ַה ַקּ ְרדּ ִ
וְ ִל ְשׁלֹשׁ ִק ְלּשׁוֹן ְ
ַחנִ ית ְבּיַד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֶאת
ְבּיוֹם ִמ ְל ֶח ֶמת וְ לֹא נִ ְמ ָצא ֶח ֶרב ו ֲ
ֵצא
ָתן ְבּנוַֹ (23) :ויּ ֵ
וּליוֹנ ָ
ַתּ ָמּ ֵצא ְל ָשׁאוּל ְ
ָתן | ו ִ
ָשׁאוּל וְ ֶאת יוֹנ ָ
ֲבר ִמ ְכ ָמשׂ:
ַמ ַצּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶאל ַמע ַ
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ַער נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו
ָתן ֶבּן ָשׁאוּל ֶאל ַהנּ ַ
ֹאמר יוֹנ ָ
) (1וַיְ ִהי ַהיּוֹם ַויּ ֶ
אָביו לֹא
וּל ִ
ַע ְבּ ָרה ֶאל ַמ ַצּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֲא ֶשׁר ֵמ ֵע ֶבר ַה ָלּז | ְ
ְל ָכה וְ נ ְ
יוֹשׁב ִבּ ְק ֵצה ַה ִגּ ְב ָעה ַתּ ַחת ָה ִרמּוֹן ֲא ֶשׁר
ִה ִגּיד (2) :וְ ָשׁאוּל ֵ

ַא ִחיָּה ֶבן
ְבּ ִמ ְגרוֹן | וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ְכּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ (3) :ו ֲ
יכבוֹד ֶבּן ִפּינְ ָחס ֶבּן ֵע ִלי כּ ֵֹהן יְ הוָה ְבּ ִשׁלוֹ נ ֵֹשׂא
ֲא ִחטוּב ֲא ִחי ִא ָ
ָדע ִכּי ָה ַל ְך יוֹנ ָ
ֵאפוֹד | וְ ָה ָעם לֹא י ַ
וּבין ַה ַמּ ְע ְבּרוֹת ֲא ֶשׁר
ָתןֵ (4) :
ָתן ַל ֲעבֹר ַעל ַמ ַצּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֵשׁן ַה ֶסּ ַלע ֵמ ָה ֵע ֶבר ִמזֶּה
ִבּ ֵקּשׁ יוֹנ ָ
וְ ֵשׁן ַה ֶסּ ַלע ֵמ ָה ֵע ֶבר ִמזֶּה | וְ ֵשׁם ָה ֶא ָחד ֵ
בּוֹצץ וְ ֵשׁם ָה ֶא ָחד ֶסנֶּה:
)ַ (5ה ֵשּׁן ָה ֶא ָחד ָמצוּק ִמ ָצּפוֹן מוּל ִמ ְכ ָמשׂ | וְ ָה ֶא ָחד ִמ ֶנּגֶב מוּל
ַער נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ְל ָכה
ָתן ֶאל ַהנּ ַ
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
)ַ (6ויּ ֶ
ָבע:
גַּ
ֲשׂה יְ הוָה ָלנוּ | ִכּי
וְ נ ְ
אוּלי ַיע ֶ
ֲר ִלים ָה ֵא ֶלּה ַ
ַע ְבּ ָרה ֶאל ַמ ַצּב ָהע ֵ
ֹאמר לוֹ
יע ְבּ ַרב אוֹ ִב ְמ ָעטַ (7) :ויּ ֶ
הוֹשׁ ַ
ֵאין ַליהוָה ַמ ְעצוֹר ְל ִ
ֲשׂה ָכּל ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ֶב ָך | נְ ֵטה ָל ְך ִהנְ נִ י ִע ְמּ ָך ִכּ ְל ָב ֶב ָך:
נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ע ֵ
ָשׁים |
ַחנוּ ע ְֹב ִרים ֶאל ָה ֲאנ ִ
ָתן ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
)ַ (8ויּ ֶ
יענוּ
ֹאמרוּ ֵא ֵלינוּ דֹּמּוּ ַעד ַה ִגּ ֵ
יהםִ (9) :אם כֹּה י ְ
וְ נִ ְג ִלינוּ ֲא ֵל ֶ
יהם (10) :וְ ִאם כֹּה
ֲלה ֲא ֵל ֶ
יכם | וְ ָע ַמ ְדנוּ ַת ְח ֵתּינוּ וְ לֹא ַנע ֶ
ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ עֲלוּ ָע ֵלינוּ וְ ָע ִלינוּ ִכּי נְ ָתנָם יְ הוָה ְבּי ֵ
ָדנוּ | וְ זֶה ָלּנוּ
י ְ
ֹאמרוּ
ֵיהם ֶאל ַמ ַצּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ְ
ָהאוֹת (11) :וַיִּ גָּלוּ ְשׁנ ֶ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִהנֵּה ִע ְב ִרים י ְֹצ ִאים ִמן ַהח ִֹרים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַח ְבּאוּ ָשׁם:
ֹאמרוּ
ָתן וְ ֶאת נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ַויּ ְ
)ַ (12ו ַיּעֲנוּ אַנְ ֵשׁי ַה ַמּ ָצּ ָבה ֶאת יוֹנ ָ
יעה ֶא ְת ֶכם ָדּ ָבר |
נוֹד ָ
עֲלוּ ֵא ֵלינוּ וְ ִ
אַח ַרי ִכּי נְ ָתנָם יְ ה ָוה ְבּיַד
ֲלה ֲ
ָתן ֶאל נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ע ֵ
ֹאמר יוֹנ ָ
ַויּ ֶ
ָדיו וְ ַעל ַר ְג ָליו וְ נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו אַ ֲח ָריו
ָתן ַעל י ָ
ַעל יוֹנ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (13) :ויּ ַ
ַתּ ִהי
אַח ָריו (14) :ו ְ
מוֹתת ֲ
ָתן וְ נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ְמ ֵ
| וַיִּ ְפּלוּ ִל ְפנֵי יוֹנ ָ
ָתן וְ נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ְכּ ֶע ְשׂ ִרים ִאישׁ |
ַה ַמּ ָכּה ָה ִראשֹׁנָה ֲא ֶשׁר ִה ָכּה יוֹנ ָ
ְכּ ַב ֲח ִצי ַמ ֲענָה ֶצ ֶמד ָשׂ ֶדהַ (15) :ו ְתּ ִהי ֲח ָר ָדה ַב ַמּ ֲחנֶה ַב ָשּׂ ֶדה
אָרץ
ַתּ ְרגַּז ָה ֶ
וּב ָכל ָה ָעם ַה ַמּ ָצּב וְ ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָח ְרדוּ גַּם ֵה ָמּה | ו ִ
ְ
ַתּ ִהי ְל ֶח ְר ַדּת ֱאל ִֹהים (16) :וַיִּ ְראוּ ַהצּ ִֹפים ְל ָשׁאוּל ְבּ ִג ְב ַעת
וְ
ַהלֹם:
ֵל ְך ו ֲ
ָמן | וְ ִהנֵּה ֶה ָהמוֹן נָמוֹג ַויּ ֶ
ִבּנְ י ִ
וּראוּ ִמי ָה ַל ְך
ֹאמר ָשׁאוּל ָל ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִפּ ְקדוּ נָא ְ
)ַ (17ויּ ֶ
ֹאמר
ָתן וְ נ ֵֹשׂא ֵכ ָליוַ (18) :ויּ ֶ
ֵמ ִע ָמּנוּ | וַיִּ ְפ ְקדוּ וְ ִהנֵּה ֵאין יוֹנ ָ
ישׁה ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים | ִכּי ָהיָה ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים
ָשׁאוּל ַל ֲא ִחיָּה ַה ִגּ ָ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (19) :וַיְ ִהי ַעד ִדּ ֶבּר ָשׁאוּל ֶאל ַהכֹּ ֵהן
ַבּיּוֹם ַההוּא ְ
לוֹך ו ָ
ָרב |
ֵל ְך ָה ְ
וְ ֶה ָהמוֹן ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ֶ
ָעק ָשׁאוּל וְ ָכל
ָד ָך (20) :וַיִּ זּ ֵ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֱאסֹף י ֶ
ַויּ ֶ
ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַו ָיּבֹאוּ ַעד ַה ִמּ ְל ָח ָמה | וְ ִהנֵּה ָהיְ ָתה ֶח ֶרב ִאישׁ
דוֹלה ְמאֹד (21) :וְ ָה ִע ְב ִרים ָהיוּ ַל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
הוּמה ְגּ ָ
ְבּ ֵר ֵעהוּ ְמ ָ

ְכּ ֶא ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם ֲא ֶשׁר ָעלוּ ִע ָמּם ַבּ ַמּ ֲחנֶה ָס ִביב | וְ גַם ֵה ָמּה
ָתן (22) :וְ כֹל ִאישׁ
ִל ְהיוֹת ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִעם ָשׁאוּל וְ יוֹנ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְת ַח ְבּ ִאים ְבּ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ָשׁ ְמעוּ ִכּי נָסוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
ַיּוֹשׁע יְ הוָה ַבּיּוֹם
יהם ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה (23) :ו ַ
אַח ֵר ֶ
ַד ְבּקוּ גַם ֵה ָמּה ֲ
ַויּ ְ
ַההוּא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָע ְב ָרה ֶאת ֵבּית אָוֶן (24) :וְ ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ גַּשׂ ַבּיּוֹם ַההוּא | ַויּ ֶֹאל ָשׁאוּל ֶאת ָה ָעם ֵלאמֹר אָרוּר
ֹאכל ֶל ֶחם ַעד ָה ֶע ֶרב וְ נִ ַקּ ְמ ִתּי ֵמאֹיְ ַבי וְ לֹא ָט ַעם
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ַ
ָער | וַיְ ִהי ְד ַבשׁ ַעל ְפּ ֵני
אָרץ ָבּאוּ ַביּ ַ
ָכּל ָה ָעם ָל ֶחם (25) :וְ ָכל ָה ֶ
ַה ָשּׂ ֶדהַ (26) :ו ָיּבֹא ָה ָעם ֶאל ַה ַיּ ַער וְ ִהנֵּה ֵה ֶל ְך ְדּ ָבשׁ | וְ ֵאין ַמ ִשּׂיג
ָתן לֹא ָשׁ ַמע
ֻעה (27) :וְ יוֹנ ָ
ָרא ָה ָעם ֶאת ַה ְשּׁב ָ
יָדוֹ ֶאל ִפּיו ִכּי י ֵ
אָביו ֶאת ָה ָעם וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ְק ֵצה ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר ְבּיָדוֹ
יע ִ
ְבּ ַה ְשׁ ִבּ ַ
ָשׁב יָדוֹ ֶאל ִפּיו ותראנה
ַע ַרת ַה ְדּ ָבשׁ | ַויּ ֶ
אוֹתהּ ְבּי ְ
ָ
וַיִּ ְטבֹּל
ֹאמר ַה ְשׁ ֵבּ ַע
ַען ִאישׁ ֵמ ָה ָעם ַויּ ֶ
ַתּא ְֹרנָה קרי[ ֵעינָיוַ (28) :ויּ ַ
]ו ָ
יך ֶאת ָה ָעם ֵלאמֹר אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יֹא ַכל ֶל ֶחם
אָב ָ
יע ִ
ִה ְשׁ ִבּ ַ
אָרץ |
אָבי ֶאת ָה ֶ
ָתן ָע ַכר ִ
ֹאמר יוֹנ ָ
ָעף ָה ָעםַ (29) :ויּ ֶ
ַהיּוֹם | ַויּ ַ
ְראוּ ָנא ִכּי אֹרוּ ֵעינַי ִכּי ָט ַע ְמ ִתּי ְמ ַעט ְדּ ַבשׁ ַהזֶּה (30) :אַף ִכּי
אָכל ַהיּוֹם ָה ָעם ִמ ְשּׁ ַלל אֹיְ ָביו ֲא ֶשׁר ָמ ָצא | ִכּי ַע ָתּה
לוּא אָכֹל ַ
לֹא ָר ְב ָתה ַמ ָכּה ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (31) :ויַּכּוּ ַבּיּוֹם ַההוּא ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
ַעט קרי[
ָעף ָה ָעם ְמאֹד (32) :ויעשׂ ] ַויּ ַ
ִמ ִמּ ְכ ָמשׂ אַ ָיּלֹ ָנה | ַויּ ַ
וּבנֵי ָב ָקר
וּב ָקר ְ
ָה ָעם ֶאל שׁלל ] ַה ָשּׁ ָלל קרי[ וַיִּ ְקחוּ צֹאן ָ
ֹאכל ָה ָעם ַעל ַה ָדּםַ (33) :ויּ ִַגּידוּ ְל ָשׁאוּל
אָר ָצה | ַויּ ַ
וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ְ
ֹאמר
ֵלאמֹר ִהנֵּה ָה ָעם ח ִֹטאים ַליהוָה ֶל ֱאכֹל ַעל ַה ָדּם | ַויּ ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל פֻּצוּ
דוֹלהַ (34) :ויּ ֶ
ַד ֶתּם גֹּלּוּ ֵא ַלי ַהיּוֹם ֶא ֶבן ְגּ ָ
ְבּג ְ
ַא ַמ ְר ֶתּם ָל ֶהם ַה ִגּישׁוּ ֵא ַלי ִאישׁ שׁוֹרוֹ וְ ִאישׁ ְשׂיֵהוּ
ָב ָעם ו ֲ
ַא ַכ ְל ֶתּם וְ לֹא ֶת ֶח ְטאוּ ַליהוָה ֶל ֱאכֹל ֶאל ַה ָדּם |
ְ
וּשׁ ַח ְט ֶתּם ָבּזֶה ו ֲ
ַויּ ִַגּשׁוּ ָכל ָה ָעם ִאישׁ שׁוֹרוֹ ְביָדוֹ ַה ַלּיְ ָלה וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ָשׁם (35) :וַיִּ ֶבן
ָשׁאוּל ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה | אֹתוֹ ֵה ֵחל ִל ְבנוֹת ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה:
אַח ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַליְ ָלה וְ ָנבֹ ָזה ָב ֶהם ַעד
ֵר ָדה ֲ
ֹאמר ָשׁאוּל נ ְ
)ַ (36ויּ ֶ
יך
ֹאמרוּ ָכּל ַהטּוֹב ְבּ ֵעי ֶנ ָ
ַשׁ ֵאר ָבּ ֶהם ִאישׁ ַויּ ְ
אוֹר ַהבּ ֶֹקר וְ לֹא נ ְ
ֹאמר ַהכּ ֵֹהן נִ ְק ְר ָבה ֲהלֹם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים(37) :
ַויּ ֶ
ֲשׂה |
עֵ
אַח ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֲה ִת ְתּנֵם ְבּיַד
וַיִּ ְשׁאַל ָשׁאוּל ֵבּאל ִֹהים ַה ֵא ֵרד ֲ
ֹאמר ָשׁאוּל גֹּשׁוּ ֲהלֹם
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא ָענָהוּ ַבּיּוֹם ַההוּאַ (38) :ויּ ֶ
וּראוּ ַבּ ָמּה ָהיְ ָתה ַה ַח ָטּאת ַהזֹּאת ַהיּוֹם:
וּדעוּ ְ
כֹּל ִפּנּוֹת ָה ָעם | ְ
ָתן ְבּנִ י
ֶשׁנוֹ ְבּיוֹנ ָ
יע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִאם י ְ
מּוֹשׁ ַ
)ִ (39כּי ַחי יְ הוָה ַה ִ

ֹאמר ֶאל ָכּל
ִכּי מוֹת יָמוּת | וְ ֵאין עֹנֵהוּ ִמ ָכּל ָה ָעםַ (40) :ויּ ֶ
ָתן ְבּנִ י נִ ְהיֶה ְל ֵע ֶבר
ַאנִ י וְ יוֹנ ָ
אַתּם ִתּ ְהיוּ ְל ֵע ֶבר ֶא ָחד ו ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ֶיך ע ֵ
ֹאמרוּ ָה ָעם ֶאל ָשׁאוּל ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֲשׂה(41) :
ֶא ָחד | ַויּ ְ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ָבה ָת ִמים | וַיִּ ָלּ ֵכד
ַויּ ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל ַה ִפּילוּ ֵבּינִ י וּ ֵבין
ָצאוַּ (42) :ויּ ֶ
ָתן וְ ָשׁאוּל וְ ָה ָעם י ָ
יוֹנ ָ
ָתן ַה ִגּ ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל יוֹנ ָ
ָתן ְבּנִ י | וַיִּ ָלּ ֵכד יוֹנ ָ
יוֹנ ָ
ידה
ָתןַ (43) :ויּ ֶ
ֹאמר ָטעֹם ָט ַע ְמ ִתּי ִבּ ְק ֵצה
ָתן ַויּ ֶ
יתה | ַו ַיּגֶּד לוֹ יוֹנ ָ
ִלּי ֶמה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ָשׁאוּל
ָדי ְמ ַעט ְדּ ַבשׁ ִהנְ נִ י אָמוּתַ (44) :ויּ ֶ
ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר ְבּי ִ
ָתן(45) :
יוֹסף | ִכּי מוֹת ָתּמוּת יוֹנ ָ
ֲשׂה ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
כֹּה ַיע ֶ
שׁוּעה
ָתן יָמוּת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַהיְ ָ
ֹאמר ָה ָעם ֶאל ָשׁאוּל ֲהיוֹנ ָ
ַויּ ֶ
ֲרת
ילה ַחי יְ הוָה ִאם יִ פֹּל ִמ ַשּׂע ַ
דוֹלה ַהזֹּאת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ִל ָ
ַה ְגּ ָ
אַר ָצה ִכּי ִעם ֱאל ִֹהים ָע ָשׂה ַהיּוֹם ַהזֶּה | וַיִּ ְפדּוּ ָה ָעם ֶאת
רֹאשׁוֹ ְ
אַח ֵרי ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
ַעל ָשׁאוּל ֵמ ֲ
)ַ (46ויּ ַ
ָתן וְ לֹא ֵמת:
יוֹנ ָ
לוּכה ַעל
קוֹמם (47) :וְ ָשׁאוּל ָל ַכד ַה ְמּ ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָה ְלכוּ ִל ְמ ָ
ְ
וּב ֱאדוֹם
וּב ְבנֵי ַעמּוֹן ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ָלּ ֶחם ָס ִביב ְבּ ָכל אֹיְ ָביו ְבּמוֹאָב ִ
ַעשׂ
יעַ (48) :ויּ ַ
ַר ִשׁ ַ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְפנֶה י ְ
וּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
צוֹבה ַ
וּב ַמ ְל ֵכי ָ
ְ
ַצּל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד שׁ ֵֹסהוּ(49) :
ֲמ ֵלק | ַויּ ֵ
ַך ֶאת ע ָ
ַחיִ ל ַויּ ְ
שׁוּע | וְ ֵשׁם ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ֵשׁם
וּמ ְל ִכּי ַ
ָתן וְ יִ ְשׁוִ י ַ
וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵי ָשׁאוּל יוֹנ ָ
יכל (50) :וְ ֵשׁם ֵא ֶשׁת ָשׁאוּל
ירה ֵמ ַרב וְ ֵשׁם ַה ְקּ ַטנָּה ִמ ַ
ַה ְבּ ִכ ָ
ימ ַעץ | וְ ֵשׁם ַשׂר ְצ ָבאוֹ ֲא ִבינֵר ֶבּן נֵר דּוֹד
ֲא ִחינ ַֹעם ַבּת ֲא ִח ָ
יאל:
אַבנֵר ֶבּן ֲא ִב ֵ
ָשׁאוּל (51) :וְ ִקישׁ ֲא ִבי ָשׁאוּל וְ נֵר ֲא ִבי ְ
ָקה ַעל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים כֹּל יְ ֵמי ָשׁאוּל |
ַתּ ִהי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲחז ָ
) (52ו ְ
ַאַס ֵפהוּ ֵא ָליו:
וְ ָראָה ָשׁאוּל ָכּל ִאישׁ ִגּבּוֹר וְ ָכל ֶבּן ַחיִ ל ַויּ ְ
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מוּאל ֶאל ָשׁאוּל א ִֹתי ָשׁ ַלח יְ הוָה ִל ְמ ָשׁ ֳח ָך ְל ֶמ ֶל ְך
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (1ויּ ֶ
ַעל ַעמּוֹ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ְלקוֹל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה (2) :כֹּה
ֲמ ֵלק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל |
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָפּ ַק ְד ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ע ָ
ַ
יתה
ֲא ֶשׁר ָשׂם לוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַבּ ֲעלֹתוֹ ִמ ִמּ ְצ ָריִ םַ (3) :ע ָתּה ֵל ְך וְ ִה ִכּ ָ
ֲמ ֵלק וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶתּם ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ וְ לֹא ַת ְחמֹל ָע ָליו |
ֶאת ע ָ
ָמל
וְ ֵה ַמ ָתּה ֵמ ִאישׁ ַעד ִא ָשּׁה ֵמע ֵֹלל וְ ַעד יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְ ַעד ֶשׂה ִמגּ ָ
) (4וַיְ ַשׁ ַמּע ָשׁאוּל ֶאת ָה ָעם וַיִּ ְפ ְק ֵדם ַבּ ְטּ ָל ִאים
וְ ַעד ֲחמוֹר:
הוּדהַ (5) :ו ָיּבֹא
אתיִ ם ֶא ֶלף ַר ְג ִלי | ַו ֲע ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ֶאת ִאישׁ יְ ָ
ָמ ַ

ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ַה ֵקּינִ י
ָחלַ (6) :ויּ ֶ
ָרב ַבּנּ ַ
ֲמ ֵלק | ַויּ ֶ
ָשׁאוּל ַעד ִעיר ע ָ
יתה ֶח ֶסד
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ֲמ ֵל ִקי ֶפּן א ִֹס ְפ ָך ִעמּוֹ וְ ָ
תּוֹך ע ָ
ְלכוּ ֻסּרוּ ְרדוּ ִמ ְ
ִעם ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּע ָ
תּוֹך
ָסר ֵקינִ י ִמ ְ
ֲלוֹתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ַויּ ַ
בּוֹא ָך שׁוּר ֲא ֶשׁר ַעל
ילה ֲ
ֲמ ֵלק | ֵמ ֲחוִ ָ
ַך ָשׁאוּל ֶאת ע ָ
ֲמ ֵלקַ (7) :ויּ ְ
עָ
ֲמ ֵלק ָחי | וְ ֶאת ָכּל ָה ָעם
ְפּנֵי ִמ ְצ ָריִ ם (8) :וַיִּ ְתפֹּשׂ ֶאת ֲאגַג ֶמ ֶל ְך ע ָ
יטב
ַחמֹל ָשׁאוּל וְ ָה ָעם ַעל ֲאגָג וְ ַעל ֵמ ַ
ֶה ֱח ִרים ְל ִפי ָח ֶרבַ (9) :ויּ ְ
ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקר וְ ַה ִמּ ְשׁנִ ים וְ ַעל ַה ָכּ ִרים וְ ַעל ָכּל ַהטּוֹב וְ לֹא אָבוּ
ָמס א ָֹתהּ ֶה ֱח ִרימוּ:
ימם | וְ ָכל ַה ְמּ ָל ָ
אכה נְ ִמ ְבזָה וְ נ ֵ
ַה ֲח ִר ָ
מוּאל ֵלאמֹר (11) :נִ ַח ְמ ִתּי ִכּי
) (10וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
אַח ַרי וְ ֶאת ְדּ ָב ַרי לֹא
ִה ְמ ַל ְכ ִתּי ֶאת ָשׁאוּל ְל ֶמ ֶל ְך ִכּי ָשׁב ֵמ ֲ
מוּאל וַיִּ ְז ַעק ֶאל יְ הוָה ָכּל ַה ָלּיְ ָלה(12) :
ֵה ִקים | וַיִּ ַחר ִל ְשׁ ֵ
מוּאל ֵלאמֹר
מוּאל ִל ְק ַראת ָשׁאוּל ַבּבּ ֶֹקר | ַויֻּגַּד ִל ְשׁ ֵ
ַשׁ ֵכּם ְשׁ ֵ
ַויּ ְ
ֵרד
ָבּא ָשׁאוּל ַה ַכּ ְר ֶמ ָלה וְ ִהנֵּה ַמ ִצּיב לוֹ יָד וַיִּ סֹּב ַו ַיּ ֲעבֹר ַויּ ֶ
ַה ִגּ ְלגָּלַ (13) :ו ָיּבֹא ְשׁ ֵ
רוּך
ֹאמר לוֹ ָשׁאוּל ָבּ ְ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל | ַויּ ֶ
מוּאל
ֹאמר ְשׁ ֵ
אַתּה ַליהוָה ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָהַ (14) :ויּ ֶ
ָ
אָזנָי | וְ קוֹל ַה ָבּ ָקר ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַע:
וּמה קוֹל ַהצֹּאן ַהזֶּה ְבּ ְ
ֶ
ֲמ ֵל ִקי ֱה ִביאוּם ֲא ֶשׁר ָח ַמל ָה ָעם ַעל
ֹאמר ָשׁאוּל ֵמע ָ
)ַ (15ויּ ֶ
יּוֹתר
יך | וְ ֶאת ַה ֵ
יטב ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקר ְל ַמ ַען ְזב ַֹח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵמ ַ
ידה ְלּ ָך ֵאת
אַגּ ָ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל ֶה ֶרף וְ ִ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ֶה ֱח ַר ְמנוַּ (16) :ויּ ֶ
ֹאמר קרי[ לוֹ ַדּ ֵבּר:
ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֵא ַלי ַה ָלּיְ ָלה | ויאמרו ] ַויּ ֶ
ֶיך רֹאשׁ
אַתּה ְבּ ֵעינ ָ
מוּאל ֲהלוֹא ִאם ָקטֹן ָ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (17ויּ ֶ
אָתּה | וַיִּ ְמ ָשׁ ֲח ָך יְ הוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל(18) :
ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ֹאמר ֵל ְך וְ ַה ֲח ַר ְמ ָתּה ֶאת ַה ַח ָטּ ִאים ֶאת
וַיִּ ְשׁ ָל ֲח ָך יְ הוָה ְבּ ָד ֶר ְך | ַויּ ֶ
לּוֹתם א ָֹתם (19) :וְ ָל ָמּה לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ
ֲמ ֵלק וְ נִ ְל ַח ְמ ָתּ בוֹ ַעד ַכּ ָ
עָ
ַתּ ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ ה ָוה:
ְבּקוֹל יְ הוָה | ו ַ
ַתּ ַעט ֶאל ַה ָשּׁ ָלל ו ַ
מוּאל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּקוֹל יְ הוָה
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ְשׁ ֵ
)ַ (20ויּ ֶ
ֲמ ֵלק
ָאָביא ֶאת ֲאגַג ֶמ ֶל ְך ע ָ
ָא ֵל ְך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י יְ הוָה | ו ִ
וֵ
וּב ָקר
ֲמ ֵלק ֶה ֱח ַר ְמ ִתּי (21) :וַיִּ ַקּח ָה ָעם ֵמ ַה ָשּׁ ָלל צֹאן ָ
וְ ֶאת ע ָ
ֹאמר
יך ַבּ ִגּ ְלגָּלַ (22) :ויּ ֶ
אשׁית ַה ֵח ֶרם | ִל ְזבּ ַֹח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵר ִ
וּז ָב ִחים ִכּ ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל יְ הוָה |
מוּאל ַה ֵח ֶפץ ַליהוָה ְבּעֹלוֹת ְ
ְשׁ ֵ
ֶבח טוֹב ְל ַה ְק ִשׁיב ֵמ ֵח ֶלב ֵא ִ
יליםִ (23) :כּי ַח ַטּאת
ִהנֵּה ְשׁמ ַֹע ִמזּ ַ
אַס ָתּ ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה
ַען ָמ ְ
וּת ָר ִפים ַה ְפ ַצר | י ַ
ֶק ֶסם ֶמ ִרי וְ אָוֶן ְ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ְשׁ ֵ
אתי
מוּאל ָח ָט ִ
)ַ (24ויּ ֶ
אָס ָך ִמ ֶמּ ֶל ְך:
וַיִּ ְמ ְ
אתי ֶאת ָה ָעם
ָר ִ
יך | ִכּי י ֵ
ִכּי ָע ַב ְר ִתּי ֶאת ִפּי יְ הוָה וְ ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ

אתי | וְ שׁוּב ִע ִמּי
קוֹלם (25) :וְ ַע ָתּה ָשׂא נָא ֶאת ַח ָטּ ִ
ָא ְשׁ ַמע ְבּ ָ
וֶ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל לֹא אָשׁוּב
ֹאמר ְשׁ ֵ
וְ ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ַליהוָהַ (26) :ויּ ֶ
אַס ָתּה ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה וַיִּ ְמ ְ
ִע ָמּ ְך | ִכּי ָמ ְ
אָס ָך יְ הוָה ִמ ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך
ַחזֵק ִבּ ְכנַף ְמ ִעילוֹ
מוּאל ָל ֶל ֶכת | ַויּ ֲ
) (27וַיִּ סֹּב ְשׁ ֵ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוּאל ָק ַרע יְ הוָה ֶאת ַמ ְמ ְלכוּת
ֹאמר ֵא ָליו ְשׁ ֵ
וַיִּ ָקּ ַרעַ (28) :ויּ ֶ
יך ַהיּוֹם | וּנְ ָתנָהּ ְל ֵרע ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ֶל ָ
ֵצח
ֲך ַהטּוֹב ִמ ֶמּ ָךּ (29) :וְ גַם נ ַ
ָחם(30) :
אָדם הוּא ְל ִהנּ ֵ
ָחם | ִכּי לֹא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יְ ַשׁ ֵקּר וְ לֹא יִ נּ ֵ
אתי ַע ָתּה ַכּ ְבּ ֵדנִ י נָא ֶנגֶד ִז ְקנֵי ַע ִמּי וְ ֶנגֶד יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֹאמר ָח ָט ִ
ַויּ ֶ
מוּאל
ָשׁב ְשׁ ֵ
יךַ (31) :ויּ ָ
ֵיתי ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ שׁוּב ִע ִמּי וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחו ִ
מוּאל
ֹאמר ְשׁ ֵ
אַח ֵרי ָשׁאוּל | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָשׁאוּל ַליהוָהַ (32) :ויּ ֶ
ֲ
ֲדנֹּת |
ֵל ְך ֵא ָליו ֲאגַג ַמע ַ
ֲמ ֵלק ַויּ ֶ
ַה ִגּישׁוּ ֵא ַלי ֶאת ֲאגַג ֶמ ֶל ְך ע ָ
ֹאמר ְשׁמוּ ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר
אָכן ָסר ַמר ַה ָמּוֶתַ (33) :ויּ ֶ
ֹאמר ֲאגָג ֵ
ַויּ ֶ
מוּאל
ָשׁים ִא ֶמּ ָך | וַיְ ַשׁ ֵסּף ְשׁ ֵ
ָשׁים ַח ְר ֶבּ ָך ֵכּן ִתּ ְשׁ ַכּל ִמנּ ִ
ִשׁ ְכּ ָלה נ ִ
מוּאל ָה ָר ָמ ָתה |
ֵל ְך ְשׁ ֵ
)ַ (34ויּ ֶ
ֶאת ֲאגָג ִל ְפנֵי יְ הוָה ַבּ ִגּ ְלגָּל:
מוּאל
ָסף ְשׁ ֵ
וְ ָשׁאוּל ָע ָלה ֶאל ֵבּיתוֹ ִגּ ְב ַעת ָשׁאוּל (35) :וְ לֹא י ַ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל
אַבּל ְשׁ ֵ
ִל ְראוֹת ֶאת ָשׁאוּל ַעד יוֹם מוֹתוֹ ִכּי ִה ְת ֵ
יך ֶאת ָשׁאוּל ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
| וַיהוָה נִ ָחם ִכּי ִה ְמ ִל ְ
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אַבּל ֶאל ָשׁאוּל
אַתּה ִמ ְת ֵ
מוּאל ַעד ָמ ַתי ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
)ַ (1ויּ ֶ
אַס ִתּיו ִמ ְמּל ְֹך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַמ ֵלּא ַק ְרנְ ָך ֶשׁ ֶמן וְ ֵל ְך
ַאנִ י ְמ ְ
וֲ
יתי ְבּ ָבנָיו ִלי ֶמ ֶל ְך(2) :
ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך ֶאל יִ ַשׁי ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי ִכּי ָר ִא ִ
ֹאמר יְ הוָה
ַה ָרגָנִ י | ַויּ ֶ
יך ֵא ֵל ְך וְ ָשׁ ַמע ָשׁאוּל ו ֲ
מוּאל ֵא ְ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
אתי(3) :
אָמ ְר ָתּ ִל ְזבּ ַֹח ַליהוָה ָבּ ִ
ָד ָך וְ ַ
ֶע ְג ַלת ָבּ ָקר ִתּ ַקּח ְבּי ֶ
ֲשׂה וּ ָמ ַשׁ ְח ָתּ
ֲך ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
אוֹדיע ָ
ָבח | וְ אָנ ִֹכי ִ
את ְליִ ַשׁי ַבּזּ ַ
וְ ָק ָר ָ
מוּאל ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ַעשׂ ְשׁ ֵ
יךַ (4) :ויּ ַ
ִלי ֵאת ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֹאמר
ֶח ְרדוּ ִז ְקנֵי ָה ִעיר ִל ְק ָראתוֹ ַויּ ֶ
יְ הוָה ַו ָיּבֹא ֵבּית ָל ֶחם | ַויּ ֶ
אתי ִה ְת ַק ְדּשׁוּ
ֹאמר ָשׁלוֹם ִל ְזבּ ַֹח ַליהוָה ָבּ ִ
בּוֹא ָךַ (5) :ויּ ֶ
ָשׁלֹם ֶ
אתם ִא ִתּי ַבּזּ ַ
וּב ֶ
ָ
ָבח | וַיְ ַק ֵדּשׁ ֶאת יִ ַשׁי וְ ֶאת ָבּנָיו וַיִּ ְק ָרא ָל ֶהם
אַך ֶנגֶד
ֹאמר ְ
ַרא ֶאת ֱא ִליאָב | ַויּ ֶ
ָבח (6) :וַיְ ִהי ְבּבוֹאָם ַויּ ְ
ַלזּ ַ
מוּאל אַל ַתּ ֵבּט ֶאל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ֵ
יְ הוָה ְמ ִשׁיחוַֹ (7) :ויּ ֶ
אַס ִתּיהוּ | ִכּי לֹא ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה
קוֹמתוֹ ִכּי ְמ ְ
ַמ ְר ֵאהוּ וְ ֶאל ְגּב ַֹהּ ָ
אָדם יִ ְר ֶאה ַל ֵעינַיִ ם וַיהוָה יִ ְר ֶאה ַל ֵלּ ָבב(8) :
אָדם ִכּי ָה ָ
ָה ָ

ֹאמר גַּם
מוּאל | ַויּ ֶ
ֲב ֵרהוּ ִל ְפנֵי ְשׁ ֵ
ָדב ַו ַיּע ִ
וַיִּ ְק ָרא יִ ַשׁי ֶאל ֲא ִבינ ָ
ֹאמר גַּם ָבּזֶה לֹא
ֲבר יִ ַשׁי ַשׁ ָמּה | ַויּ ֶ
ָבּזֶה לֹא ָב ַחר יְ הוָהַ (9) :ו ַיּע ֵ
ֲבר יִ ַשׁי ִשׁ ְב ַעת ָבּנָיו ִל ְפנֵי ְשׁ ֵ
ֹאמר
מוּאל | ַויּ ֶ
ָב ַחר יְ הוָהַ (10) :ו ַיּע ֵ
מוּאל
ֹאמר ְשׁ ֵ
מוּאל ֶאל יִ ַשׁי לֹא ָב ַחר יְ הוָה ָבּ ֵא ֶלּהַ (11) :ויּ ֶ
ְשׁ ֵ
ֹאמר עוֹד ָשׁאַר ַה ָקּ ָטן וְ ִהנֵּה ר ֶֹעה
ֶאל יִ ַשׁי ֲה ַתמּוּ ַהנְּ ָע ִרים ַויּ ֶ
מוּאל ֶאל יִ ַשׁי ִשׁ ְל ָחה וְ ָק ֶחנּוּ ִכּי לֹא ָנסֹב ַעד
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַבּצֹּאן | ַויּ ֶ
אַדמוֹנִ י ִעם יְ ֵפה ֵעינַיִ ם
יאהוּ וְ הוּא ְ
בֹּאוֹ פֹה (12) :וַיִּ ְשׁ ַלח וַיְ ִב ֵ
וְ טוֹב ר ִֹאי |
מוּאל
ֹאמר יְ הוָה קוּם ְמ ָשׁ ֵחהוּ ִכּי זֶה הוּא (13) :וַיִּ ַקּח ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
וּח יְ הוָה
ַתּ ְצ ַלח ר ַ
ֶאת ֶק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמן וַיִּ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶק ֶרב ֶא ָחיו ו ִ
ֵל ְך ָה ָר ָמ ָתה:
מוּאל ַויּ ֶ
ָקם ְשׁ ֵ
ָמ ְע ָלה | ַויּ ָ
ֶאל ָדּוִ ד ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָ
רוּח ָר ָעה
ֲתתּוּ ַ
וּבע ַ
רוּח יְ הוָה ָס ָרה ֵמ ִעם ָשׁאוּל | ִ
) (14וְ ַ
רוּח
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל ֵא ָליו | ִהנֵּה נָא ַ
ֵמ ֵאת יְ הוָהַ (15) :ויּ ְ
ֶיך
יך ְל ָפנ ָ
ֲב ֶד ָ
ֹאמר נָא ֲאדֹנֵנוּ ע ָ
ֱאל ִֹהים ָר ָעה ְמ ַב ִע ֶתּ ָך (16) :י ַ
יך ַ
רוּח ֱאל ִֹהים
יְ ַב ְקשׁוּ ִאישׁ י ֵֹד ַע ְמ ַנגֵּן ַבּ ִכּנּוֹר | וְ ָהיָה ִבּ ְהיוֹת ָע ֶל ָ
ָר ָעה וְ נִ גֵּן ְבּיָדוֹ וְ טוֹב ָל ְך:
יטיב ְל ַנגֵּן
ֲב ָדיו | ְראוּ נָא ִלי ִאישׁ ֵמ ִ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ע ָ
)ַ (17ויּ ֶ
ַען ֶא ָחד ֵמ ַהנְּ ָע ִרים ַויּ ֶ
ַה ִב ֶ
וֲ
יתי
ֹאמר ִהנֵּה ָר ִא ִ
יאוֹתם ֵא ָליַ (18) :ויּ ַ
ֵבּן ְליִ ַשׁי ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי י ֵֹד ַע ַנגֵּן וְ ִגבּוֹר ַחיִ ל וְ ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה וּנְ בוֹן
אָכים ֶאל
ָדּ ָבר וְ ִאישׁ תֹּאַר | וַיהוָה ִעמּוֹ (19) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ַמ ְל ִ
ֹאמר ִשׁ ְל ָחה ֵא ַלי ֶאת ָדּוִ ד ִבּנְ ָך ֲא ֶשׁר ַבּצֹּאן (20) :וַיִּ ַקּח
יִ ָשׁי | ַויּ ֶ
וּג ִדי ִע ִזּים ֶא ָחד | וַיִּ ְשׁ ַלח ְבּיַד ָדּוִ ד ְבּנוֹ
יִ ַשׁי ֲחמוֹר ֶל ֶחם וְ נֹאד יַיִ ן ְ
ֶא ָה ֵבהוּ
ֶאל ָשׁאוּלַ (21) :ו ָיּבֹא ָדוִ ד ֶאל ָשׁאוּל ַו ַיּ ֲעמֹד ְל ָפנָיו | ַויּ ֱ
ְמאֹד וַיְ ִהי לוֹ נ ֵֹשׂא ֵכ ִלים (22) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ֶאל יִ ַשׁי ֵלאמֹר |
רוּח
ֲמד נָא ָדוִ ד ְל ָפנַי ִכּי ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינָי (23) :וְ ָהיָה ִבּ ְהיוֹת ַ
ַיע ָ
ֱאל ִֹהים ֶאל ָשׁאוּל וְ ָל ַקח ָדּוִ ד ֶאת ַה ִכּנּוֹר וְ נִ גֵּן ְבּיָדוֹ | וְ ָרוַח
רוּח ָה ָר ָעה:
ְל ָשׁאוּל וְ טוֹב לוֹ וְ ָס ָרה ֵמ ָע ָליו ַ
1 Samuel Chapter 17
ֵאָספוּ שֹׂכֹה
ֵיהם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַויּ ְ
ַאַספוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
)ַ (1ויּ ְ
וּבין ֲעז ָ
ַחנוּ ֵבּין שׂוֹכֹה ֵ
ֲא ֶשׁר ִל ָ
ֵקה ְבּ ֶא ֶפס ַדּ ִמּים(2) :
יהוּדה | ַויּ ֲ
ַע ְרכוּ
ַחנוּ ְבּ ֵע ֶמק ָה ֵא ָלה | ַויּ ַ
ֶא ְספוּ ַויּ ֲ
וְ ָשׁאוּל וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ֶ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ע ְֹמ ִדים ֶאל ָה ָהר
ִמ ְל ָח ָמה ִל ְק ַראת ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםְ (3) :

ֵצא
ֵיהםַ (4) :ויּ ֵ
ִמזֶּה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ְֹמ ִדים ֶאל ָה ָהר ִמזֶּה | וְ ַהגַּיְ א ֵבּינ ֶ
ָבהוֹ ֵשׁשׁ
ָליָת ְשׁמוֹ ִמגַּת | גּ ְ
ִאישׁ ַה ֵבּנַיִ ם ִמ ַמּ ֲחנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים גּ ְ
אַמּוֹת ָוז ֶ
כוֹבע נְ ח ֶֹשׁת ַעל רֹאשׁוֹ וְ ִשׁ ְריוֹן ַק ְשׂ ַק ִשּׂים
ָרת (5) :וְ ַ
וּמ ְשׁ ַקל ַה ִשּׁ ְריוֹן ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ְשׁ ָק ִלים נְ ח ֶֹשׁת:
הוּא ָלבוּשׁ | ִ
וּמ ְצ ַחת נְ ח ֶֹשׁת ַעל ַר ְג ָליו | וְ ִכידוֹן נְ ח ֶֹשׁת ֵבּין ְכּ ֵת ָפיו(7) :
) ִ (6
וחץ ]וְ ֵעץ קרי[ ֲחנִ יתוֹ ִכּ ְמנוֹר א ְֹר ִגים וְ ַל ֶה ֶבת ֲחנִ יתוֹ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת
ְשׁ ָק ִלים ַבּ ְרזֶל | וְ נ ֵֹשׂא ַה ִצּנָּה ה ֵֹל ְך ְל ָפנָיוַ (8) :ו ַיּ ֲעמֹד וַיִּ ְק ָרא ֶאל
ֹאמר ָל ֶהם ָל ָמּה ֵת ְצאוּ ַל ֲער ְֹך ִמ ְל ָח ָמה |
ַמ ַע ְרכֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ֲב ִדים ְל ָשׁאוּל ְבּרוּ ָל ֶכם ִאישׁ
אַתּם ע ָ
ֲהלוֹא אָנ ִֹכי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וְ ֶ
יוּכל ְל ִה ָלּ ֵחם ִא ִתּי וְ ִה ָכּנִ י וְ ָהיִ ינוּ ָל ֶכם
ֵרד ֵא ָליִ (9) :אם ַ
וְ י ֵ
ֲב ִדים
יתם ָלנוּ ַלע ָ
יתיו וִ ְהיִ ֶ
אוּכל לוֹ וְ ִה ִכּ ִ
ֲב ִדים | וְ ִאם ֲאנִ י ַ
ַלע ָ
ֹאמר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֲאנִ י ֵח ַר ְפ ִתּי ֶאת
ֲב ְד ֶתּם א ָֹתנוַּ (10) :ויּ ֶ
ַוע ַ
ָחד(11) :
ַמ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם ַהזֶּה | ְתּנוּ ִלי ִאישׁ וְ נִ ָלּ ֲח ָמה י ַ
ֵחתּוּ
וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ַ
וַיִּ ְראוּ ְמאֹד:
וּשׁמוֹ יִ ַשׁי
הוּדה ְ
) (12וְ ָדוִ ד ֶבּן ִאישׁ ֶא ְפ ָר ִתי ַהזֶּה ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
ָשׁים(13) :
ָקן ָבּא ַב ֲאנ ִ
ימי ָשׁאוּל ז ֵ
וְ לוֹ ְשׁמֹנָה ָבנִ ים | וְ ָה ִאישׁ ִבּ ֵ
אַח ֵרי ָשׁאוּל ַל ִמּ ְל ָח ָמה |
ֵלכוּ ְשׁל ֶֹשׁת ְבּנֵי יִ ַשׁי ַה ְגּד ִֹלים ָה ְלכוּ ֲ
ַויּ ְ
וְ ֵשׁם ְשׁל ֶֹשׁת ָבּנָיו ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ֱא ִליאָב ַה ְבּכוֹר
ָדב וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ַשׁ ָמּה (14) :וְ ָדוִ ד הוּא ַה ָקּ ָטן |
וּמ ְשׁנֵהוּ ֲא ִבינ ָ
ִ
ָשׁב
אַח ֵרי ָשׁאוּל (15) :וְ ָדוִ ד ה ֵֹל ְך ו ָ
וּשׁל ָֹשׁה ַה ְגּד ִֹלים ָה ְלכוּ ֲ
ְ
אָביו ֵבּית ָל ֶחם (16) :וַיִּ גַּשׁ
ֵמ ַעל ָשׁאוּל | ִל ְרעוֹת ֶאת צֹאן ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם:
ַצּב ְ
ֲרב | וַיִּ ְתי ֵ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַה ְשׁ ֵכּם וְ ַהע ֵ
יפת ַה ָקּ ִליא ַה ֶזּה
יך ֵא ַ
אַח ָ
ֹאמר יִ ַשׁי ְל ָדוִ ד ְבּנוֹ ַקח ָנא ְל ֶ
)ַ (17ויּ ֶ
ֲשׂ ֶרת
יך (18) :וְ ֵאת ע ֶ
אַח ָ
ֲשׂ ָרה ֶל ֶחם ַהזֶּה | וְ ָה ֵרץ ַה ַמּ ֲחנֶה ְל ֶ
ַוע ָ
יך ִתּ ְפקֹד
אַח ָ
אָלף | וְ ֶאת ֶ
ֲח ִר ֵצי ֶה ָח ָלב ָה ֵא ֶלּה ָתּ ִביא ְל ַשׂר ָה ֶ
ֻבּ ָתם ִתּ ָקּח (19) :וְ ָשׁאוּל וְ ֵה ָמּה וְ ָכל ִאישׁ
ְל ָשׁלוֹם וְ ֶאת ֲער ָ
ַשׁ ֵכּם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶמק ָה ֵא ָלה | נִ ְל ָח ִמים ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (20) :ויּ ְ
ָדּוִ ד ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ טֹּשׁ ֶאת ַהצֹּאן ַעל שׁ ֵֹמר וַיִּ ָשּׂא ַויּ ֶ
ֵל ְך ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ
ֲר ָכה וְ ֵה ֵרעוּ
ָלה וְ ַה ַחיִ ל ַהיּ ֵֹצא ֶאל ַה ַמּע ָ
יִ ָשׁי | ַו ָיּבֹא ַה ַמּ ְעגּ ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ַמע ָ
ַתּ ֲער ְֹך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֲר ָכה ִל ְק ַראת
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה (21) :ו ַ
שׁוֹמר
ֵ
ֲר ָכה (22) :וַיִּ טֹּשׁ ָדּוִ ד ֶאת ַה ֵכּ ִלים ֵמ ָע ָליו ַעל יַד
ַמע ָ
ֲר ָכה | ַו ָיּבֹא וַיִּ ְשׁאַל ְל ֶא ָחיו ְל ָשׁלוֹם(23) :
ָרץ ַה ַמּע ָ
ַה ֵכּ ִלים ַויּ ָ
ָליָת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ְשׁמוֹ
עוֹלה גּ ְ
וְ הוּא ְמ ַד ֵבּר ִע ָמּם וְ ִהנֵּה ִאישׁ ַה ֵבּנַיִ ם ֶ

ִמגַּת ממערות ] ִמ ַמּ ַע ְרכוֹת קרי[ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיְ ַד ֵבּר ַכּ ְדּ ָב ִרים
אוֹתם ֶאת
ָה ֵא ֶלּה | וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ ד (24) :וְ כֹל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְר ָ
ֹאמר ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
יראוּ ְמאֹדַ (25) :ויּ ֶ
ָה ִאישׁ | ַו ָיּנֻסוּ ִמ ָפּנָיו וַיִּ ְ
יתם ָה ִאישׁ ָהע ֶֹלה ַהזֶּה ִכּי ְל ָח ֵרף ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל עֹ ֶלה | וְ ָהיָה
ַה ְרּ ִא ֶ
ַע ְשׁ ֶרנּוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֶֹשׁר גָּדוֹל וְ ֶאת ִבּתּוֹ יִ ֶתּן לוֹ
ַכּנּוּ י ְ
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ֶ
אמר ָדּוִ ד ֶאל
ֲשׂה ָח ְפ ִשׁי ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ (26) :ויֹּ ֶ
אָביו ַיע ֶ
וְ ֵאת ֵבּית ִ
ַכּה ֶאת
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ֶ
ָשׁים ָהע ְֹמ ִדים ִעמּוֹ ֵלאמֹר ַמה יּ ָ
ָה ֲאנ ִ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַה ָלּז וְ ֵה ִסיר ֶח ְר ָפּה ֵמ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ִמי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
ֹאמר לוֹ
ֶה ָע ֵרל ַהזֶּה ִכּי ֵח ֵרף ַמ ַע ְרכוֹת ֱאל ִֹהים ַחיִּ יםַ (27) :ויּ ֶ
ַכּנּוּ(28) :
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ֶ
ָה ָעם ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ֵלאמֹר | כֹּה י ָ
ָשׁים | וַיִּ ַחר אַף
אָחיו ַהגָּדוֹל ְבּ ַד ְבּרוֹ ֶאל ָה ֲאנ ִ
וַיִּ ְשׁ ַמע ֱא ִליאָב ִ
ָט ְשׁ ָתּ ְמ ַעט ַהצֹּאן
ָר ְד ָתּ וְ ַעל ִמי נ ַ
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה י ַ
ֱא ִליאָב ְבּ ָדוִ ד ַויּ ֶ
ָד ְע ִתּי ֶאת ְזדֹנְ ָך וְ ֵאת ר ַֹע ְל ָב ֶב ָך ִכּי ְל ַמ ַען
ָה ֵהנָּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲאנִ י י ַ
ְראוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה י ָ
יתי ָע ָתּה |
ֹאמר ָדּוִ ד ֶמה ָע ִשׂ ִ
ָר ְד ָתַּ (29) :ויּ ֶ
ֹאמר
אַחר ַויּ ֶ
ֲהלוֹא ָדּ ָבר הוּא (30) :וַיִּ סֹּב ֵמ ֶא ְצלוֹ ֶאל מוּל ֵ
ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה | וַיְ ִשׁבֻהוּ ָה ָעם ָדּ ָבר ַכּ ָדּ ָבר ָה ִראשׁוֹן (31) :וַיְּ ָשּׁ ְמעוּ
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָדּוִ ד | ַויּ ִַגּדוּ ִל ְפנֵי ָשׁאוּל וַיִּ ָקּ ֵחהוּ(32) :
ֵל ְך
אָדם ָע ָליו | ַע ְב ְדּ ָך י ֵ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ָשׁאוּל אַל יִ פֹּל ֵלב ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ָדּוִ ד לֹא
וְ נִ ְל ַחם ִעם ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַהזֶּהַ (33) :ויּ ֶ
אַתּה
ַער ָ
תוּכל ָל ֶל ֶכת ֶאל ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַהזֶּה ְל ִה ָלּ ֵחם ִעמּוֹ | ִכּי נ ַ
ַ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ָשׁאוּל
ֻריוַ (34) :ויּ ֶ
וְ הוּא ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה ִמנְּ ע ָ
ָשׂא
וּבא ָה ֲא ִרי וְ ֶאת ַהדּוֹב וְ נ ָ
ר ֶֹעה ָהיָה ַע ְב ְדּ ָך ְל ִ
אָביו ַבּצֹּאן | ָ
אַח ָריו וְ ִה ִכּ ִתיו וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ִמ ִפּיו |
אתי ֲ
ָצ ִ
ֶשׂה ֵמ ָה ֵע ֶדר (35) :וְ י ָ
יתּיו (36) :גַּם ֶאת
ַה ִמ ִ
ַק ִתּי ִבּ ְז ָקנוֹ וְ ִה ִכּ ִתיו ו ֲ
ָקם ָע ַלי וְ ֶה ֱחז ְ
ַויּ ָ
אַחד
ָה ֲא ִרי גַּם ַהדּוֹב ִה ָכּה ַע ְב ֶדּ ָך | וְ ָהיָה ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶה ָע ֵרל ַהזֶּה ְכּ ַ
ֹאמר ָדּוִ ד
)ַ (37ויּ ֶ
ֵמ ֶהם ִכּי ֵח ֵרף ַמ ַע ְרכֹת ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים:
ילנִ י ִמיַּד
ַצּ ֵ
וּמיַּד ַהדֹּב הוּא י ִ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִה ִצּ ַלנִ י ִמיַּד ָה ֲא ִרי ִ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ָדּוִ ד ֵל ְך וַיהוָה יִ ְהיֶה ִע ָמּ ְך:
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַהזֶּה | ַויּ ֶ
קוֹבע נְ ח ֶֹשׁת ַעל רֹאשׁוֹ |
ָתן ַ
ַל ֵבּשׁ ָשׁאוּל ֶאת ָדּוִ ד ַמ ָדּיו וְ נ ַ
)ַ (38ויּ ְ
ַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ִשׁ ְריוֹןַ (39) :ויּ ְ
ַחגֹּר ָדּוִ ד ֶאת ַח ְרבּוֹ ֵמ ַעל ְל ַמ ָדּיו
ַויּ ְ
אוּכל ָל ֶל ֶכת
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ָשׁאוּל לֹא ַ
ַויּ ֶֹאל ָל ֶל ֶכת ִכּי לֹא נִ ָסּה ַויּ ֶ
יתי | וַיְ ִס ֵרם ָדּוִ ד ֵמ ָע ָליו (40) :וַיִּ ַקּח ַמ ְקלוֹ
ָבּ ֵא ֶלּה ִכּי לֹא נִ ִסּ ִ
ַחל ַויּ ֶ
ֻקי ֲא ָבנִ ים ִמן ַהנּ ַ
ָשׂם א ָֹתם
ְבּיָדוֹ וַיִּ ְב ַחר לוֹ ֲח ִמ ָשּׁה ַחלּ ֵ
ַלקוּט וְ ַק ְלּעוֹ ְביָדוֹ | וַיִּ גַּשׁ ֶאל
וּביּ ְ
ִבּ ְכ ִלי ָהר ִֹעים ֲא ֶשׁר לוֹ ַ

ֵל ְך ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ה ֵֹל ְך וְ ָק ֵרב ֶאל ָדּוִ ד | וְ ָה ִאישׁ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּיַ (41) :ויּ ֶ
ַבּט ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיִּ ְר ֶאה ֶאת ָדּוִ ד ַויִּ ְבזֵהוּ
נ ֵֹשׂא ַה ִצּנָּה ְל ָפנָיוַ (42) :ויּ ֵ
ַער וְ ְ
| ִכּי ָהיָה נ ַ
ֹאמר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
אַדמֹנִ י ִעם יְ ֵפה ַמ ְר ֶאהַ (43) :ויּ ֶ
אַתּה ָבא ֵא ַלי ַבּ ַמּ ְקלוֹת | וַיְ ַק ֵלּל
ֶאל ָדּוִ ד ֲה ֶכ ֶלב אָנ ִֹכי ִכּי ָ
ֹאמר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶאל ָדּוִ ד |
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶאת ָדּוִ ד ֵבּאל ָֹהיוַ (44) :ויּ ֶ
ְל ָכה ֵא ַלי וְ ֶא ְתּנָה ֶאת ְבּ ָשׂ ְר ָך ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
וּל ֶב ֱה ַמת ַה ָשּׂ ֶדה:
אַתּה ָבּא ֵא ַלי ְבּ ֶח ֶרב
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ָ
)ַ (45ויּ ֶ
יך ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
וּב ִכידוֹן | וְ אָנ ִֹכי ָבא ֵא ֶל ָ
וּב ֲחנִ ית ְ
ַ
ֶר ָך יְ הוָה
ַמ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֵח ַר ְפ ָתַּ (46) :היּוֹם ַהזֶּה יְ ַסגּ ְ
ָת ִתּי ֶפּ ֶגר ַמ ֲחנֵה
יך וְ נ ַ
ֹאשׁ ָך ֵמ ָע ֶל ָ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ר ְ
ית ָך ו ֲ
ָדי וְ ִה ִכּ ִ
ְבּי ִ
ֵדעוּ ָכּל
אָרץ | וְ י ְ
וּל ַחיַּת ָה ֶ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַהיּוֹם ַהזֶּה ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ֵדעוּ ָכּל ַה ָקּ ָהל ַהזֶּה ִכּי
אָרץ ִכּי יֵשׁ ֱאל ִֹהים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל (47) :וְ י ְ
ָה ֶ
ָתן
יע יְ הוָה | ִכּי ַליהוָה ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ נ ַ
הוֹשׁ ַ
וּב ֲחנִ ית יְ ִ
לֹא ְבּ ֶח ֶרב ַ
ֵל ְך וַיִּ ְק ַרב
ָדנוּ (48) :וְ ָהיָה ִכּי ָקם ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַויּ ֶ
ֶא ְת ֶכם ְבּי ֵ
ֲר ָכה ִל ְק ַראת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי:
ָרץ ַה ַמּע ָ
ִל ְק ַראת ָדּוִ ד | וַיְ ַמ ֵהר ָדּוִ ד ַויּ ָ
ַך
) (49וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶאת יָדוֹ ֶאל ַה ֶכּ ִלי וַיִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ֶא ֶבן וַיְ ַק ַלּע ַויּ ְ
ַתּ ְט ַבּע ָה ֶא ֶבן ְבּ ִמ ְצחוֹ וַיִּ פֹּל ַעל ָפּנָיו
ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶאל ִמ ְצחוֹ | ו ִ
ֶחזַק ָדּוִ ד ִמן ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַבּ ֶקּ ַלע ָ
ְ
וּב ֶא ֶבן ַו ַיּ ְך ֶאת
אָר ָצהַ (50) :ויּ ֱ
ָרץ ָדּוִ ד ַו ַיּ ֲעמֹד
יתהוּ | וְ ֶח ֶרב ֵאין ְבּיַד ָדּוִ דַ (51) :ויּ ָ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיְ ִמ ֵ
ֶאל ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיִּ ַקּח ֶאת ַח ְרבּוֹ ַויִּ ְשׁ ְל ָפהּ ִמ ַתּ ְע ָרהּ וַיְ מ ְֹת ֵתהוּ
בּוֹרם ַו ָיּנֻסוּ:
וַיִּ ְכ ָרת ָבּהּ ֶאת רֹאשׁוֹ | וַיִּ ְראוּ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִכּי ֵמת ִגּ ָ
ָרעוּ וַיִּ ְר ְדּפוּ ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
יהוּדה ַויּ ִ
ָקמוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
)ַ (52ויּ ֻ
ֲרי ֶע ְקרוֹן | וַיִּ ְפּלוּ ַח ְל ֵלי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְבּ ֶד ֶר ְך
בּוֹא ָך גַיְ א וְ ַעד ַשׁע ֵ
ַעד ֲ
ָשׁבוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְדּלֹק
ֲריִ ם וְ ַעד גַּת וְ ַעד ֶע ְקרוֹןַ (53) :ויּ ֻ
ַשׁע ַ
ֵיהם (54) :וַיִּ ַקּח ָדּוִ ד ֶאת
אַח ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים | ַו ָיּשֹׁסּוּ ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
ֲ
אָהלוֹ:
רוּשׁ ָלִם | וְ ֶאת ֵכּ ָליו ָשׂם ְבּ ֳ
רֹאשׁ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיְ ִב ֵאהוּ יְ ָ
אָמר
) (55וְ ִכ ְראוֹת ָשׁאוּל ֶאת ָדּוִ ד י ֵֹצא ִל ְק ַראת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַ
אַבנֵר ֵחי
ֹאמר ְ
אַבנֵר | ַויּ ֶ
ַער ְ
אַבנֵר ַשׂר ַה ָצּ ָבא ֶבּן ִמי זֶה ַהנּ ַ
ֶאל ְ
ַפ ְשׁ ָך ַה ֶמּ ֶל ְך ִאם י ָ
אַתּה ֶבּן
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך | ְשׁאַל ָ
ָד ְע ִתּיַ (56) :ויּ ֶ
נְ
וּכשׁוּב ָדּוִ ד ֵמ ַהכּוֹת ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַויִּ ַקּח
ִמי זֶה ָה ָע ֶלםְ (57) :
אֹתוֹ ְ
אַבנֵר וַיְ ִב ֵאהוּ ִל ְפנֵי ָשׁאוּל | וְ רֹאשׁ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ְבּיָדוֹ(58) :
ֹאמר ָדּוִ ד ֶבּן ַע ְב ְדּ ָך
ָער | ַויּ ֶ
אַתּה ַהנּ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָשׁאוּל ֶבּן ִמי ָ
ַויּ ֶ
יִ ַשׁי ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי:
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ֶפשׁ
ָתן נִ ְק ְשׁ ָרה ְבּנ ֶ
ֶפשׁ יְ הוֹנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֶאל ָשׁאוּל וְ נ ֶ
ַפשׁוֹ (2) :וַיִּ ָקּ ֵחהוּ
ָתן ְכּנ ְ
ֶא ָה ֵבהוּ קרי[ יְ הוֹנ ָ
ָדּוִ ד | ויאהבו ] ַויּ ֱ
אָביו (3) :וַיִּ ְכרֹת
ָשׁאוּל ַבּיּוֹם ַההוּא | וְ לֹא נְ ָתנוֹ ָלשׁוּב ֵבּית ִ
ַפשׁוֹ (4) :וַיִּ ְת ַפּ ֵשּׁט
אַה ָבתוֹ אֹתוֹ ְכּנ ְ
ָתן וְ ָדוִ ד ְבּ ִרית | ְבּ ֲ
יְ הוֹנ ָ
וּמ ָדּיו וְ ַעד ַח ְרבּוֹ
ָתן ֶאת ַה ְמּ ִעיל ֲא ֶשׁר ָע ָליו וַיִּ ְתּנֵהוּ ְל ָדוִ ד | ַ
יְ הוֹנ ָ
וְ ַעד ַק ְשׁתּוֹ וְ ַעד ֲחגֹרוַֹ (5) :ויּ ֵ
ֵצא ָדוִ ד ְבּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ָל ֶחנּוּ ָשׁאוּל
יטב ְבּ ֵעינֵי ָכל
ַשׂ ִכּיל וַיְ ִשׂ ֵמהוּ ָשׁאוּל ַעל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה | וַיִּ ַ
יְ
ָה ָעם וְ גַם ְבּ ֵעינֵי ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל:
ַתּ ֶצאנָה
) (6וַיְ ִהי ְבּבוֹאָם ְבּשׁוּב ָדּוִ ד ֵמ ַהכּוֹת ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ו ֵ
ָשׁים ִמ ָכּל ָע ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל לשׁור ] ָל ִשׁיר קרי[ וְ ַה ְמּחֹלוֹת
ַהנּ ִ
וּב ָשׁ ִל ִשׁים(7) :
ִל ְק ַראת ָשׁאוּל ַה ֶמּ ֶל ְך | ְבּ ֻת ִפּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ֹאמ ְר ָן | ִה ָכּה ָשׁאוּל באלפו
ָשׁים ַה ְמ ַשׂ ֲחקוֹת ַותּ ַ
ַתּ ֲענֶינָה ַהנּ ִ
וַ
ֵרע
] ַבּ ֲא ָל ָפיו קרי[ וְ ָדוִ ד ְבּ ִר ְבב ָֹתיו (8) :וַיִּ ַחר ְל ָשׁאוּל ְמאֹד ַויּ ַ
ָתנוּ
ָתנוּ ְל ָדוִ ד ְר ָבבוֹת וְ ִלי נ ְ
ֹאמר נ ְ
ְבּ ֵעינָיו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויּ ֶ
לוּכה (9) :וַיְ ִהי ָשׁאוּל עון ]עוֹיֵן קרי[
אַך ַה ְמּ ָ
ָה ֲא ָל ִפים | וְ עוֹד לוֹ ְ
ִמ ָמּ ֳח ָרת
) (10וַיְ ִהי
ָה ְלאָה:
ֶאת ָדּוִ ד | ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָ
תוֹך ַה ַבּיִ ת וְ ָדוִ ד
ַבּא ְב ְ
רוּח ֱאל ִֹהים ָר ָעה ֶאל ָשׁאוּל וַיִּ ְתנ ֵ
ַתּ ְצ ַלח ַ
וִ
ָטל ָשׁאוּל
ְמ ַנגֵּן ְבּיָדוֹ ְכּיוֹם ְבּיוֹם | וְ ַה ֲחנִ ית ְבּיַד ָשׁאוּלַ (11) :ויּ ֶ
וּב ִקּיר | וַיִּ סֹּב ָדּוִ ד ִמ ָפּנָיו
אַכּה ְב ָדוִ ד ַ
ֹאמר ֶ
ֶאת ַה ֲחנִ ית ַויּ ֶ
ֲמיִ ם (12) :וַיִּ ָרא ָשׁאוּל ִמ ִלּ ְפנֵי ָדוִ ד | ִכּי ָהיָה יְ הוָה ִעמּוֹ
ַפּע ָ
וּמ ִעם ָשׁאוּל ָסר (13) :וַיְ ִס ֵרהוּ ָשׁאוּל ֵמ ִעמּוֹ וַיְ ִשׂ ֵמהוּ לוֹ ַשׂר
ֵ
ֵצא ַו ָיּבֹא ִל ְפנֵי ָה ָעם:
אָלף | ַויּ ֵ
ֶ
ַרא
) (14וַיְ ִהי ָדוִ ד ְל ָכל ָדּ ְר ָכו ַמ ְשׂ ִכּיל | וַיהוָה ִעמּוַֹ (15) :ויּ ְ
ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר הוּא ַמ ְשׂ ִכּיל ְמאֹד | ַו ָיּגָר ִמ ָפּנָיו (16) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵיהם:
ָבא ִל ְפנ ֶ
יוֹצא ו ָ
יהוּדה א ֵֹהב ֶאת ָדּוִ ד | ִכּי הוּא ֵ
וִ ָ
דוֹלה ֵמ ַרב א ָֹתהּ ֶא ֶתּן
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ָדּוִ ד ִהנֵּה ִב ִתּי ַה ְגּ ָ
)ַ (17ויּ ֶ
אַך ֱהיֵה ִלּי ְל ֶבן ַחיִ ל וְ ִה ָלּ ֵחם ִמ ְל ֲחמוֹת יְ הוָה |
ְל ָך ְל ִא ָשּׁה ְ
וּת ִהי בוֹ יַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים(18) :
ָדי בּוֹ ְ
אָמר אַל ְתּ ִהי י ִ
וְ ָשׁאוּל ַ
אָבי ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
וּמי ַחיַּי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ָשׁאוּל ִמי אָנ ִֹכי ִ
ַויּ ֶ
| ִכּי ֶא ְהיֶה ָח ָתן ַל ֶמּ ֶל ְך (19) :וַיְ ִהי ְבּ ֵעת ֵתּת ֶאת ֵמ ַרב ַבּת ָשׁאוּל
ַתּ ֱא ַהב
יאל ַה ְמּח ָֹל ִתי ְל ִא ָשּׁה (20) :ו ֶ
ְל ָדוִ ד | וְ ִהיא נִ ְתּנָה ְל ַע ְד ִר ֵ
יכל ַבּת ָשׁאוּל ֶאת ָדּוִ ד | ַויּ ִַגּדוּ ְל ָשׁאוּל וַיִּ ַשׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינָיו:
ִמ ַ

וּת ִהי בוֹ יַד
מוֹקשׁ ְ
וּת ִהי לוֹ ְל ֵ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶא ְתּ ֶננָּה לּוֹ ְ
)ַ (21ויּ ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ָדּוִ ד ִבּ ְשׁ ַתּיִ ם ִתּ ְת ַח ֵתּן ִבּי ַהיּוֹם:
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ֶ
) (22וַיְ ַצו ָשׁאוּל ֶאת ע ָ
ֲב ָדו ַדּ ְבּרוּ ֶאל ָדּוִ ד ַבּ ָלּט ֵלאמֹר ִהנֵּה ָח ֵפץ
בוּך | וְ ַע ָתּה ִה ְת ַח ֵתּן
ֲב ָדיו קרי[ ֲא ֵה ָ
ְבּ ָך ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל עבדו ]ע ָ
אָזנֵי ָדוִ ד ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ַבּ ֶמּ ֶל ְך (23) :וַיְ ַד ְבּרוּ ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל ְבּ ְ
ֵיכם ִה ְת ַח ֵתּן ַבּ ֶמּ ֶל ְך וְ אָנ ִֹכי
ֹאמר ָדּוִ ד ַהנְ ַק ָלּה ְב ֵעינ ֶ
ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ֶ
ִאישׁ ָרשׁ וְ נִ ְק ֶלהַ (24) :ויּ ִַגּדוּ ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל לוֹ ֵלאמֹר | ַכּ ְדּ ָב ִרים
ָה ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר ָדּוִ ד:
ֹאמרוּ ְל ָדוִ ד ֵאין ֵח ֶפץ ַל ֶמּ ֶל ְך ְבּמֹ ַהר ִכּי
ֹאמר ָשׁאוּל כֹּה ת ְ
)ַ (25ויּ ֶ
ָקם ְבּאֹיְ ֵבי ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ָשׁאוּל ָח ַשׁב
ְבּ ֵמאָה ָע ְרלוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְל ִהנּ ֵ
ֲב ָדיו ְל ָדוִ ד ֶאת
ְל ַה ִפּיל ֶאת ָדּוִ ד ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (26) :ויּ ִַגּדוּ ע ָ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַיִּ ַשׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ָדוִ ד ְל ִה ְת ַח ֵתּן ַבּ ֶמּ ֶל ְך | וְ לֹא
ַך
ָשׁיו ַויּ ְ
ַאנ ָ
ֵל ְך הוּא ו ֲ
ָקם ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ָמיםַ (27) :ויּ ָ
ָמ ְלאוּ ַהיּ ִ
יהם ַויְ ַמ ְלאוּם
ָבא ָדוִ ד ֶאת ָע ְרל ֵֹת ֶ
אתיִ ם ִאישׁ ַויּ ֵ
ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָמ ַ
יכל ִבּתּוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ַל ֶמּ ֶל ְך ְל ִה ְת ַח ֵתּן ַבּ ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ֶתּן לוֹ ָשׁאוּל ֶאת ִמ ַ
יכל ַבּת ָשׁאוּל
וּמ ַ
ֵדע ִכּי יְ הוָה ִעם ָדּוִ ד | ִ
ַרא ָשׁאוּל ַויּ ַ
)ַ (28ויּ ְ
ֹאסף ָשׁאוּל ֵלרֹא ִמ ְפּנֵי ָדוִ ד עוֹד | וַיְ ִהי ָשׁאוּל
ֲא ֵה ַב ְתהוַּ (29) :ויּ ֶ
ֵצאוּ ָשׂ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים | וַיְ ִהי
ָמיםַ (30) :ויּ ְ
אֹיֵב ֶאת ָדּוִ ד ָכּל ַהיּ ִ
יקר ְשׁמוֹ ְמאֹד:
אתם ָשׂ ַכל ָדּוִ ד ִמכֹּל ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל וַיִּ ַ
ִמ ֵדּי ֵצ ָ
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ֲב ָדיו ְל ָה ִמית ֶאת ָדּוִ ד |
ָתן ְבּנוֹ וְ ֶאל ָכּל ע ָ
) (1וַיְ ַד ֵבּר ָשׁאוּל ֶאל יוֹנ ָ
ָתן ְל ָדוִ ד
ָתן ֶבּן ָשׁאוּל ָח ֵפץ ְבּ ָדוִ ד ְמאֹדַ (2) :ו ַיּגֵּד יְ הוֹנ ָ
וִ יהוֹנ ָ
ית ָך | וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ֶמר נָא ַבבּ ֶֹקר
אָבי ַל ֲה ִמ ֶ
ֵלאמֹר ְמ ַב ֵקּשׁ ָשׁאוּל ִ
אָבי
ַאנִ י ֵא ֵצא וְ ָע ַמ ְד ִתּי ְליַד ִ
את (3) :ו ֲ
ַח ֵבּ ָ
ָשׁ ְב ָתּ ַב ֵסּ ֶתר וְ נ ְ
וְ י ַ
יתי ָמה
אָבי | וְ ָר ִא ִ
ַאנִ י ֲא ַד ֵבּר ְבּ ָך ֶאל ִ
אַתּה ָשׁם ו ֲ
ַבּ ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָ
ָתן ְבּ ָדוִ ד טוֹב ֶאל ָשׁאוּל אָ ִביו |
ַד ִתּי ָל ְך (4) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוֹנ ָ
וְ ִהגּ ְ
ֶח ָטא ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ַע ְבדּוֹ ְב ָדוִ ד ִכּי לוֹא ָח ָטא ָל ְך
ֹאמר ֵא ָליו אַל י ֱ
ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת נ ְ
וְ ִכי ַמע ָ
ַך ֶאת
ַפשׁוֹ ְב ַכפּוֹ ַויּ ְ
ֲשׂיו טוֹב ְל ָך ְמאֹדַ (5) :ויּ ֶ
ית
דוֹלה ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָר ִא ָ
שׁוּעה ְג ָ
ַעשׂ יְ הוָה ְתּ ָ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַויּ ַ
ָקי ְל ָה ִמית ֶאת ָדּוִ ד ִחנָּם(6) :
ַתּ ְשׂ ָמח | וְ ָל ָמּה ֶת ֱח ָטא ְבּ ָדם נ ִ
וִ
וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל ְבּקוֹל יְ הוֹנ ָ
ָתן | וַיִּ ָשּׁ ַבע ָשׁאוּל ַחי יְ הוָה ִאם יוּ ָמת:
ָתן ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ָתן ְל ָדוִ ד ַו ַיּגֶּד לוֹ יְ הוֹנ ָ
) (7וַיִּ ְק ָרא יְ הוֹנ ָ

ָתן ֶאת ָדּוִ ד ֶאל ָשׁאוּל וַיְ ִהי ְל ָפנָיו ְכּ ֶא ְתמוֹל
ָבא יְ הוֹנ ָ
ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ֵ
ֵצא ָדוִ ד וַיִּ ָלּ ֶחם
ַתּוֹסף ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִל ְהיוֹת | ַויּ ֵ
ִשׁ ְלשׁוֹם (8) :ו ֶ
ַך ָבּ ֶהם ַמ ָכּה ְג ָ
ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
רוּח
ַתּ ִהי ַ
דוֹלה ַו ָיּנֻסוּ ִמ ָפּנָיו (9) :ו ְ
ַחנִ יתוֹ ְבּיָדוֹ | וְ ָדוִ ד
יוֹשׁב ו ֲ
יְ הוָה ָר ָעה ֶאל ָשׁאוּל וְ הוּא ְבּ ֵביתוֹ ֵ
וּב ִקּיר
ְמ ַנגֵּן ְבּיָד (10) :וַיְ ַב ֵקּשׁ ָשׁאוּל ְל ַהכּוֹת ַבּ ֲחנִ ית ְבּ ָדוִ ד ַ
וַיִּ ְפ ַטר ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל ַויּ ְ
ַך ֶאת ַה ֲחנִ ית ַבּ ִקּיר | וְ ָדוִ ד נָס וַיִּ ָמּ ֵלט
ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא:
אָכים ֶאל ֵבּית ָדּוִ ד ְל ָשׁ ְמרוֹ וְ ַל ֲה ִמיתוֹ
) (11וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ַמ ְל ִ
יכל ִא ְשׁתּוֹ ֵלאמֹר ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַמ ֵלּט ֶאת
ַתּגֵּד ְל ָדוִ ד ִמ ַ
ַבּבּ ֶֹקר | ו ַ
יכל ֶאת ָדּוִ ד
מוּמתַ (12) :ותּ ֶֹרד ִמ ַ
אַתּה ָ
ַפ ְשׁ ָך ַה ַלּיְ ָלה ָמ ָחר ָ
נְ
יכל ֶאת
ַתּ ַקּח ִמ ַ
ֵל ְך וַיִּ ְב ַרח וַיִּ ָמּ ֵלט (13) :ו ִ
ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן | ַויּ ֶ
ַתּ ֶשׂם ֶאל ַה ִמּ ָטּה וְ ֵאת ְכּ ִביר ָה ִע ִזּים ָשׂ ָמה
ַה ְתּ ָר ִפים ו ָ
אָכים ָל ַק ַחת
ַתּ ַכס ַבּ ָבּגֶד (14) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ַמ ְל ִ
ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו | ו ְ
ֹאמר ח ֶֹלה הוּא:
ֶאת ָדּוִ ד | ַותּ ֶ
אָכים ִל ְראוֹת ֶאת ָדּוִ ד ֵלאמֹר |
) (15וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ֶאת ַה ַמּ ְל ִ
אָכים וְ ִהנֵּה
ַהעֲלוּ אֹתוֹ ַב ִמּ ָטּה ֵא ַלי ַל ֲה ִמתוַֹ (16) :ו ָיּבֹאוּ ַה ַמּ ְל ִ
ֹאמר
וּכ ִביר ָה ִע ִזּים ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיוַ (17) :ויּ ֶ
ַה ְתּ ָר ִפים ֶאל ַה ִמּ ָטּה | ְ
יתנִ י ו ְ
יכל ָל ָמּה ָכּ ָכה ִר ִמּ ִ
ָשׁאוּל ֶאל ִמ ַ
ַתּ ַשׁ ְלּ ִחי ֶאת אֹיְ ִבי וַיִּ ָמּ ֵלט |
ית ְך:
אָמר ֵא ַלי ַשׁ ְלּ ִחנִ י ָל ָמה ֲא ִמ ֵ
יכל ֶאל ָשׁאוּל הוּא ַ
ֹאמר ִמ ַ
ַותּ ֶ
מוּאל ָה ָר ָמ ָתה ַו ַיּגֶּד לוֹ ֵאת
) (18וְ ָדוִ ד ָבּ ַרח וַיִּ ָמּ ֵלט ַו ָיּבֹא ֶאל ְשׁ ֵ
ֵשׁבוּ בנוית
מוּאל ַויּ ְ
וּשׁ ֵ
ֵל ְך הוּא ְ
ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה לוֹ ָשׁאוּל | ַויּ ֶ
] ְבּנָיוֹת קרי[ַ (19) :ויֻּגַּד ְל ָשׁאוּל ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָדוִ ד בנוית ] ְבּנָיוֹת
אָכים ָל ַק ַחת ֶאת ָדּוִ ד
קרי[ ָבּ ָר ָמה (20) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ַמ ְל ִ
יהם |
מוּאל ע ֵֹמד נִ ָצּב ֲע ֵל ֶ
ַרא ֶאת ַל ֲה ַקת ַהנְּ ִב ִ
ַויּ ְ
וּשׁ ֵ
יאים נִ ְבּ ִאים ְ
ַבּאוּ גַּם ֵה ָמּה(21) :
רוּח ֱאל ִֹהים וַיִּ ְתנ ְ
ַתּ ִהי ַעל ַמ ְל ֲא ֵכי ָשׁאוּל ַ
וְ
ַבּאוּ גַּם ֵה ָמּה |
אָכים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְתנ ְ
ַויּ ִַגּדוּ ְל ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ַבּאוּ גַּם ֵה ָמּה(22) :
אָכים ְשׁ ִל ִשׁים וַיִּ ְתנ ְ
ַויּ ֶֹסף ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ֵל ְך גַּם הוּא ָה ָר ָמ ָתה ַו ָיּבֹא ַעד בּוֹר ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ַבּ ֶשּׂכוּ וַיִּ ְשׁאַל
ַויּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּה בנוית ] ְבּנָיוֹת קרי[
מוּאל וְ ָדוִ ד | ַויּ ֶ
ֹאמר ֵאיפֹה ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
ַתּ ִהי ָע ָליו
ֵל ְך ָשׁם ֶאל נוית ]נָיוֹת קרי[ ָבּ ָר ָמה | ו ְ
ָבּ ָר ָמהַ (23) :ויּ ֶ
ַבּא ַעד בֹּאוֹ בנוית
לוֹך וַיִּ ְתנ ֵ
ֵל ְך ָה ְ
רוּח ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
גַּם הוּא ַ
ַבּא גַם
ָדיו וַיִּ ְתנ ֵ
] ְבּנָיוֹת קרי[ ָבּ ָר ָמה (24) :וַיִּ ְפ ַשׁט גַּם הוּא ְבּג ָ
מוּאל וַיִּ פֹּל ָערֹם ָכּל ַהיּוֹם ַההוּא וְ ָכל ַה ָלּיְ ָלה | ַעל
הוּא ִל ְפנֵי ְשׁ ֵ
יאם:
ֹאמרוּ ֲהגַם ָשׁאוּל ַבּנְּ ִב ִ
ֵכּן י ְ

1 Samuel Chapter 20
ֹאמר ִל ְפנֵי
) (1וַיִּ ְב ַרח ָדּוִ ד מנוות ] ִמנָּיוֹת קרי[ ָבּ ָר ָמה | ַו ָיּבֹא ַויּ ֶ
אָבי ָך ִכּי
אתי ִל ְפנֵי ִ
וּמה ַח ָטּ ִ
יתי ֶמה עֲוֹנִ י ֶ
ָתן ֶמה ָע ִשׂ ִ
יְ הוֹנ ָ
ֹאמר לוֹ ָח ִל ָ
ַפ ִשׁיַ (2) :ויּ ֶ
ילה לֹא ָתמוּת ִהנֵּה לו
ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
אָבי ָדּ ָבר גָּדוֹל אוֹ ָדּ ָבר ָקטֹן וְ לֹא
ֲשׂה קרי[ ִ
]לֹא קרי[ עשׂה ] ַיע ֶ
אָבי ִמ ֶמּנִּ י ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֵאין
ַס ִתּיר ִ
דּוּע י ְ
וּמ ַ
אָזנִ י | ַ
יִ ְג ֶלה ֶאת ְ
אָב ָ
יך ִכּי ָמ ָצא ִתי ֵחן
ָדע ִ
ֹאמר ָיד ַֹע י ַ
זֹאת (3) :וַיִּ ָשּׁ ַבע עוֹד ָדּוִ ד ַויּ ֶ
אוּלם ַחי יְ הוָה
ֵע ֵצב | וְ ָ
ָתן ֶפּן י ָ
ֵדע זֹאת יְ הוֹנ ָ
ֹאמר אַל י ַ
ֶיך ַויּ ֶ
ְבּ ֵעינ ָ
ָתן ֶאל
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
וּבין ַה ָמּוֶתַ (4) :ויּ ֶ
ַפ ֶשׁ ָך ִכּי ְכ ֶפ ַשׂע ֵבּינִ י ֵ
וְ ֵחי נ ְ
ֱשׂה ָלּ ְך:
ֹאמר ַנ ְפ ְשׁ ָך וְ ֶאע ֶ
ָדּוִ ד | ַמה תּ ַ
ָתן ִהנֵּה ח ֶֹדשׁ ָמ ָחר וְ אָנ ִֹכי ָישֹׁב ֵא ֵשׁב
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל יְ הוֹנ ָ
)ַ (5ויּ ֶ
ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ֶל ֱאכוֹל | וְ ִשׁ ַלּ ְח ַתּנִ י וְ נִ ְס ַתּ ְר ִתּי ַב ָשּׂ ֶדה ַעד ָה ֶע ֶרב
אָמ ְר ָתּ נִ ְשׁאֹל נִ ְשׁאַל
יך | וְ ַ
אָב ָ
ַה ְשּׁ ִל ִשׁיתִ (6) :אם ָפּקֹד יִ ְפ ְק ֵדנִ י ִ
ָמים ָשׁם ְל ָכל
ֶבח ַהיּ ִ
ִמ ֶמּנִּ י ָדוִ ד ָלרוּץ ֵבּית ֶל ֶחם ִעירוֹ ִכּי ז ַ
ֹאמר טוֹב ָשׁלוֹם ְל ַע ְב ֶדּ ָך | וְ ִאם ָחרֹה
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהִ (7) :אם כֹּה י ַ
ית ֶח ֶסד ַעל ַע ְב ֶדּ ָך
ֶח ֶרה לוֹ ַדּע ִכּי ָכ ְל ָתה ָה ָר ָעה ֵמ ִעמּוֹ (8) :וְ ָע ִשׂ ָ
יֱ
את ֶאת ַע ְב ְדּ ָך ִע ָמּ ְך | וְ ִאם יֶשׁ ִבּי ָעוֹן
ִכּי ִבּ ְב ִרית יְ הוָה ֵה ֵב ָ
יאנִ י:
יך ָל ָמּה זֶּה ְת ִב ֵ
אָב ָ
אַתּה וְ ַעד ִ
יתנִ י ָ
ֲה ִמ ֵ
ילה ָלּ ְך | ִכּי ִאם ָיד ַֹע ֵא ַדע ִכּי ָכ ְל ָתה
ָתן ָח ִל ָ
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
)ַ (9ויּ ֶ
יך וְ לֹא א ָֹתהּ ִ
אָבי ָלבוֹא ָע ֶל ָ
ָה ָר ָעה ֵמ ִעם ִ
)(10
אַגּיד ָל ְך:
יך ָק ָשׁה:
אָב ָ
ַענְ ָך ִ
ָתן ִמי י ִַגּיד ִלי | אוֹ ַמה יּ ַ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל יְ הוֹנ ָ
ַויּ ֶ
ֵצאוּ
ֵצא ַה ָשּׂ ֶדה | ַויּ ְ
ָתן ֶאל ָדּוִ ד ְל ָכה וְ נ ֵ
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
)ַ (11ויּ ֶ
ָתן ֶאל ָדּוִ ד יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
ֵיהם ַה ָשּׂ ֶדהַ (12) :ויּ ֶ
ְשׁנ ֶ
אָבי ָכּ ֵעת ָמ ָחר ַה ְשּׁ ִל ִשׁית וְ ִהנֵּה טוֹב ֶאל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֶא ְחקֹר ֶאת ִ
ֲשׂה
ֶך (13) :כֹּה ַיע ֶ
אָזנ ָ
יתי ֶאת ְ
ָל ִ
יך וְ ג ִ
ָדּוִ ד | וְ לֹא אָז ֶא ְשׁ ַלח ֵא ֶל ָ
יך
אָבי ֶאת ָה ָר ָעה ָע ֶל ָ
ֵיטב ֶאל ִ
ָתן וְ כֹה י ִֹסיף ִכּי י ִ
יְ הוָה ִליהוֹנ ָ
יהי יְ הוָה ִע ָמּ ְך
יך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ְל ָשׁלוֹם | וִ ִ
ֶך וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּ ָ
אָזנ ָ
יתי ֶאת ְ
ָל ִ
וְ ג ִ
אָבי (14) :וְ לֹא ִאם ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם ִ
ֲשׂה
עוֹדנִּ י ָחי | וְ לֹא ַתע ֶ
ִע ָמּ ִדי ֶח ֶסד יְ הוָה וְ לֹא אָמוּת (15) :וְ לֹא ַת ְכ ִרת ֶאת ַח ְס ְדּ ָך
עוֹלם | וְ לֹא ְבּ ַה ְכ ִרת יְ הוָה ֶאת אֹיְ ֵבי ָדוִ ד ִאישׁ
יתי ַעד ָ
ֵמ ִעם ֵבּ ִ
וּב ֵקּשׁ
ָתן ִעם ֵבּית ָדּוִ ד | ִ
ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה (16) :וַיִּ ְכרֹת יְ הוֹנ ָ
יע ֶאת ָדּוִ ד
ָתן ְל ַה ְשׁ ִבּ ַ
ַיּוֹסף יְ הוֹנ ָ
יְ הוָה ִמיַּד אֹיְ ֵבי ָדוִ ד (17) :ו ֶ

ֹאמר לוֹ
)ַ (18ויּ ֶ
ַפשׁוֹ ֲא ֵהבוֹ:
אַה ַבת נ ְ
אַה ָבתוֹ אֹתוֹ | ִכּי ֲ
ְבּ ֲ
מוֹשׁ ֶב ָך (19) :וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ
ָתן ָמ ָחר ח ֶֹדשׁ | וְ נִ ְפ ַק ְד ָתּ ִכּי יִ ָפּ ֵקד ָ
יְ הוֹנ ָ
וּב ָ
ֵתּ ֵרד ְמאֹד ָ
ֲשׂה
את ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר נִ ְס ַתּ ְר ָתּ ָשּׁם ְבּיוֹם ַה ַמּע ֶ
ַאנִ י ְשׁל ֶֹשׁת ַה ִח ִצּים ִצ ָדּה
ָשׁ ְב ָתּ ֵא ֶצל ָה ֶא ֶבן ָהאָזֶל (20) :ו ֲ
| וְ י ַ
ַער ֵל ְך
אוֹרה | ְל ַשׁ ַלּח ִלי ְל ַמ ָטּ ָרה (21) :וְ ִהנֵּה ֶא ְשׁ ַלח ֶאת ַהנּ ַ
ֶ
ַער ִהנֵּה ַה ִח ִצּים ִמ ְמּ ָך
ְמ ָצא ֶאת ַה ִח ִצּים | ִאם אָמֹר א ַֹמר ַלנּ ַ
ָהנָּה ָק ֶחנּוּ ָובֹאָה ִכּי ָשׁלוֹם ְל ָך וְ ֵאין ָדּ ָבר ַחי יְ הוָה (22) :וְ ִאם
וֵ
ָה ְלאָה | ֵל ְך ִכּי ִשׁ ַלּ ֲח ָך
כֹּה א ַֹמר ָל ֶע ֶלם ִהנֵּה ַה ִח ִצּים ִמ ְמּ ָך ו ָ
ָאָתּה | ִהנֵּה יְ הוָה ֵבּינִ י
יְ הוָה (23) :וְ ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְרנוּ ֲאנִ י ו ָ
) (24וַיִּ ָסּ ֵתר ָדּוִ ד ַבּ ָשּׂ ֶדה | וַיְ ִהי ַהח ֶֹדשׁ
עוֹלם:
וּבינְ ָך ַעד ָ
ֵ
ַויּ ֶ
ֵשׁב ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל
ֵשׁב ַה ֶמּ ֶל ְך על ] ֶאל קרי[ ַה ֶלּ ֶחם ֶל ֱאכוֹלַ (25) :ויּ ֶ
אַבנֵר
ֵשׁב ְ
ָתן ַויּ ֶ
ָקם יְ הוֹנ ָ
מוֹשׁב ַה ִקּיר ַויּ ָ
מוֹשׁבוֹ ְכּ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם ֶאל ַ
ָ
אוּמה
ִמ ַצּד ָשׁאוּל | וַיִּ ָפּ ֵקד ְמקוֹם ָדּוִ ד (26) :וְ לֹא ִד ֶבּר ָשׁאוּל ְמ ָ
אָמר ִמ ְק ֶרה הוּא ִבּ ְל ִתּי ָטהוֹר הוּא ִכּי לֹא
ַבּיּוֹם ַההוּא | ִכּי ַ
ָטהוֹר (27) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ַרת ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י וַיִּ ָפּ ֵקד ְמקוֹם ָדּוִ ד |
דּוּע לֹא ָבא ֶבן יִ ַשׁי גַּם
ָתן ְבּנוֹ ַמ ַ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל יְ הוֹנ ָ
ַויּ ֶ
ָתן ֶאת ָשׁאוּל |
ַען יְ הוֹנ ָ
ְתּמוֹל גַּם ַהיּוֹם ֶאל ַה ָלּ ֶחםַ (28) :ויּ ַ
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֵחנִ י
נִ ְשׁאֹל נִ ְשׁאַל ָדּוִ ד ֵמ ִע ָמּ ִדי ַעד ֵבּית ָל ֶחםַ (29) :ויּ ֶ
ֶבח ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ָלנוּ ָבּ ִעיר וְ הוּא ִצוָּה ִלי ִ
אָחי וְ ַע ָתּה ִאם
נָא ִכּי ז ַ
ֶיך ִא ָמּ ְל ָטה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ֶא ָחי | ַעל ֵכּן לֹא
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָמ ָצ ִ
ָתן
) (30וַיִּ ַחר אַף ָשׁאוּל ִבּיהוֹנ ָ
ָבא ֶאל ֻשׁ ְל ַחן ַה ֶמּ ֶל ְך:
אַתּה ְל ֶבן
ָד ְע ִתּי ִכּי ב ֵֹחר ָ
ֹאמר לוֹ ֶבּן ַנ ֲעוַת ַה ַמּ ְרדּוּת | ֲהלוֹא י ַ
ַויּ ֶ
ָמים ֲא ֶשׁר ֶבּן
וּלב ֶֹשׁת ֶע ְרוַת ִא ֶמּ ָךִ (31) :כּי ָכל ַהיּ ִ
יִ ַשׁי ְל ָב ְשׁ ְתּ ָך ְ
כוּת ָך | וְ ַע ָתּה ְשׁ ַלח
וּמ ְל ֶ
אַתּה ַ
יִ ַשׁי ַחי ַעל ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִתכּוֹן ָ
ָתן ֶאת ָשׁאוּל
ַען יְ הוֹנ ָ
וְ ַקח אֹתוֹ ֵא ַלי ִכּי ֶבן ָמוֶת הוּאַ (32) :ויּ ַ
ָטל ָשׁאוּל ֶאת
יוּמת ֶמה ָע ָשׂהַ (33) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ָל ָמּה ַ
אָביו | ַויּ ֶ
ִ
אָביו
ָתן ִכּי ָכ ָלה ִהיא ֵמ ִעם ִ
ֵדע יְ הוֹנ ָ
ַה ֲחנִ ית ָע ָליו ְל ַהכֹּתוֹ | ַויּ ַ
ָתן ֵמ ִעם ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָבּ ֳח ִרי
ָקם יְ הוֹנ ָ
)ַ (34ויּ ָ
ְל ָה ִמית ֶאת ָדּוִ ד:
אָכל ְבּיוֹם ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ֶל ֶחם ִכּי נ ְ
ֶע ַצב ֶאל ָדּוִ ד ִכּי
אָף | וְ לֹא ַ
מוֹעד
ָתן ַה ָשּׂ ֶדה ְל ֵ
ֵצא יְ הוֹנ ָ
אָביו (35) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ַויּ ֵ
ִה ְכ ִלמוֹ ִ
ֹאמר ְל ַנעֲרוֹ רֻץ ְמ ָצא נָא ֶאת
ַער ָקטֹן ִעמּוַֹ (36) :ויּ ֶ
ָדּוִ ד | וְ נ ַ
ֶ
ַה ִח ִצּים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
ָרה ַה ֵח ִצי
ַער ָרץ וְ הוּא י ָ
מוֹרה | ַהנּ ַ
ָתן |
ָרה יְ הוֹנ ָ
ַער ַעד ְמקוֹם ַה ֵח ִצי ֲא ֶשׁר י ָ
ֲברוַֹ (37) :ו ָיּבֹא ַהנּ ַ
ְל ַהע ִ
ָה ְלאָה:
ֹאמר ֲהלוֹא ַה ֵח ִצי ִמ ְמּ ָך ו ָ
ַער ַויּ ֶ
אַח ֵרי ַהנּ ַ
ָתן ֲ
וַיִּ ְק ָרא יְ הוֹנ ָ

חוּשׁה אַל ַתּ ֲעמֹד |
ַער ְמ ֵה ָרה ָ
אַח ֵרי ַהנּ ַ
ָתן ֲ
) (38וַיִּ ְק ָרא יְ הוֹנ ָ
ָתן ֶאת החצי ] ַה ִח ִצּים קרי[ ַו ָיּבֹא ֶאל ֲאדֹנָיו:
ַער יְ הוֹנ ָ
וַיְ ַל ֵקּט נ ַ
ָדעוּ ֶאת
ָתן וְ ָדוִ ד י ְ
אַך יְ הוֹנ ָ
ָדע ְמ ָ
ַער לֹא י ַ
) (39וְ ַהנּ ַ
אוּמה | ְ
ֹאמר
ַער ֲא ֶשׁר לוֹ | ַויּ ֶ
ָתן ֶאת ֵכּ ָליו ֶאל ַהנּ ַ
ַה ָדּ ָבר (40) :וַיִּ ֵתּן יְ הוֹנ ָ
ַער ָבּא וְ ָדוִ ד ָקם ֵמ ֵא ֶצל ַה ֶנּגֶב ַויִּ פֹּל
לוֹ ֵל ְך ָה ֵביא ָה ִעירַ (41) :הנּ ַ
אַפּיו ְ
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים | וַיִּ ְשּׁקוּ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ
ְל ָ
ָתן
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
וַיִּ ְבכּוּ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַעד ָדּוִ ד ִה ְג ִדּילַ (42) :ויּ ֶ
ַחנוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָה
ְל ָדוִ ד ֵל ְך ְל ָשׁלוֹם | ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ ְשׁנֵינוּ ֲאנ ְ
עוֹלם:
ֲך ַעד ָ
ַר ִעי ֵ
וּבין ז ְ
ֶך ֵ
וּבינ ָ
ֵלאמֹר יְ הוָה יִ ְהיֶה ֵבּינִ י ֵ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
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ָתן ָבּא ָה ִעירַ (2) :ו ָיּבֹא ָדוִ ד נ ֶֹבה ֶאל
ֵל ְך | וִ יהוֹנ ָ
ָקם ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ָ
ֹאמר לוֹ
ימ ֶל ְך ִל ְק ַראת ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ֶח ַרד ֲא ִח ֶ
ֲא ִח ֶ
ימ ֶל ְך ַהכּ ֵֹהן | ַויּ ֱ
ימ ֶל ְך
ֹאמר ָדּוִ ד ַל ֲא ִח ֶ
אַתּה ְל ַב ֶדּ ָך וְ ִאישׁ ֵאין ִא ָתּ ְךַ (3) :ויּ ֶ
דּוּע ָ
ַמ ַ
אוּמה ֶאת
ֵדע ְמ ָ
ֹאמר ֵא ַלי ִאישׁ אַל י ַ
ַהכּ ֵֹהן ַה ֶמּ ֶל ְך ִצוַּנִ י ָד ָבר ַויּ ֶ
ַא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יוֹד ְע ִתּי
ית ָך | וְ ֶאת ַהנְּ ָע ִרים ַ
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ֲח ָך ו ֲ
ָד ָך ֲח ִמ ָשּׁה
אַלמוֹנִ י (4) :וְ ַע ָתּה ַמה יֵּשׁ ַתּ ַחת י ְ
ֶאל ְמקוֹם ְפּלֹנִ י ְ
ֹאמר
ַען ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ָדי | אוֹ ַהנִּ ְמ ָצאַ (5) :ויּ ַ
ֶל ֶחם ְתּנָה ְבי ִ
ָדי | ִכּי ִאם ֶל ֶחם ק ֶֹדשׁ יֵשׁ ִאם נִ ְשׁ ְמרוּ
ֵאין ֶל ֶחם חֹל ֶאל ַתּ ַחת י ִ
אַך ֵמ ִא ָשּׁה:
ַהנְּ ָע ִרים ְ
ֹאמר לוֹ ִכּי ִאם ִא ָשּׁה ֲעצ ָ
ַען ָדּוִ ד ֶאת ַהכּ ֵֹהן ַויּ ֶ
ֻרה ָלנוּ
)ַ (6ויּ ַ
אתי וַיִּ ְהיוּ ְכ ֵלי ַהנְּ ָע ִרים ק ֶֹדשׁ | וְ הוּא ֶדּ ֶר ְך
ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם ְבּ ֵצ ִ
חֹל וְ אַף ִכּי ַהיּוֹם יִ ְק ַדּשׁ ַבּ ֶכּ ִלי (7) :וַיִּ ֶתּן לוֹ ַהכּ ֵֹהן ק ֶֹדשׁ | ִכּי לֹא
מּוּס ִרים ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה
ָהיָה ָשׁם ֶל ֶחם ִכּי ִאם ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים ַה ָ
ָלשׂוּם ֶל ֶחם חֹם ְבּיוֹם ִה ָלּ ְקחוֹ (8) :וְ ָשׁם ִאישׁ ֵמ ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל
אַבּיר
וּשׁמוֹ דּ ֵֹאג ָה ֲאד ִֹמי | ִ
ֶע ָצר ִל ְפנֵי יְ הוָה ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא נ ְ
ימ ֶל ְך וְ ִאין יֶשׁ פֹּה
ֹאמר ָדּוִ ד ַל ֲא ִח ֶ
ָהר ִֹעים ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּלַ (9) :ויּ ֶ
ָד ָך ֲחנִ ית אוֹ ָח ֶרב | ִכּי גַם ַח ְר ִבּי וְ גַם ֵכּ ַלי לֹא ָל ַק ְח ִתּי
ַת ַחת י ְ
ְבי ִ
ָל ָית
ֹאמר ַהכּ ֵֹהן ֶח ֶרב גּ ְ
ָדי ִכּי ָהיָה ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך נָחוּץַ (10) :ויּ ֶ
לוּטה ַב ִשּׂ ְמ ָלה
ית ְבּ ֵע ֶמק ָה ֵא ָלה ִהנֵּה ִהיא ָ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ
זוּל ָתהּ
אַח ֶרת ָ
אַח ֵרי ָה ֵאפוֹד ִאם א ָֹתהּ ִתּ ַקּח ְל ָך ָקח ִכּי ֵאין ֶ
ֲ
ָקם ָדּוִ ד וַיִּ ְב ַרח
מוֹה ְתּ ֶננָּה ִלּיַ (11) :ויּ ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ֵאין ָכּ ָ
ָבּזֶה | ַויּ ֶ
אָכישׁ ֶמ ֶל ְך גַּת(12) :
ַבּיּוֹם ַההוּא ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל | ַו ָיּבֹא ֶאל ִ

אָרץ | ֲהלוֹא
אָכישׁ ֵא ָליו ֲהלוֹא זֶה ָדוִ ד ֶמ ֶל ְך ָה ֶ
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ִ
ַויּ ְ
ָלזֶה ַיעֲנוּ ַב ְמּחֹלוֹת ֵלאמֹר ִה ָכּה ָשׁאוּל באלפו ] ַבּ ֲא ָל ָפיו קרי[
וְ ָדוִ ד ברבבתו ] ְבּ ִר ְבב ָֹתיו קרי[ַ (13) :ויּ ֶ
ָשׂם ָדּוִ ד ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
אָכישׁ ֶמ ֶל ְך גַּת (14) :וַיְ ַשׁנּוֹ
ָה ֵא ֶלּה ִבּ ְל ָבבוֹ | וַיִּ ָרא ְמאֹד ִמ ְפּנֵי ִ
ָדם | ויתו ]וַיְ ָתיו קרי[ ַעל
ֵיהם וַיִּ ְתה ֵֹלל ְבּי ָ
ֶאת ַט ְעמוֹ ְבּ ֵעינ ֶ
אָכישׁ ֶאל
ַדּ ְלתוֹת ַה ַשּׁ ַער ו ֶ
ֹאמר ִ
ַיּוֹרד ִרירוֹ ֶאל ְז ָקנוַֹ (15) :ויּ ֶ
ֵע ָל ָמּה ָתּ ִביאוּ אֹתוֹ ֵא ָלי(16) :
ֲב ָדיו | ִהנֵּה ִת ְראוּ ִאישׁ ִמ ְשׁ ַתּגּ ַ
עָ
ֵע ָע ָלי | ֲהזֶה
אתם ֶאת זֶה ְל ִה ְשׁ ַתּגּ ַ
ָעים אָנִ י ִכּי ֲה ֵב ֶ
ֲח ַסר ְמ ֻשׁגּ ִ
יתי:
יָבוֹא ֶאל ֵבּ ִ
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ֻלּם | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ָחיו
ֵל ְך ָדּוִ ד ִמ ָשּׁם וַיִּ ָמּ ֵלט ֶאל ְמ ָע ַרת ֲעד ָ
)ַ (1ויּ ֶ
ֵרדוּ ֵא ָליו ָשׁ ָמּה (2) :וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ ֵא ָליו ָכּל ִאישׁ
אָביו ַויּ ְ
וְ ָכל ֵבּית ִ
ָמצוֹק וְ ָכל ִאישׁ ֲא ֶשׁר לוֹ נ ֶֹשׁא וְ ָכל ִאישׁ ַמר נ ֶ
יהם
ֲל ֶ
ֶפשׁ ַויְ ִהי ע ֵ
ֵל ְך ָדּוִ ד ִמ ָשּׁם
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישַׁ (3) :ויּ ֶ
ְל ָשׂר | וַיִּ ְהיוּ ִעמּוֹ ְכּ ְ
אָבי וְ ִא ִמּי
ֵצא נָא ִ
ֹאמר ֶאל ֶמ ֶל ְך מוֹאָב י ֵ
ִמ ְצ ֵפּה מוֹאָב | ַויּ ֶ
ֲשׂה ִלּי ֱאל ִֹהיםַ (4) :ויַּנְ ֵחם ֶאת ְפּ ֵני
ִא ְתּ ֶכם ַעד ֲא ֶשׁר ֵא ַדע ַמה ַיּע ֶ
צוּדה(5) :
ֵשׁבוּ ִעמּוֹ ָכּל יְ ֵמי ֱהיוֹת ָדּוִ ד ַבּ ְמּ ָ
ֶמ ֶל ְך מוֹאָב | ַויּ ְ
וּבא ָת ְלּ ָך
ֹאמר גָּד ַהנּ ִ
ַויּ ֶ
צוּדה ֵל ְך ָ
ָביא ֶאל ָדּוִ ד לֹא ֵת ֵשׁב ַבּ ְמּ ָ
ַער ָח ֶרת (6) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל
ֵל ְך ָדּוִ ד ַו ָיּבֹא י ַ
הוּדה | ַויּ ֶ
ֶא ֶרץ יְ ָ
יוֹשׁב ַבּ ִגּ ְב ָעה ַתּ ַחת
ַא ָנ ִשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | וְ ָשׁאוּל ֵ
נוֹדע ָדּוִ ד ו ֲ
ִכּי ַ
ֹאמר
ֲב ָדיו נִ ָצּ ִבים ָע ָליוַ (7) :ויּ ֶ
ַחנִ יתוֹ ְביָדוֹ וְ ָכל ע ָ
ָה ֶא ֶשׁל ָבּ ָר ָמה ו ֲ
ֻלּ ֶכם
ֲב ָדיו ַהנִּ ָצּ ִבים ָע ָליו ִשׁ ְמעוּ נָא ְבּנֵי יְ ִמינִ י | גַּם ְלכ ְ
ָשׁאוּל ַלע ָ
ָשׂים ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי
וּכ ָר ִמים ְלכ ְ
יִ ֵתּן ֶבּן יִ ַשׁי ָשׂדוֹת ְ
ֻלּ ֶכם י ִ
אָזנִ י ִבּ ְכ ָרת
ֻלּ ֶכם ָע ַלי וְ ֵאין גּ ֶֹלה ֶאת ְ
ֵמאוֹתִ (8) :כּי ְק ַשׁ ְר ֶתּם כּ ְ
אָזנִ י | ִכּי ֵה ִקים
ְבּנִ י ִעם ֶבּן יִ ַשׁי וְ ֵאין ח ֶֹלה ִמ ֶכּם ָע ַלי וְ ג ֶֹלה ֶאת ְ
ַען דּ ֵֹאג ָה ֲאד ִֹמי
ְבּנִ י ֶאת ַע ְב ִדּי ָע ַלי ְלא ֵֹרב ַכּיּוֹם ַהזֶּהַ (9) :ויּ ַ
יתי ֶאת ֶבּן יִ ַשׁי ָבּא נ ֶֹבה
ֹאמר | ָר ִא ִ
וְ הוּא נִ ָצּב ַעל ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל ַויּ ַ
ידה נ ַ
ֶאל ֲא ִח ֶ
ָתן לוֹ
ימ ֶל ְך ֶבּן ֲא ִחטוּב (10) :וַיִּ ְשׁאַל לוֹ ַבּיהוָה וְ ֵצ ָ
ָתן לוֹ (11) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְקרֹא
ָליָת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי נ ַ
| וְ ֵאת ֶח ֶרב גּ ְ
אָביו ַהכֹּ ֲהנִ ים
ימ ֶל ְך ֶבּן ֲא ִחיטוּב ַהכּ ֵֹהן וְ ֵאת ָכּל ֵבּית ִ
ֶאת ֲא ִח ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל ְשׁ ַמע
ֻלּם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְךַ (12) :ויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּנֹב | ַו ָיּבֹאוּ כ ָ
ֹאמר אלו ] ֵא ָליו
ֹאמר ִהנְ נִ י ֲאדֹנִ יַ (13) :ויּ ֶ
נָא ֶבּן ֲא ִחיטוּב | ַויּ ֶ

וּבן יִ ָשׁי | ְבּ ִת ְתּ ָך לוֹ ֶל ֶחם
אַתּה ֶ
קרי[ ָשׁאוּל ָל ָמּה ְק ַשׁ ְר ֶתּם ָע ַלי ָ
וְ ֶח ֶרב וְ ָשׁאוֹל לוֹ ֵבּאל ִֹהים ָלקוּם ֵא ַלי ְלא ֵֹרב ַכּיּוֹם ַהזֶּה:
ימ ֶל ְך ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
ַען ֲא ִח ֶ
)ַ (14ויּ ַ
יך
ֲב ֶד ָ
וּמי ְב ָכל ע ָ
ֹאמר | ִ
ַח ַתן ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָסר ֶאל ִמ ְשׁ ַמ ְע ֶתּ ָך וְ נִ ְכ ָבּד ְבּ ֵבי ֶת ָך:
ֶא ָמן ו ֲ
ְכּ ָדוִ ד נ ֱ
ילה
)ַ (15היּוֹם ַה ִחלּ ִֹתי לשׁאול ] ִל ְשׁאָל קרי[ לוֹ ֵבאל ִֹהים ָח ִל ָ
אָבי ִכּי לֹא ָי ַדע
ָשׂם ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ַע ְבדּוֹ ָד ָבר ְבּ ָכל ֵבּית ִ
ִלּי | אַל י ֵ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך מוֹת
ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ָכל זֹאת ָדּ ָבר ָקטֹן אוֹ גָדוֹלַ (16) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
יךַ (17) :ויּ ֶ
אָב ָ
אַתּה וְ ָכל ֵבּית ִ
ימ ֶל ְך | ָ
ָתּמוּת ֲא ִח ֶ
ֹהנֵי יְ הוָה ִכּי גַם ָי ָדם ִעם
ָל ָר ִצים ַהנִּ ָצּ ִבים ָע ָליו סֹבּוּ וְ ָה ִמיתוּ כּ ֲ
אָזנִ י קרי[ | וְ לֹא
ָדעוּ ִכּי ב ֵֹר ַח הוּא וְ לֹא גָלוּ ֶאת אזנו ] ְ
ָדּוִ ד וְ ִכי י ְ
ָדם ִל ְפג ַֹע ְבּכ ֲ
אָבוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְשׁל ַֹח ֶאת י ָ
ֹהנֵי יְ הוָה(18) :
ֹהנִ ים |
וּפגַע ַבּכּ ֲ
אַתּה ְ
דוֹאג קרי[ סֹב ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך לדויג ] ְל ֵ
ַויּ ֶ
ָמת ַבּיּוֹם
ֹהנִ ים ַויּ ֶ
דּוֹאג קרי[ ָה ֲאד ִֹמי וַיִּ ְפגַּע הוּא ַבּכּ ֲ
וַיִּ סֹּב דויג ] ֵ
ַח ִמ ָשּׁה ִאישׁ נ ֵֹשׂא ֵאפוֹד ָבּד (19) :וְ ֵאת נֹב ִעיר
ַההוּא ְשׁמֹנִ ים ו ֲ
עוֹלל וְ ַעד יוֹנֵק |
ֹהנִ ים ִה ָכּה ְל ִפי ֶח ֶרב ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה ֵמ ֵ
ַהכּ ֲ
ימ ֶל ְך
ָשׂה ְל ִפי ָח ֶרב (20) :וַיִּ ָמּ ֵלט ֵבּן ֶא ָחד ַל ֲא ִח ֶ
ַחמוֹר ו ֶ
וְ שׁוֹר ו ֲ
ָתר
אַח ֵרי ָדוִ דַ (21) :ו ַיּגֵּד ֶא ְבי ָ
ָתר | וַיִּ ְב ַרח ֲ
וּשׁמוֹ ֶא ְבי ָ
ֶבּן ֲא ִחטוּב ְ
ֹאמר ָדּוִ ד
ְל ָדוִ ד | ִכּי ָה ַרג ָשׁאוּל ֵאת כּ ֲֹהנֵי יְ הוָהַ (22) :ויּ ֶ
דּוֹאג קרי[ ָה ֲאד ִֹמי
ָד ְע ִתּי ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ָשׁם דויג ] ֵ
ָתר י ַ
ְל ֶא ְבי ָ
יך(23) :
אָב ָ
ֶפשׁ ֵבּית ִ
ִכּי ַהגֵּד י ִַגּיד ְל ָשׁאוּל | אָנ ִֹכי ַסבּ ִֹתי ְבּ ָכל נ ֶ
ַפ ֶשׁ ָך
ַפ ִשׁי יְ ַב ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
ירא ִכּי ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
ְשׁ ָבה ִא ִתּי אַל ִתּ ָ
אַתּה ִע ָמּ ִדי:
| ִכּי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָ
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ילה וְ ֵה ָמּה
)ַ (1ויּ ִַגּדוּ ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר | ִהנֵּה ְפ ִל ְשׁ ִתּים נִ ְל ָח ִמים ִבּ ְק ִע ָ
ֳרנוֹת (2) :וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּיהוָה ֵלאמֹר ַה ֵא ֵל ְך
שׁ ִֹסים ֶאת ַהגּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ָדּוִ ד ֵל ְך
ַויּ ֶ
יתי ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָה ֵא ֶלּה |
וְ ִה ֵכּ ִ
ֹאמרוּ אַנְ ֵשׁי ָדוִ ד
ילהַ (3) :ויּ ְ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֶאת ְק ִע ָ
ית ַב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַ
וְ ִה ִכּ ָ
ֵל ְך ְק ִע ָלה ֶאל
יהוּדה יְ ֵר ִאים | וְ אַף ִכּי נ ֵ
ַחנוּ פֹה ִבּ ָ
ֵא ָליו ִהנֵּה ֲאנ ְ
ַיּוֹסף עוֹד ָדּוִ ד ִל ְשׁאֹל ַבּיהוָה
ַמ ַע ְרכוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (4) :ו ֶ
ילה ִכּי ֲאנִ י נ ֵֹתן ֶאת
ֹאמר קוּם ֵרד ְק ִע ָ
ַו ַיּ ֲענֵהוּ יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַאנ ָ
ֵל ְך ָדּוִ ד ואנשׁו ]ו ֲ
ָד ָךַ (5) :ויּ ֶ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּי ֶ
ילה
ָשׁיו קרי[ ְק ִע ָ
דוֹלה |
ַך ָבּ ֶהם ַמ ָכּה ְג ָ
ֵיהם ַויּ ְ
וַיִּ ָלּ ֶחם ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ נְ ַהג ֶאת ִמ ְקנ ֶ

ָתר ֶבּן
ילה (6) :וַיְ ִהי ִבּ ְבר ַֹח ֶא ְבי ָ
ַויּ ַֹשׁע ָדּוִ ד ֵאת י ְֹשׁ ֵבי ְק ִע ָ
ָרד ְבּיָדוַֹ (7) :ויֻּגַּד ְל ָשׁאוּל ִכּי
ילה | ֵאפוֹד י ַ
ימ ֶל ְך ֶאל ָדּוִ ד ְק ִע ָ
ֲא ִח ֶ
ָדי ִכּי
ָבא ָדוִ ד ְק ִע ָ
ֹאמר ָשׁאוּל נִ ַכּר אֹתוֹ ֱאל ִֹהים ְבּי ִ
ילה | ַויּ ֶ
יח (8) :וַיְ ַשׁ ַמּע ָשׁאוּל ֶאת ָכּל
וּב ִר ַ
נִ ְסגַּר ָלבוֹא ְבּ ִעיר ְדּ ָל ַתיִ ם ְ
ָשׁיו(9) :
ילה ָלצוּר ֶאל ָדּוִ ד וְ ֶאל ֲאנ ָ
ָה ָעם ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ָל ֶר ֶדת ְק ִע ָ
ָתר
ֹאמר ֶאל ֶא ְבי ָ
ֵדע ָדּוִ ד ִכּי ָע ָליו ָשׁאוּל ַמ ֲח ִרישׁ ָה ָר ָעה | ַויּ ֶ
ַויּ ַ
ֹאמר ָדּוִ ד יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
)ַ (10ויּ ֶ
ישׁה ָה ֵאפוֹד:
ַהכּ ֵֹהן ַה ִגּ ָ
ילה |
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָשׁמ ַֹע ָשׁ ַמע ַע ְב ְדּ ָך ִכּי ְמ ַב ֵקּשׁ ָשׁאוּל ָלבוֹא ֶאל ְק ִע ָ
ֵרד
ילה ְביָדוֹ ֲהי ֵ
ֲלי ְק ִע ָ
ַס ִגּרֻנִ י ַבע ֵ
וּריֲ (11) :הי ְ
ְל ַשׁ ֵחת ָל ִעיר ַבּעֲב ִ
ָשׁאוּל ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ַע ְב ֶדּ ָך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהגֶּד נָא ְל ַע ְב ֶדּ ָך |
ֲלי
ַס ִגּרוּ ַבּע ֵ
ֹאמר ָדּוִ ד ֲהי ְ
ֵרדַ (12) :ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה י ֵ
ַויּ ֶ
ַס ִגּירוּ:
ֹאמר יְ הוָה י ְ
ָשׁי ְבּיַד ָשׁאוּל | ַויּ ֶ
ילה א ִֹתי וְ ֶאת ֲאנ ַ
ְק ִע ָ
ָשׁיו ְכּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ַו ֵיּ ְצאוּ ִמ ְקּ ִע ָלה
ַאנ ָ
ָקם ָדּוִ ד ו ֲ
)ַ (13ויּ ָ
ילה
וּל ָשׁאוּל ֻהגַּד ִכּי נִ ְמ ַלט ָדּוִ ד ִמ ְקּ ִע ָ
וַיִּ ְת ַה ְלּכוּ ַבּ ֲא ֶשׁר יִ ְת ַה ָלּכוּ | ְ
ֵשׁב ָבּ ָהר
ֵשׁב ָדּוִ ד ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ְמּ ָצדוֹת ַויּ ֶ
ֶח ַדּל ָל ֵצאתַ (14) :ויּ ֶ
ַויּ ְ
ָמים וְ לֹא נְ ָתנוֹ ֱאלֹ ִהים
ְבּ ִמ ְד ַבּר ִזיף | וַיְ ַב ְק ֵשׁהוּ ָשׁאוּל ָכּל ַהיּ ִ
ַפשׁוֹ | וְ ָדוִ ד
ָצא ָשׁאוּל ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
ַרא ָדוִ ד ִכּי י ָ
ְבּיָדוַֹ (15) :ויּ ְ
ֵל ְך
ָתן ֶבּן ָשׁאוּל ַויּ ֶ
ָקם יְ הוֹנ ָ
)ַ (16ויּ ָ
ְבּ ִמ ְד ַבּר ִזיף ַבּח ְֹר ָשׁה:
ֹאמר ֵא ָליו
ֶאל ָדּוִ ד ח ְֹר ָשׁה | וַיְ ַחזֵּק ֶאת יָדוֹ ֵבּאל ִֹהיםַ (17) :ויּ ֶ
אַתּה ִתּ ְמל ְֹך ַעל
אָבי וְ ָ
ירא ִכּי לֹא ִת ְמ ָצ ֲא ָך יַד ָשׁאוּל ִ
אַל ִתּ ָ
אָבי י ֵֹד ַע ֵכּן(18) :
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ְלּ ָך ְל ִמ ְשׁנֶה | וְ גַם ָשׁאוּל ִ
ָתן
ֵשׁב ָדּוִ ד ַבּח ְֹר ָשׁה וִ יהוֹנ ָ
ֵיהם ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
וַיִּ ְכ ְרתוּ ְשׁנ ֶ
ָה ַל ְך ְל ֵביתוַֹ (19) :ו ַיּעֲלוּ ִז ִפים ֶאל ָשׁאוּל ַה ִגּ ְב ָע ָתה ֵלאמֹר |
ילה
ֲהלוֹא ָדוִ ד ִמ ְס ַתּ ֵתּר ִע ָמּנוּ ַב ְמּ ָצדוֹת ַבּח ְֹר ָשׁה ְבּ ִג ְב ַעת ַה ֲח ִכ ָ
ַפ ְשׁ ָך ַה ֶמּ ֶל ְך
ימין ַהיְ ִשׁימוֹן (20) :וְ ַע ָתּה ְל ָכל אַוַּת נ ְ
ֲא ֶשׁר ִמ ִ
ֹאמר ָשׁאוּל
ָל ֶר ֶדת ֵרד | וְ ָלנוּ ַה ְס ִגּירוֹ ְבּיַד ַה ֶמּ ֶל ְךַ (21) :ויּ ֶ
אַתּם ַליהוָה | ִכּי ֲח ַמ ְל ֶתּם ָע ָליְ (22) :לכוּ נָא ָה ִכינוּ
רוּכים ֶ
ְבּ ִ
וּראוּ ֶאת ְמקוֹמוֹ ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶה ַר ְגלוֹ ִמי ָראָהוּ ָשׁם | ִכּי
וּדעוּ ְ
עוֹד ְ
וּדעוּ ִמכֹּל ַה ַמּ ֲחב ִֹאים
וּראוּ ְ
ַע ִרם הוּאְ (23) :
אָמר ֵא ַלי ָערוֹם י ְ
ַ
ֲא ֶשׁר יִ ְת ַח ֵבּא ָשׁם וְ ַשׁ ְב ֶתּם ֵא ַלי ֶאל נָכוֹן וְ ָה ַל ְכ ִתּי ִא ְתּ ֶכם | וְ ָהיָה
הוּדהַ (24) :ויָּקוּמוּ
אַל ֵפי יְ ָ
אָרץ וְ ִח ַפּ ְשׂ ִתּי אֹתוֹ ְבּכֹל ְ
ֶשׁנוֹ ָב ֶ
ִאם י ְ
ֲר ָבה ֶאל
ָשׁיו ְבּ ִמ ְד ַבּר ָמעוֹן ָבּע ָ
ַאנ ָ
יפה ִל ְפנֵי ָשׁאוּל | וְ ָדוִ ד ו ֲ
ֵלכוּ ִז ָ
ַויּ ְ
ָשׁיו ְל ַב ֵקּשׁ ַויּ ִַגּדוּ ְל ָדוִ ד
ַאנ ָ
ֵל ְך ָשׁאוּל ו ֲ
יְ ִמין ַהיְ ִשׁימוֹןַ (25) :ויּ ֶ
אַח ֵרי
ֵשׁב ְבּ ִמ ְד ַבּר ָמעוֹן | וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל וַיִּ ְרדֹּף ֲ
ֵרד ַה ֶסּ ַלע ַויּ ֶ
ַויּ ֶ

ֵל ְך ָשׁאוּל ִמ ַצּד ָה ָהר ִמזֶּה וְ ָדוִ ד
ָדוִ ד ִמ ְד ַבּר ָמעוֹןַ (26) :ויּ ֶ
ֶח ָפּז ָל ֶל ֶכת ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל
ָשׁיו ִמ ַצּד ָה ָהר ִמזֶּה | וַיְ ִהי ָדוִ ד נ ְ
ַאנ ָ
וֲ
ָשׁיו ע ְֹט ִרים ֶאל ָדּוִ ד וְ ֶאל ֲאנ ָ
ַאנ ָ
וְ ָשׁאוּל ו ֲ
ָשׁיו ְל ָת ְפ ָשׂם(27) :
אָך ָבּא ֶאל ָשׁאוּל ֵלאמֹר | ַמ ֲה ָרה וְ ֵל ָכה ִכּי ָפ ְשׁטוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
וּמ ְל ְ
ַ
ֵל ְך ִל ְק ַראת
אַח ֵרי ָדוִ ד ַויּ ֶ
ָשׁב ָשׁאוּל ִמ ְרדֹף ֲ
אָרץַ (28) :ויּ ָ
ַעל ָה ֶ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַעל ֵכּן ָק ְראוּ ַל ָמּקוֹם ַההוּא ֶס ַלע ַה ַמּ ְח ְלקוֹת:
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ֶדי (2) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר
ֵשׁב ִבּ ְמ ָצדוֹת ֵעין גּ ִ
ַעל ָדּוִ ד ִמ ָשּׁם | ַויּ ֶ
)ַ (1ויּ ַ
אַח ֵרי ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ֵלאמֹר ִהנֵּה ָדוִ ד ְבּ ִמ ְד ַבּר
ָשׁב ָשׁאוּל ֵמ ֲ
ֶדי (3) :וַיִּ ַקּח ָשׁאוּל ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ ָבּחוּר ִמ ָכּל
ֵעין גּ ִ
צוּרי ַהיְּ ֵע ִלים:
ָשׁיו ַעל ְפּנֵי ֵ
ַאנ ָ
ֵל ְך ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ָדּוִ ד ו ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
)ַ (4ו ָיּבֹא ֶאל ִגּ ְדרוֹת ַהצֹּאן ַעל ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ָשׁם ְמ ָע ָרה ַו ָיּבֹא ָשׁאוּל
ַר ְכּ ֵתי ַה ְמּ ָע ָרה י ְֹשׁ ִבים(5) :
ָשׁיו ְבּי ְ
ַאנ ָ
ְל ָה ֵס ְך ֶאת ַר ְג ָליו | וְ ָדוִ ד ו ֲ
יך
אָמר יְ הוָה ֵא ֶל ָ
אמרוּ אַנְ ֵשׁי ָדוִ ד ֵא ָליו ִהנֵּה ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ַ
ַויֹּ ְ
ית לּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר
ָד ָך וְ ָע ִשׂ ָ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ֶאת איביך ]אֹיִ ְב ָך קרי[ ְבּי ֶ
ָקם ָדּוִ ד וַיִּ ְכרֹת ֶאת ְכּנַף ַה ְמּ ִעיל ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּל
ֶיך | ַויּ ָ
יִ ַטב ְבּ ֵעינ ָ
ַך ֵלב ָדּוִ ד אֹתוֹ | ַעל ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת
ַבּ ָלּט (6) :וַיְ ִהי ֲ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ְ
ילה ִלּי ֵמיה ָוה
ָשׁיו ָח ִל ָ
ֹאמר ַל ֲאנ ָ
ָכּנָף ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּלַ (7) :ויּ ֶ
ָדי בּוֹ
יח יְ הוָה ִל ְשׁל ַֹח י ִ
ֱשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַלאדֹנִ י ִל ְמ ִשׁ ַ
ִאם ֶאע ֶ
ָשׁיו ַבּ ְדּ ָב ִרים
יח יְ הוָה הוּאַ (8) :ויְ ַשׁ ַסּע ָדּוִ ד ֶאת ֲאנ ָ
| ִכּי ְמ ִשׁ ַ
ֵל ְך
וְ לֹא נְ ָתנָם ָלקוּם ֶאל ָשׁאוּל | וְ ָשׁאוּל ָקם ֵמ ַה ְמּ ָע ָרה ַויּ ֶ
ֵצא מן המערה ] ֵמ ַה ְמּ ָע ָרה
ַבּ ָדּ ֶר ְךַ (9) :ויּ ָ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ֵ
ָקם ָדּוִ ד ֲ
אַח ֵרי ָשׁאוּל ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך | ַו ַיּ ֵבּט ָשׁאוּל
קרי[ וַיִּ ְק ָרא ֲ
ֹאמר ָדּוִ ד
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוַּ (10) :ויּ ֶ
אַפּיִ ם ְ
אַח ָריו וַיִּ קֹּד ָדּוִ ד ַ
ֲ
אָדם ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָדוִ ד ְמ ַב ֵקּשׁ
ְל ָשׁאוּל ָל ָמּה ִת ְשׁ ַמע ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָ
ֶיך ֵאת ֲא ֶשׁר נְ ָתנְ ָך יְ הוָה
ָר ָע ֶת ָךִ (11) :הנֵּה ַהיּוֹם ַהזֶּה ָראוּ ֵעינ ָ
יך | ָוא ַֹמר לֹא
ַתּ ָחס ָע ֶל ָ
ֲך ו ָ
אָמר ַל ֲה ָרג ָ
ָדי ַבּ ְמּ ָע ָרה וְ ַ
ַהיּוֹם ְבּי ִ
אָבי ְר ֵאה גַּם
יח יְ הוָה הוּא (12) :וְ ִ
ָדי ַבּאדֹנִ י ִכּי ְמ ִשׁ ַ
ֶא ְשׁ ַלח י ִ
יל ָך וְ לֹא
ָדי | ִכּי ְבּ ָכ ְר ִתי ֶאת ְכּנַף ְמ ִע ְ
יל ָך ְבּי ִ
ְר ֵאה ֶאת ְכּנַף ְמ ִע ְ
אתי ָל ְך
ָדי ָר ָעה ו ֶ
וּר ֵאה ִכּי ֵאין ְבּי ִ
ָפ ַשׁע וְ לֹא ָח ָט ִ
יך ַדּע ְ
ֲה ַר ְג ִתּ ָ
ֶך
וּבינ ָ
ַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ (13) :יִ ְשׁפֹּט יְ הוָה ֵבּינִ י ֵ
אַתּה צ ֶֹדה ֶאת נ ְ
וְ ָ
ֹאמר
ָדי לֹא ִת ְהיֶה ָבּ ְךַ (14) :כּ ֲא ֶשׁר י ַ
וּנְ ָק ַמנִ י יְ הוָה ִמ ֶמּ ָךּ | וְ י ִ

ָדי לֹא ִת ְהיֶה ָבּ ְך(15) :
ֵצא ֶר ַשׁע | וְ י ִ
ְמ ַשׁל ַה ַקּ ְדמֹנִ י ֵמ ְר ָשׁ ִעים י ֵ
אַח ֵרי ֶכּ ֶלב
אַתּה ר ֵֹדף | ֲ
אַח ֵרי ִמי ָ
ָצא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
אַח ֵרי ִמי י ָ
ֲ
ֵמת ֲ
אַח ֵרי ַפּ ְרעֹשׁ ֶא ָחד (16) :וְ ָהיָה יְ הוָה ְל ַדיָּן וְ ָשׁ ַפט ֵבּינִ י
ָד ָך:
יבי וְ יִ ְשׁ ְפּ ֵטנִ י ִמיּ ֶ
ָרב ֶאת ִר ִ
ֵרא וְ י ֵ
ֶך | וְ י ֶ
וּבינ ָ
ֵ
) (17וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת ָדּוִ ד ְל ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל ָשׁאוּל
ֵב ְךּ(18) :
ֹאמר ָשׁאוּל ֲהק ְֹל ָך זֶה ְבּנִ י ָדוִ ד | וַיִּ ָשּׂא ָשׁאוּל קֹלוֹ ַויּ ְ
ַויּ ֶ
טּוֹבה
אַתּה ְגּ ַמ ְל ַתּנִ י ַה ָ
אַתּה ִמ ֶמּנִּ י | ִכּי ָ
ֹאמר ֶאל ָדּוִ ד ַצ ִדּיק ָ
ַויּ ֶ
ַד ָתּ ַהיּוֹם ֵאת
אַתּה קרי[ ִהגּ ְ
יך ָה ָר ָעה (19) :ואת ]וְ ָ
ַאנִ י ְגּ ַמ ְל ִתּ ָ
וֲ
ָד ָך וְ לֹא
טוֹבה | ֵאת ֲא ֶשׁר ִס ְגּ ַרנִ י יְ הוָה ְבּי ְ
ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
יתה ִא ִתּי ָ
וֹבה |
ֲה ַר ְג ָתּנִ י (20) :וְ ִכי יִ ְמ ָצא ִאישׁ ֶאת אֹיְ בוֹ וְ ִשׁ ְלּחוֹ ְבּ ֶד ֶר ְך ט ָ
יתה ִלי(21) :
וַיהוָה יְ ַשׁ ֶלּ ְמ ָך ט ָ
וֹבה ַתּ ַחת ַהיּוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ָד ָך ַמ ְמ ֶל ֶכת
לוֹך | וְ ָק ָמה ְבּי ְ
ָד ְע ִתּי ִכּי ָמל ְֹך ִתּ ְמ ְ
וְ ַע ָתּה ִהנֵּה י ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (22) :וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ַבּיהוָה ִאם ַתּ ְכ ִרית ֶאת ַז ְר ִעי
ֲ
אָבי (23) :וַיִּ ָשּׁ ַבע ָדּוִ ד
אַח ָרי | וְ ִאם ַתּ ְשׁ ִמיד ֶאת ְשׁ ִמי ִמ ֵבּית ִ
צוּדה:
ָשׁיו ָעלוּ ַעל ַה ְמּ ָ
ַאנ ָ
ֵל ְך ָשׁאוּל ֶאל ֵבּיתוֹ וְ ָדוִ ד ו ֲ
ְל ָשׁאוּל | ַויּ ֶ
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מוּאל וַיִּ ָקּ ְבצוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְס ְפּדוּ לוֹ וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ
)ַ (1ויּ ָ
ָמת ְשׁ ֵ
וְ ִאישׁ
ארן(2) :
ֵרד ֶאל ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ָקם ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ְבּ ֵביתוֹ ָבּ ָר ָמה | ַויּ ָ
ֲשׂהוּ ַב ַכּ ְר ֶמל וְ ָה ִאישׁ גָּדוֹל ְמאֹד וְ לוֹ צֹאן ְשׁל ֶֹשׁת
וּמע ֵ
ְבּ ָמעוֹן ַ
ֲא ָל ִפים וְ ֶא ֶלף ִע ִזּים | וַיְ ִהי ִבּ ְגזֹז ֶאת צֹאנוֹ ַבּ ַכּ ְר ֶמל (3) :וְ ֵשׁם
יפת תֹּאַר
טוֹבת ֶשׂ ֶכל וִ ַ
ָבל וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ֲא ִבגָיִ ל | וְ ָה ִא ָשּׁה ַ
ָה ִאישׁ נ ָ
ֲל ִלים וְ הוּא כלבו ] ָכ ִל ִבּי קרי[ (4) :וַיִּ ְשׁ ַמע
וְ ָה ִאישׁ ָק ֶשׁה וְ ַרע ַמע ָ
ֲשׂ ָרה
ָבל ֶאת צֹאנוֹ (5) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ע ָ
ָדּוִ ד ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ִכּי גֹזֵז נ ָ
ָבל
אתם ֶאל נ ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ַלנְּ ָע ִרים עֲלוּ ַכ ְר ֶמ ָלה וּ ָב ֶ
נְ ָע ִרים | ַויּ ֶ
אַתּה
ַא ַמ ְר ֶתּם כֹּה ֶל ָחי | וְ ָ
וּשׁ ֶא ְל ֶתּם לוֹ ִב ְשׁ ִמי ְל ָשׁלוֹם (6) :ו ֲ
ְ
ית ָך ָשׁלוֹם וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ָך ָשׁלוֹם (7) :וְ ַע ָתּה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִכּי
וּב ְ
ָשׁלוֹם ֵ
ג ְֹז ִזים ָל ְך | ַע ָתּה ָהר ִֹעים ֲא ֶשׁר ְל ָך ָהיוּ ִע ָמּנוּ לֹא ֶה ְכ ַל ְמנוּם וְ לֹא
אוּמה ָכּל יְ ֵמי ֱה ָ
יוֹתם ַבּ ַכּ ְר ֶמלְ (8) :שׁאַל ֶאת
נִ ְפ ַקד ָל ֶהם ְמ ָ
ֶיך ִכּי ַעל יוֹם טוֹב
יך וְ י ִַגּידוּ ָל ְך וְ יִ ְמ ְצאוּ ַהנְּ ָע ִרים ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
נְ ָע ֶר ָ
וּל ִבנְ ָך ְל ָדוִ ד(9) :
יך ְ
ֲב ֶד ָ
ָד ָך ַלע ָ
ָבּנוּ | ְתּנָה נָּא ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא י ְ
ָבל ְכּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵשׁם
ֲרי ָדוִ ד וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל נ ָ
ַו ָיּבֹאוּ ַנע ֵ
וּמי
ֹאמר ִמי ָדוִ ד ִ
ָבל ֶאת ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ַויּ ֶ
ַען נ ָ
ָדּוִ ד | ַויָּנוּחוַּ (10) :ויּ ַ

ֲב ִדים ַה ִמּ ְת ָפּ ְר ִצים ִאישׁ ִמ ְפּנֵי ֲאדֹ ָניו(11) :
ֶבן יִ ָשׁי | ַהיּוֹם ַרבּוּ ע ָ
ימי וְ ֵאת ִט ְב ָח ִתי ֲא ֶשׁר ָט ַב ְח ִתּי
וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ַל ְח ִמי וְ ֶאת ֵמ ַ
ָד ְע ִתּי ֵאי ִמזֶּה ֵה ָמּה(12) :
ָשׁים ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ָת ִתּי ַל ֲאנ ִ
ְלג ְֹזזָי | וְ נ ַ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ְכּכֹל ַה ְדּ ָב ִרים
ֲרי ָדוִ ד ְל ַד ְר ָכּם | ַויּ ֻ
ַה ְפכוּ ַנע ֵ
ַויּ ַ
ַח ְגּרוּ
ָשׁיו ִח ְגרוּ ִאישׁ ֶאת ַח ְרבּוֹ ַויּ ְ
אמר ָדּוִ ד ַל ֲאנ ָ
ָה ֵא ֶלּהַ (13) :ויֹּ ֶ
אַח ֵרי ָדוִ ד
ַחגֹּר גַּם ָדּוִ ד ֶאת ַח ְרבּוֹ | ַו ַיּעֲלוּ ֲ
ִאישׁ ֶאת ַח ְרבּוֹ ַויּ ְ
ָשׁבוּ ַעל ַה ֵכּ ִלים (14) :וְ ַל ֲא ִביגַיִ ל
אתיִ ם י ְ
וּמ ַ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ ָ
ְכּ ְ
ַער ֶא ָחד ֵמ ַהנְּ ָע ִרים ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָשׁ ַלח ָדּוִ ד
ָבל ִה ִגּיד נ ַ
ֵא ֶשׁת נ ָ
ָעט ָבּ ֶהם(15) :
אָכים ֵמ ַה ִמּ ְד ָבּר ְל ָב ֵר ְך ֶאת ֲאדֹנֵינוּ ַויּ ַ
ַמ ְל ִ
אוּמה
ָשׁים ט ִֹבים ָלנוּ ְמאֹד | וְ לֹא ָה ְכ ַל ְמנוּ וְ לֹא ָפ ַק ְדנוּ ְמ ָ
וְ ָה ֲאנ ִ
ָכּל יְ ֵמי ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ ִא ָתּם ִבּ ְה ֵ
חוֹמה ָהיוּ ָע ֵלינוּ
יוֹתנוּ ַבּ ָשּׂ ֶדהָ (16) :
יוֹתנוּ ִע ָמּם ר ִֹעים ַהצֹּאן(17) :
יוֹמם | ָכּל יְ ֵמי ֱה ֵ
גַּם ַליְ ָלה גַּם ָ
ֲשׂי ִכּי ָכ ְל ָתה ָה ָר ָעה ֶאל ֲאדֹ ֵנינוּ וְ ַעל ָכּל
וּר ִאי ַמה ַתּע ִ
וְ ַע ָתּה ְדּ ִעי ְ
ַתּ ַמ ֵהר אבוגיל
ַעל ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו (18) :ו ְ
ֵבּיתוֹ | וְ הוּא ֶבּן ְבּ ִליּ ַ
וּשׁנַיִ ם נִ ְב ֵלי יַיִ ן וְ ָח ֵמשׁ צֹאן
אתיִ ם ֶל ֶחם ְ
ַתּ ַקּח ָמ ַ
] ֲא ִביגַיִ ל קרי[ ו ִ
וּמאָה ִצ ֻמּ ִקים
עשׂוות ]עֲשׂוּיֹת קרי[ וְ ָח ֵמשׁ ְס ִאים ָק ִלי ֵ
יה
ֹאמר ִלנְ ָע ֶר ָ
ַתּ ֶשׂם ַעל ַה ֲחמ ִֹריםַ (19) :ותּ ֶ
אתיִ ם ְדּ ֵב ִלים | ו ָ
וּמ ַ
ָ
ידה(20) :
ָבל לֹא ִה ִגּ ָ
ישׁהּ נ ָ
וּל ִא ָ
יכם ָבּאָה | ְ
ִע ְברוּ ְל ָפנַי ִהנְ נִ י אַ ֲח ֵר ֶ
וְ ָהיָה ִהיא ר ֶֹכ ֶבת ַעל ַה ֲחמוֹר וְ י ֶֹר ֶדת ְבּ ֵס ֶתר ָה ָהר וְ ִהנֵּה ָדוִ ד
אַך
אָמר ְ
ַתּ ְפגֹּשׁ א ָֹתם (21) :וְ ָדוִ ד ַ
אתהּ | ו ִ
ָשׁיו י ְֹר ִדים ִל ְק ָר ָ
ַאנ ָ
וֲ
ַל ֶשּׁ ֶקר ָשׁ ַמ ְר ִתּי ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלזֶה ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ לֹא נִ ְפ ַקד ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר
ָשׁב ִלי ָר ָעה ַתּ ַחת ָ
לוֹ ְמ ָ
ֲשׂה ֱאל ִֹהים
טוֹבה (22) :כֹּה ַיע ֶ
אוּמה | ַויּ ֶ
אַשׁ ִאיר ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ַעד ַהבֹּ ֶקר
ְלאֹיְ ֵבי ָדוִ ד וְ כֹה י ִֹסיף | ִאם ְ
ַתּ ֶרד ֵמ ַעל
ַתּ ַמ ֵהר ו ֵ
ַתּ ֶרא ֲא ִביגַיִ ל ֶאת ָדּוִ ד ו ְ
ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר (23) :ו ֵ
ַתּפֹּל
אָרץ (24) :ו ִ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ֶ
ֶיה ו ִ
אַפּי ָדוִ ד ַעל ָפּנ ָ
ַתּפֹּל ְל ֵ
ַה ֲחמוֹר | ו ִ
וּת ַד ֶבּר נָא ֲא ָמ ְת ָך
ֹאמר ִבּי ֲאנִ י ֲאדֹנִ י ֶה ָעוֹן | ְ
ַעל ַר ְג ָליו ַותּ ֶ
ָשׂים ֲאדֹנִ י ֶאת
וּשׁ ַמע ֵאת ִדּ ְב ֵרי ֲא ָמ ֶת ָך (25) :אַל נָא י ִ
ְבּ ְ
ֶיך ְ
אָזנ ָ
ָבל ְשׁמוֹ
ָבל ִכּי ִכ ְשׁמוֹ ֶכּן הוּא נ ָ
ַעל ַהזֶּה ַעל נ ָ
ִלבּוֹ ֶאל ִאישׁ ַה ְבּ ִליּ ַ
ֲרי ֲאדֹנִ י ֲא ֶשׁר
יתי ֶאת ַנע ֵ
ַאנִ י ֲא ָמ ְת ָך לֹא ָר ִא ִ
וּנְ ָב ָלה ִעמּוֹ | ו ֲ
ֲך יְ הוָה
ַפ ְשׁ ָך ֲא ֶשׁר ְמ ָנע ָ
ָשׁ ָל ְח ָתּ (26) :וְ ַע ָתּה ֲאדֹנִ י ַחי יְ הוָה וְ ֵחי נ ְ
יך
ָבל אֹיְ ֶב ָ
ָד ָך ָל ְך | וְ ַע ָתּה יִ ְהיוּ ְכנ ָ
הוֹשׁ ַע י ְ
ִמבּוֹא ְב ָד ִמים וְ ֵ
וְ ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאל ֲאדֹנִ י ָר ָעה (27) :וְ ַע ָתּה ַה ְבּ ָר ָכה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר
ֵה ִביא ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ַלאדֹנִ י | וְ נִ ְתּנָה ַלנְּ ָע ִרים ַה ִמּ ְת ַה ְלּ ִכים ְבּ ַר ְג ֵלי
ֲשׂה יְ הוָה ַלאדֹנִ י
ֲאדֹנִ יָ (28) :שׂא נָא ְל ֶפ ַשׁע ֲא ָמ ֶת ָך | ִכּי ָעשֹׂה ַיע ֶ

ֶא ָמן ִכּי ִמ ְל ֲחמוֹת יְ הוָה ֲאדֹנִ י נִ ְל ָחם וְ ָר ָעה לֹא ִת ָמּ ֵצא ְב ָך
ַבּיִ ת נ ֱ
ַפ ֶשׁ ָך | וְ ָהיְ ָתה
וּל ַב ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
אָדם ִל ְר ָד ְפ ָך ְ
ָקם ָ
יךַ (29) :ויּ ָ
ָמ ָ
ִמיּ ֶ
ֶפשׁ ֲאדֹנִ י ְצ ָ
ֶפשׁ
יך וְ ֵאת נ ֶ
רוּרה ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּ ים ֵאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
נֶ
ֲשׂה יְ הוָה
תוֹך ַכּף ַה ָקּ ַלע (30) :וְ ָהיָה ִכּי ַיע ֶ
יך יְ ַק ְלּ ֶענָּה ְבּ ְ
אֹיְ ֶב ָ
יך | וְ ִצוְּ ָך ְלנ ִָגיד ַעל
טּוֹבה ָע ֶל ָ
ַלאדֹנִ י ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֶאת ַה ָ
פוּקה ְ
וּל ִמ ְכשׁוֹל ֵלב ַלאדֹנִ י
יִ ְשׂ ָר ֵאל (31) :וְ לֹא ִת ְהיֶה זֹאת ְל ָך ְל ָ
יטב יְ הוָה ַלאדֹנִ י
יע ֲאדֹנִ י לוֹ | וְ ֵה ִ
הוֹשׁ ַ
וּל ִ
וְ ִל ְשׁ ָפּ ְך ָדּם ִחנָּם ְ
רוּך יְ הוָה
ֹאמר ָדּוִ ד ַל ֲא ִביגַל | ָבּ ְ
ָכ ְר ָתּ ֶאת ֲא ָמ ֶת ָךַ (32) :ויּ ֶ
וְ ז ַ
רוּך
וּב ְ
אתיָ (33) :
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ֵח ְך ַהיּוֹם ַהזֶּה ִל ְק ָר ִ
אָתּ | ֲא ֶשׁר ְכּ ִל ִתנִ י ַהיּוֹם ַהזֶּה ִמבּוֹא ְב ָד ִמים
רוּכה ְ
וּב ָ
ַט ְע ֵמ ְך ְ
ָענִ י
אוּלם ַחי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְמנ ַ
ָדי ִלי (34) :וְ ָ
וְ ה ֵֹשׁ ַע י ִ
אתי
ַתּבֹאת קרי[ ִל ְק ָר ִ
לוּלי ִמ ַה ְר ְתּ ותבאתי ]ו ָ
ֵמ ָה ַרע א ָֹת ְך | ִכּי ֵ
ָבל ַעד אוֹר ַהבּ ֶֹקר ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר (35) :וַיִּ ַקּח
נוֹתר ְלנ ָ
ִכּי ִאם ַ
ית ְך
ֲלי ְל ָשׁלוֹם ְל ֵב ֵ
אָמר ע ִ
ָדהּ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵה ִביאָה לוֹ | וְ ָלהּ ַ
ָדּוִ ד ִמיּ ָ
ָבל
ַתּבֹא ֲא ִביגַיִ ל ֶאל נ ָ
ָא ָשּׂא ָפּנָיִ ְך (36) :ו ָ
קוֹל ְך ו ֶ
ְר ִאי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְב ֵ
וְ ִהנֵּה לוֹ ִמ ְשׁ ֶתּה ְבּ ֵביתוֹ ְכּ ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵלב נ ָ
ָבל טוֹב ָע ָליו
ידה לּוֹ ָדּ ָבר ָקטֹן וְ גָדוֹל ַעד אוֹר
וְ הוּא ִשׁכֹּר ַעד ְמאֹד | וְ לֹא ִה ִגּ ָ
ַתּגֶּד לוֹ ִא ְשׁתּוֹ ֶאת
ָבל ו ַ
ַהבּ ֶֹקר (37) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ְבּ ֵצאת ַהיַּיִ ן ִמנּ ָ
אָבן(38) :
ָמת ִלבּוֹ ְבּ ִק ְרבּוֹ וְ הוּא ָהיָה ְל ֶ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ָ
ָבל ַו ָיּמֹת (39) :וַיִּ ְשׁ ַמע
ָמים | וַיִּ גֹּף יְ הוָה ֶאת נ ָ
ֲשׂ ֶרת ַהיּ ִ
וַיְ ִהי ַכּע ֶ
רוּך יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָרב ֶאת ִריב ֶח ְר ָפּ ִתי
ֹאמר ָבּ ְ
ָבל ַויּ ֶ
ָדּוִ ד ִכּי ֵמת נ ָ
ָבל ֵה ִשׁיב יְ הוָה
ָבל וְ ֶאת ַע ְבדּוֹ ָח ַשׂ ְך ֵמ ָר ָעה וְ ֵאת ָר ַעת נ ָ
ִמיַּד נ ָ
ְבּרֹאשׁוֹ | וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד וַיְ ַד ֵבּר ַבּ ֲא ִביגַיִ ל ְל ַק ְח ָתּהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה(40) :
יה ֵלאמֹר
ַו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ֶאל ֲא ִביגַיִ ל ַה ַכּ ְר ֶמ ָלה | וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ
ַתּ ָקם ו ִ
ָדּוִ ד ְשׁ ָל ָחנוּ ֵא ַליִ ְך ְל ַק ְח ֵתּ ְך לוֹ ְל ִא ָשּׁה (41) :ו ָ
ֹאמר ִהנֵּה ֲא ָמ ְת ָך ְל ִשׁ ְפ ָחה ִל ְרחֹץ ַר ְג ֵלי ַע ְב ֵדי
אָר ָצה | ַותּ ֶ
אַפּיִ ם ְ
ַ
ַתּ ְר ַכּב ַעל ַה ֲחמוֹר וְ ָח ֵמשׁ
ַתּ ָקם ֲא ִביגַיִ ל ו ִ
ַתּ ַמ ֵהר ו ָ
ֲאדֹנִ י (42) :ו ְ
ַתּ ִהי לוֹ
אַח ֵרי ַמ ְל ֲא ֵכי ָדוִ ד ו ְ
ַתּ ֶל ְך ֲ
יה ַהה ְֹלכוֹת ְל ַר ְג ָלהּ | ו ֵ
ַנ ֲער ֶֹת ָ
ַתּ ְהיֶי ָן גַּם
ְל ִא ָשּׁה (43) :וְ ֶאת ֲא ִחינ ַֹעם ָל ַקח ָדּוִ ד ִמיִּ ְז ְר ֶעאל | ו ִ
יכל ִבּתּוֹ ֵא ֶשׁת
ָתן ֶאת ִמ ַ
ָשׁים (44) :וְ ָשׁאוּל נ ַ
יהן לוֹ ְלנ ִ
ְשׁ ֵתּ ֶ
ַלּים:
ָדּוִ ד | ְל ַפ ְל ִטי ֶבן ַליִ שׁ ֲא ֶשׁר ִמגּ ִ
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)ַ (1ו ָיּבֹאוּ ַה ִזּ ִפים ֶאל ָשׁאוּל ַה ִגּ ְב ָע ָתה ֵלאמֹר | ֲהלוֹא ָדוִ ד
ָקם ָשׁאוּל
ילה ַעל ְפּנֵי ַהיְ ִשׁימֹןַ (2) :ויּ ָ
ִמ ְס ַתּ ֵתּר ְבּ ִג ְב ַעת ַה ֲח ִכ ָ
ֵרד ֶאל ִמ ְד ַבּר ִזיף וְ ִאתּוֹ ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ ְבּ ֵ
ַויּ ֶ
חוּרי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ילה
ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ָדּוִ ד ְבּ ִמ ְד ַבּר ִזיף (3) :וַיִּ ַחן ָשׁאוּל ְבּ ִג ְב ַעת ַה ֲח ִכ ָ
ַרא ִכּי
ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַהיְ ִשׁימֹן ַעל ַה ָדּ ֶר ְך | וְ ָדוִ ד י ֵֹשׁב ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַויּ ְ
ָבא ָשׁאוּל ֲ
ֵדע ִכּי
אַח ָריו ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה (4) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ְמ ַר ְגּ ִלים | ַויּ ַ
ָקם ָדּוִ ד ַו ָיּבֹא ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָחנָה
ָבא ָשׁאוּל ֶאל נָכוֹןַ (5) :ויּ ָ
אַב ֵנר
ַרא ָדּוִ ד ֶאת ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכב ָשׁם ָשׁאוּל וְ ְ
ָשׁם ָשׁאוּל ַויּ ְ
ֶבּן נֵר ַשׂר ְצ ָבאוֹ | וְ ָשׁאוּל שׁ ֵֹכב ַבּ ַמּ ְעגָּל וְ ָה ָעם חֹנִ ים סביבתו
ימ ֶל ְך ַה ִח ִתּי וְ ֶאל
ֹאמר ֶאל ֲא ִח ֶ
ַען ָדּוִ ד ַויּ ֶ
] ְס ִביב ָֹתיו קרי[ַ (6) :ויּ ַ
ישׁי ֶבּן ְצרוּיָה ֲא ִחי יוֹאָב ֵלאמֹר ִמי י ֵ
ֵרד ִא ִתּי ֶאל ָשׁאוּל ֶאל
ֲא ִב ַ
ישׁי
ַא ִב ַ
ישׁי ֲאנִ י ֵא ֵרד ִע ָמּ ְךַ (7) :ו ָיּבֹא ָדוִ ד ו ֲ
ֹאמר ֲא ִב ַ
ַה ַמּ ֲחנֶה | ַויּ ֶ
ָשׁן ַבּ ַמּ ְעגָּל ו ֲ
ֶאל ָה ָעם ַליְ ָלה וְ ִהנֵּה ָשׁאוּל שׁ ֵֹכב י ֵ
עוּכה
ַחנִ יתוֹ ְמ ָ
אַבנֵר וְ ָה ָעם שׁ ְֹכ ִבים
אָרץ מראשׁתו ] ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו קרי[ | וְ ְ
ָב ֶ
ישׁי ֶאל ָדּוִ ד ִסגַּר
ֹאמר ֲא ִב ַ
סביבתו ] ְס ִביב ָֹתיו קרי[ַ (8) :ויּ ֶ
וּבאָ ֶרץ
אַכּנּוּ נָא ַבּ ֲחנִ ית ָ
ָד ָך | וְ ַע ָתּה ֶ
ֱאל ִֹהים ַהיּוֹם ֶאת אוֹיִ ְב ָך ְבּי ֶ
ישׁי אַל
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ֲא ִב ַ
אַחת וְ לֹא ֶא ְשׁנֶה לוַֹ (9) :ויּ ֶ
ַפּ ַעם ַ
יח יְ הוָה וְ נִ ָקּה:
יתהוּ | ִכּי ִמי ָשׁ ַלח יָדוֹ ִבּ ְמ ִשׁ ַ
ַתּ ְשׁ ִח ֵ
ֹאמר ָדּוִ ד ַחי יְ הוָה ִכּי ִאם יְ הוָה יִ גּ ֶ
)ַ (10ויּ ֶ
ָפנּוּ | אוֹ יוֹמוֹ יָבוֹא
ילה ִלּי ֵמיהוָה ִמ ְשּׁלֹ ַח
ֵרד וְ נִ ְס ָפּהָ (11) :ח ִל ָ
ָמת אוֹ ַב ִמּ ְל ָח ָמה י ֵ
וֵ
יח יְ הוָה | וְ ַע ָתּה ַקח נָא ֶאת ַה ֲחנִ ית ֲא ֶשׁר מראשׁתו
ָדי ִבּ ְמ ִשׁ ַ
יִ
] ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו קרי[ וְ ֶאת ַצ ַפּ ַחת ַה ַמּיִ ם וְ ֵנל ָ
ֲכה ָלּנוּ (12) :וַיִּ ַקּח
ֵלכוּ
ָדּוִ ד ֶאת ַה ֲחנִ ית וְ ֶאת ַצ ַפּ ַחת ַה ַמּיִ ם ֵמ ַר ֲאשׁ ֵֹתי ָשׁאוּל ַויּ ְ
ֻלּם יְ ֵשׁנִ ים ִכּי
ָל ֶהם | וְ ֵאין ר ֶֹאה וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע וְ ֵאין ֵמ ִקיץ ִכּי כ ָ
יהםַ (13) :ו ַיּ ֲעבֹר ָדּוִ ד ָה ֵע ֶבר ַו ַיּ ֲעמֹד ַעל
ֲל ֶ
ָפ ָלה ע ֵ
ַתּ ְר ֵדּ ַמת יְ הוָה נ ְ
ֵיהם (14) :וַיִּ ְק ָרא ָדוִ ד ֶאל
רֹאשׁ ָה ָהר ֵמ ָרחֹק | ַרב ַה ָמּקוֹם ֵבּינ ֶ
אַבנֵר
ַען ְ
אַבנֵר ֶבּן נֵר ֵלאמֹר ֲהלוֹא ַת ֲענֶה אַ ְבנֵר | ַויּ ַ
ָה ָעם וְ ֶאל ְ
את ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך:
אַתּה ָק ָר ָ
ֹאמר ִמי ָ
ַויּ ֶ
מוֹך
וּמי ָכ ָ
אַתּה ִ
אַבנֵר ֲהלוֹא ִאישׁ ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ְ
)ַ (15ויּ ֶ
אַחד
ֶיך ַה ֶמּ ֶל ְך | ִכּי ָבא ַ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָל ָמּה לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאל ֲאדֹנ ָ
יך (16) :לֹא טוֹב ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
ָה ָעם ְל ַה ְשׁ ִחית ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ֲאדֹ ֶנ ָ
אַתּם ֲא ֶשׁר לֹא ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ַעל
ית ַחי יְ הוָה ִכּי ְבנֵי ָמוֶת ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
יח יְ הוָה | וְ ַע ָתּה ְר ֵאה ֵאי ֲחנִ ית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת
ֵיכם ַעל ְמ ִשׁ ַ
ֲאדֹנ ֶ
ַכּר
ַצ ַפּ ַחת ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר מראשׁתו ] ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו קרי[ַ (17) :ויּ ֵ

ֹאמר ָדּוִ ד
קוֹל ָך זֶה ְבּנִ י ָדוִ ד | ַויּ ֶ
ֹאמר ֲה ְ
ָשׁאוּל ֶאת קוֹל ָדּוִ ד ַויּ ֶ
אַח ֵרי
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה ֲאדֹנִ י ר ֵֹדף ֲ
קוֹלי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךַ (18) :ויּ ֶ
ִ
וּמה ְבּי ִ
יתי ַ
ַע ְבדּוֹ | ִכּי ֶמה ָע ִשׂ ִ
ָדי ָר ָעה (19) :וְ ַע ָתּה יִ ְשׁ ַמע נָא
ָרח ִמנְ ָחה
ית ָך ִבי י ַ
ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַע ְבדּוֹ | ִאם יְ הוָה ֱה ִס ְ
ֵרשׁוּנִ י ַהיּוֹם
רוּרים ֵהם ִל ְפנֵי יְ הוָה ִכּי ג ְ
אָדם ֲא ִ
וְ ִאם ְבּנֵי ָה ָ
ַח ַלת יְ הוָה ֵלאמֹר ֵל ְך ֲעבֹד ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים(20) :
ֵמ ִה ְס ַתּ ֵפּ ַח ְבּנ ֲ
ָצא ֶמ ֶל ְך
אַר ָצה ִמ ֶנּגֶד ְפּנֵי יְ הוָה | ִכּי י ָ
וְ ַע ָתּה אַל יִ פֹּל ָדּ ִמי ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ַפּ ְרעֹשׁ ֶא ָחד ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְרדֹּף ַהקֹּ ֵרא ֶבּ ָה ִרים:
אָרע ְל ָך עוֹד
אתי שׁוּב ְבּנִ י ָדוִ ד ִכּי לֹא ַ
ֹאמר ָשׁאוּל ָח ָט ִ
)ַ (21ויּ ֶ
ֶיך ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִהנֵּה ִה ְס ַכּ ְל ִתּי
ַפ ִשׁי ְבּ ֵעינ ָ
ָק ָרה נ ְ
ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר י ְ
וֶ
ֹאמר ִהנֵּה החנית ] ֲחנִ ית
ַען ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ָא ְשׁגֶּה ַה ְר ֵבּה ְמאֹדַ (22) :ויּ ַ
ָשׁיב
קרי[ ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ַי ֲעבֹר ֶא ָחד ֵמ ַהנְּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֶח ָה (23) :וַיהוָה י ִ
ָל ִאישׁ ֶאת ִצ ְד ָקתוֹ וְ ֶאת ֱא ֻמנָתוֹ | ֲא ֶשׁר נְ ָתנְ ָך יְ הוָה ַהיּוֹם ְבּ ָיד
ָדי ִבּ ְמ ִשׁ ַ
ָד ָלה
יח יְ הוָה (24) :וְ ִהנֵּה ַכּ ֲא ֶשׁר גּ ְ
יתי ִל ְשׁל ַֹח י ִ
אָב ִ
וְ לֹא ִ
ַצּ ֵלנִ י
ַפ ִשׁי ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה וְ י ִ
ַפ ְשׁ ָך ַהיּוֹם ַהזֶּה ְבּ ֵעינָי | ֵכּן ִתּ ְג ַדּל נ ְ
נְ
ִמ ָכּל ָצ ָרה:
אַתּה ְבּנִ י ָדוִ ד גַּם ָעשֹׂה
רוּך ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל ָדּוִ ד ָבּ ְ
)ַ (25ויּ ֶ
ֵל ְך ָדּוִ ד ְל ַד ְרכּוֹ וְ ָשׁאוּל ָשׁב ִל ְמקוֹמוֹ:
תּוּכל | ַויּ ֶ
ֲשׂה וְ גַם ָיכֹל ָ
ַתע ֶ
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ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִלבּוֹ ַע ָתּה ֶא ָסּ ֶפה יוֹם ֶא ָחד ְבּיַד ָשׁאוּל | ֵאין
)ַ (1ויּ ֶ
ִלי טוֹב ִכּי ִה ָמּ ֵלט ִא ָמּ ֵלט ֶאל ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ נוֹאַשׁ ִמ ֶמּנִּ י ָשׁאוּל
ָקם ָדּוִ ד
ְל ַב ְק ֵשׁנִ י עוֹד ְבּ ָכל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְמ ַל ְט ִתּי ִמיָּדוַֹ (2) :ויּ ָ
עוֹך
אָכישׁ ֶבּן ָמ ְ
ַו ַיּ ֲעבֹר הוּא וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ | ֶאל ִ
ָשׁיו ִאישׁ
ַאנ ָ
אָכישׁ ְבּגַת הוּא ו ֲ
ֵשׁב ָדּוִ ד ִעם ִ
ֶמ ֶל ְך גַּתַ (3) :ויּ ֶ
ַא ִבי ַגיִ ל ֵא ֶשׁת
אלית ו ֲ
ָשׁיו ֲא ִחינ ַֹעם ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
וּשׁ ֵתּי נ ָ
וּביתוֹ | ָדּוִ ד ְ
ֵ
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִליתַ (4) :ויֻּגַּד ְל ָשׁאוּל ִכּי ָב ַרח ָדּוִ ד גַּת | וְ לֹא יוסף
נָ
אָכישׁ ִאם ָנא
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִ
ָסף קרי[ עוֹד ְל ַב ְקשׁוַֹ (5) :ויּ ֶ
]י ַ
ֶיך יִ ְתּנוּ ִלי ָמקוֹם ְבּ ַ
ָמ ָצ ִ
אַחת ָע ֵרי ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵא ְשׁ ָבה
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֵשׁב ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ִעיר ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִע ָמּ ְך (6) :וַיִּ ֶתּן לוֹ
ָשּׁם | וְ ָל ָמּה י ֵ
הוּדה
אָכישׁ ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת ִצ ְק ָלג | ָל ֵכן ָהיְ ָתה ִצ ְק ַלג ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ִ
ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:

ָמים
ָשׁב ָדּוִ ד ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּים | י ִ
ָמים ֲא ֶשׁר י ַ
) (7וַיְ ִהי ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
שׁוּרי
ָשׁיו וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ֶאל ַה ְגּ ִ
ַאנ ָ
ַעל ָדּוִ ד ו ֲ
אַר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁיםַ (8) :ויּ ַ
וְ ְ
והגרזי ]וְ ַה ִגּ ְז ִרי קרי[ וְ ָהע ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר
ֲמ ֵל ִקי | ִכּי ֵהנָּה י ְֹשׁבוֹת ָה ֶ
שׁוּרה וְ ַעד ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (9) :וְ ִה ָכּה ָדוִ ד ֶאת
וֹא ָך ָ
עוֹלם בּ ֲ
ֵמ ָ
ַחמ ִֹרים
וּב ָקר ו ֲ
אָרץ וְ לֹא יְ ַחיֶּה ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה | וְ ָל ַקח צֹאן ָ
ָה ֶ
ָשׁב ַו ָיּבֹא ֶאל ִ
ָדים ַויּ ָ
וּבג ִ
וּג ַמ ִלּים ְ
אָכישׁ אַל
ֹאמר ִ
אָכישַׁ (10) :ויּ ֶ
ְ
ַר ְח ְמ ֵא ִלי
הוּדה וְ ַעל ֶנגֶב ַהיּ ְ
ֹאמר ָדּוִ ד ַעל ֶנגֶב יְ ָ
ְפּ ַשׁ ְט ֶתּם ַהיּוֹם | ַויּ ֶ
וְ ֶאל ֶנגֶב ַה ֵקּינִ י (11) :וְ ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה לֹא יְ ַחיֶּה ָדוִ ד ְל ָה ִביא ַגת
ֵלאמֹר ֶפּן י ִַגּדוּ ָע ֵלינוּ ֵלאמֹר | כֹּה ָע ָשׂה ָדוִ ד וְ כֹה ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ָכּל
אָכישׁ ְבּ ָדוִ ד
ַא ֵמן ִ
ָשׁב ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּיםַ (12) :ויּ ֲ
ָמים ֲא ֶשׁר י ַ
ַהיּ ִ
עוֹלם:
ֵלאמֹר | ַה ְב ֵאשׁ ִה ְב ִאישׁ ְבּ ַעמּוֹ ְביִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָהיָה ִלי ְל ֶע ֶבד ָ
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ֵיהם ַל ָצּ ָבא
ָמים ָה ֵהם וַיִּ ְק ְבּצוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
) (1וַיְ ִהי ַבּיּ ִ
אָכישׁ ֶאל ָדּוִ ד ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי ִא ִתּי
ֹאמר ִ
ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ָשׁ ָ
ַאנ ֶ
אַתּה ו ֲ
ֵתּ ֵצא ַב ַמּ ֲחנֶה ָ
אָכישׁ ָל ֵכן
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִ
יךַ (2) :ויּ ֶ
אָכישׁ ֶאל ָדּוִ ד ָל ֵכן
ֹאמר ִ
ֲשׂה ַע ְב ֶדּ ָך | ַויּ ֶ
אַתּה ֵת ַדע ֵאת ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ָ
ָמים:
ימ ָך ָכּל ַהיּ ִ
ֹאשׁי ֲא ִשׂ ְ
שׁ ֵֹמר ְלר ִ
וּשׁ ֵ
) ְ (3
וּב ִעירוֹ
מוּאל ֵמת וַיִּ ְס ְפּדוּ לוֹ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ָב ָר ָמה ְ
אָרץ (4) :וַיִּ ָקּ ְבצוּ
| וְ ָשׁאוּל ֵה ִסיר ָהאֹבוֹת וְ ֶאת ַהיִּ ְדּעֹנִ ים ֵמ ָה ֶ
ַחנוּ ְבשׁוּנֵם | וַיִּ ְקבֹּץ ָשׁאוּל ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ֲ
ַרא ָשׁאוּל ֶאת ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים | וַיִּ ָרא
ַחנוּ ַבּ ִגּ ְלבּ ַֹעַ (5) :ויּ ְ
ַויּ ֲ
ֶח ַרד ִלבּוֹ ְמאֹד (6) :וַיִּ ְשׁאַל ָשׁאוּל ַבּיהוָה וְ לֹא ָענָהוּ יְ הוָה |
ַויּ ֱ
ֹאמר ָשׁאוּל
יאםַ (7) :ויּ ֶ
אוּרים גַּם ַבּנְּ ִב ִ
גַּם ַבּ ֲחלֹמוֹת גַּם ָבּ ִ
יה וְ ֶא ְד ְר ָשׁה ָבּהּ
ֲלת אוֹב וְ ֵא ְל ָכה ֵא ֶל ָ
ֲב ָדיו ַבּ ְקּשׁוּ ִלי ֵא ֶשׁת ַבּע ַ
ַלע ָ
ֲלת אוֹב ְבּ ֵעין דּוֹר(8) :
ֲב ָדיו ֵא ָליו ִהנֵּה ֵא ֶשׁת ַבּע ַ
ֹאמרוּ ע ָ
| ַויּ ְ
ָדים ֲא ֵח ִרים ַויּ ֶ
וַיִּ ְת ַח ֵפּשׂ ָשׁאוּל וַיִּ ְל ַבּשׁ ְבּג ִ
ָשׁים
ֵל ְך הוּא וּ ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ֹאמר קסומי ] ָק ֳס ִמי קרי[ נָא
ִעמּוֹ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ָה ִא ָשּׁה ָליְ ָלה | ַויּ ֶ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה
ֲלי ִלי ֵאת ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ָליִ ְךַ (9) :ותּ ֶ
ִלי ָבּאוֹב וְ ַהע ִ
ָד ְע ָתּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר ִה ְכ ִרית ֶאת
אַתּה י ַ
ֵא ָליו ִהנֵּה ָ
ַפ ִשׁי
ַקּשׁ ְבּנ ְ
אַתּה ִמ ְתנ ֵ
אָרץ | וְ ָל ָמה ָ
ָהאֹבוֹת וְ ֶאת ַהיִּ ְדּעֹנִ י ִמן ָה ֶ
יתנִ י (10) :וַיִּ ָשּׁ ַבע ָלהּ ָשׁאוּל ַביהוָה ֵלאמֹר | ַחי יְ הוָה ִאם
ַל ֲה ִמ ֵ
ֲלה ָלּ ְך |
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֶאת ִמי אַע ֶ
יִ ְקּ ֵר ְך ָעוֹן ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (11) :ותּ ֶ

וּאל
ַתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ֶאת ְשׁמ ֵ
ֲלי ִלי (12) :ו ֵ
מוּאל ַהע ִ
ֹאמר ֶאת ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֶאל ָשׁאוּל ֵלאמֹר ָל ָמּה
ַתּ ְז ַעק ְבּקוֹל גָּדוֹל | ַותּ ֶ
וִ
ֹאמר ָלהּ ַה ֶמּ ֶל ְך אַל ִתּ ְ
יתנִ י וְ ָ
ִר ִמּ ָ
יר ִאי ִכּי
אַתּה ָשׁאוּלַ (13) :ויּ ֶ
יתי עֹ ִלים
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֶאל ָשׁאוּל ֱאל ִֹהים ָר ִא ִ
ָמה ָר ִאית | ַותּ ֶ
ָקן ע ֶֹלה
ֹאמר ִאישׁ ז ֵ
ֹאמר ָלהּ ַמה ָתּ ֳארוֹ ַותּ ֶ
אָרץַ (14) :ויּ ֶ
ִמן ָה ֶ
מוּאל הוּא וַיִּ קֹּד ַ
אַפּיִ ם
ֵדע ָשׁאוּל ִכּי ְשׁ ֵ
וְ הוּא ע ֶֹטה ְמ ִעיל | ַויּ ַ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל ָל ָמּה
ֹאמר ְשׁ ֵ
)ַ (15ויּ ֶ
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ:
ְ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים
ֹאמר ָשׁאוּל ַצר ִלי ְמאֹד ְ
ִה ְרגּ ְַז ַתּנִ י ְל ַהעֲלוֹת א ִֹתי | ַויּ ֶ
יאם
נִ ְל ָח ִמים ִבּי וֵאל ִֹהים ָסר ֵמ ָע ַלי וְ לֹא ָענָנִ י עוֹד גַּם ְבּיַד ַהנְּ ִב ִ
)(16
ֱשׂה:
יענִ י ָמה ֶאע ֶ
הוֹד ֵ
ָא ְק ָר ֶאה ְל ָך ְל ִ
גַּם ַבּ ֲחלֹמוֹת ו ֶ
יך וַיְ ִהי ָע ֶר ָך:
אָלנִ י | וַיהוָה ָסר ֵמ ָע ֶל ָ
מוּאל וְ ָל ָמּה ִתּ ְשׁ ֵ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
ָדי | וַיִּ ְק ַרע יְ הוָה ֶאת
ַעשׂ יְ הוָה לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּי ִ
)ַ (17ויּ ַ
ֲך ְל ָדוִ דַ (18) :כּ ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ
ָד ָך וַיִּ ְתּנָהּ ְל ֵרע ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִמיּ ֶ
ֲמ ֵלק | ַעל ֵכּן ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
ית ֲחרוֹן אַפּוֹ ַבּע ָ
ְבּקוֹל יְ הוָה וְ לֹא ָע ִשׂ ָ
ָע ָשׂה ְל ָך יְ הוָה ַהיּוֹם ַהזֶּה (19) :וְ יִ ֵתּן יְ הוָה גַּם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶיך ִע ִמּי | גַּם ֶאת ַמ ֲחנֵה
וּבנ ָ
אַתּה ָ
וּמ ָחר ָ
ִע ְמּ ָך ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ֵתּן יְ הוָה ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (20) :וַיְ ַמ ֵהר ָשׁאוּל וַיִּ פֹּל ְמלֹא
מוּאל | גַּם כּ ַֹח לֹא ָהיָה בוֹ
אַר ָצה וַיִּ ָרא ְמאֹד ִמ ִדּ ְב ֵרי ְשׁ ֵ
קוֹמתוֹ ְ
ָ
אָכל ֶל ֶחם ָכּל ַהיּוֹם וְ ָכל ַה ָלּיְ ָלה (21) :ו ָ
ַתּבוֹא ָה ִא ָשּׁה
ִכּי לֹא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּה ָשׁ ְמ ָעה
ַתּ ֶרא ִכּי נִ ְב ַהל ְמאֹד | ַותּ ֶ
ֶאל ָשׁאוּל ו ֵ
יך ֲא ֶשׁר
ָא ְשׁ ַמע ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
ַפ ִשׁי ְבּ ַכ ִפּי ו ֶ
ָאָשׂים נ ְ
קוֹל ָך ו ִ
ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ְבּ ֶ
אַתּה ְבּקוֹל ִשׁ ְפ ָח ֶת ָך
ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵא ָלי (22) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע נָא גַם ָ
יהי ְב ָך כּ ַֹח ִכּי ֵת ֵל ְך ַבּ ָדּ ֶר ְך:
ֶאכוֹל | וִ ִ
ֶיך ַפּת ֶל ֶחם ו ֱ
אָשׂ ָמה ְל ָפנ ָ
וְ ִ
ֲב ָדיו וְ גַם ָה ִא ָשּׁה
) (23וַיְ ָמ ֵאן ַויּ ֶ
ֹאמר לֹא א ַֹכל וַיִּ ְפ ְרצוּ בוֹ ע ָ
ֵשׁב ֶאל ַה ִמּ ָטּה (24) :וְ ָל ִא ָשּׁה
אָרץ ַויּ ֶ
ָקם ֵמ ָה ֶ
וַיִּ ְשׁ ַמע ְלק ָֹלם | ַויּ ָ
ַתּ ָלשׁ
ַתּ ַקּח ֶק ַמח ו ָ
ַתּ ְז ָבּ ֵחהוּ | ו ִ
ַתּ ַמ ֵהר ו ִ
ֵעגֶל ַמ ְר ֵבּק ַבּ ַבּיִ ת ו ְ
אכלוּ |
ֲב ָדיו ַויֹּ ֵ
ַותּ ֵֹפהוּ ַמצּוֹת (25) :ו ַ
ַתּגֵּשׁ ִל ְפנֵי ָשׁאוּל וְ ִל ְפנֵי ע ָ
ֵלכוּ ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא:
ָקמוּ ַויּ ְ
ַויּ ֻ
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ֵיהם ֲא ֵפ ָקה | וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל חֹנִ ים
) (1וַיִּ ְק ְבּצוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ָכּל ַמ ֲחנ ֶ
ַבּ ַעיִ ן ֲא ֶשׁר ְבּיִ ְז ְר ֶעאל (2) :וְ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ע ְֹב ִרים ְל ֵמאוֹת
אָכישׁ(3) :
אַחרֹנָה ִעם ִ
ָשׁיו ע ְֹב ִרים ָבּ ֲ
ַאנ ָ
וְ ַל ֲא ָל ִפים | וְ ָדוִ ד ו ֲ

אָכישׁ ֶאל
ֹאמר ִ
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָמה ָה ִע ְב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ַויּ ֶ
ַויּ ְ
ָשׂ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֲהלוֹא זֶה ָדוִ ד ֶע ֶבד ָשׁאוּל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר
אתי בוֹ ְמ ָ
ָמים אוֹ זֶה ָשׁנִ ים וְ לֹא ָמ ָצ ִ
אוּמה ִמיּוֹם
ָהיָה ִא ִתּי זֶה י ִ
ָפלוֹ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
נְ
ֹאמרוּ לוֹ ָשׂ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָה ֵשׁב
) (4וַיִּ ְק ְצפוּ ָע ָליו ָשׂ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
ֵרד ִע ָמּנוּ
ֶאת ָה ִאישׁ וְ ָישֹׁב ֶאל ְמקוֹמוֹ ֲא ֶשׁר ִה ְפ ַק ְדתּוֹ ָשׁם וְ לֹא י ֵ
וּב ֶמּה יִ ְת ַר ֶצּה זֶה
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וְ לֹא יִ ְהיֶה ָלּנוּ ְל ָשׂ ָטן ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | ַ
ָשׁים ָה ֵהםֲ (5) :הלוֹא זֶה ָדוִ ד
אשׁי ָה ֲאנ ִ
ֶאל ֲאדֹנָיו ֲהלוֹא ְבּ ָר ֵ
ֲא ֶשׁר ַיעֲנוּ לוֹ ַבּ ְמּחֹלוֹת ֵלאמֹר | ִה ָכּה ָשׁאוּל ַבּ ֲא ָל ָפיו וְ ָדוִ ד
ֹאמר
אָכישׁ ֶאל ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ברבבתו ] ְבּ ִר ְבב ָֹתיו קרי[ (6) :וַיִּ ְק ָרא ִ
ֹא ָך ִא ִתּי
את ָך וּב ֲ
אַתּה וְ טוֹב ְבּ ֵעינַי ֵצ ְ
ָשׁר ָ
ֵא ָליו ַחי יְ הוָה ִכּי י ָ
ֹא ָך ֵא ַלי ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה
אתי ְב ָך ָר ָעה ִמיּוֹם בּ ֲ
ַבּ ַמּ ֲחנֶה ִכּי לֹא ָמ ָצ ִ
אָתּה (7) :וְ ַע ָתּה שׁוּב וְ ֵל ְך ְבּ ָשׁלוֹם |
וּב ֵעינֵי ַה ְסּ ָרנִ ים לֹא טוֹב ָ
| ְ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל
)ַ (8ויּ ֶ
ֲשׂה ָרע ְבּ ֵעינֵי ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים:
וְ לֹא ַתע ֶ
יתי
את ְב ַע ְב ְדּ ָך ִמיּוֹם ֲא ֶשׁר ָהיִ ִ
וּמה ָמּ ָצ ָ
יתי ַ
אָכישׁ ִכּי ֶמה ָע ִשׂ ִ
ִ
ֶיך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִכּי לֹא אָבוֹא וְ נִ ְל ַח ְמ ִתּי ְבּאֹיְ ֵבי ֲאדֹנִ י
ְל ָפנ ָ
אַתּה
ָד ְע ִתּי ִכּי טוֹב ָ
ֹאמר ֶאל ָדּוִ ד י ַ
אָכישׁ ַויּ ֶ
ַען ִ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (9) :ויּ ַ
ֲלה
אָמרוּ לֹא ַיע ֶ
אַך ָשׂ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְ
אַך ֱאל ִֹהים | ְ
ְבּ ֵעינַי ְכּ ַמ ְל ְ
ֶיך ֲא ֶשׁר
ִע ָמּנוּ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה (10) :וְ ַע ָתּה ַה ְשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וְ ַע ְב ֵדי ֲאדֹנ ָ
ַשׁ ֵכּם
ָלכוַּ (11) :ויּ ְ
ָבּאוּ ִא ָתּ ְך | וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם ַבּבּ ֶֹקר וְ אוֹר ָל ֶכם ו ֵ
ָשׁיו ָל ֶל ֶכת ַבּבּ ֶֹקר ָלשׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
ַאנ ָ
ָדּוִ ד הוּא ו ֲ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָעלוּ יִ ְז ְר ֶעאל:
ְ
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ֲמ ֵל ִקי
ישׁי | ַוע ָ
ָשׁיו ִצ ְק ַלג ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַאנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְבּבֹא ָדוִ ד ו ֲ
ָפ ְשׁטוּ ֶאל ֶנגֶב וְ ֶאל ִצ ְק ַלג ַויַּכּוּ ֶאת ִצ ְק ַלג וַיִּ ְשׂ ְרפוּ א ָֹתהּ ָבּ ֵאשׁ:
) (2וַיִּ ְשׁבּוּ ֶאת ַהנּ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָבּהּ ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל לֹא ֵה ִמיתוּ
ָשׁיו ֶאל ָה ִעיר
ַאנ ָ
ֵלכוּ ְל ַד ְר ָכּםַ (3) :ו ָיּבֹא ָדוִ ד ו ֲ
ִאישׁ | וַיִּ נְ ֲהגוּ ַויּ ְ
יהם נִ ְשׁבּוּ(4) :
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיהם ְ
וּבנ ֶ
יהם ְ
רוּפה ָבּ ֵאשׁ | וּנְ ֵשׁ ֶ
וְ ִהנֵּה ְשׂ ָ
וַיִּ ָשּׂא ָדוִ ד וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֶאת ָ
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ | ַעד ֲא ֶשׁר ֵאין
וּשׁ ֵתּי נְ ֵשׁי ָדוִ ד נִ ְשׁבּוּ | ֲא ִחינ ַֹעם
ָבּ ֶהם כּ ַֹח ִל ְבכּוֹתְ (5) :
ַתּ ֶצר ְל ָדוִ ד ְמאֹד
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי (6) :ו ֵ
ַא ִביגַיִ ל ֵא ֶשׁת נ ָ
ַהיִּ ְז ְר ֵע ִלית ו ֲ
ֶפשׁ ָכּל ָה ָעם ִאישׁ ַעל בנו ] ָבּנָיו
אָמרוּ ָה ָעם ְל ָס ְקלוֹ ִכּי ָמ ָרה נ ֶ
ִכּי ְ

ֹאמר
קרי[ וְ ַעל ְבּנ ָֹתיו | וַיִּ ְת ַחזֵּק ָדּוִ ד ַבּיהוָה ֱאל ָֹהיוַ (7) :ויּ ֶ
ישׁה נָּא ִלי ָה ֵאפֹד | ַו ַיּגֵּשׁ
ימ ֶל ְך ַה ִגּ ָ
ָתר ַהכּ ֵֹהן ֶבּן ֲא ִח ֶ
ָדּוִ ד ֶאל ֶא ְבי ָ
ָתר ֶאת ָה ֵאפֹד ֶאל ָדּוִ ד (8) :וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּיהוָה ֵלאמֹר
ֶא ְבי ָ
ֹאמר לוֹ ְרדֹף ִכּי ַה ֵשּׂג
אַשּׂגֶנּוּ | ַויּ ֶ
אַח ֵרי ַה ְגּדוּד ַהזֶּה ַה ִ
ֶא ְרדֹּף ֲ
ֵל ְך ָדּוִ ד הוּא וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ַתּ ִשּׂיג וְ ַה ֵצּל ַתּ ִצּילַ (9) :ויּ ֶ
ִאתּוֹ ַו ָיּבֹאוּ ַעד נ ַ
נּוֹת ִרים ָע ָמדוּ (10) :וַיִּ ְרדֹּף
ַחל ַה ְבּשׂוֹר | וְ ַה ָ
אתיִ ם ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִפּ ְגּרוּ
ַע ְמדוּ ָמ ַ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ | ַויּ ַ
ָדּוִ ד הוּא וְ ְ
ַחל ַה ְבּשׂוֹר (11) :וַיִּ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ַבּ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְקחוּ
ֵמ ֲעבֹר ֶאת נ ַ
ַשׁ ֻקהוּ ָמיִ ם (12) :וַיִּ ְתּנוּ
ֹאכל ַויּ ְ
אֹתוֹ ֶאל ָדּוִ ד | וַיִּ ְתּנוּ לוֹ ֶל ֶחם ַויּ ַ
ַתּ ָשׁב רוּחוֹ ֵא ָליו | ִכּי לֹא
ֹאכל ו ָ
וּשׁנֵי ִצ ֻמּ ִקים ַויּ ַ
לוֹ ֶפ ַלח ְדּ ֵב ָלה ְ
וּשׁל ָֹשׁה ֵלילוֹת:
ָמים ְ
אָכל ֶל ֶחם וְ לֹא ָשׁ ָתה ַמיִ ם ְשׁל ָֹשׁה י ִ
ַ
ֹאמר
אָתּה | ַויּ ֶ
אַתּה וְ ֵאי ִמזֶּה ָ
ֹאמר לוֹ ָדוִ ד ְל ִמי ָ
)ַ (13ויּ ֶ
יתי
ַע ְז ֵבנִ י ֲאדֹנִ י ִכּי ָח ִל ִ
ֲמ ֵל ִקי ַויּ ַ
ַער ִמ ְצ ִרי אָנ ִֹכי ֶע ֶבד ְל ִאישׁ ע ָ
נַ
ַחנוּ ָפּ ַשׁ ְטנוּ ֶנגֶב ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַעל ֲא ֶשׁר
ַהיּוֹם ְשׁל ָֹשׁהֲ (14) :אנ ְ
ֹאמר
יהוּדה וְ ַעל ֶנגֶב ָכּ ֵלב | וְ ֶאת ִצ ְק ַלג ָשׂ ַר ְפנוּ ָב ֵאשַׁ (15) :ויּ ֶ
ִל ָ
ֹאמר ִה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי
תוֹר ֵדנִ י ֶאל ַה ְגּדוּד ַהזֶּה | ַויּ ֶ
ֵא ָליו ָדּוִ ד ֲה ִ
יתנִ י וְ ִאם ַתּ ְס ִגּ ֵרנִ י ְבּיַד ֲאדֹנִ י וְ ִ
אוֹר ְד ָך ֶאל
ֵבאל ִֹהים ִאם ְתּ ִמ ֵ
אָרץ |
ַה ְגּדוּד ַהזֶּהַ (16) :ויּ ִֹר ֵדהוּ וְ ִהנֵּה נְ ֻט ִשׁים ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים וְ ח ְֹג ִגים ְבּכֹל ַה ָשּׁ ָלל ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ָל ְקחוּ ֵמ ֶא ֶרץ
וּמ ֶא ֶרץ יְ ָ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֵ
ֶשׁף וְ ַעד ָה ֶע ֶרב
ַכּם ָדּוִ ד ֵמ ַהנּ ֶ
הוּדהַ (17) :ויּ ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ
ְל ָמ ֳח ָר ָתם | וְ לֹא נִ ְמ ַלט ֵמ ֶהם ִאישׁ ִכּי ִאם ְ
ַצּל ָדּוִ ד ֵאת ָכּל
ַער ֲא ֶשׁר ָר ְכבוּ ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים ַו ָיּנֻסוַּ (18) :ויּ ֵ
נַ
ֶע ַדּר
ָשׁיו ִה ִצּיל ָדּוִ ד (19) :וְ לֹא נ ְ
ֲמ ֵלק | וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי נ ָ
ֲא ֶשׁר ָל ְקחוּ ע ָ
וּמ ָשּׁ ָלל וְ ַעד ָכּל
וּבנוֹת ִ
ָל ֶהם ִמן ַה ָקּטֹן וְ ַעד ַהגָּדוֹל וְ ַעד ָבּנִ ים ָ
ֲא ֶשׁר ָל ְקחוּ ָל ֶהם | ַהכֹּל ֵה ִשׁיב ָדּוִ ד (20) :וַיִּ ַקּח ָדּוִ ד ֶאת ָכּל
ֹאמרוּ זֶה ְשׁ ַלל
ָהגוּ ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְקנֶה ַההוּא ַויּ ְ
ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקר | נ ֲ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִפּ ְגּרוּ ִמ ֶלּ ֶכת
אתיִ ם ָה ֲאנ ִ
ָדּוִ דַ (21) :ו ָיּבֹא ָדוִ ד ֶאל ָמ ַ
ֲ
ֵצאוּ ִל ְק ַראת ָדּוִ ד וְ ִל ְק ַראת
ַחל ַה ְבּשׂוֹר ַויּ ְ
אַח ֵרי ָדוִ ד ַויּ ִֹשׁיבֻם ְבּנ ַ
ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | וַיִּ גַּשׁ ָדּוִ ד ֶאת ָה ָעם וַיִּ ְשׁאַל ָל ֶהם ְל ָשׁלוֹם:
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ִעם
ַעל ֵמ ָה ֲאנ ִ
וּב ִליּ ַ
ַען ָכּל ִאישׁ ָרע ְ
)ַ (22ויּ ַ
ַען ֲא ֶשׁר לֹא ָה ְלכוּ ִע ִמּי לֹא נִ ֵתּן ָל ֶהם ֵמ ַה ָשּׁ ָלל
ֹאמרוּ י ַ
ָדּוִ ד ַויּ ְ
ֵלכוּ:
ֲא ֶשׁר ִה ַצּ ְלנוּ | ִכּי ִאם ִאישׁ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו וְ יִ נְ ֲהגוּ וְ י ֵ
ָתן יְ ה ָוה
ֹאמר ָדּוִ ד לֹא ַתעֲשׂוּ ֵכן ֶא ָחי | ֵאת ֲא ֶשׁר נ ַ
)ַ (23ויּ ֶ
וּמי
ָדנוִּ (24) :
ָלנוּ וַיִּ ְשׁמֹר א ָֹתנוּ וַיִּ ֵתּן ֶאת ַה ְגּדוּד ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ְבּי ֵ

וּכ ֵח ֶלק
יִ ְשׁ ַמע ָל ֶכם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה | ִכּי ְכּ ֵח ֶלק ַהיּ ֵֹרד ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ְ
ַחלֹקוּ (25) :וַיְ ִהי ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא
ַח ָדּו י ֲ
ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ַה ֵכּ ִלים י ְ
ָמ ְע ָלה | וַיְ ִשׂ ֶמ ָה ְלחֹק ְ
וָ
וּל ִמ ְשׁ ָפּט ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
)ַ (26ו ָיּבֹא ָדוִ ד ֶאל ִצ ְק ַלג וַיְ ַשׁ ַלּח ֵמ ַה ָשּׁ ָלל ְל ִז ְקנֵי יְ הוּ ָדה ְל ֵר ֵעהוּ
ֵלאמֹר | ִהנֵּה ָל ֶכם ְבּ ָר ָכה ִמ ְשּׁ ַלל אֹיְ ֵבי יְ הוָהַ (27) :ל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית
ֵאל וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ָרמוֹת ֶנגֶב וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּי ִ
ַתּר (28) :וְ ַל ֲא ֶשׁר ַבּ ֲער ֵֹער
וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׂ ְפמוֹת וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ְשׁ ְתּמ ַֹע (29) :וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ָר ָכל
וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ָע ֵרי ַהיְּ ַר ְח ְמ ֵא ִלי וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ָע ֵרי ַה ֵקּינִ י (30) :וְ ַל ֲא ֶשׁר
ֲת ְך (31) :וְ ַל ֲא ֶשׁר
ְבּ ָח ְר ָמה וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּבוֹר ָע ָשׁן וְ ַל ֲא ֶשׁר ַבע ָ
ָשׁיו:
וּל ָכל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ֶלּ ְך ָשׁם ָדּוִ ד הוּא ַו ֲאנ ָ
ְבּ ֶח ְברוֹן | ְ
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וּפ ִל ְשׁ ִתּים נִ ְל ָח ִמים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ָיּנֻסוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְפּנֵי
) ְ (1
ַד ְבּקוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת
ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְפּלוּ ֲח ָל ִלים ְבּ ַהר ַה ִגּ ְלבּ ַֹעַ (2) :ויּ ְ
ָדב וְ ֶאת
ָתן וְ ֶאת ֲא ִבינ ָ
ָשׁאוּל וְ ֶאת ָבּנָיו | ַויַּכּוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת יְ הוֹנ ָ
ַתּ ְכ ַבּד ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֶאל ָשׁאוּל
שׁוּע ְבּנֵי ָשׁאוּל (3) :ו ִ
ַ
ַמ ְל ִכּי
מּוֹרים(4) :
ָחל ְמאֹד ֵמ ַה ִ
ָשׁים ַבּ ָקּ ֶשׁת | ַויּ ֶ
מּוֹרים ֲאנ ִ
וַיִּ ְמ ָצ ֻאהוּ ַה ִ
ַויּ ֶ
ֹאמר ָשׁאוּל ְלנ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ְשׁלֹף ַח ְר ְבּ ָך וְ ָד ְק ֵרנִ י ָבהּ ֶפּן ָיבוֹאוּ
אָבה נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ִכּי
וּד ָקרֻנִ י וְ ִה ְת ַע ְלּלוּ ִבי וְ לֹא ָ
ֲר ִלים ָה ֵא ֶלּה ְ
ָהע ֵ
ַרא נ ֵֹשׂא
יהַ (5) :ויּ ְ
ָרא ְמאֹד | וַיִּ ַקּח ָשׁאוּל ֶאת ַה ֶח ֶרב וַיִּ פֹּל ָע ֶל ָ
יֵ
ָמת ִעמּוֹ(6) :
ֵכ ָליו ִכּי ֵמת ָשׁאוּל | וַיִּ פֹּל גַּם הוּא ַעל ַח ְרבּוֹ ַויּ ָ
וּשׁל ֶֹשׁת ָבּנָיו וְ נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו גַּם ָכּל ֲא ָנ ָשׁיו ַבּיּוֹם
ָמת ָשׁאוּל ְ
ַויּ ָ
ַא ֶשׁר
ַח ָדּו (7) :וַיִּ ְראוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ָה ֵע ֶמק ו ֲ
ַההוּא י ְ
וּב ָניו |
ַר ֵדּן ִכּי נָסוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִכי ֵמתוּ ָשׁאוּל ָ
ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
) (8
ֵשׁבוּ ָבּ ֶהן:
ַע ְזבוּ ֶאת ֶה ָע ִרים ַו ָיּנֻסוּ ַו ָיּבֹאוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
ַויּ ַ
וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ָיּבֹאוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְל ַפ ֵשּׁט ֶאת ַה ֲח ָל ִלים | וַיִּ ְמ ְצאוּ
ֶאת ָשׁאוּל וְ ֶאת ְשׁל ֶֹשׁת ָבּנָיו נ ְֹפ ִלים ְבּ ַהר ַה ִגּ ְלבּ ַֹע (9) :וַיִּ ְכ ְרתוּ
ַפ ִשׁיטוּ ֶאת ֵכּ ָליו | וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ְב ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָס ִביב
ֶאת רֹאשׁוֹ ַויּ ְ
ֲצ ֵבּ ֶ
ְל ַב ֵשּׂר ֵבּית ע ַ
ָשׂמוּ ֶאת ֵכּ ָליו ֵבּית
יהם וְ ֶאת ָה ָעםַ (10) :ויּ ִ
חוֹמת ֵבּית ָשׁן (11) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ
ַע ְשׁ ָתּרוֹת | וְ ֶאת ְגּוִ יָּתוֹ ָתּ ְקעוּ ְבּ ַ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד | ֵאת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְל ָשׁאוּל(12) :
ֵא ָליו י ְֹשׁ ֵבי י ֵ
ֵלכוּ ָכל ַה ַלּיְ ָלה וַיִּ ְקחוּ ֶאת ְגּוִ ַיּת ָשׁאוּל
ַויָּקוּמוּ ָכּל ִאישׁ ַחיִ ל ַויּ ְ
ָב ָשׁה וַיִּ ְשׂ ְרפוּ א ָֹתם
חוֹמת ֵבּית ָשׁן | ַו ָיּבֹאוּ י ֵ
וְ ֵאת ְגּוִ יֹּת ָבּנָיו ֵמ ַ

ָב ָשׁה |
יהם וַיִּ ְק ְבּרוּ ַת ַחת ָה ֶא ֶשׁל ְבּי ֵ
ָשׁם (13) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת ַע ְצמ ֵֹת ֶ
ָמים:
ַו ָיּצֻמוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
מוּאל ]ב[
ֵס ֶפר ְשׁ ֵ
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אַח ֵרי מוֹת ָשׁאוּל וְ ָדוִ ד ָשׁב ֵמ ַהכּוֹת ֶאת ָהע ָ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ֲמ ֵלק |
ישׁי וְ ִהנֵּה
ָמים ְשׁנָיִ ם (2) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵשׁב ָדּוִ ד ְבּ ִצ ְק ָלג י ִ
ַויּ ֶ
ַא ָד ָמה ַעל
ֻעים ו ֲ
ָדיו ְקר ִ
וּבג ָ
ִאישׁ ָבּא ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ֵמ ִעם ָשׁאוּל ְ
רֹאשׁוֹ | וַיְ ִהי ְבּבֹאוֹ ֶאל ָדּוִ ד וַיִּ פֹּל ְ
ֹאמר
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוַּ (3) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ִמ ַמּ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ָל ְט ִתּי:
לוֹ ָדּוִ ד ֵאי ִמזֶּה ָתּבוֹא | ַויּ ֶ
ֹאמר ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֵא ָליו ָדּוִ ד ֶמה ָהיָה ַה ָדּ ָבר ַהגֶּד נָא ִלי | ַויּ ֶ
)ַ (4ויּ ֶ
ָמתוּ וְ גַם
ָפל ִמן ָה ָעם ַויּ ֻ
נָס ָה ָעם ִמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ גַם ַה ְר ֵבּה נ ַ
ַער ַה ַמּ ִגּיד לוֹ |
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ַהנּ ַ
ָתן ְבּנוֹ ֵמתוַּ (5) :ויּ ֶ
ָשׁאוּל וִ יהוֹנ ָ
ַער ַה ַמּ ִגּיד
ֹאמר ַהנּ ַ
ָתן ְבּנוַֹ (6) :ויּ ֶ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֵמת ָשׁאוּל וִ יהוֹנ ָ
יך י ַ
ֵא ְ
יתי ְבּ ַהר ַה ִגּ ְלבּ ַֹע וְ ִהנֵּה ָשׁאוּל נִ ְשׁ ָען ַעל ֲחנִ יתוֹ |
לוֹ נִ ְקרֹא נִ ְק ֵר ִ
אַח ָריו וַיִּ ְר ֵאנִ י
ֲלי ַה ָפּ ָר ִשׁים ִה ְד ִבּ ֻקהוּ (7) :וַיִּ ֶפן ֲ
וּבע ֵ
וְ ִהנֵּה ָה ֶר ֶכב ַ
אָתּה | ויאמר
ֹאמר ִלי ִמי ָ
| וַיִּ ְק ָרא ֵא ָלי ָוא ַֹמר ִהנֵּנִ יַ (8) :ויּ ֶ
ֲמד נָא ָע ַלי
ֹאמר ֵא ַלי ע ָ
ֲמ ֵל ִקי אָנ ִֹכיַ (9) :ויּ ֶ
] ָוא ַֹמר קרי[ ֵא ָליו ע ָ
וּמ ְֹת ֵתנִ י ִכּי ֲא ָחזַנִ י ַה ָשּׁ ָבץ | ִכּי ָכל עוֹד נ ְ
ָא ֱעמֹד
ַפ ִשׁי ִבּי (10) :ו ֶ
ָא ַקּח
אַח ֵרי נִ ְפלוֹ | ו ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי לֹא יִ ְחיֶה ֲ
ַאמ ְֹת ֵתהוּ ִכּי י ַ
ָע ָליו ו ֲ
יאם ֶאל
ָא ִב ֵ
ַה ֵנּזֶר ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁוֹ וְ ֶא ְצ ָע ָדה ֲא ֶשׁר ַעל ְזרֹעוֹ ו ֲ
ָדיו קרי[ וַיִּ ְק ָר ֵעם |
ַחזֵק ָדּוִ ד בבגדו ] ִבּ ְבג ָ
ֲאדֹנִ י ֵהנָּהַ (11) :ויּ ֲ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (12) :וַיִּ ְס ְפּדוּ וַיִּ ְבכּוּ ַו ָיּצֻמוּ ַעד
וְ גַם ָכּל ָה ֲאנ ִ
ָתן ְבּנוֹ וְ ַעל ַעם יְ הוָה וְ ַעל ֵבּית
ָה ָע ֶרב | ַעל ָשׁאוּל וְ ַעל יְ הוֹנ ָ
ַער ַה ַמּ ִגּיד
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ַהנּ ַ
ָפלוּ ֶבּ ָח ֶרבַ (13) :ויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי נ ְ
ֲמ ֵל ִקי אָנ ִֹכי(14) :
ֹאמר ֶבּן ִאישׁ גֵּר ע ָ
אָתּה | ַויּ ֶ
לוֹ ֵאי ִמזֶּה ָ
ָד ָך ְל ַשׁ ֵחת ֶאת
ָר ָ
יך לֹא י ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ָדּוִ ד | ֵא ְ
את ִל ְשׁל ַֹח י ְ
ַויּ ֶ
ֹאמר ַגּשׁ
אַחד ֵמ ַהנְּ ָע ִרים ַויּ ֶ
יח יְ הוָה (15) :וַיִּ ְק ָרא ָדוִ ד ְל ַ
ְמ ִשׁ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָדּוִ ד דמיך ] ָדּ ְמ ָך קרי[
ַכּהוּ ַו ָיּמֹתַ (16) :ויּ ֶ
ְפּגַע בּוֹ | ַויּ ֵ
יח
יך ָענָה ְב ָך ֵלאמֹר אָנ ִֹכי מ ַֹת ִתּי ֶאת ְמ ִשׁ ַ
ַעל ר ֶ
ֹאשׁ ָך | ִכּי ִפ ָ
) (17וַיְ קֹנֵן ָדּוִ ד ֶאת ַה ִקּינָה ַהזֹּאת | ַעל ָשׁאוּל וְ ַעל
יְ הוָה:
תוּבה
הוּדה ָק ֶשׁת | ִהנֵּה ְכ ָ
ֹאמר ְל ַל ֵמּד ְבּנֵי יְ ָ
ָתן ְבּנוַֹ (18) :ויּ ֶ
יְ הוֹנ ָ

ָפלוּ
יך נ ְ
יך ָח ָלל | ֵא ְ
מוֹת ָ
ָשׁרַ (19) :ה ְצּ ִבי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָבּ ֶ
ַעל ֵס ֶפר ַהיּ ָ
אַשׁ ְקלוֹן | ֶפּן
בּוֹרים (20) :אַל ַתּ ִגּידוּ ְבגַת אַל ְתּ ַב ְשּׂרוּ ְבּחוּצֹת ְ
ִג ִ
ֲר ִליםָ (21) :ה ֵרי
ִתּ ְשׂ ַמ ְחנָה ְבּנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶפּן ַתּ ֲעל ְֹזנָה ְבּנוֹת ָהע ֵ
וּשׂ ֵדי ְתרוּמֹת | ִכּי ָשׁם נִ ְג ַעל
יכם ְ
ֲל ֶ
ַב ִגּ ְלבּ ַֹע אַל ַטל וְ אַל ָמ ָטר ע ֵ
יח ַבּ ָשּׁ ֶמןִ (22) :מ ַדּם ֲח ָל ִלים
בּוֹרים ָמגֵן ָשׁאוּל ְבּ ִלי ָמ ִשׁ ַ
ָמגֵן ִגּ ִ
בּוֹרים ֶק ֶשׁת יְ הוֹנ ָ
ָתן לֹא נָשׂוֹג אָחוֹר | וְ ֶח ֶרב ָשׁאוּל לֹא
ֵמ ֵח ֶלב ִגּ ִ
ימם
ֶא ָה ִבים וְ ַהנְּ ִע ִ
ָתן ַהנּ ֱ
יקםָ (23) :שׁאוּל וִ יהוֹנ ָ
ָתשׁוּב ֵר ָ
ָברוּ:
מוֹתם לֹא נִ ְפ ָרדוּ | ִמנְּ ָשׁ ִרים ַקלּוּ ֵמ ֲא ָריוֹת גּ ֵ
וּב ָ
ֵיהם ְ
ְבּ ַחיּ ֶ
)ְ (24בּנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָשׁאוּל ְבּ ֶכינָה | ַה ַמּ ְל ִבּ ְשׁ ֶכם ָשׁנִ י ִעם
ָפלוּ ִגבּ ִֹרים
יך נ ְ
בוּשׁ ֶכןֵ (25) :א ְ
ָהב ַעל ְל ְ
ֲדי ז ָ
ֲלה ע ִ
ֲדנִ ים ַה ַמּע ֶ
עָ
יך
יך ָח ָללַ (26) :צר ִלי ָע ֶל ָ
מוֹת ָ
ָתן ַעל ָבּ ֶ
תוֹך ַה ִמּ ְל ָח ָמה | יְ הוֹנ ָ
ְבּ ְ
אַה ַבת
אַה ָב ְת ָך ִלי ֵמ ֲ
אַתה ֲ
ָע ְמ ָתּ ִלּי ְמאֹד | נִ ְפ ְל ָ
ָתן נ ַ
אָחי יְ הוֹנ ָ
ִ
ֹאבדוּ ְכּ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה:
בּוֹרים ַויּ ְ
ָפלוּ ִג ִ
יך נ ְ
ָשׁיםֵ (27) :א ְ
נִ
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אַח ֵרי ֵכן וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּיהוָה ֵלאמֹר ַה ֶאע ֶ
) (1וַיְ ִהי ֲ
אַחת
ֱלה ְבּ ַ
ֱלה
ֹאמר ָדּוִ ד אָנָה ֶאע ֶ
ֲלה | ַויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו ע ֵ
הוּדה ַויּ ֶ
ָע ֵרי יְ ָ
ָשׁיו | ֲא ִחינ ַֹעם
ַעל ָשׁם ָדּוִ ד וְ גַם ְשׁ ֵתּי נ ָ
ֹאמר ֶח ְברֹנָהַ (2) :ויּ ַ
ַויּ ֶ
ַא ִביגַיִ ל ֵא ֶשׁת נ ָ
ַהיִּ ְז ְר ֵע ִלית ו ֲ
ָשׁיו ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ
ַאנ ָ
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי (3) :ו ֲ
ֵשׁבוּ ְבּ ָע ֵרי ֶח ְברוֹןַ (4) :ו ָיּבֹאוּ אַנְ ֵשׁי
וּביתוֹ | ַויּ ְ
ֱלה ָדוִ ד ִאישׁ ֵ
ֶהע ָ
הוּדה | ַויּ ִַגּדוּ
הוּדה וַיִּ ְמ ְשׁחוּ ָשׁם ֶאת ָדּוִ ד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ֵבּית יְ ָ
יְ ָ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד ֲא ֶשׁר ָק ְברוּ ֶאת ָשׁאוּל(5) :
ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר אַנְ ֵשׁי י ֵ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד | ַויּ ֶ
אָכים ֶאל אַנְ ֵשׁי י ֵ
וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ִ
ֵיכם
יתם ַה ֶח ֶסד ַהזֶּה ִעם ֲאדֹנ ֶ
ֲשׂ ֶ
אַתּם ַליהוָה ֲא ֶשׁר ע ִ
ֻכים ֶ
ְבּר ִ
ַעשׂ יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם ֶח ֶסד
ַתּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ (6) :וְ ַע ָתּה י ַ
ִעם ָשׁאוּל ו ִ
יתם
ֲשׂ ֶ
טּוֹבה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ע ִ
ֱשׂה ִא ְתּ ֶכם ַה ָ
ֶא ֶמת | וְ גַם אָנ ִֹכי ֶאע ֶ
וֱ
ַקנָה יְ ֵד ֶ
יכם וִ ְהיוּ ִל ְבנֵי ַחיִ ל ִכּי ֵמת
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה (7) :וְ ַע ָתּה ֶתּ ֱחז ְ
יהם:
ֲל ֶ
הוּדה ְל ֶמ ֶל ְך ע ֵ
ֵיכם ָשׁאוּל | וְ גַם א ִֹתי ָמ ְשׁחוּ ֵבית יְ ָ
ֲאדֹנ ֶ
אַבנֵר ֶבּן נֵר ַשׂר ָצ ָבא ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּל | ָל ַקח ֶאת ִאישׁ בּ ֶֹשׁת
) (8וְ ְ
ַמ ִל ֵכהוּ ֶאל ַה ִגּ ְל ָעד וְ ֶאל
ֲב ֵרהוּ ַמ ֲחנָיִ םַ (9) :ויּ ְ
ֶבּן ָשׁאוּל ַו ַיּע ִ
ָמן וְ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
שׁוּרי וְ ֶאל יִ ְז ְר ֶעאל | וְ ַעל ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַעל ִבּנְ י ִ
ָה ֲא ִ
ֻכּלֹּה:

אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
)ֶ (10בּן ְ
אַח ֵרי ָדוִ ד (11) :וַיְ ִהי
הוּדה ָהיוּ ֲ
אַך ֵבּית יְ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנִ ים ָמ ָל ְך | ְ
ְ
ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
הוּדה |
ָמים ֲא ֶשׁר ָהיָה ָדוִ ד ֶמ ֶל ְך ְבּ ֶח ְברוֹן ַעל ֵבּית יְ ָ
אַבנֵר ֶבּן נֵר וְ ַע ְב ֵדי
ֵצא ְ
)ַ (12ויּ ֵ
ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים:
ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל | ִמ ַמּ ֲחנַיִ ם ִגּ ְבעוֹנָה (13) :וְ יוֹאָב ֶבּן ְצרוּיָה
ֵשׁבוּ ֵא ֶלּה
ַח ָדּו | ַויּ ְ
ָצאוּ וַיִּ ְפ ְגּשׁוּם ַעל ְבּ ֵר ַכת ִגּ ְבעוֹן י ְ
וְ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד י ְ
אַבנֵר
ֹאמר ְ
ַעל ַה ְבּ ֵר ָכה ִמזֶּה וְ ֵא ֶלּה ַעל ַה ְבּ ֵר ָכה ִמזֶּהַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר יוֹאָב
ישׂ ֲחקוּ ְל ָפנֵינוּ | ַויּ ֶ
ֶאל יוֹאָב יָקוּמוּ נָא ַהנְּ ָע ִרים וִ ַ
וּל ִאישׁ
ָמן ְ
ַע ְברוּ ְב ִמ ְס ָפּר | ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְל ִבנְ י ִ
ָקמוּ ַויּ ַ
ָקמוַּ (15) :ויּ ֻ
יֻ
ַח ִזקוּ ִאישׁ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֵמ ַע ְב ֵדי ָדוִ דַ (16) :ויּ ֲ
בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ְ
ַח ָדּו | וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם
ְבּרֹאשׁ ֵר ֵעהוּ וְ ַח ְרבּוֹ ְבּ ַצד ֵר ֵעהוּ וַיִּ ְפּלוּ י ְ
ַתּ ִהי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ֻרים ֲא ֶשׁר ְבּ ִג ְבעוֹן (17) :ו ְ
ַההוּא ֶח ְל ַקת ַהצּ ִ
אַבנֵר וְ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי
ָק ָשׁה ַעד ְמאֹד ַבּיּוֹם ַההוּא | וַיִּ ָנּגֶף ְ
ַע ְב ֵדי ָדוִ ד (18) :וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ְשׁל ָֹשׁה ְבּנֵי ְצרוּיָה יוֹאָב ו ֲ
ישׁי
ַא ִב ַ
אַחד ַה ְצּ ָביִ ם ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה:
האל ַקל ְבּ ַר ְג ָליו ְכּ ַ
ֲשׂ ֵ
האל | ַוע ָ
ֲשׂ ֵ
ַוע ָ
ָמין
ָטה ָל ֶל ֶכת ַעל ַהיּ ִ
אַבנֵר | וְ לֹא נ ָ
אַח ֵרי ְ
האל ֲ
ֲשׂ ֵ
) (19וַיִּ ְרדֹּף ע ָ
אַח ֵרי ְ
וְ ַעל ַה ְשּׂמֹאול ֵמ ֲ
ֹאמר
אַח ָריו ַויּ ֶ
אַבנֵר ֲ
אַבנֵר (20) :וַיִּ ֶפן ְ
אַבנֵר נְ ֵטה
ֹאמר לוֹ ְ
ֹאמר אָנ ִֹכיַ (21) :ויּ ֶ
האל | ַויּ ֶ
ֲשׂ ֵ
אַתּה זֶה ע ָ
ַה ָ
ֶאחֹז ְל ָך ֶא ָחד ֵמ ַהנְּ ָע ִרים וְ ַקח ְל ָך
ֹאל ָך ו ֱ
ְל ָך ַעל יְ ִמינְ ָך אוֹ ַעל ְשׂמ ֶ
אַח ָריוַ (22) :ויּ ֶֹסף
האל ָלסוּר ֵמ ֲ
ֲשׂ ֵ
אָבה ע ָ
ֶאת ֲח ִל ָצתוֹ | וְ לֹא ָ
אַכּ ָכּה
אַח ָרי | ָל ָמּה ֶ
האל סוּר ְל ָך ֵמ ֲ
ֲשׂ ֵ
אַבנֵר ֵלאמֹר ֶאל ע ָ
עוֹד ְ
יךַ (23) :ויְ ָמ ֵאן ָלסוּר
אָח ָ
יך ֶא ָשּׂא ָפנַי ֶאל יוֹאָב ִ
אַר ָצה וְ ֵא ְ
ְ
אַח ָריו
ַתּ ֵצא ַה ֲחנִ ית ֵמ ֲ
אַח ֵרי ַה ֲחנִ ית ֶאל ַהח ֶֹמשׁ ו ֵ
אַבנֵר ְבּ ֲ
ַכּהוּ ְ
ַויּ ֵ
ָמת תחתו ] ַתּ ְח ָתּיו קרי[ | וַיְ ִהי ָכּל ַה ָבּא ֶאל
וַיִּ ָפּל ָשׁם ַויּ ָ
האל ַו ָיּמֹת ַו ַיּ ֲעמֹדוּ (24) :וַיִּ ְר ְדּפוּ
ֲשׂ ֵ
ָפל ָשׁם ע ָ
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר נ ַ
אַבנֵר | וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָבּאָה וְ ֵה ָמּה ָבּאוּ ַעד ִגּ ְב ַעת
אַח ֵרי ְ
ישׁי ֲ
ַא ִב ַ
יוֹאָב ו ֲ
יח ֶדּ ֶר ְך ִמ ְד ַבּר ִגּ ְבעוֹן (25) :וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ ְבנֵי
אַמּה ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ִג ַ
ָ
אַבנֵר וַיִּ ְהיוּ ַל ֲאג ָ
ַע ְמדוּ ַעל רֹאשׁ ִגּ ְב ָעה
ֻדּה ֶא ָחת | ַויּ ַ
אַח ֵרי ְ
ָמן ֲ
ִבנְ י ִ
ֹאכל ֶח ֶרב
ֶצח תּ ַ
ֹאמר ֲה ָלנ ַ
אַבנֵר ֶאל יוֹאָב ַויּ ֶ
ֶא ָחת (26) :וַיִּ ְק ָרא ְ
ֹאמר
אַחרוֹנָה | וְ ַעד ָמ ַתי לֹא ת ַ
ָד ְע ָתּה ִכּי ָמ ָרה ִת ְהיֶה ָבּ ֲ
ֲהלוֹא י ַ
ֹאמר יוֹאָב ַחי ָה ֱאל ִֹהים
יהםַ (27) :ויּ ֶ
אַח ֵרי ֲא ֵח ֶ
ָל ָעם ָלשׁוּב ֵמ ֲ
אַח ֵרי
ֲלה ָה ָעם ִאישׁ ֵמ ֲ
לוּלא ִדּ ַבּ ְר ָתּ | ִכּי אָז ֵמ ַהבּ ֶֹקר ַנע ָ
ִכּי ֵ
שּׁוֹפר ַויּ ַ
אָחיו (28) :וַיִּ ְת ַקע יוֹאָב ַבּ ָ
ִ
ַע ְמדוּ ָכּל ָה ָעם וְ לֹא יִ ְר ְדּפוּ
אַבנֵר
ָספוּ עוֹד ְל ִה ָלּ ֵחם (29) :וְ ְ
אַח ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא י ְ
עוֹד ֲ

ַר ֵדּן
ֲר ָבה כֹּל ַה ַלּיְ ָלה ַההוּא | ַו ַיּ ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
ָשׁיו ָה ְלכוּ ָבּע ָ
ַאנ ָ
וֲ
אַח ֵרי
ֵלכוּ ָכּל ַה ִבּ ְתרוֹן ַו ָיּבֹאוּ ַמ ֲחנָיִ ם (30) :וְ יוֹאָב ָשׁב ֵמ ֲ
ַויּ ְ
ְ
אַבנֵר וַיִּ ְקבֹּץ ֶאת ָכּל ָה ָעם | וַיִּ ָפּ ְקדוּ ֵמ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ִתּ ְשׁ ָעה ָע ָשׂר
אַבנֵר |
וּבאַנְ ֵשׁי ְ
ָמן ְ
ֲשׂה ֵאל (31) :וְ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ִהכּוּ ִמ ִבּנְ י ִ
ִאישׁ ַוע ָ
האל
ֲשׂ ֵ
ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ִאישׁ ֵמתוּ (32) :וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ע ָ
וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ֶק ֶבר ִ
ֵלכוּ ָכל ַה ַלּיְ ָלה יוֹאָב
אָביו ֲא ֶשׁר ֵבּית ָל ֶחם | ַויּ ְ
ָשׁיו ַו ֵיּאֹר ָל ֶהם ְבּ ֶח ְברוֹן:
ַאנ ָ
וֲ
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וּבין ֵבּית ָדּוִ ד | וְ ָדוִ ד
ֻכּה ֵבּין ֵבּית ָשׁאוּל ֵ
ַתּ ִהי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲאר ָ
)  (1ו ְ
ָלדוּ
וּבית ָשׁאוּל ה ְֹל ִכים וְ ַד ִלּים (2) :וילדו ]וַיִּ וּ ְ
ה ֵֹל ְך וְ ָחזֵק ֵ
אַמנוֹן ַל ֲא ִחינ ַֹעם
קרי[ ְל ָדוִ ד ָבּנִ ים ְבּ ֶח ְברוֹן | וַיְ ִהי ְבכוֹרוֹ ְ
וּמ ְשׁנֵהוּ ִכ ְלאָב לאביגל ] ַל ֲא ִביגַיִ ל קרי[ ֵא ֶשׁת
אלתִ (3) :
ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
אַב ָשׁלוֹם ֶבּן ַמע ָ
נָ
ֲכה ַבּת ַתּ ְל ַמי ֶמ ֶל ְך
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי | וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ְ
ישׁי ְשׁ ַפ ְטיָה ֶבן
יעי ֲאדֹנִ יָּה ֶבן ַח ִגּית | וְ ַה ֲח ִמ ִ
ְגּשׁוּר (4) :וְ ָה ְר ִב ִ
ֻלּדוּ
יטל (5) :וְ ַה ִשּׁ ִשּׁי יִ ְת ְר ָעם ְל ֶע ְג ָלה ֵא ֶשׁת ָדּוִ ד | ֵא ֶלּה י ְ
ֲא ִב ָ
ְל ָדוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן:
וּבין ֵבּית ָדּוִ ד |
) (6וַיְ ִהי ִבּ ְהיוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֵבּין ֵבּית ָשׁאוּל ֵ
וּשׁ ָמהּ
וּל ָשׁאוּל ִפּ ֶלגֶשׁ ְ
אַבנֵר ָהיָה ִמ ְת ַחזֵּק ְבּ ֵבית ָשׁאוּלְ (7) :
וְ ְ
דּוּע ָבּ ָ
אַבנֵר ַמ ַ
ֹאמר ֶאל ְ
ִר ְצ ָפּה ַבת אַיָּה | ַויּ ֶ
ילגֶשׁ
אתה ֶאל ִפּ ֶ
ֹאמר
אַבנֵר ְמאֹד ַעל ִדּ ְב ֵרי ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ַויּ ֶ
אָבי (8) :וַיִּ ַחר ְל ְ
ִ
ֱשׂה ֶח ֶסד ִעם ֵבּית
יהוּדה ַהיּוֹם ֶאע ֶ
ֲהרֹאשׁ ֶכּ ֶלב אָנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ִל ָ
ית ָך ְבּיַד ָדּוִ ד |
אָב ָ
ָשׁאוּל ִ
יך ֶאל ֶא ָחיו וְ ֶאל ֵמ ֵר ֵעהוּ וְ לֹא ִה ְמ ִצ ִ
אַב ֵנר
ֲשׂה ֱאל ִֹהים ְל ְ
ַתּ ְפקֹד ָע ַלי עֲוֹן ָה ִא ָשּׁה ַהיּוֹם (9) :כֹּה ַיע ֶ
וִ
ֱשׂה לּוֹ:
וְ כֹה י ִֹסיף לוֹ | ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ְל ָדוִ ד ִכּי ֵכן ֶאע ֶ
וּל ָה ִקים ֶאת ִכּ ֵסּא ָדוִ ד
ֲביר ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִמ ֵבּית ָשׁאוּל | ְ
)ְ (10ל ַהע ִ
הוּדה ִמ ָדּן וְ ַעד ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע (11) :וְ לֹא ָיכֹל עוֹד
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
ְל ָה ִשׁיב ֶאת ְ
אַב ֵנר
אַבנֵר ָדּ ָבר | ִמיִּ ְראָתוֹ אֹתוֹ (12) :וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
אָרץ |
אָכים ֶאל ָדּוִ ד תחתו ] ַתּ ְח ָתּיו קרי[ ֵלאמֹר ְל ִמי ֶ
ַמ ְל ִ
יך ֶאת ָכּל
ָדי ִע ָמּ ְך ְל ָה ֵסב ֵא ֶל ָ
ית ָך ִא ִתּי וְ ִהנֵּה י ִ
ֵלאמֹר ָכּ ְר ָתה ְב ִר ְ
אַך ָדּ ָבר
ֹאמר טוֹב ֲאנִ י ֶא ְכרֹת ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית | ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (13) :ויּ ֶ
ֶא ָחד אָנ ִֹכי שׁ ֵֹאל ֵמ ִא ְתּ ָך ֵלאמֹר לֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ָפּנַי ִכּי ִאם
ֹא ָך ִל ְראוֹת ֶאת ָפּנָי:
ִל ְפנֵי ֱה ִב ֲ
יכל ַבּת ָשׁאוּל ְבּב ֲ
יא ָך ֵאת ִמ ַ

אָכים ֶאל ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ֵלאמֹר
) (14וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ִ
יכל ֲא ֶשׁר ֵא ַר ְשׂ ִתּי ִלי ְבּ ֵמאָה ָע ְרלוֹת
| ְתּנָה ֶאת ִא ְשׁ ִתּי ֶאת ִמ ַ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (15) :וַיִּ ְשׁ ַלח ִאישׁ בּ ֶֹשׁת וַיִּ ָקּ ֶח ָה ֵמ ִעם ִאישׁ | ֵמ ִעם
לוֹך
ישׁהּ ָה ְ
ֵל ְך ִא ָתּהּ ִא ָ
יאל ֶבּן לושׁ ] ָליִ שׁ קרי[ַ (16) :ויּ ֶ
ַפּ ְל ִט ֵ
אַבנֵר ֵל ְך שׁוּב ַו ָיּשֹׁב:
ֹאמר ֵא ָליו ְ
יה ַעד ַבּ ֻח ִרים | ַויּ ֶ
אַח ֶר ָ
וּבכֹה ֲ
ָ
אַבנֵר ָהיָה ִעם ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | גַּם ְתּמוֹל גַּם
וּד ַבר ְ
)ְ (17
יכם (18) :וְ ַע ָתּה
ֲל ֶ
יתם ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת ָדּוִ ד ְל ֶמ ֶל ְך ע ֵ
ִשׁ ְלשֹׁם ֱהיִ ֶ
יע ֶאת
הוֹשׁ ַ
אָמר ֶאל ָדּוִ ד ֵלאמֹר ְבּיַד ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי ִ
עֲשׂוּ | ִכּי יְ הוָה ַ
יהם (19) :וַיְ ַד ֵבּר גַּם
וּמיַּד ָכּל אֹיְ ֵב ֶ
ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִ
אָזנֵי ָדוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן
אַבנֵר ְל ַד ֵבּר ְבּ ְ
ֵל ְך גַּם ְ
ָמין | ַויּ ֶ
אָזנֵי ִבנְ י ִ
אַבנֵר ְבּ ְ
ְ
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר טוֹב ְבּ ֵעינֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
וּב ֵעינֵי ָכּל ֵבּית ִבּנְ ָי ִמן(20) :
ַעשׂ ָדּוִ ד
ָשׁים | ַויּ ַ
אַבנֵר ֶאל ָדּוִ ד ֶח ְברוֹן וְ ִאתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים ֲאנ ִ
ַו ָיּבֹא ְ
אַבנֵר ֶאל
ֹאמר ְ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִמ ְשׁ ֶתּהַ (21) :ויּ ֶ
אַבנֵר וְ ַל ֲאנ ִ
ְל ְ
ָדּוִ ד
אָקוּמה וְ ֵא ֵל ָכה וְ ֶא ְק ְבּ ָצה ֶאל ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ
ַפ ֶשׁ ָך | וַיְּ ַשׁ ַלּח
וּמ ַל ְכ ָתּ ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ְתּאַוֶּה נ ְ
וְ יִ ְכ ְרתוּ ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית ָ
ֵל ְך ְבּ ָשׁלוֹם (22) :וְ ִהנֵּה ַע ְב ֵדי ָדוִ ד וְ יוֹאָב ָבּא
אַבנֵר ַויּ ֶ
ָדּוִ ד ֶאת ְ
אַבנֵר ֵאינֶנּוּ ִעם ָדּוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן
ֵמ ַה ְגּדוּד וְ ָשׁ ָלל ָרב ִע ָמּם ֵה ִביאוּ | וְ ְ
ֵל ְך ְבּ ָשׁלוֹם (23) :וְ יוֹאָב וְ ָכל ַה ָצּ ָבא ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ָבּאוּ |
ִכּי ִשׁ ְלּחוֹ ַויּ ֶ
ֵל ְך
אַבנֵר ֶבּן נֵר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ ַויּ ֶ
ַויּ ִַגּדוּ ְליוֹאָב ֵלאמֹר ָבּא ְ
יתה | ִהנֵּה
ֹאמר ֶמה ָע ִשׂ ָ
ְבּ ָשׁלוֹםַ (24) :ו ָיּבֹא יוֹאָב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
ָד ְע ָתּ ֶאת
ֵל ְך ָה ְ
יך ָל ָמּה זֶּה ִשׁ ַלּ ְחתּוֹ ַויּ ֶ
אַבנֵר ֵא ֶל ָ
ָבא ְ
לוֹך (25) :י ַ
מוֹצ ֲא ָך וְ ֶאת מבואך
אַבנֵר ֶבּן נֵר ִכּי ְל ַפתּ ְֹת ָך ָבּא | וְ ָל ַד ַעת ֶאת ָ
ְ
ֵצא
אַתּה ע ֶֹשׂהַ (26) :ויּ ֵ
מוֹב ֶא ָך קרי[ וְ ָל ַד ַעת ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָ
] ָ
ָשׁבוּ אֹתוֹ
אַבנֵר ַויּ ִ
אַח ֵרי ְ
אָכים ֲ
יוֹאָב ֵמ ִעם ָדּוִ ד וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ַטּהוּ
אַבנֵר ֶח ְברוֹן ַויּ ֵ
ָשׁב ְ
ָדעַ (27) :ויּ ָ
ִמבּוֹר ַה ִסּ ָרה | וְ ָדוִ ד לֹא י ָ
ַכּהוּ ָשׁם ַהח ֶֹמשׁ
תּוֹך ַה ַשּׁ ַער ְל ַדּ ֵבּר ִאתּוֹ ַבּ ֶשּׁ ִלי | ַויּ ֵ
יוֹאָב ֶאל ְ
ֹאמר
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ֶ
אָחיו (28) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ ד ֵמ ֲ
ֲשׂה ֵאל ִ
ָמת ְבּ ַדם ע ָ
ַויּ ָ
אַבנֵר ֶבּן נֵר:
עוֹלם | ִמ ְדּ ֵמי ְ
וּמ ְמ ַל ְכ ִתּי ֵמ ִעם יְ הוָה ַעד ָ
ָקי אָנ ִֹכי ַ
נִ
אָביו | וְ אַל יִ ָכּ ֵרת ִמ ֵבּית
ָחלוּ ַעל רֹאשׁ יוֹאָב וְ ֶאל ָכּל ֵבּית ִ
) (29י ֻ
ַח ַסר ָל ֶחם(30) :
וּמ ֲח ִזיק ַבּ ֶפּ ֶל ְך וְ נ ֵֹפל ַבּ ֶח ֶרב ו ֲ
וּמצ ָֹרע ַ
יוֹאָב זָב ְ
אַבנֵר | ַעל ֲא ֶשׁר ֵה ִמית ֶאת
אָחיו ָה ְרגוּ ְל ְ
ישׁי ִ
ַא ִב ַ
וְ יוֹאָב ו ֲ
יהם ְבּ ִג ְבעוֹן ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה:
האל ֲא ִח ֶ
ֲשׂ ֵ
עָ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל יוֹאָב וְ ֶאל ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִק ְרעוּ
)ַ (31ויּ ֶ
אַבנֵר | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ה ֵֹל ְך
יכם וְ ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִס ְפדוּ ִל ְפנֵי ְ
ִב ְג ֵד ֶ

אַבנֵר ְבּ ֶח ְברוֹן | וַיִּ ָשּׂא ַה ֶמּ ֶל ְך
אַח ֵרי ַה ִמּ ָטּה (32) :וַיִּ ְק ְבּרוּ ֶאת ְ
ֲ
אַבנֵר וַיִּ ְבכּוּ ָכּל ָה ָעם:
ֵב ְךּ ֶאל ֶק ֶבר ְ
ֶאת קוֹלוֹ ַויּ ְ
ָבל יָמוּת ְ
ֹאמר | ַה ְכּמוֹת נ ָ
אַבנֵר ַויּ ַ
) (33וַיְ קֹנֵן ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ְ
אַבנֵר:
יך לֹא ִלנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם ֻהגָּשׁוּ ִכּנְ פוֹל ִל ְפנֵי
ָד ָך לֹא ֲא ֻסרוֹת וְ ַר ְג ֶל ָ
) (34י ֶ
ָפ ְל ָתּ | ַויּ ִֹספוּ ָכל ָה ָעם ִל ְבכּוֹת ָע ָליוַ (35) :ו ָיּבֹא ָכל
ְבנֵי ַעוְ ָלה נ ָ
ָה ָעם ְל ַה ְברוֹת ֶאת ָדּוִ ד ֶל ֶחם ְבּעוֹד ַהיּוֹם | וַיִּ ָשּׁ ַבע ָדּוִ ד ֵלאמֹר
ֲשׂה ִלּי ֱאל ִֹהים וְ כֹה י ִֹסיף ִכּי ִאם ִל ְפנֵי בוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
כֹּה ַיע ֶ
יטב
אוּמה (36) :וְ ָכל ָה ָעם ִה ִכּירוּ וַיִּ ַ
ֶא ְט ַעם ֶל ֶחם אוֹ ָכל ְמ ָ
ֵיהם | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵעינֵי ָכל ָה ָעם טוֹב(37) :
ְבּ ֵעינ ֶ
ֵדעוּ ָכל ָה ָעם וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיּוֹם ַההוּא | ִכּי לֹא ָהיְ ָתה ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְך
ַויּ ְ
אַבנֵר ֶבּן נֵר:
ְל ָה ִמית ֶאת ְ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ע ָ
ָפל
ֲב ָדיו | ֲהלוֹא ֵת ְדעוּ ִכּי ַשׂר וְ גָדוֹל נ ַ
)ַ (38ויּ ֶ
שׁוּח ֶמ ֶל ְך
וּמ ַ
ַהיּוֹם ַהזֶּה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (39) :וְ אָנ ִֹכי ַהיּוֹם ַר ְך ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ְבּנֵי ְצרוּיָה ָק ִשׁים ִמ ֶמּנִּ י | יְ ַשׁ ֵלּם יְ הוָה ְלע ֵֹשׂה
וְ ָה ֲאנ ִ
ָה ָר ָעה ְכּ ָר ָעתוֹ:
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ָדיו | וְ ָכל
אַבנֵר ְבּ ֶח ְברוֹן וַיִּ ְרפּוּ י ָ
) (1וַיִּ ְשׁ ַמע ֶבּן ָשׁאוּל ִכּי ֵמת ְ
דוּדים ָהיוּ ֶבן ָשׁאוּל
ָשׁים ָשׂ ֵרי ְג ִ
וּשׁנֵי ֲאנ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְב ָהלוְּ (2) :
ֵשׁם ָה ֶא ָחד ַבּ ֲענָה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ י ֵר ָכב ְבּנֵי ִרמּוֹן ַה ְבּ ֶאר ִֹתי ִמ ְבּנֵי
ָמן (3) :וַיִּ ְב ְרחוּ
ָמן | ִכּי גַּם ְבּ ֵארוֹת ֵתּ ָח ֵשׁב ַעל ִבּנְ י ִ
ִבנְ י ִ
ָרים ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה(4) :
ַה ְבּ ֵאר ִֹתים ִגּ ָתּיְ ָמה | וַיִּ ְהיוּ ָשׁם גּ ִ
ָתן ֶבּן ָשׁאוּל ֵבּן נְ ֵכה ַר ְג ָליִ ם | ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָהיָה ְבּבֹא
וְ ִליהוֹנ ָ
ַתּנֹס וַיְ ִהי
ַתּ ָשּׂ ֵאהוּ א ַֹמנְ תּוֹ ו ָ
ָתן ִמיִּ ְז ְר ֶעאל ו ִ
ְשׁ ֻמ ַעת ָשׁאוּל וִ יהוֹנ ָ
ֵלכוּ ְבּנֵי ִרמּוֹן
וּשׁמוֹ ְמ ִפיב ֶֹשׁתַ (5) :ויּ ְ
ְבּ ָח ְפזָהּ ָלנוּס וַיִּ פֹּל וַיִּ ָפּ ֵס ַח ְ
וּב ֲענָה ַו ָיּבֹאוּ ְכּחֹם ַהיּוֹם ֶאל ֵבּית ִאישׁ בּ ֶֹשׁת |
ַה ְבּ ֵאר ִֹתי ֵר ָכב ַ
תּוֹך ַה ַבּיִ ת
וְ הוּא שׁ ֵֹכב ֵאת ִמ ְשׁ ַכּב ַה ָצּ ֳה ָריִ ם (6) :וְ ֵהנָּה ָבּאוּ ַעד ְ
אָחיו נִ ְמ ָלטוּ(7) :
וּב ֲענָה ִ
ל ְֹק ֵחי ִח ִטּים ַו ַיּכֻּהוּ ֶאל ַהח ֶֹמשׁ | וְ ֵר ָכב ַ
ַו ָיּבֹאוּ ַה ַבּיִ ת וְ הוּא שׁ ֵֹכב ַעל ִמ ָטּתוֹ ַבּ ֲח ַדר ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ַו ַיּכֻּהוּ
ֵלכוּ ֶדּ ֶר ְך
ָסירוּ ֶאת רֹאשׁוֹ | וַיִּ ְקחוּ ֶאת רֹאשׁוֹ ַויּ ְ
וַיְ ִמ ֻתהוּ ַויּ ִ
ָהע ָ
ָבאוּ ֶאת רֹאשׁ ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶאל ָדּוִ ד
ֲר ָבה ָכּל ַה ָלּיְ ָלהַ (8) :ויּ ִ
ֹאמרוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה רֹאשׁ ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל
ֶח ְברוֹן ַויּ ְ
ַפ ֶשׁ ָך | וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך נְ ָקמוֹת
אֹיִ ְב ָך ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֶאת נ ְ

ַען ָדּוִ ד ֶאת ֵר ָכב וְ ֶאת
)ַ (9ויּ ַ
וּמ ַזּ ְרעוֹ:
ַהיּוֹם ַהזֶּה ִמ ָשּׁאוּל ִ
ֹאמר ָל ֶהם | ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר
אָחיו ְבּנֵי ִרמּוֹן ַה ְבּ ֵאר ִֹתי ַויּ ֶ
ַבּ ֲענָה ִ
ַפ ִשׁי ִמ ָכּל ָצ ָרהִ (10) :כּי ַה ַמּ ִגּיד ִלי ֵלאמֹר ִהנֵּה ֵמת
ָפּ ָדה ֶאת נ ְ
ָא ְה ְרגֵהוּ ְבּ ִצ ְק ָלג |
ֹחזָה בוֹ ו ֶ
ָשׁאוּל וְ הוּא ָהיָה ִכ ְמ ַב ֵשּׂר ְבּ ֵעינָיו ָוא ֲ
ָשׁים ְר ָשׁ ִעים ָה ְרגוּ ֶאת
ֲא ֶשׁר ְל ִת ִתּי לוֹ ְבּשׂ ָֹרה (11) :אַף ִכּי ֲאנ ִ
ִאישׁ ַצ ִדּיק ְבּ ֵביתוֹ ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ | וְ ַע ָתּה ֲהלוֹא ֲא ַב ֵקּשׁ ֶאת ָדּמוֹ
אָרץ (12) :וַיְ ַצו ָדּוִ ד ֶאת ַהנְּ ָע ִרים
וּב ַע ְר ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ֶ
ֶד ֶכם ִ
ִמיּ ְ
יהם וַיִּ ְתלוּ ַעל ַה ְבּ ֵר ָכה
ַויּ ַ
יהם וְ ֶאת ַר ְג ֵל ֶ
ַה ְרגוּם וַיְ ַק ְצּצוּ ֶאת יְ ֵד ֶ
ְבּ ֶח ְברוֹן | וְ ֵאת רֹאשׁ ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ָל ָקחוּ וַיִּ ְק ְבּרוּ ְב ֶק ֶבר אַ ְבנֵר
ְבּ ֶח ְברוֹן:
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ֹאמרוּ ֵלאמֹר
)ַ (1ו ָיּבֹאוּ ָכּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָדּוִ ד ֶח ְברוֹנָה | ַויּ ְ
וּב ָשׂ ְר ָך ֲאנ ְ
ִהנְ נוּ ַע ְצ ְמ ָך ְ
ָחנוּ (2) :גַּם ֶא ְתמוֹל גַּם ִשׁ ְלשׁוֹם ִבּ ְהיוֹת
מּוֹציא קרי[ והמבי
יתה מוציא ] ַה ִ
אַתּה ָהיִ ָ
ָשׁאוּל ֶמ ֶל ְך ָע ֵלינוּ ָ
אַתּה ִת ְר ֶעה ֶאת
ֹאמר יְ הוָה ְל ָך ָ
]וְ ַה ֵמּ ִביא קרי[ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
אַתּה ִתּ ְהיֶה ְלנ ִָגיד ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (3) :ו ָיּבֹאוּ ָכּל
ַע ִמּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָ
ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶח ְברוֹנָה וַיִּ ְכרֹת ָל ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ְבּ ִרית
ְבּ ֶח ְברוֹן ִל ְפנֵי יְ הוָה | וַיִּ ְמ ְשׁחוּ ֶאת ָדּוִ ד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָמ ָל ְך(5) :
)ֶ (4בּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ָדּוִ ד ְבּ ָמ ְלכוֹ | ְ
הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים |
ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ַעל יְ ָ
יהוּדה:
ירוּשׁ ַלִם ָמ ַל ְך ְשׁל ִֹשׁים וְ ָשׁלֹשׁ ָשׁנָה ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
וּב ָ
ִ
אָרץ |
יוֹשׁב ָה ֶ
ֻסי ֵ
רוּשׁ ַלִם ֶאל ַהיְ ב ִ
ָשׁיו יְ ָ
ַאנ ָ
ֵל ְך ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֲ
)ַ (6ויּ ֶ
יר ָך ַה ִעוְ ִרים
ֹאמר ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר לֹא ָתבוֹא ֵהנָּה ִכּי ִאם ֱה ִס ְ
ַויּ ֶ
וְ ַה ִפּ ְס ִחים ֵלאמֹר לֹא יָבוֹא ָדוִ ד ֵהנָּה (7) :וַיִּ ְלכֹּד ָדּוִ ד ֵאת
ֹאמר ָדּוִ ד ַבּיּוֹם ַההוּא ָכּל
ֻדת ִציּוֹן | ִהיא ִעיר ָדּוִ דַ (8) :ויּ ֶ
ְמצ ַ
ַמ ֵכּה יְ ב ִ
ֻסי וְ יִ גַּע ַבּ ִצּנּוֹר וְ ֶאת ַה ִפּ ְס ִחים וְ ֶאת ַה ִעוְ ִרים שׂנאו
וּפ ֵסּ ַח לֹא יָבוֹא ֶאל
ֹאמרוּ ִעוֵּר ִ
ֶפשׁ ָדּוִ ד | ַעל ֵכּן י ְ
ֻאי קרי[ נ ֶ
] ְשׂנ ֵ
ֻדה וַיִּ ְק ָרא ָלהּ ִעיר ָדּוִ ד | וַיִּ ֶבן ָדּוִ ד
ֵשׁב ָדּוִ ד ַבּ ְמּצ ָ
ַה ָבּיִ תַ (9) :ויּ ֶ
ָס ִביב ִמן ַה ִמּלּוֹא ו ָ
לוֹך וְ גָדוֹל | וַיהוָה
ֵל ְך ָדּוִ ד ָה ְ
ָביְ ָתהַ (10) :ויּ ֶ
ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ִעמּוֹ:
ֲצי ֲא ָר ִזים
אָכים ֶאל ָדּוִ ד ַוע ֵ
ירם ֶמ ֶל ְך צֹר ַמ ְל ִ
) (11וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ
ֵדע ָדּוִ ד
וְ ָח ָר ֵשׁי ֵעץ וְ ָח ָר ֵשׁי ֶא ֶבן ִקיר | וַיִּ ְבנוּ ַביִ ת ְל ָדוִ דַ (12) :ויּ ַ

ִכּי ֱה ִכינוֹ יְ הוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִכי נִ ֵשּׂא ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ַבּעֲבוּר
וּשׁ ַלִם
ָשׁים ִמיר ָ
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל (13) :וַיִּ ַקּח ָדּוִ ד עוֹד ִפּ ַל ְג ִשׁים וְ נ ִ
ָלדוּ עוֹד ְל ָדוִ ד ָבּנִ ים ָ
אַח ֵרי בֹּאוֹ ֵמ ֶח ְברוֹן | וַיִּ וּ ְ
ֲ
וּבנוֹת (14) :וְ ֵא ֶלּה
וּשׁלֹמֹה:
ָתן ְ
שׁוֹבב וְ נ ָ
מּוּע וְ ָ
ירוּשׁ ָלִם | ַשׁ ַ
ְשׁמוֹת ַהיִּ לּ ִֹדים לוֹ ִבּ ָ
ָדע
ישׁ ָמע וְ ֶא ְלי ָ
ֶא ִל ָ
יע (16) :ו ֱ
ָפ ַ
ֶפג וְ י ִ
ישׁוּע וְ נ ֶ
ֶא ִל ַ
) (15וְ יִ ְב ָחר ו ֱ
יפ ֶלט:
ֶא ִל ָ
וֱ
) (17וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִכּי ָמ ְשׁחוּ ֶאת ָדּוִ ד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵרד ֶאל
ַו ַיּעֲלוּ ָכל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ָדּוִ ד | וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ָטשׁוּ ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים(19) :
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָבּאוּ | וַיִּ נּ ְ
צוּדהְ (18) :
ַה ְמּ ָ
ָדי |
ֱלה ֶאל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֲה ִת ְתּנֵם ְבּי ִ
וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּיהוָה ֵלאמֹר ַה ֶאע ֶ
ָד ָך:
ֲלה ִכּי ָנתֹן ֶא ֵתּן ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּי ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ָדּוִ ד ע ֵ
ַויּ ֶ
ֹאמר ָפּ ַרץ יְ הוָה
ַכּם ָשׁם ָדּוִ ד ַויּ ֶ
)ַ (20ו ָיּבֹא ָדוִ ד ְבּ ַב ַעל ְפּ ָר ִצים ַויּ ֵ
ֶאת אֹיְ ַבי ְל ָפנַי ְכּ ֶפ ֶרץ ָמיִ ם | ַעל ֵכּן ָק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא
יהם | וַיִּ ָשּׂ ֵאם ָדּוִ ד
ֲצ ֵבּ ֶ
ַע ְזבוּ ָשׁם ֶאת ע ַ
ַבּ ַעל ְפּ ָר ִציםַ (21) :ויּ ַ
ָשׁיו:
ַאנ ָ
וֲ
ָטשׁוּ ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים(23) :
)ַ (22ויּ ִֹספוּ עוֹד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַלעֲלוֹת | וַיִּ נּ ְ
אַח ֵרי ֶהם
ֲלה | ָה ֵסב ֶאל ֲ
ֹאמר לֹא ַתע ֶ
וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּיהוָה ַויּ ֶ
ֲך קרי[
יהי בשׁמעך ] ְכּ ָשׁ ְמע ָ
את ָל ֶהם ִממּוּל ְבּ ָכ ִאים (24) :וִ ִ
וּב ָ
ָ
ָצא יְ הוָה
אשׁי ַה ְבּ ָכ ִאים אָז ֶתּ ֱח ָרץ | ִכּי אָז י ָ
ֶאת קוֹל ְצ ָע ָדה ְבּ ָר ֵ
ַעשׂ ָדּוִ ד ֵכּן ַכּ ֲא ֶשׁר
ֶיך ְל ַהכּוֹת ְבּ ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּיםַ (25) :ויּ ַ
ְל ָפנ ָ
ֶבע ַעד בּ ֲ
ִצוָּהוּ יְ הוָה | ַו ַיּ ְך ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִמגּ ַ
ֹא ָך ָגזֶר:
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)ַ (1ויּ ֶֹסף עוֹד ָדּוִ ד ֶאת ָכּל ָבּחוּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁל ִֹשׁים אָ ֶלף(2) :
הוּדה | ְל ַהעֲלוֹת
ֲלי יְ ָ
ֵל ְך ָדּוִ ד וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִמ ַבּע ֵ
ָקם ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ֵשׁם ֵשׁם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
ַר ִכּבוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ֲע ָג ָלה
ֻבים ָע ָליוַ (3) :ויּ ְ
י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
ָדב ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה | וְ ֻעזָּא וְ ְ
אַחיוֹ ְבּנֵי
ֲח ָד ָשׁה וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ָדב
ָלה ֲח ָד ָשׁה (4) :וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ֹה ִגים ֶאת ָה ֲעג ָ
ָדב נ ֲ
ֲא ִבינ ָ
אַחיוֹ ה ֵֹל ְך ִל ְפנֵי ָהאָרוֹן(5) :
ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה ִעם ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים | וְ ְ
וְ ָדוִ ד וְ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִל ְפנֵי יְ הוָה ְבּכֹל ע ֵ
רוֹשׁים
ֲצי ְב ִ
וּב ֶצ ְל ֶצ ִלים(6) :
וּב ְמ ַנ ַענְ ִעים ְ
וּב ֻת ִפּים ִ
וּבנְ ָב ִלים ְ
וּב ִכנֹּרוֹת ִ
| ְ
ַו ָיּבֹאוּ ַעד גּ ֶֹרן נָכוֹן | וַיִּ ְשׁ ַלח ֻעזָּא ֶאל ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויֹּא ֶחז בּוֹ

ַכּהוּ ָשׁם
ִכּי ָשׁ ְמטוּ ַה ָבּ ָקר (7) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּ ֻעזָּה ַויּ ֵ
ָמת ָשׁם ִעם ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים (8) :וַיִּ ַחר
ָה ֱאל ִֹהים ַעל ַה ַשּׁל | ַויּ ָ
ְל ָדוִ ד ַעל ֲא ֶשׁר ָפּ ַרץ יְ הוָה ֶפּ ֶרץ ְבּ ֻעזָּה | וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּא
ֶפּ ֶרץ ֻעזָּה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (9) :וַיִּ ָרא ָדוִ ד ֶאת יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא |
אָבה ָדוִ ד ְל ָה ִסיר
יך יָבוֹא ֵא ַלי ֲארוֹן יְ הוָה (10) :וְ לֹא ָ
ֹאמר ֵא ְ
ַויּ ֶ
ַטּהוּ ָדוִ ד ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדוֹם
ֵא ָליו ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ַעל ִעיר ָדּוִ ד | ַויּ ֵ
ֵשׁב ֲארוֹן יְ הוָה ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ַה ִגּ ִתּי ְשׁלֹ ָשׁה
ַה ִגּ ִתּיַ (11) :ויּ ֶ
ֳח ָד ִשׁים | וַיְ ָב ֶר ְך יְ הוָה ֶאת ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל ֵבּיתוַֹ (12) :ויֻּגַּד
ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ֵלאמֹר ֵבּ ַר ְך יְ הוָה ֶאת ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ַעל ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאלֹ ִהים
ֵל ְך ָדּוִ ד ַויּ ַ
לוֹ ַבּעֲבוּר ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים | ַויּ ֶ
ִמ ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָדּוִ ד ְבּ ִשׂ ְמ ָחה (13) :וַיְ ִהי ִכּי ָצעֲדוּ נ ְֹשׂ ֵאי
וּמ ִריא (14) :וְ ָדוִ ד
ֲארוֹן יְ הוָה ִשׁ ָשּׁה ְצ ָע ִדים | וַיִּ ְז ַבּח שׁוֹר ְ
ְמ ַכ ְר ֵכּר ְבּ ָכל עֹז ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ָדוִ ד ָחגוּר ֵאפוֹד ָבּד (15) :וְ ָדוִ ד
וְ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמע ִ
וּבקוֹל
רוּעה ְ
ֲלים ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה | ִבּ ְת ָ
יכל ַבּת ָשׁאוּל
וּמ ַ
שׁוֹפר (16) :וְ ָהיָה ֲארוֹן יְ הוָה ָבּא ִעיר ָדּוִ ד | ִ
ָ
וּמ ַכ ְר ֵכּר ִל ְפנֵי
ַתּ ֶרא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ְמ ַפזֵּז ְ
נִ ְשׁ ְק ָפה ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן ו ֵ
יְ הוָה ו ִ
ַצּגוּ אֹתוֹ
ָבאוּ ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ַויּ ִ
ַתּ ֶבז לוֹ ְבּ ִל ָבּהַּ (17) :ויּ ִ
ַעל ָדּוִ ד עֹלוֹת ִל ְפנֵי
ָטה לוֹ ָדּוִ ד | ַויּ ַ
תוֹך ָהא ֶֹהל ֲא ֶשׁר נ ָ
ִבּ ְמקוֹמוֹ ְבּ ְ
עוֹלה וְ ַה ְשּׁ ָל ִמים |
וּשׁ ָל ִמים (18) :וַיְ ַכל ָדּוִ ד ֵמ ַהעֲלוֹת ָה ָ
יְ הוָה ְ
וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת ָה ָעם ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (19) :וַיְ ַח ֵלּק ְל ָכל ָה ָעם
אַחת
ְל ָכל ֲהמוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה ְל ִאישׁ ַח ַלּת ֶל ֶחם ַ
ֵל ְך ָכּל ָה ָעם ִאישׁ ְל ֵביתוֹ(20) :
ישׁה ֶא ָחת | ַויּ ֶ
ַא ִשׁ ָ
וְ ֶא ְשׁ ָפּר ֶא ָחד ו ֲ
יכל ַבּת ָשׁאוּל ִל ְק ַראת
ַתּ ֵצא ִמ ַ
ָשׁב ָדּוִ ד ְל ָב ֵר ְך ֶאת ֵבּיתוֹ | ו ֵ
ַויּ ָ
ֹאמר ַמה נִּ ְכ ַבּד ַהיּוֹם ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר נִ ְג ָלה ַהיּוֹם
ָדּוִ ד ַותּ ֶ
אַחד ָה ֵר ִקים(21) :
ֲב ָדיו ְכּ ִה ָגּלוֹת נִ ְגלוֹת ַ
אַמהוֹת ע ָ
ְל ֵעינֵי ְ
וּמ ָכּל
אָבי ְך ִ
יכל ִל ְפנֵי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ִבּי ֵמ ִ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִמ ַ
ַויּ ֶ
ֵבּיתוֹ ְל ַצוֹּת א ִֹתי נ ִָגיד ַעל ַעם יְ הוָה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִשׂ ַח ְק ִתּי ִל ְפ ֵני
יתי ָשׁ ָפל ְבּ ֵעינָי | וְ ִעם
יְ הוָה (22) :וּנְ ַקלּ ִֹתי עוֹד ִמזֹּאת וְ ָהיִ ִ
יכל ַבּת ָשׁאוּל
וּל ִמ ַ
אָמ ְר ְתּ ִע ָמּם ִא ָכּ ֵב ָדהְ (23) :
ָה ֲא ָמהוֹת ֲא ֶשׁר ַ
מוֹתהּ:
ָלד | ַעד יוֹם ָ
לֹא ָהיָה ָלהּ י ֶ
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יח לוֹ ִמ ָסּ ִביב ִמ ָכּל
ָשׁב ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵביתוֹ | וַיהוָה ֵהנִ ַ
) (1וַיְ ִהי ִכּי י ַ
וֹשׁב
ָביא ְר ֵאה נָא אָנ ִֹכי י ֵ
ָתן ַהנּ ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל נ ָ
אֹיְ ָביוַ (2) :ויּ ֶ
תוֹך ַהיְ ִר ָ
ַארוֹן ָה ֱאל ִֹהים י ֵֹשׁב ְבּ ְ
יעה(3) :
ְבּ ֵבית ֲא ָר ִזים | ו ֲ
ֲשׂה | ִכּי יְ הוָה
ָתן ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך כֹּל ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ְב ָך ֵל ְך ע ֵ
ֹאמר נ ָ
ַויּ ֶ
ָתן
) (4וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא | וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל נ ָ
ִע ָמּ ְך:
אָמ ְר ָתּ ֶאל ַע ְב ִדּי ֶאל ָדּוִ ד כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה |
ֵלאמֹרֵ (5) :ל ְך וְ ַ
ָשׁ ְב ִתּי ְבּ ַביִ ת ְל ִמיּוֹם
אַתּה ִתּ ְבנֶה ִלּי ַביִ ת ְל ִשׁ ְב ִתּיִ (6) :כּי לֹא י ַ
ַה ָ
ָא ְהיֶה
ַה ֲעל ִֹתי ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּה | ו ֶ
וּב ִמ ְשׁ ָכּןְ (7) :בּכֹל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבּ ָכל ְבּנֵי
ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ְבּא ֶֹהל ְ
יתי
אַחד ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲה ָד ָבר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאת ַ
יתם ִלי ֵבּית
ִל ְרעוֹת ֶאת ַע ִמּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ָל ָמּה לֹא ְבנִ ֶ
אָמר יְ הוָה
ֹאמר ְל ַע ְב ִדּי ְל ָדוִ ד כֹּה ַ
ֲא ָר ִזים (8) :וְ ַע ָתּה כֹּה ת ַ
אַחר ַהצֹּאן | ִל ְהיוֹת נ ִָגיד ַעל
יך ִמן ַה ָנּוֶה ֵמ ַ
ְצ ָבאוֹת ֲאנִ י ְל ַק ְח ִתּ ָ
ָאַכ ִר ָתה
ָא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ ו ְ
ַע ִמּי ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל (9) :ו ֶ
ֶיך | וְ ָע ִשׂ ִתי ְל ָך ֵשׁם גָּדוֹל ְכּ ֵשׁם ַה ְגּד ִֹלים
יך ִמ ָפּנ ָ
ֶאת ָכּל אֹיְ ֶב ָ
אָרץ (10) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָמקוֹם ְל ַע ִמּי ְליִ ְשׂ ָר ֵאל וּנְ ַט ְע ִתּיו וְ ָשׁ ַכן
ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
ַתּ ְח ָתּיו וְ לֹא יִ ְרגַּז עוֹד | וְ לֹא י ִֹסיפוּ ְבנֵי ַעוְ ָלה ְל ַענּוֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר
יתי שׁ ְֹפ ִטים ַעל ַע ִמּי
וּל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָבּ ִראשׁוֹנָהְ (11) :
יך | וְ ִה ִגּיד ְל ָך יְ הוָה ִכּי ַביִ ת
ַהנִ יח ִֹתי ְל ָך ִמ ָכּל אֹיְ ֶב ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
יך וְ ָשׁ ַכ ְב ָתּ ֶאת ֲאב ֶֹתי ָך
ָמ ָ
ֲשׂה ְלּ ָך יְ הוָהִ (12) :כּי יִ ְמ ְלאוּ י ֶ
ַיע ֶ
יך ֲא ֶשׁר י ֵ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
ַה ִקימ ִֹתי ֶאת ז ְ
ַה ִכינ ִֹתי ֶאת
יך | ו ֲ
ֵצא ִמ ֵמּ ֶע ָ
וֲ
ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ (13) :הוּא יִ ְבנֶה ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי | וְ כֹנַנְ ִתּי ֶאת ִכּ ֵסּא
עוֹלםֲ (14) :אנִ י ֶא ְהיֶה לּוֹ ְלאָב וְ הוּא יִ ְהיֶה ִלּי ְל ֵבן
ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ַעד ָ
וּבנִ ְג ֵעי ְבּנֵי אָ ָדם:
| ֲא ֶשׁר ְבּ ַהעֲוֹתוֹ וְ ה ַֹכ ְח ִתּיו ְבּ ֵשׁ ֶבט ֲאנ ִ
ָשׁים ְ
) (15וְ ַח ְס ִדּי לֹא יָסוּר ִמ ֶמּנּוּ | ַכּ ֲא ֶשׁר ֲה ִסר ִֹתי ֵמ ִעם ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר
ֶיך
עוֹלם ְל ָפנ ָ
ֶא ַמן ֵבּ ְ
ֶיך (16) :וְ נ ְ
וּמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך ַעד ָ
ית ָך ַ
ֲה ִסר ִֹתי ִמ ְלּ ָפנ ָ
וּככֹל
עוֹלםְ (17) :כּכֹל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְ
| ִכּ ְס ֲא ָך יִ ְהיֶה נָכוֹן ַעד ָ
ָתן ֶאל ָדּוִ דַ (18) :ו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד
ַה ִח ָזּיוֹן ַהזֶּה | ֵכּן ִדּ ֶבּר נ ָ
יתי ִכּי
וּמי ֵב ִ
ֹאמר ִמי אָנ ִֹכי ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִ
ֵשׁב ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ֶיך ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ַתּ ְק ַטן עוֹד זֹאת ְבּ ֵעינ ָ
ֲה ִביא ַֹתנִ י ַעד ֲהלֹם (19) :ו ִ
תּוֹרת ָה ָ
ַתּ ַד ֵבּר גַּם ֶאל ֵבּית ַע ְב ְדּ ָך ְל ֵמ ָרחוֹק | וְ זֹאת ַ
וְ
אָדם ֲאדֹ ָני
ָד ְע ָתּ ֶאת
אַתּה י ַ
יך | וְ ָ
יּוֹסיף ָדּוִ ד עוֹד ְל ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
וּמה ִ
יְ הוִ הַ (20) :
ית ֵאת ָכּל
וּכ ִל ְבּ ָך ָע ִשׂ ָ
ַע ְב ְדּ ָך ֲאדֹנָי יְ הוִ הַ (21) :בּעֲבוּר ְדּ ָב ְר ָך ְ
ָד ְל ָתּ ֲאדֹנָי
הוֹדי ַע ֶאת ַע ְב ֶדּ ָךַ (22) :על ֵכּן גּ ַ
דוּלּה ַהזֹּאת | ְל ִ
ַה ְגּ ָ

זוּל ֶת ָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ
מוֹך וְ ֵאין ֱאל ִֹהים ָ
יְ הוִ ה | ִכּי ֵאין ָכּ ָ
אָרץ | ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ
וּמי ְכ ַע ְמּ ָך ְכּיִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּ ֶ
אָזנֵינוִּ (23) :
ְבּ ְ
וּלּה
ֱאל ִֹהים ִל ְפדּוֹת לוֹ ְל ָעם וְ ָלשׂוּם לוֹ ֵשׁם וְ ַלעֲשׂוֹת ָל ֶכם ַה ְגּד ָ
ית ְלּ ָך ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם גּוֹיִ ם
אַר ֶצ ָך ִמ ְפּנֵי ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ָפּ ִד ָ
וְ נ ָֹראוֹת ְל ְ
וֹלם |
ַתּכוֹנֵן ְל ָך ֶאת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך ְל ָעם ַעד ע ָ
וֵאל ָֹהיו (24) :ו ְ
יְ הוָה
וְ ַע ָתּה
ית ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים(25) :
אַתּה יְ הוָה ָהיִ ָ
וְ ָ
עוֹלם
ֱאל ִֹהים ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַעל ַע ְב ְדּ ָך וְ ַעל ֵבּיתוֹ ָה ֵקם ַעד ָ
עוֹלם ֵלאמֹר יְ הוָה
ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ (26) :וְ יִ ְג ַדּל ִשׁ ְמ ָך ַעד ָ
| ַוע ֵ
וּבית ַע ְב ְדּ ָך ָדוִ ד יִ ְהיֶה נָכוֹן
ְצ ָבאוֹת ֱאל ִֹהים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵ
יתה ֶאת
ָל ָ
אַתּה יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ ִ
ֶיךִ (27) :כּי ָ
ְל ָפנ ָ
אֹזֶן ַע ְב ְדּ ָך ֵלאמֹר ַבּיִ ת ֶא ְבנֶה ָלּ ְך | ַעל ֵכּן ָמ ָצא ַע ְב ְדּ ָך ֶאת ִלבּוֹ
יך ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהזֹּאת (28) :וְ ַע ָתּה ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵא ֶל ָ
וּד ָב ֶר ָ
אַתּה הוּא ָה ֱאל ִֹהים ְ
ָ
ַתּ ַד ֵבּר ֶאל ַע ְב ְדּ ָך ֶאת
יך יִ ְהיוּ ֱא ֶמת | ו ְ
וּב ֵר ְך ֶאת ֵבּית ַע ְב ְדּ ָך ִל ְהיוֹת
הוֹאל ָ
טּוֹבה ַהזֹּאת (29) :וְ ַע ָתּה ֵ
ַה ָ
וּמ ִבּ ְר ָכ ְת ָך יְ ב ַֹר ְך
אַתּה ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִדּ ַבּ ְר ָתּ ִ
ֶיך | ִכּי ָ
עוֹלם ְל ָפנ ָ
ְל ָ
עוֹלם:
ֵבּית ַע ְב ְדּ ָך ְל ָ
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יעם | וַיִּ ַקּח ָדּוִ ד
ַכנִ ֵ
ַך ָדּוִ ד ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ְ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ַך ֶאת מוֹאָב וַיְ ַמ ְדּ ֵדם
אַמּה ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (2) :ויּ ְ
ֶאת ֶמ ֶתג ָה ָ
אוֹתם ְ
וּמלֹא
אַר ָצה וַיְ ַמ ֵדּד ְשׁנֵי ֲח ָב ִלים ְל ָה ִמית ְ
ַבּ ֶח ֶבל ַה ְשׁ ֵכּב ָ
ֲב ִדים נ ְֹשׂ ֵאי ִמנְ ָחה(3) :
ַתּ ִהי מוֹאָב ְל ָדוִ ד ַלע ָ
ַה ֶח ֶבל ְל ַה ֲחיוֹת | ו ְ
צוֹבה | ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְל ָה ִשׁיב יָדוֹ
ַך ָדּוִ ד ֶאת ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶבּן ְרחֹב ֶמ ֶל ְך ָ
ַויּ ְ
וּשׁ ַבע
ִבּנְ ַהר ] ְפּ ָרת קרי ולא כתיב[ (4) :וַיִּ ְלכֹּד ָדּוִ ד ִמ ֶמּנּוּ ֶא ֶלף ְ
ֵמאוֹת ָפּ ָר ִשׁים וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ִאישׁ ַר ְג ִלי | וַיְ ַע ֵקּר ָדּוִ ד ֶאת ָכּל
ַתּבֹא ֲא ַרם ַדּ ֶמּ ֶשׂק ַל ְעזֹר
ַיּוֹתר ִמ ֶמּנּוּ ֵמאָה ָר ֶכב (5) :ו ָ
ָה ֶר ֶכב ו ֵ
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף
ַך ָדּוִ ד ַבּ ֲא ָרם ֶע ְשׂ ִרים ְ
צוֹבה | ַויּ ְ
ַל ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶמ ֶל ְך ָ
ַתּ ִהי ֲא ָרם ְל ָדוִ ד
ָשׂם ָדּוִ ד נְ ִצ ִבים ַבּ ֲא ַרם ַדּ ֶמּ ֶשׂק ו ְ
ִאישַׁ (6) :ויּ ֶ
נוֹשׂ ֵאי ִמנְ ָחה | ַויּ ַֹשׁע יְ הוָה ֶאת ָדּוִ ד ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָה ָל ְך:
ֲב ִדים ְ
ַלע ָ
ָהב ֲא ֶשׁר ָהיוּ ֶאל ַע ְב ֵדי ֲה ַד ְד ָעזֶר |
) (7וַיִּ ַקּח ָדּוִ ד ֵאת ִשׁ ְל ֵטי ַהזּ ָ
וּמ ֵבּר ַֹתי ָע ֵרי ֲה ַד ְד ָעזֶר | ָל ַקח
רוּשׁ ָלִםִ (8) :
וּמ ֶבּ ַטח ִ
יאם יְ ָ
וַיְ ִב ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד נְ ח ֶֹשׁת ַה ְר ֵבּה ְמאֹד (9) :וַיִּ ְשׁ ַמע תּ ִֹעי ֶמ ֶל ְך ֲח ָמת |
יוֹרם
ִכּי ִה ָכּה ָדוִ ד ֵאת ָכּל ֵחיל ֲה ַד ְד ָעזֶר (10) :וַיִּ ְשׁ ַלח תּ ִֹעי ֶאת ָ

וּל ָברֲכוֹ ַעל ֲא ֶשׁר נִ ְל ַחם
ְבּנוֹ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ִל ְשׁאָל לוֹ ְל ָשׁלוֹם ְ
וּביָדוֹ
ַכּהוּ ִכּי ִאישׁ ִמ ְל ֲחמוֹת תּ ִֹעי ָהיָה ֲה ַד ְד ָעזֶר | ְ
ַבּ ֲה ַד ְד ֶעזֶר ַויּ ֵ
ָהב ְ
וּכ ֵלי ז ָ
ָהיוּ ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
וּכ ֵלי נְ ח ֶֹשׁת (11) :גַּם א ָֹתם ִה ְק ִדּישׁ
ָהב ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ִמ ָכּל
ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַליהוָה | ִעם ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
וּמ ְבּנֵי ַעמּוֹן
וּממּוֹאָב ִ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִכּ ֵבּשֵׁ (12) :מ ֲא ָרם ִ
וּמע ָ
וּמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֵ
צוֹבה:
וּמ ְשּׁ ַלל ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶבּן ְרחֹב ֶמ ֶל ְך ָ
ֲמ ֵלק | ִ
ִ
ַעשׂ ָדּוִ ד ֵשׁם ְבּ ֻשׁבוֹ ֵמ ַהכּוֹתוֹ ֶאת ֲא ָרם ְבּגֵיא ֶמ ַלח |
)ַ (13ויּ ַ
ָשׂם ֶבּ ֱאדוֹם נְ ִצ ִבים ְבּ ָכל ֱאדוֹם ָשׂם
אָלףַ (14) :ויּ ֶ
ְשׁמוֹנָה ָע ָשׂר ֶ
ַיּוֹשׁע יְ הוָה ֶאת ָדּוִ ד ְבּכֹל
ֲב ִדים ְל ָדוִ ד | ו ַ
נְ ִצ ִבים וַיְ ִהי ָכל ֱאדוֹם ע ָ
ֲא ֶשׁר ָה ָל ְך (15) :וַיִּ ְמל ְֹך ָדּוִ ד ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ִהי ָדוִ ד ע ֶֹשׂה
ִמ ְשׁ ָפּט ְ
וּצ ָד ָקה ְל ָכל ַעמּוֹ (16) :וְ יוֹאָב ֶבּן ְצרוּיָה ַעל ַה ָצּ ָבא |
יהוֹשׁ ָפט ֶבּן ֲא ִחילוּד ַמ ְז ִכּיר (17) :וְ ָצדוֹק ֶבּן ֲא ִחיטוּב
וִ ָ
וּב ָניָהוּ ֶבּן
סוֹפרְ (18) :
וּשׂ ָריָה ֵ
ֹהנִ ים | ְ
ָתר כּ ֲ
ימ ֶל ְך ֶבּן ֶא ְבי ָ
ַא ִח ֶ
וֲ
וּבנֵי ָדוִ ד כּ ֲ
יְ הוֹי ָ
ֹהנִ ים ָהיוּ:
ָדע וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּ ֵל ִתי | ְ
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ֱשׂה
נוֹתר ְל ֵבית ָשׁאוּל | וְ ֶאע ֶ
ֹאמר ָדּוִ ד ֲה ִכי יֶשׁ עוֹד ֲא ֶשׁר ַ
)ַ (1ויּ ֶ
יבא
וּשׁמוֹ ִצ ָ
וּל ֵבית ָשׁאוּל ֶע ֶבד ְ
ָתןְ (2) :
ִעמּוֹ ֶח ֶסד ַבּעֲבוּר יְ הוֹנ ָ
אמר
יבא ַויֹּ ֶ
אַתּה ִצ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ָליו ַה ָ
וַיִּ ְק ְראוּ לוֹ ֶאל ָדּוִ ד | ַויּ ֶ
ֱשׂה
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֶא ֶפס עוֹד ִאישׁ ְל ֵבית ָשׁאוּל וְ ֶאע ֶ
ַע ְב ֶדּ ָךַ (3) :ויּ ֶ
ָתן
יבא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך עוֹד ֵבּן ִליהוֹנ ָ
ֹאמר ִצ ָ
ִעמּוֹ ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים | ַויּ ֶ
יבא
ֹאמר ִצ ָ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאיפֹה הוּא | ַויּ ֶ
נְ ֵכה ַר ְג ָליִ םַ (4) :ויּ ֶ
יאל ְבּלוֹ ְד ָבר(5) :
ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה הוּא ֵבּית ָמ ִכיר ֶבּן ַע ִמּ ֵ
יאל ִמלּוֹ ְד ָבר:
וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד | וַיִּ ָקּ ֵחהוּ ִמ ֵבּית ָמ ִכיר ֶבּן ַע ִמּ ֵ
ָתן ֶבּן ָשׁאוּל ֶאל ָדּוִ ד וַיִּ פֹּל ַעל ָפּנָיו
)ַ (6ו ָיּבֹא ְמ ִפיב ֶֹשׁת ֶבּן יְ הוֹנ ָ
ֹאמר
ֹאמר ִהנֵּה ַע ְב ֶדּ ָךַ (7) :ויּ ֶ
ֹאמר ָדּוִ ד ְמ ִפיב ֶֹשׁת ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ | ַויּ ֶ
ָתן
ֱשׂה ִע ְמּ ָך ֶח ֶסד ַבּעֲבוּר יְ הוֹנ ָ
ירא ִכּי ָעשֹׂה ֶאע ֶ
לוֹ ָדוִ ד אַל ִתּ ָ
ֹאכל
אַתּה תּ ַ
יך | וְ ָ
אָב ָ
ַה ִשׁב ִֹתי ְל ָך ֶאת ָכּל ְשׂ ֵדה ָשׁאוּל ִ
יך ו ֲ
אָב ָ
ִ
ֶל ֶחם ַעל ֻשׁ ְל ָחנִ י ָתּ ִמיד (8) :וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַויּ ֶ
ֹאמר ֶמה ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי
יבא
ית ֶאל ַה ֶכּ ֶלב ַה ֵמּת ֲא ֶשׁר ָכּמוֹנִ י (9) :וַיִּ ְק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִצ ָ
ָפנִ ָ
וּל ָכל ֵבּיתוֹ
ֹאמר ֵא ָליו | כֹּל ֲא ֶשׁר ָהיָה ְל ָשׁאוּל ְ
ַער ָשׁאוּל ַויּ ֶ
נַ
ָת ִתּי ְל ֶבן ֲאדֹנ ָ
נַ
ֶיך
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ֶיך (10) :וְ ָע ַב ְד ָתּ לּוֹ ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ָ
וּמ ִפיב ֶֹשׁת ֶבּן
ַא ָכלוֹ ְ
ֶיך ֶלּ ֶחם ו ֲ
את וְ ָהיָה ְל ֶבן ֲאדֹנ ָ
יך וְ ֵה ֵב ָ
ֲב ֶד ָ
ַוע ָ

יבא ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר
וּל ִצ ָ
ֹאכל ָתּ ִמיד ֶל ֶחם ַעל ֻשׁ ְל ָחנִ י | ְ
ֶיך י ַ
ֲאדֹנ ָ
יבא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְכּכֹל
ֹאמר ִצ ָ
ֲב ִדיםַ (11) :ויּ ֶ
ָבּנִ ים וְ ֶע ְשׂ ִרים ע ָ
ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּה ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַע ְבדּוֹ ֵכּן ַיע ֶ
וּמ ִפיב ֶֹשׁת
ֲשׂה ַע ְב ֶדּ ָך | ְ
אַחד ִמ ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (12) :וְ ִל ְמ ִפיב ֶֹשׁת ֵבּן ָק ָטן
א ֵֹכל ַעל ֻשׁ ְל ָחנִ י ְכּ ַ
ֲב ִדים ִל ְמ ִפיב ֶֹשׁת(13) :
יבא ע ָ
מוֹשׁב ֵבּית ִצ ָ
יכא | וְ כֹל ַ
וּשׁמוֹ ִמ ָ
ְ
ְ
ירוּשׁ ַלִם ִכּי ַעל ֻשׁ ְל ַחן ַה ֶמּ ֶל ְך ָתּ ִמיד הוּא א ֵֹכל
וּמ ִפיב ֶֹשׁת י ֵֹשׁב ִבּ ָ
| וְ הוּא ִפּ ֵסּ ַח ְשׁ ֵתּי ַר ְג ָליו:
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ָמת ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן | וַיִּ ְמל ְֹך ָחנוּן ְבּנוֹ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ָ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ָחשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר
ֱשׂה ֶח ֶסד ִעם ָחנוּן ֶבּן נ ָ
ַתּ ְח ָתּיוַ (2) :ויּ ֶ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאע ֶ
אָביו
ֲב ָדיו ֶאל ִ
ַחמוֹ ְבּיַד ע ָ
אָביו ִע ָמּ ִדי ֶח ֶסד וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ְלנ ֲ
ָע ָשׂה ִ
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי ְבנֵי ַעמּוֹן
| ַו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹןַ (3) :ויּ ְ
ֶיך ִכּי ָשׁ ַלח ְל ָך
אָבי ָך ְבּ ֵעינ ָ
ֵיהם ַה ְמ ַכ ֵבּד ָדּוִ ד ֶאת ִ
ֶאל ָחנוּן ֲאדֹנ ֶ
וּל ָה ְפ ָכהּ
וּל ַר ְגּ ָלהּ ְ
ַח ִמים | ֲהלוֹא ַבּעֲבוּר ֲחקוֹר ֶאת ָה ִעיר ְ
ְמנ ֲ
ֲב ָדיו ֵא ֶל ָ
ָשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶאת ע ָ
יך (4) :וַיִּ ַקּח ָחנוּן ֶאת ַע ְב ֵדי ָדוִ ד
יהם
ֵיהם ַבּ ֵח ִצי ַעד ְשׁתוֹ ֵת ֶ
ַלּח ֶאת ֲח ִצי ְז ָקנָם וַיִּ ְכרֹת ֶאת ַמ ְדו ֶ
וַיְ ג ַ
ָשׁים
אתם ִכּי ָהיוּ ָה ֲאנ ִ
| וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחםַ (5) :ויּ ִַגּדוּ ְל ָדוִ ד וַיִּ ְשׁ ַלח ִל ְק ָר ָ
ירחוֹ ַעד יְ ַצ ַמּח ְז ַקנְ ֶכם
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁבוּ ִב ֵ
נִ ְכ ָל ִמים ְמאֹד | ַויּ ֶ
וְ ַשׁ ְב ֶתּם (6) :וַיִּ ְראוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ִכּי נִ ְב ֲאשׁוּ ְבּ ָדוִ ד | וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ְבנֵי
ַעמּוֹן וַיִּ ְשׂ ְכּרוּ ֶאת ֲא ַרם ֵבּית ְרחוֹב וְ ֶאת ֲא ַרם ָ
צוֹבא ֶע ְשׂ ִרים
ֲכה ֶא ֶלף ִאישׁ וְ ִאישׁ טוֹב ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ֶא ֶלף ַר ְג ִלי וְ ֶאת ֶמ ֶל ְך ַמע ָ
ֶא ֶלף ִאישׁ (7) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ ד | וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת יוֹאָב וְ ֵאת ָכּל ַה ָצּ ָבא
ַע ְרכוּ ִמ ְל ָח ָמה ֶפּ ַתח ַה ָשּׁ ַער |
ֵצאוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ַויּ ַ
ַה ִגּבּ ִֹריםַ (8) :ויּ ְ
ַרא
ֲכה ְל ַב ָדּם ַבּ ָשּׂ ֶדהַ (9) :ויּ ְ
וּמע ָ
וּרחוֹב וְ ִאישׁ טוֹב ַ
צוֹבא ְ
ַא ַרם ָ
וֲ
וּמאָחוֹר | וַיִּ ְב ַחר
יוֹאָב ִכּי ָהיְ ָתה ֵא ָליו ְפּנֵי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִמ ָפּנִ ים ֵ
חוּרי בישׂראל ]יִ ְשׂ ָר ֵאל קרי[ ַו ַיּ ֲער ְֹך ִל ְק ַראת ֲא ָרם(10) :
ִמכֹּל ְבּ ֵ
אָחיו | ַו ַיּ ֲער ְֹך ִל ְק ַראת ְבּנֵי
אַב ַשׁי ִ
ָתן ְבּיַד ְ
ֶתר ָה ָעם נ ַ
וְ ֵאת י ֶ
וּעה |
ֹאמר ִאם ֶתּ ֱחזַק ֲא ָרם ִמ ֶמּנִּ י וְ ָהיִ ָתה ִלּי ִלישׁ ָ
ַעמּוֹןַ (11) :ויּ ֶ
יע ָל ְךֲ (12) :חזַק
הוֹשׁ ַ
ֶח ְזקוּ ִמ ְמּ ָך וְ ָה ַל ְכ ִתּי ְל ִ
וְ ִאם ְבּנֵי ַעמּוֹן י ֱ
ֲשׂה ַהטּוֹב
וּב ַעד ָע ֵרי ֱאל ֵֹהינוּ | וַיהוָה ַיע ֶ
וְ נִ ְת ַחזַּק ְבּ ַעד ַע ֵמּנוּ ְ
ְבּ ֵעינָיו (13) :וַיִּ גַּשׁ יוֹאָב וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַבּ ֲא ָרם |
וּבנֵי ַעמּוֹן ָראוּ ִכּי נָס ֲא ָרם ַו ָיּנֻסוּ ִמ ְפּנֵי
ַו ָיּנֻסוּ ִמ ָפּנָיוְ (14) :

ָשׁב יוֹאָב ֵמ ַעל ְבּנֵי ַעמּוֹן ַו ָיּבֹא
ישׁי ַו ָיּבֹאוּ ָה ִעיר | ַויּ ָ
ֲא ִב ַ
ָחד:
ֵאָספוּ י ַ
ַרא ֲא ָרם ִכּי נִ גַּף ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
רוּשׁ ָלִםַ (15) :ויּ ְ
יְ ָ
ָהר ַו ָיּבֹאוּ
) (16וַיִּ ְשׁ ַלח ֲה ַד ְד ֶעזֶר ַויּ ֵֹצא ֶאת ֲא ָרם ֲא ֶשׁר ֵמ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
ֵיהםַ (17) :ויֻּגַּד ְל ָדוִ ד
שׁוֹב ְך ַשׂר ְצ ָבא ֲה ַד ְד ֶעזֶר ִל ְפנ ֶ
ילם | וְ ַ
ֵח ָ
אמה |
ַר ֵדּן ַו ָיּבֹא ֵח ָל ָ
ֶאסֹף ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
ַויּ ֱ
ַע ְרכוּ ֲא ָרם ִל ְק ַראת ָדּוִ ד וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ִעמּוַֹ (18) :ו ָיּנָס ֲא ָרם ִמ ְפּ ֵני
ַויּ ַ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף
ַהרֹג ָדּוִ ד ֵמ ֲא ָרם ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ֶר ֶכב וְ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֲ
ָמת ָשׁם (19) :וַיִּ ְראוּ ָכל
שׁוֹב ְך ַשׂר ְצ ָבאוֹ ִה ָכּה ַויּ ָ
ָפּ ָר ִשׁים | וְ ֵאת ַ
ַשׁ ִלמוּ ֶאת
ַה ְמּ ָל ִכים ַע ְב ֵדי ֲה ַד ְד ֶעזֶר ִכּי נִ ְגּפוּ ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
יע עוֹד ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן:
הוֹשׁ ַ
ַע ְבדוּם | וַיִּ ְראוּ ֲא ָרם ְל ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ַ
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שׁוּבת ַה ָשּׁנָה ְל ֵעת ֵצאת ַה ַמּ ְל ִ
אכים וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶאת
) (1וַיְ ִהי ִל ְת ַ
ַשׁ ִחתוּ ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן
ֲב ָדיו ִעמּוֹ וְ ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
יוֹאָב וְ ֶאת ע ָ
) (2וַיְ ִהי ְל ֵעת
ירוּשׁ ָלִם:
יוֹשׁב ִבּ ָ
ַו ָיּצֻרוּ ַעל ַר ָבּה | וְ ָדוִ ד ֵ
ַרא
ָקם ָדּוִ ד ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ַעל גַּג ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ְ
ָה ֶע ֶרב ַויּ ָ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד(3) :
ַ
ִא ָשּׁה ר ֶֹח ֶצת ֵמ ַעל ַהגָּג | וְ ָה ִא ָשּׁה
וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד וַיִּ ְדרֹשׁ ָל ִא ָשּׁה | ַויּ ֶ
ֹאמר ֲהלוֹא זֹאת ַבּת ֶשׁ ַבע ַבּת
אָכים וַיִּ ָקּ ֶח ָה
אוּריָּה ַה ִח ִתּי (4) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ִ
יעם ֵא ֶשׁת ִ
ֱא ִל ָ
ַתּ ָשׁב
אָתהּ | ו ָ
ַתּבוֹא ֵא ָליו וַיִּ ְשׁ ַכּב ִע ָמּהּ וְ ִהיא ִמ ְת ַק ֶדּ ֶשׁת ִמ ֻטּ ְמ ָ
וָ
ֶאל ֵבּ ָ
ֹאמר
ַתּגֵּד ְל ָדוִ ד ַותּ ֶ
ַתּ ְשׁ ַלח ו ַ
ַתּ ַהר ָה ִא ָשּׁה | ו ִ
יתהּ (5) :ו ַ
ָה ָרה אָנ ִֹכי (6) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶאל יוֹאָב ְשׁ ַלח ֵא ַלי ֶאת אוּ ִריָּה
אוּריָּה
אוּריָּה ֶאל ָדּוִ דַ (7) :ו ָיּבֹא ִ
ַה ִח ִתּי | וַיִּ ְשׁ ַלח יוֹאָב ֶאת ִ
ֵא ָליו | וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ִל ְשׁלוֹם יוֹאָב וְ ִל ְשׁלוֹם ָה ָעם וְ ִל ְשׁלוֹם
יך |
וּר ַחץ ַר ְג ֶל ָ
ית ָך ְ
אוּריָּה ֵרד ְל ֵב ְ
ֹאמר ָדּוִ ד ְל ִ
ַה ִמּ ְל ָח ָמהַ (8) :ויּ ֶ
אַח ָריו ַמ ְשׂאַת ַה ֶמּ ֶל ְך(9) :
ַויּ ֵ
ַתּ ֵצא ֲ
אוּריָּה ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֵ
ֵצא ִ
ָרד
אוּריָּה ֶפּ ַתח ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ָכּל ַע ְב ֵדי ֲאדֹנָיו | וְ לֹא י ַ
וַיִּ ְשׁ ַכּב ִ
אוּריָּה ֶאל ֵבּיתוֹ |
ָרד ִ
ֶאל ֵבּיתוַֹ (10) :ויּ ִַגּדוּ ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר לֹא י ַ
אַתּה ָבא ַמ ַ
אוּריָּה ֲהלוֹא ִמ ֶדּ ֶר ְך ָ
ָר ְד ָתּ
דּוּע לֹא י ַ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִ
ַויּ ֶ
אוּריָּה ֶאל ָדּוִ ד ָהאָרוֹן וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִ
ֹאמר
ית ָךַ (11) :ויּ ֶ
ֶאל ֵבּ ֶ
יהוּדה י ְֹשׁ ִבים ַבּ ֻסּכּוֹת וַאדֹנִ י יוֹאָב וְ ַע ְב ֵדי ֲאדֹנִ י ַעל ְפּ ֵני
וִ ָ
ַאנִ י אָבוֹא ֶאל ֵבּ ִ
יתי ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְשׁ ַכּב ִעם
ַה ָשּׂ ֶדה חֹנִ ים ו ֲ
ֱשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה(12) :
ַפ ֶשׁ ָך ִאם ֶאע ֶ
ֶך וְ ֵחי נ ְ
ִא ְשׁ ִתּי | ַחיּ ָ

וּמ ָחר ֲא ַשׁ ְלּ ֶח ָךּ |
אוּריָּה ֵשׁב ָבּזֶה גַּם ַהיּוֹם ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִ
ַויּ ֶ
וּמ ָמּ ֳח ָרת (13) :וַיִּ ְק ָרא לוֹ
ירוּשׁ ַלִם ַבּיּוֹם ַההוּא ִ
אוּריָּה ִב ָ
ֵשׁב ִ
ַויּ ֶ
ֹאכל ְל ָפנָיו ַויּ ְ
ָדוִ ד ַויּ ַ
ֵצא ָב ֶע ֶרב ִל ְשׁ ַכּב ְבּ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ
ֵשׁ ְתּ וַיְ ַשׁ ְכּ ֵרהוּ | ַויּ ֵ
ָרד (14) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר וַיִּ ְכתֹּב
ִעם ַע ְב ֵדי ֲאדֹנָיו וְ ֶאל ֵבּיתוֹ לֹא י ָ
אוּריָּה (15) :וַיִּ ְכתֹּב ַבּ ֵסּ ֶפר
ָדּוִ ד ֵס ֶפר ֶאל יוֹאָב | וַיִּ ְשׁ ַלח ְבּיַד ִ
ָקה
אוּריָּה ֶאל מוּל ְפּנֵי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ֲחז ָ
ִ
ֵלאמֹר | ָהבוּ ֶאת
ָמת (16) :וַיְ ִהי ִבּ ְשׁמוֹר יוֹאָב ֶאל
אַח ָריו וְ נִ ָכּה ו ֵ
וְ ַשׁ ְב ֶתּם ֵמ ֲ
ָדע ִכּי אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל
אוּריָּה ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר י ַ
ָה ִעיר | וַיִּ ֵתּן ֶאת ִ
ֵצאוּ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ֶאת יוֹאָב וַיִּ פֹּל ִמן ָה ָעם
ָשׁםַ (17) :ויּ ְ
אוּריָּה ַה ִח ִתּי (18) :וַיִּ ְשׁ ַלח יוֹאָב | ַו ַיּגֵּד
ָמת גַּם ִ
ֵמ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד | ַויּ ָ
אָך ֵלאמֹר |
ְל ָדוִ ד ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה (19) :וַיְ ַצו ֶאת ַה ַמּ ְל ְ
לּוֹת ָך ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְל ַד ֵבּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך (20) :וְ ָהיָה
ְכּ ַכ ְ
ַשׁ ֶתּם ֶאל ָה ִעיר
דּוּע נִ גּ ְ
אָמר ְל ָך ַמ ַ
ֲלה ֲח ַמת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַ
ִאם ַתּע ֶ
ְל ִה ָלּ ֵחם | ֲהלוֹא יְ ַד ְע ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר יֹרוּ ֵמ ַעל ַה ָ
חוֹמהִ (21) :מי
יכה ָע ָליו ֶפּ ַלח
ֻבּ ֶשׁת ֲהלוֹא ִא ָשּׁה ִה ְשׁ ִל ָ
ימ ֶל ְך ֶבּן יְ ר ֶ
ִה ָכּה ֶאת ֲא ִב ֶ
וֹמה |
ַשׁ ֶתּם ֶאל ַהח ָ
ָמת ְבּ ֵת ֵבץ ָל ָמּה נִ גּ ְ
חוֹמה ַויּ ָ
ֶר ֶכב ֵמ ַעל ַה ָ
אָך | ַו ָיּבֹא
ֵל ְך ַה ַמּ ְל ְ
אָמ ְר ָתּ גַּם ַע ְב ְדּ ָך אוּ ִריָּה ַה ִח ִתּי ֵמתַ (22) :ויּ ֶ
וְ ַ
אָך ֶאל
ֹאמר ַה ַמּ ְל ְ
ַו ַיּגֵּד ְל ָדוִ ד ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יוֹאָבַ (23) :ויּ ֶ
ָשׁים ַויּ ְ
ֵצאוּ ֵא ֵלינוּ ַה ָשּׂ ֶדה | וַנִּ ְהיֶה
ָברוּ ָע ֵלינוּ ָה ֲאנ ִ
ָדּוִ ד ִכּי ג ְ
יהם ַעד ֶפּ ַתח ַה ָשּׁ ַער (24) :ויראו ] ַויֹּרוּ קרי[ המוראים
ֲל ֶ
עֵ
חוֹמה ַויָּמוּתוּ ֵמ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך |
ֲב ֶד ָך ֵמ ַעל ַה ָ
מּוֹרים קרי[ ֶאל ע ָ
] ַה ִ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ַה ַמּ ְלאָ ְך
אוּריָּה ַה ִח ִתּי ֵמתַ (25) :ויּ ֶ
וְ גַם ַע ְב ְדּ ָך ִ
ֶיך ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִכּי ָכזֹה
ֵרע ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ֶאל יוֹאָב אַל י ַ
כֹּה ת ַ
ֹאכל ֶה ָח ֶרב | ַה ֲחזֵק ִמ ְל ַח ְמ ְתּ ָך ֶאל ָה ִעיר וְ ָה ְר ָסהּ
וְ ָכזֶה תּ ַ
ישׁהּ |
אוּריָּה ִא ָ
אוּריָּה ִכּי ֵמת ִ
ַתּ ְשׁ ַמע ֵא ֶשׁת ִ
וְ ַח ְזּ ֵקהוּ (26) :ו ִ
ַאַס ָפהּ ֶאל
ַתּ ְספֹּד ַעל ַבּ ְע ָלהַּ (27) :ו ַיּ ֲעבֹר ָה ֵא ֶבל וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַויּ ְ
וִ
ֵרע ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָדוִ ד
ַתּ ֶלד לוֹ ֵבּן | ַויּ ַ
ֵבּיתוֹ ו ְ
ַתּ ִהי לוֹ ְל ִא ָשּׁה ו ֵ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה:
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ֹאמר לוֹ ְשׁ ֵני
ָתן ֶאל ָדּוִ ד | ַו ָיּבֹא ֵא ָליו ַויּ ֶ
) (1וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוָה ֶאת נ ָ
ָשׁים ָהיוּ ְבּ ִעיר ֶא ָחת ֶא ָחד ָע ִשׁיר וְ ֶא ָחד ָראשְׁ (2) :ל ָע ִשׁיר
ֲאנ ִ
וּב ָקר ַה ְר ֵבּה ְמאֹד (3) :וְ ָל ָרשׁ ֵאין כֹּל ִכּי ִאם ִכּ ְב ָשׂה
ָהיָה צֹאן ָ

ַח ָדּו |
ַתּ ְג ַדּל ִעמּוֹ וְ ִעם ָבּנָיו י ְ
ֶה ו ִ
אַחת ְק ַטנָּה ֲא ֶשׁר ָקנָה וַיְ ַחיּ ָ
ַ
ַתּ ִהי לוֹ ְכּ ַבת(4) :
וּב ֵחיקוֹ ִת ְשׁ ָכּב ו ְ
וּמכֹּסוֹ ִת ְשׁ ֶתּה ְ
ֹאכל ִ
ִמ ִפּתּוֹ ת ַ
ַחמֹל ָל ַק ַחת ִמצֹּאנוֹ ִ
ַו ָיּבֹא ֵה ֶל ְך ְל ִאישׁ ֶה ָע ִשׁיר ַויּ ְ
וּמ ְבּ ָקרוֹ
ֲשׂ ָה
ַלעֲשׂוֹת ָלא ֵֹר ַח ַה ָבּא לוֹ | וַיִּ ַקּח ֶאת ִכּ ְב ַשׂת ָה ִאישׁ ָה ָראשׁ ַו ַיּע ֶ
ֹאמר ֶאל
ָל ִאישׁ ַה ָבּא ֵא ָליו (5) :וַיִּ ַחר אַף ָדּוִ ד ָבּ ִאישׁ ְמאֹד | ַויּ ֶ
נָ
ָתן ַחי יְ הוָה ִכּי ֶבן ָמוֶת ָה ִאישׁ ָהע ֶֹשׂה זֹאת (6) :וְ ֶאת ַה ִכּ ְב ָשׂה
אַר ַבּ ְע ָתּיִ ם | ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ ַעל ֲא ֶשׁר
יְ ַשׁ ֵלּם ְ
אָמר יְ הוָה
אַתּה ָה ִאישׁ | כֹּה ַ
ָתן ֶאל ָדּוִ ד ָ
ֹאמר נ ָ
לֹא ָח ָמלַ (7) :ויּ ֶ
יך ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ אָנ ִֹכי
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָנ ִֹכי ְמ ַשׁ ְח ִתּ ָ
ֶיך וְ ֶאת נְ ֵשׁי
ָא ְתּנָה ְל ָך ֶאת ֵבּית ֲאדֹנ ָ
יך ִמיַּד ָשׁאוּל (8) :ו ֶ
ִה ַצּ ְל ִתּ ָ
ָא ְתּנָה ְל ָך ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
יהוּדה | וְ ִאם ְמ ָעט
יק ָך ו ֶ
ֶיך ְבּ ֵח ֶ
ֲאדֹנ ָ
ית ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה
דּוּע ָבּ ִז ָ
וְ א ִֹס ָפה ְלּ ָך ָכּ ֵהנָּה וְ ָכ ֵהנָּהַ (9) :מ ַ
אוּריָּה ַה ִח ִתּי ִה ִכּ ָ
ית ַב ֶח ֶרב
ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע בעינו ] ְבּ ֵעינַי קרי[ ֵאת ִ
וְ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ָל ַק ְח ָתּ ְלּ ָך ְל ִא ָשּׁה | וְ אֹתוֹ ָה ַר ְג ָתּ ְבּ ֶח ֶרב ְבּנֵי ַעמּוֹן:
עוֹלם | ֵע ֶקב ִכּי ְב ִז ָתנִ י
ית ָך ַעד ָ
) (10וְ ַע ָתּה לֹא ָתסוּר ֶח ֶרב ִמ ֵבּ ְ
) (11כֹּה
אוּריָּה ַה ִח ִתּי ִל ְהיוֹת ְל ָך ְל ִא ָשּׁה:
ַתּ ַקּח ֶאת ֵא ֶשׁת ִ
וִ
יך
ָשׁ ָ
ית ָך וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת נ ֶ
יך ָר ָעה ִמ ֵבּ ֶ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ָע ֶל ָ
ַ
ָשׁ ָ
יך | וְ ָשׁ ַכב ִעם נ ֶ
ָת ִתּי ְל ֵר ֶע ָ
ֶיך וְ נ ַ
ְל ֵעינ ָ
יך ְל ֵעינֵי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַהזֹּאת:
ֱשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶנגֶד
ַאנִ י ֶאע ֶ
ית ַב ָסּ ֶתר | ו ֲ
אַתּה ָע ִשׂ ָ
)ִ (12כּי ָ
אתי
ָתן ָח ָט ִ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל נ ָ
ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶנגֶד ַה ָשּׁ ֶמשַׁ (13) :ויּ ֶ
ֱביר ַח ָטּ ְ
את ָך לֹא
ָתן ֶאל ָדּוִ ד גַּם יְ הוָה ֶהע ִ
ֹאמר נ ָ
ַליהוָה | ַויּ ֶ
אַצ ָתּ ֶאת אֹיְ ֵבי יְ הוָה ַבּ ָדּ ָבר ַה ֶזּה |
ָתמוּתֶ (14) :א ֶפס ִכּי נִ ֵאץ נִ ְ
ָתן ֶאל ֵבּיתוֹ | וַיִּ גֹּף
ֵל ְך נ ָ
גַּם ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ְל ָך מוֹת יָמוּתַ (15) :ויּ ֶ
אוּריָּה ְל ָדוִ ד ַויֵּאָנַשׁ(16) :
ָל ָדה ֵא ֶשׁת ִ
ֶלד ֲא ֶשׁר י ְ
יְ הוָה ֶאת ַהיּ ֶ
וּבא וְ ָלן
ָצם ָדּוִ ד צוֹם ָ
ָער | ַויּ ָ
וַיְ ַב ֵקּשׁ ָדּוִ ד ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ַעד ַהנּ ַ
אָרץ |
ָקמוּ ִז ְקנֵי ֵביתוֹ ָע ָליו ַל ֲה ִקימוֹ ִמן ָה ֶ
אָר ָצהַ (17) :ויּ ֻ
וְ ָשׁ ַכב ְ
יעי
אָבה וְ לֹא ָב ָרא ִא ָתּם ָל ֶחם (18) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וְ לֹא ָ
אָמרוּ
ֶלד ִכּי ְ
ָלד | וַיִּ ְראוּ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ְל ַה ִגּיד לוֹ ִכּי ֵמת ַהיּ ֶ
ָמת ַהיּ ֶ
ַויּ ָ
ֶלד ַחי ִדּ ַבּ ְרנוּ ֵא ָליו וְ לֹא ָשׁ ַמע ְבּ ֵ
יך
קוֹלנוּ וְ ֵא ְ
ִהנֵּה ִב ְהיוֹת ַהיּ ֶ
ֲב ָדיו
ַרא ָדּוִ ד ִכּי ע ָ
ֶלד וְ ָע ָשׂה ָר ָעהַ (19) :ויּ ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֵמת ַהיּ ֶ
נ ַ
ָלד | ַויּ ֶ
ָבן ָדּוִ ד ִכּי ֵמת ַהיּ ֶ
ִמ ְת ַל ֲח ִשׁים ַויּ ֶ
ֲב ָדיו
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ע ָ
ָס ְך
אָרץ וַיִּ ְר ַחץ ַויּ ֶ
ָקם ָדּוִ ד ֵמ ָה ֶ
ֹאמרוּ ֵמתַ (20) :ויּ ָ
ֶלד ַויּ ְ
ֲה ֵמת ַהיּ ֶ
וַיְ ַח ֵלּף שׂמלתו ] ִשׂ ְמל ָֹתיו קרי[ ַו ָיּבֹא ֵבית יְ הוָה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ | ַו ָיּבֹא
ֲב ָדיו
אמרוּ ע ָ
ֹאכלַ (21) :ויֹּ ְ
ָשׂימוּ לוֹ ֶל ֶחם ַויּ ַ
ֶאל ֵבּיתוֹ וַיִּ ְשׁאַל ַויּ ִ

ֶלד ַחי ַצ ְמ ָתּ
יתה | ַבּעֲבוּר ַהיּ ֶ
ֵא ָליו ָמה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ְבּעוֹד
ֹאכל ָל ֶחםַ (22) :ויּ ֶ
ֶלד ַק ְמ ָתּ ַותּ ַ
ַתּ ְב ְךּ וְ ַכ ֲא ֶשׁר ֵמת ַהיּ ֶ
וֵ
ֶלד ַחי ַצ ְמ ִתּי ו ֶ
ַהיּ ֶ
יוֹד ַע יחנני ]וְ ַחנַּנִ י קרי[
אָמ ְר ִתּי ִמי ֵ
ָא ְב ֶכּה | ִכּי ַ
אוּכל
ָלד (23) :וְ ַע ָתּה ֵמת ָל ָמּה זֶּה ֲאנִ י ָצם ַה ַ
יְ הוָה וְ ַחי ַהיּ ֶ
ַחם
ַל ֲה ִשׁיבוֹ עוֹד | ֲאנִ י ה ֵֹל ְך ֵא ָליו וְ הוּא לֹא יָשׁוּב ֵא ָלי (24) :וַיְ נ ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן
יה וַיִּ ְשׁ ַכּב ִע ָמּהּ | ו ֵ
ָדּוִ ד ֵאת ַבּת ֶשׁ ַבע ִא ְשׁתּוֹ ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ַתּ ְק ָרא קרי[ ֶאת ְשׁמוֹ ְשׁלֹמֹה וַיהוָה ֲא ֵהבוֹ(25) :
ויקרא ]ו ִ
ידיָהּ | ַבּעֲבוּר יְ הוָה:
ָביא וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ יְ ִד ְ
ָתן ַהנּ ִ
וַיִּ ְשׁ ַלח ְבּיַד נ ָ
לוּכה:
) (26וַיִּ ָלּ ֶחם יוֹאָב ְבּ ַר ַבּת ְבּנֵי ַעמּוֹן | וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ִעיר ַה ְמּ ָ
ֹאמר נִ ְל ַח ְמ ִתּי ְב ַר ָבּה
אָכים ֶאל ָדּוִ ד | ַויּ ֶ
) (27וַיִּ ְשׁ ַלח יוֹאָב ַמ ְל ִ
ֶתר ָה ָעם
גַּם ָל ַכ ְד ִתּי ֶאת ִעיר ַה ָמּיִ ם (28) :וְ ַע ָתּה ֱאסֹף ֶאת י ֶ
ַחנֵה ַעל ָה ִעיר וְ ָל ְכ ָדהּ | ֶפּן ֶא ְלכֹּד ֲאנִ י ֶאת ָה ִעיר וְ נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי
וֲ
ֶאסֹף ָדּוִ ד ֶאת ָכּל ָה ָעם ַו ֵיּ ֶל ְך ַר ָבּ ָתה | וַיִּ ָלּ ֶחם ָבּהּ
יהַ (29) :ויּ ֱ
ָע ֶל ָ
וּמ ְשׁ ָק ָלהּ
ֲט ֶרת ַמ ְל ָכּם ֵמ ַעל רֹאשׁוֹ ִ
וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ (30) :וַיִּ ַקּח ֶאת ע ֶ
הוֹציא
וּשׁ ַלל ָה ִעיר ִ
ַתּ ִהי ַעל רֹאשׁ ָדּוִ ד | ְ
ָהב וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ו ְ
ִכּ ַכּר ז ָ
ֵרה
הוֹציא ַו ָיּ ֶשׂם ַבּ ְמּג ָ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד (31) :וְ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָבּהּ ִ
אוֹתם במלכן
ָ
ֱביר
וּב ַמ ְג ְזרֹת ַה ַבּ ְרזֶל וְ ֶהע ִ
וּב ֲח ִר ֵצי ַה ַבּ ְרזֶל ְ
ַ
ָשׁב ָדּוִ ד וְ ָכל
ֲשׂה ְלכֹל ָע ֵרי ְבנֵי ַעמּוֹן | ַויּ ָ
] ַבּ ַמּ ְל ֵבּן קרי[ וְ ֵכן ַיע ֶ
רוּשׁ ָלִם:
ָה ָעם יְ ָ
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וּל ְ
אַח ֵרי ֵכן ְ
וּשׁ ָמהּ ָתּ ָמר |
ָפה ְ
אַב ָשׁלוֹם ֶבּן ָדּוִ ד אָחוֹת י ָ
) (1וַיְ ִהי ֲ
אַמנוֹן ְל ִה ְת ַחלּוֹת ַבּעֲבוּר
ֵצר ְל ְ
אַמנוֹן ֶבּן ָדּוִ דַ (2) :ויּ ֶ
ֶא ָה ֶב ָה ְ
ַויּ ֱ
אַמנוֹן ַלעֲשׂוֹת ָלהּ
תוּלה ִהיא | וַיִּ ָפּ ֵלא ְבּ ֵעינֵי ְ
ָתּ ָמר ֲאחֹתוֹ ִכּי ְב ָ
וּשׁמוֹ יוֹ ָנ ָדב ֶבּן ִשׁ ְמ ָעה ֲא ִחי ָדוִ ד |
אַמנוֹן ֵר ַע ְ
וּל ְ
אוּמהְ (3) :
ְמ ָ
אַתּה ָכּ ָכה ַדּל ֶבּן
דּוּע ָ
ֹאמר לוֹ ַמ ַ
ָדב ִאישׁ ָח ָכם ְמאֹדַ (4) :ויּ ֶ
וְ יוֹנ ָ
אַמנוֹן ֶאת
ֹאמר לוֹ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ֲהלוֹא ַתּ ִגּיד ִלי | ַויּ ֶ
ָדב
ֹאמר לוֹ יְ הוֹנ ָ
אָחי ֲאנִ י א ֵֹהבַ (5) :ויּ ֶ
אַב ָשׁלֹם ִ
ָתּ ָמר ֲאחוֹת ְ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
אוֹת ָך וְ ַ
יך ִל ְר ֶ
אָב ָ
וּבא ִ
ְשׁ ַכב ַעל ִמ ְשׁ ָכּ ְב ָך וְ ִה ְת ָחל | ָ
חוֹתי וְ ַת ְב ֵרנִ י ֶל ֶחם וְ ָע ְשׂ ָתה ְל ֵעינַי ֶאת ַה ִבּ ְריָה
ָתּבֹא נָא ָת ָמר ֲא ִ
אַמנוֹן וַיִּ ְת ָחל |
ָדהּ (6) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְ
אָכ ְל ִתּי ִמיּ ָ
ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר ֶא ְר ֶאה וְ ַ
אַמנוֹן ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָתּבוֹא נָא ָתּ ָמר
ֹאמר ְ
ַו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְראֹתוֹ ַויּ ֶ
ָדהּ (7) :וַיִּ ְשׁ ַלח
וּת ַל ֵבּב ְל ֵעינַי ְשׁ ֵתּי ְל ִבבוֹת וְ ֶא ְב ֶרה ִמיּ ָ
ֲאח ִֹתי ְ

ֲשׂי
יך ַוע ִ
אָח ְ
אַמנוֹן ִ
ָדּוִ ד ֶאל ָתּ ָמר ַה ַבּיְ ָתה ֵלאמֹר | ְל ִכי נָא ֵבּית ְ
יה וְ הוּא שׁ ֵֹכב |
אָח ָ
אַמנוֹן ִ
ַתּ ֶל ְך ָתּ ָמר ֵבּית ְ
לוֹ ַה ִבּ ְריָה (8) :ו ֵ
ַתּ ַקּח ֶאת ַה ָבּ ֵצק ותלושׁ ]ו ָ
וִ
ַתּ ַב ֵשּׁל
ַתּ ַל ֵבּב ְל ֵעינָיו ו ְ
ַתּ ָלשׁ קרי[ ו ְ
ַתּצֹק ְל ָפנָיו וַיְ ָמ ֵאן
ַתּ ַקּח ֶאת ַה ַמּ ְשׂ ֵרת ו ִ
ֶאת ַה ְלּ ִבבוֹת (9) :ו ִ
ֵצאוּ ָכל ִאישׁ
הוֹציאוּ ָכל ִאישׁ ֵמ ָע ַלי ַויּ ְ
אַמנוֹן ִ
ֹאמר ְ
ֶל ֱאכוֹל | ַויּ ֶ
יאי ַה ִבּ ְריָה ַה ֶח ֶדר
אַמנוֹן ֶאל ָתּ ָמר ָה ִב ִ
ֹאמר ְ
ֵמ ָע ָליוַ (10) :ויּ ֶ
ַתּ ֵבא
ַתּ ַקּח ָתּ ָמר ֶאת ַה ְלּ ִבבוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂ ָתה ו ָ
ָד ְך | ו ִ
וְ ֶא ְב ֶרה ִמיּ ֵ
ַתּגֵּשׁ ֵא ָליו ֶל ֱאכֹל | ַויּ ֲ
ַחזֶק ָבּהּ
יה ֶה ָח ְד ָרה (11) :ו ַ
אָח ָ
אַמנוֹן ִ
ְל ְ
אָחי
ֹאמר לוֹ אַל ִ
חוֹתיַ (12) :ותּ ֶ
בּוֹאי ִשׁ ְכ ִבי ִע ִמּי ֲא ִ
ֹאמר ָלהּ ִ
ַויּ ֶ
ֲשׂה ֶאת ַהנְּ ָב ָלה
ֵע ֶשׂה ֵכן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | אַל ַתּע ֵ
אַל ְתּ ַענֵּנִ י ִכּי לֹא י ָ
יך ֶאת ֶח ְר ָפּ ִתי וְ ָ
אַחד
אַתּה ִתּ ְהיֶה ְכּ ַ
אוֹל ְ
ַאנִ י אָנָה ִ
ַהזֹּאת (13) :ו ֲ
ָענִ י
ַהנְּ ָב ִלים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַע ָתּה ַדּ ֶבּר נָא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי לֹא יִ ְמנ ֵ
ֶה
ֶחזַק ִמ ֶמּנָּה וַיְ ַענּ ָ
קוֹלהּ | ַויּ ֱ
אָבה ִל ְשׁמ ַֹע ְבּ ָ
ִמ ֶמּ ָךּ (14) :וְ לֹא ָ
דוֹלה ְמאֹד ִכּי
אַמנוֹן ִשׂנְ אָה ְגּ ָ
ָא ָה ְ
וַיִּ ְשׁ ַכּב א ָֹתהּ (15) :וַיִּ ְשׂנ ֶ
ֹאמר ָלהּ
אַה ָבה ֲא ֶשׁר ֲא ֵה ָבהּ | ַויּ ֶ
דוֹלה ַה ִשּׂנְ אָה ֲא ֶשׁר ְשׂנֵאָהּ ֵמ ֲ
ְג ָ
דוֹלה
ֹאמר לוֹ אַל אוֹדֹת ָה ָר ָעה ַה ְגּ ָ
קוּמי ֵל ִכיַ (16) :ותּ ֶ
אַמנוֹן ִ
ְ
אָבה ִל ְשׁמ ַֹע
ית ִע ִמּי ְל ַשׁ ְלּ ֵחנִ י | וְ לֹא ָ
אַח ֶרת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ַהזֹּאת ֵמ ֶ
ֹאמר ִשׁ ְלחוּ נָא ֶאת זֹאת
ָלהּ (17) :וַיִּ ְק ָרא ֶאת ַנ ֲערוֹ ְמ ָשׁ ְרתוֹ ַויּ ֶ
יה (18) :וְ ָע ֶל ָ
יה ְכּתֹנֶת ַפּ ִסּים
אַח ֶר ָ
חוּצה | וּנְ עֹל ַה ֶדּ ֶלת ֲ
ֵמ ָע ַלי ַה ָ
אוֹתהּ
ילים | ַויּ ֵֹצא ָ
ִכּי ֵכן ִתּ ְל ַבּ ְשׁ ָן ְבנוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ְבּתוּלֹת ְמ ִע ִ
ַתּ ַקּח ָתּ ָמר ֵא ֶפר ַעל
יה (19) :ו ִ
אַח ֶר ָ
ָעל ַה ֶדּ ֶלת ֲ
ְמ ָשׁ ְרתוֹ ַהחוּץ וְ נ ַ
וּכתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
ָדהּ ַעל
ַתּ ֶשׂם י ָ
יה ָק ָר ָעה | ו ָ
ֹאשׁהּ ְ
ר ָ
אַב ָשׁלוֹם
יה ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָע ָקהַ (20) :ויּ ֶ
לוֹך וְ ז ָ
ַתּ ֶל ְך ָה ְ
ֹאשׁהּ ו ֵ
ר ָ
אָחי ְך
ישׁי ִ
חוֹתי ַה ֲח ִר ִ
יך ָהיָה ִע ָמּ ְך וְ ַע ָתּה ֲא ִ
אָח ְ
יה ַה ֲא ִמינוֹן ִ
אָח ָ
ִ
ַתּ ֶשׁב ָתּ ָמר וְ שׁ ֵֹמ ָמה
יתי ֶאת ִל ֵבּ ְך ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה | ו ֵ
הוּא אַל ָתּ ִשׁ ִ
יה (21) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ָשׁ ַמע ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
אָח ָ
אַב ָשׁלוֹם ִ
ֵבּית ְ
ָה ֵא ֶלּה | וַיִּ ַחר לוֹ ְמאֹד (22) :וְ לֹא ִד ֶבּר ְ
אַמנוֹן
אַב ָשׁלוֹם ִעם ְ
אַמנוֹן ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ְ
ְל ֵמ ָרע וְ ַעד טוֹב | ִכּי ָשׂנֵא ְ
ִענָּה ֵאת ָתּ ָמר ֲאחֹתוֹ:
אַב ָשׁלוֹם ְבּ ַב ַעל ָחצוֹר
ָמים וַיִּ ְהיוּ ג ְֹז ִזים ְל ְ
ָתיִ ם י ִ
) (23וַיְ ִהי ִל ְשׁנ ַ
אַב ָשׁלוֹם ְל ָכל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (24) :ו ָיּבֹא
ֲא ֶשׁר ִעם ֶא ְפ ָריִ ם | וַיִּ ְק ָרא ְ
ֵל ְך נָא
ֹאמר ִהנֵּה נָא ג ְֹז ִזים ְל ַע ְב ֶדּ ָך | י ֶ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַוע ָ
אַב ָשׁלוֹם אַל
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ְ
ֲב ָדיו ִעם ַע ְב ֶדּ ָךַ (25) :ויּ ֶ
אָבה
יך | וַיִּ ְפ ָרץ בּוֹ וְ לֹא ָ
ֻלּנוּ וְ לֹא נִ ְכ ַבּד ָע ֶל ָ
ֵל ְך כּ ָ
ְבּנִ י אַל נָא נ ֵ

ֵל ְך נָא ִא ָתּנוּ
אַב ָשׁלוֹם ָולֹא י ֶ
ֹאמר ְ
ָל ֶל ֶכת וַיְ ָב ֲר ֵכהוַּ (26) :ויּ ֶ
ֵל ְך ִע ָמּ ְך (27) :וַיִּ ְפ ָרץ בּוֹ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ָמּה י ֵ
אָחי | ַויּ ֶ
אַמנוֹן ִ
ְ
אַב ָשׁלוֹם | וַיִּ ְשׁ ַלח ִאתּוֹ ֶאת ְ
ְ
אַמנוֹן וְ ֵאת ָכּל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך:
אַב ָשׁלוֹם ֶאת נְ ָע ָריו ֵלאמֹר ְראוּ נָא ְכּטוֹב ֵלב
) (28וַיְ ַצו ְ
ַה ִמ ֶתּם אֹתוֹ אַל
אַמנוֹן ו ֲ
יכם ַהכּוּ ֶאת ְ
אָמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
אַמנוֹן ַבּיַּיִ ן וְ ַ
ְ
ִתּ ָ
יתי ֶא ְת ֶכם ִח ְזקוּ וִ ְהיוּ ִל ְבנֵי ָחיִ ל:
יראוּ | ֲהלוֹא ִכּי אָנ ִֹכי ִצוִּ ִ
אַב ָשׁלוֹם |
אַמנוֹן ַכּ ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה ְ
אַב ָשׁלוֹם ְל ְ
ֲרי ְ
)ַ (29ו ַיּעֲשׂוּ ַנע ֵ
ָקמוּ ָכּל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְר ְכּבוּ ִאישׁ ַעל ִפּ ְרדּוֹ ַו ָיּנֻסוּ (30) :וַיְ ִהי
ַויּ ֻ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת
ֵה ָמּה ַב ֶדּ ֶר ְך וְ ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ָבאָה ֶאל ָדּוִ ד ֵלאמֹר | ִה ָכּה ְ
ָקם ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְק ַרע
נוֹתר ֵמ ֶהם ֶא ָחדַ (31) :ויּ ָ
ָכּל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ לֹא ַ
ָדים:
אָר ָצה | וְ ָכל ע ָ
ֻעי ְבג ִ
ֲב ָדיו נִ ָצּ ִבים ְקר ֵ
ָדיו וַיִּ ְשׁ ַכּב ְ
ֶאת ְבּג ָ
ֹאמר אַל יֹא ַמר
ָדב ֶבּן ִשׁ ְמ ָעה ֲא ִחי ָדוִ ד ַויּ ֶ
ַען יוֹנ ָ
)ַ (32ויּ ַ
אַמנוֹן ְל ַבדּוֹ ֵמת |
ֲאדֹנִ י ֵאת ָכּל ַהנְּ ָע ִרים ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ֵה ִמיתוּ ִכּי ְ
שׂוּמה ִמיּוֹם ַענֹּתוֹ ֵאת ָתּ ָמר ֲאחֹתוֹ:
אַב ָשׁלוֹם ָהיְ ָתה ָ
ִכּי ַעל ִפּי ְ
ָשׂם ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִלבּוֹ ָדּ ָבר ֵלאמֹר ָכּל ְבּנֵי
) (33וְ ַע ָתּה אַל י ֵ
אַמנוֹן ְל ַבדּוֹ ֵמת:
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵמתוּ | ִכּי אם ]כתיב ולא קרי[ ְ
ַער ַהצּ ֶֹפה ֶאת עינו ] ֵעינָיו קרי[
אַב ָשׁלוֹם | וַיִּ ָשּׂא ַהנּ ַ
) (34וַיִּ ְב ַרח ְ
אַח ָריו ִמ ַצּד ָה ָהר(35) :
ַרא וְ ִהנֵּה ַעם ַרב ה ְֹל ִכים ִמ ֶדּ ֶר ְך ֲ
ַויּ ְ
ֹאמר יוֹנ ָ
ָדב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה ְבנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּאוּ | ִכּ ְד ַבר ַע ְב ְדּ ָך ֵכּן
ַויּ ֶ
ָהיָה (36) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר וְ ִה ֵנּה ְבנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּאוּ וַיִּ ְשׂאוּ
ֲב ָדיו ָבּכוּ ְבּ ִכי גָּדוֹל ְמאֹד(37) :
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ | וְ גַם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ע ָ
ָ
ֵל ְך ֶאל ַתּ ְל ַמי ֶבּן עמיחור ] ַע ִמּיהוּד קרי[ ֶמ ֶל ְך
אַב ָשׁלוֹם ָבּ ַרח ַויּ ֶ
וְ ְ
ֵל ְך
אַב ָשׁלוֹם ָבּ ַרח ַויּ ֶ
ָמים (38) :וְ ְ
אַבּל ַעל ְבּנוֹ ָכּל ַהיּ ִ
ְגּשׁוּר | וַיִּ ְת ֵ
ַתּ ַכל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ֵצאת ֶאל
ְגּשׁוּר | וַיְ ִהי ָשׁם ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים (39) :ו ְ
אַמנוֹן ִכּי ֵמת:
אַב ָשׁלוֹם | ִכּי נִ ַחם ַעל ְ
ְ
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אַב ָשׁלוֹם (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח
ֵדע יוֹאָב ֶבּן ְצ ֻריָה | ִכּי ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ְ
)ַ (1ויּ ַ
יה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
קוֹעה וַיִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ֲח ָכ ָמה | ַויּ ֶ
יוֹאָב ְתּ ָ
סוּכי ֶשׁ ֶמן וְ ָהיִ ית
אַבּ ִלי נָא וְ ִל ְב ִשׁי נָא ִב ְג ֵדי ֵא ֶבל וְ אַל ָתּ ִ
ִה ְת ְ
וּבאת ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
אַבּ ֶלת ַעל ֵמתָ (3) :
ָמים ַר ִבּים ִמ ְת ֶ
ְכּ ִא ָשּׁה זֶה י ִ
יה(4) :
ָשׂם יוֹאָב ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ִפ ָ
וְ ִד ַבּ ְר ְתּ ֵא ָליו ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה | ַויּ ֶ
אַר ָצה
יה ְ
אַפּ ָ
ַתּפֹּל ַעל ֶ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ַה ְתּק ִֹעית ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ו ִ
ַותּ ֶ

ֹאמר ָלהּ ַה ֶמּ ֶל ְך
הוֹשׁ ָעה ַה ֶמּ ֶל ְךַ (5) :ויּ ֶ
ֹאמר ִ
ַתּ ְשׁ ָתּחוּ | ַותּ ֶ
וִ
ישׁי(6) :
ָמת ִא ִ
אַל ָמנָה אָנִ י ַויּ ָ
ֹאמר ֲא ָבל ִא ָשּׁה ְ
ַמה ָלּ ְך | ַותּ ֶ
וּל ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ְשׁנֵי ָבנִ ים וַיִּ נָּצוּ ְשׁנ ֶ
ֵיהם |
ֵיהם ַבּ ָשּׂ ֶדה וְ ֵאין ַמ ִצּיל ֵבּינ ֶ
ְ
ָמת אֹתוֹ (7) :וְ ִהנֵּה ָק ָמה ָכל
ַויַּכּוֹ ָה ֶא ָחד ֶאת ָה ֶא ָחד ַויּ ֶ
אָחיו וּנְ ִמ ֵתהוּ
ֹאמרוּ ְתּנִ י ֶאת ַמ ֵכּה ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַעל ִשׁ ְפ ָח ֶת ָך ַויּ ְ
ידה גַּם ֶאת ַה ֵ
ַשׁ ִמ ָ
אָחיו ֲא ֶשׁר ָה ָרג וְ נ ְ
יּוֹרשׁ | וְ ִכבּוּ ֶאת
ֶפשׁ ִ
ְבּנ ֶ
ישׁי ֵשׁם
אָרה ְל ִב ְל ִתּי שׂום ] ִשׂים קרי[ ְל ִא ִ
ַח ְל ִתּי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ָ
גַּ
וּשׁ ֵא ִרית ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
ְ
ַאנִ י ֲא ַצוֶּה ָע ָליִ ְך:
ית ְך | ו ֲ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ָה ִא ָשּׁה ְל ִכי ְל ֵב ֵ
)ַ (8ויּ ֶ
קוֹעית ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָע ַלי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ַה ְתּ ִ
)ַ (9ותּ ֶ
ָקיַ (10) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
אָבי | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִכ ְסאוֹ נ ִ
ֶה ָעוֹן וְ ַעל ֵבּית ִ
ַעת ָבּ ְך(11) :
ַה ֵבאתוֹ ֵא ַלי וְ לֹא י ִֹסיף עוֹד ָלג ַ
| ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ַליִ ְך ו ֲ
יך מהרבית ] ֵמ ַה ְר ַבּת
ֹאמר יִ ְז ָכּר נָא ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַותּ ֶ
קרי[ גּ ֵֹאל ַה ָדּם ְל ַשׁ ֵחת וְ לֹא י ְ
ֹאמר ַחי יְ הוָה
ַשׁ ִמידוּ ֶאת ְבּנִ י | ַויּ ֶ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ְתּ ַד ֶבּר נָא
אָר ָצהַ (12) :ותּ ֶ
ֵך ְ
ֲרת ְבּנ ְ
ִאם יִ פֹּל ִמ ַשּׂע ַ
ֹאמר
ֹאמר ַדּ ֵבּ ִריַ (13) :ותּ ֶ
ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ֶאל ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר | ַויּ ֶ
וּמ ַדּ ֵבּר ַה ֶמּ ֶל ְך
ָה ִא ָשּׁה וְ ָל ָמּה ָח ַשׁ ְב ָתּה ָכּזֹאת ַעל ַעם ֱאל ִֹהים | ִ
אָשׁם ְל ִב ְל ִתּי ָה ִשׁיב ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת נִ ְדּחוִֹ (14) :כּי
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְכּ ֵ
ֵאָספוּ | וְ לֹא יִ ָשּׂא
אַר ָצה ֲא ֶשׁר לֹא י ֵ
ָרים ְ
מוֹת נָמוּת וְ ַכ ַמּיִ ם ַהנִּ גּ ִ
ֶפשׁ וְ ָח ַשׁב ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְל ִב ְל ִתּי יִ ַדּח ִמ ֶמּנּוּ נִ ָדּח(15) :
ֱאל ִֹהים נ ֶ
אתי ְל ַד ֵבּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲאדֹנִ י ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִכּי
וְ ַע ָתּה ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
יְ
אוּלי
ֹאמר ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ֲא ַד ְבּ ָרה נָּא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
ֵר ֻאנִ י ָה ָעם | ַותּ ֶ
ֲשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְדּ ַבר ֲא ָמתוִֹ (16) :כּי יִ ְשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַה ִצּיל ֶאת
ַיע ֶ
ַח ַלת
ַחד ִמנּ ֲ
ֲא ָמתוֹ ִמ ַכּף ָה ִאישׁ | ְל ַה ְשׁ ִמיד א ִֹתי וְ ֶאת ְבּנִ י י ַ
ֹאמר ִשׁ ְפ ָח ְת ָך יִ ְהיֶה נָּא ְדּ ַבר ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך
ֱאל ִֹהיםַ (17) :ותּ ֶ
אַך ָה ֱאל ִֹהים ֵכּן ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְשׁמ ַֹע ַהטּוֹב
נוּחה | ִכּי ְכּ ַמ ְל ְ
ִל ְמ ָ
יך יְ ִהי ִע ָמּ ְך:
וְ ָה ָרע וַיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר ֶאל ָה ִא ָשּׁה אַל נָא ְת ַכ ֲח ִדי ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
)ַ (18ויּ ַ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה יְ ַד ֶבּר נָא ֲאדֹנִ י
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹאל א ָֹת ְך | ַותּ ֶ
ַתּ ַען
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲהיַד יוֹאָב ִא ָתּ ְך ְבּ ָכל זֹאת | ו ַ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (19) :ויּ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִאם ִאשׁ ְל ֵה ִמין
ֹאמר ֵחי נ ְ
ָה ִא ָשּׁה ַותּ ֶ
וּל ַה ְשׂ ִמיל ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי ַע ְב ְדּ ָך יוֹאָב הוּא
ְ
ִצוָּנִ י וְ הוּא ָשׂם ְבּ ִפי ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה(20) :
ְל ַבעֲבוּר ַס ֵבּב ֶאת ְפּנֵי ַה ָדּ ָבר ָע ָשׂה ַע ְב ְדּ ָך יוֹאָב ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה |

אַך ָה ֱאל ִֹהים ָל ַד ַעת ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר
וַאדֹנִ י ָח ָכם ְכּ ָח ְכ ַמת ַמ ְל ְ
יתי ֶאת
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל יוֹאָב ִהנֵּה נָא ָע ִשׂ ִ
אָרץַ (21) :ויּ ֶ
ָבּ ֶ
ַער ֶאת ְ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | וְ ֵל ְך ָה ֵשׁב ֶאת ַהנּ ַ
אַב ָשׁלוֹם (22) :וַיִּ פֹּל
ֹאמר יוֹאָב
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
יוֹאָב ֶאל ָפּנָיו ְ
ֶיך ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָדע ַע ְב ְדּ ָך ִכּי ָמ ָצ ִ
ַהיּוֹם י ַ
ֵל ְך
ָקם יוֹאָב ַויּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְדּ ַבר עבדו ] ַע ְב ֶדּ ָך קרי[ַ (23) :ויּ ָ
רוּשׁ ָלִם:
אַב ָשׁלוֹם יְ ָ
ָבא ֶאת ְ
שׁוּרה | ַויּ ֵ
ְגּ ָ
וּפנַי לֹא יִ ְר ֶאה | וַיִּ סֹּב
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך יִ סֹּב ֶאל ֵבּיתוֹ ָ
)ַ (24ויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם
וּכ ְ
ְ
וּפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא ָראָה(25) :
ְ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ֵבּיתוֹ ְ
ָפה ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ֵלּל ְמאֹד | ִמ ַכּף ַר ְגלוֹ וְ ַעד
לֹא ָהיָה ִאישׁ י ֶ
ַלּחוֹ ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ָהיָה ִמ ֵקּץ
וּבג ְ
ָק ְד ֳקדוֹ לֹא ָהיָה בוֹ מוּםְ (26) :
ַלּ ַח ִכּי ָכ ֵבד ָע ָליו וְ ִג ְלּחוֹ | וְ ָשׁ ַקל ֶאת ְשׂ ַער
ָמים ֲא ֶשׁר יְ ג ֵ
ָמים ַליּ ִ
יִ
אַב ָשׁלוֹם
ָלדוּ ְל ְ
אתיִ ם ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶא ֶבן ַה ֶמּ ֶל ְך (27) :וַיִּ וּ ְ
רֹאשׁוֹ ָמ ַ
וּשׁ ָמהּ ָתּ ָמר | ִהיא ָהיְ ָתה ִא ָשּׁה יְ ַפת
אַחת ְ
וּבת ַ
לוֹשׁה ָבנִ ים ַ
ְשׁ ָ
ַמ ְר ֶאה:
וּפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא
ָמים | ְ
ָתיִ ם י ִ
ירוּשׁ ַלִם ְשׁנ ַ
אַב ָשׁלוֹם ִבּ ָ
ֵשׁב ְ
)ַ (28ויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל יוֹאָב ִל ְשׁל ַֹח אֹתוֹ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
ָראָה (29) :וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
וְ לֹא ָ
אָבה ָלבוֹא:
אָבה ָלבוֹא ֵא ָליו | וַיִּ ְשׁ ַלח עוֹד ֵשׁנִ ית וְ לֹא ָ
ָדי וְ לוֹ ָשׁם
ֲב ָדיו ְראוּ ֶח ְל ַקת יוֹאָב ֶאל י ִ
ֹאמר ֶאל ע ָ
)ַ (30ויּ ֶ
ַצּתוּ ַע ְב ֵדי
יתוּה קרי[ ָב ֵאשׁ | ַויּ ִ
ְשׂע ִֹרים ְלכוּ והוצתיה ]וְ ַה ִצּ ָ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ַה ֶח ְל ָקה ָבּ ֵאשׁ:
ְ
ֹאמר ֵא ָליו
אַב ָשׁלוֹם ַה ָבּיְ ָתה | ַויּ ֶ
ָקם יוֹאָב ַו ָיּבֹא ֶאל ְ
)ַ (31ויּ ָ
ֹאמר
ֲב ֶד ָך ֶאת ַה ֶח ְל ָקה ֲא ֶשׁר ִלי ָבּ ֵאשַׁ (32) :ויּ ֶ
ָל ָמּה ִה ִצּיתוּ ע ָ
יך ֵלאמֹר בֹּא ֵה ָנּה
ְ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל יוֹאָב ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
אתי ִמ ְגּשׁוּר טוֹב ִלי
וְ ֶא ְשׁ ְל ָחה א ְֹת ָך ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר ָל ָמּה ָבּ ִ
עֹד ֲאנִ י ָשׁם | וְ ַע ָתּה ֶא ְר ֶאה ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִאם יֶשׁ ִבּי ָעוֹן ֶו ֱה ִמ ָתנִ י:
אַב ָשׁלוֹם ַו ָיּבֹא
)ַ (33ו ָיּבֹא יוֹאָב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַו ַיּגֶּד לוֹ וַיִּ ְק ָרא ֶאל ְ
אַר ָצה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ַשּׁק
אַפּיו ְ
ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ ַעל ָ
אַב ָשׁלוֹם:
ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ְ
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אַח ֵרי ֵכן ַויּ ַ
) (1וַיְ ִהי ֵמ ֲ
ַעשׂ לוֹ אַ ְב ָשׁלוֹם ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ֻס ִסים |
אַב ָשׁלוֹם וְ ָע ַמד ַעל
ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָר ִצים ְל ָפנָיו (2) :וְ ִה ְשׁ ִכּים ְ
וֲ

יַד ֶדּ ֶר ְך ַה ָשּׁ ַער | וַיְ ִהי ָכּל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה לּוֹ ִריב ָלבוֹא ֶאל
ֹאמר ֵאי ִמזֶּה ִעיר
אַב ָשׁלוֹם ֵא ָליו ַויּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וַיִּ ְק ָרא ְ
ֹאמר ֵמ ַ
ֹאמר ֵא ָליו
אַחד ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְב ֶדּ ָךַ (3) :ויּ ֶ
אַתּה ַויּ ֶ
ָ
טוֹבים וּנְ כ ִֹחים | וְ שׁ ֵֹמ ַע ֵאין ְל ָך ֵמ ֵאת
אַב ָשׁלוֹם ְר ֵאה ְד ָב ֶר ָך ִ
ְ
אָרץ | וְ ָע ַלי
אַב ָשׁלוֹם ִמי יְ ִשׂ ֵמנִ י שׁ ֵֹפט ָבּ ֶ
ֹאמר ְ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (4) :ויּ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּט וְ ִה ְצ ַדּ ְק ִתּיו(5) :
יָבוֹא ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה לּוֹ ִריב ִ
וְ ָהיָה ִבּ ְק ָרב ִאישׁ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ | וְ ָשׁ ַלח ֶאת יָדוֹ וְ ֶה ֱח ִזיק לוֹ
אַב ָשׁלוֹם ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר
ַעשׂ ְ
ָשׁק לוַֹ (6) :ויּ ַ
וְ נ ַ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ֵלב אַנְ ֵשׁי
ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיְ ַגנֵּב ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
ֹאמר ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה | ַויּ ֶ
) (7וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְ
ַא ַשׁ ֵלּם ֶאת נִ ְד ִרי ֲא ֶשׁר נ ַ
ָד ְר ִתּי ַליהוָה ְבּ ֶח ְברוֹן(8) :
ֲכה נָּא ו ֲ
ֵאל ָ
ָדר ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ִב ְגשׁוּר ַבּ ֲא ָרם ֵלאמֹר | ִאם ישׁיב
ֵדר נ ַ
ִכּי נ ֶ
רוּשׁ ַלִם וְ ָע ַב ְד ִתּי ֶאת יְ הוָה(9) :
יבנִ י יְ הוָה יְ ָ
]יָשׁוֹב קרי[ יְ ִשׁ ֵ
ֵל ְך ֶח ְברוֹנָה:
ָקם ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵל ְך ְבּ ָשׁלוֹם | ַויּ ָ
ַויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם ְמ ַר ְגּ ִלים ְבּ ָכל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר |
) (10וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
אַב ָשׁלוֹם ְבּ ֶח ְברוֹן:
ַא ַמ ְר ֶתּם ָמ ַל ְך ְ
ֲכם ֶאת קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ו ֲ
ְכּ ָשׁ ְמע ֶ
ירוּשׁ ַלִם ְק ֻר ִאים
אתיִ ם ִאישׁ ִמ ָ
אַב ָשׁלוֹם ָה ְלכוּ ָמ ַ
) (11וְ ֶאת ְ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת
ָדעוּ ָכּל ָדּ ָבר (12) :וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
וְ ה ְֹל ִכים ְל ֻת ָמּם | וְ לֹא י ְ
ָבחוֹ ֶאת ַה ְזּ ָב ִחים |
יוֹעץ ָדּוִ ד ֵמ ִעירוֹ ִמ ִגּלֹה ְבּז ְ
ֲא ִחית ֶֹפל ַה ִגּילֹנִ י ֵ
אַב ָשׁלוֹםַ (13) :ו ָיּבֹא
ָרב ֶאת ְ
הוֹל ְך ו ָ
אַמּץ וְ ָה ָעם ֵ
וַיְ ִהי ַה ֶקּ ֶשׁר ִ
אַב ָשׁלוֹם:
אַח ֵרי ְ
ַה ַמּ ִגּיד ֶאל ָדּוִ ד ֵלאמֹר | ָהיָה ֶלב ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
ירוּשׁ ַלִם קוּמוּ
ֲב ָדיו ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִב ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ְל ָכל ע ָ
)ַ (14ויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם | ַמ ֲהרוּ ָל ֶל ֶכת
יטה ִמ ְפּנֵי ְ
וְ נִ ְב ָר ָחה ִכּי לֹא ִת ְהיֶה ָלּנוּ ְפ ֵל ָ
יח ָע ֵלינוּ ֶאת ָה ָר ָעה וְ ִה ָכּה ָה ִעיר ְל ִפי
ֶפּן יְ ַמ ֵהר וְ ִה ִשּׂגָנוּ וְ ִה ִדּ ַ
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר
ָח ֶרבַ (15) :ויּ ְ
ֵצא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ֵבּיתוֹ ְבּ ַר ְג ָליו |
יךַ (16) :ויּ ֵ
ֲב ֶד ָ
ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה ע ָ
ַו ַיּ ֲעזֹב ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ֶע ֶשׂר נ ִ
ָשׁים ִפּ ַל ְג ִשׁים ִל ְשׁמֹר ַה ָבּיִ ת(17) :
ַע ְמדוּ ֵבּית ַה ֶמּ ְר ָחק (18) :וְ ָכל
ֵצא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ָה ָעם ְבּ ַר ְג ָליו | ַויּ ַ
ַויּ ֵ
ֲב ָדיו ע ְֹב ִרים ַעל יָדוֹ וְ ָכל ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ָכל ַה ְפּ ֵל ִתי | וְ ָכל ַה ִגּ ִתּים
עָ
ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ְב ַר ְגלוֹ ִמגַּת ע ְֹב ִרים ַעל ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך:
אַתּה ִא ָתּנוּ |
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִא ַתּי ַה ִגּ ִתּי ָל ָמּה ֵת ֵל ְך גַּם ָ
)ַ (19ויּ ֶ
קוֹמ ָך:
אַתּה ִל ְמ ֶ
אַתּה וְ גַם גּ ֶֹלה ָ
ָכ ִרי ָ
שׁוּב וְ ֵשׁב ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי נ ְ
ַאנִ י
ֲך קרי[ ִע ָמּנוּ ָל ֶל ֶכת ו ֲ
בּוֹא ָך וְ ַהיּוֹם אנועך ] ֲאנִ יע ָ
)ְ (20תּמוֹל ֶ

יך ִע ָמּ ְך ֶח ֶסד
אַח ָ
הוֹל ְך | שׁוּב וְ ָה ֵשׁב ֶאת ֶ
הוֹל ְך ַעל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵ
ֵ
ֹאמר | ַחי יְ הוָה וְ ֵחי ֲאדֹנִ י
ַען ִא ַתּי ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
ֶא ֶמתַ (21) :ויּ ַ
וֱ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי אם ]כתיב ולא קרי[ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשּׁם ֲאדֹנִ י
ֹאמר
ַה ֶמּ ֶל ְך ִאם ְל ָמוֶת ִאם ְל ַחיִּ ים ִכּי ָשׁם יִ ְהיֶה ַע ְב ֶדּ ָךַ (22) :ויּ ֶ
ָדּוִ ד ֶאל ִא ַתּי ֵל ְך ַו ֲעבֹר | ַו ַיּ ֲעבֹר ִא ַתּי ַה ִגּ ִתּי וְ ָכל ֲאנ ָ
ָשׁיו וְ ָכל ַה ַטּף
בּוֹכים קוֹל גָּדוֹל וְ ָכל ָה ָעם ע ְֹב ִרים
אָרץ ִ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (23) :וְ ָכל ָה ֶ
ַחל ִק ְדרוֹן וְ ָכל ָה ָעם ע ְֹב ִרים ַעל ְפּנֵי ֶד ֶר ְך ֶאת
| וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵֹבר ְבּנ ַ
ַה ִמּ ְד ָבּר (24) :וְ ִהנֵּה גַם ָצדוֹק וְ ָכל ַה ְלוִ יִּ ם ִאתּוֹ נ ְֹשׂ ִאים ֶאת
ָתר |
ַעל ֶא ְבי ָ
ַצּקוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ַ
ֲארוֹן ְבּ ִרית ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָצדוֹק
ַעד תֹּם ָכּל ָה ָעם ַלעֲבוֹר ִמן ָה ִעירַ (25) :ויּ ֶ
ָה ֵשׁב ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ָה ִעיר | ִאם ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה
ֹאמר לֹא
ֶה ִשׁ ַבנִ י וְ ִה ְראַנִ י אֹתוֹ וְ ֶאת ָנוֵהוּ (26) :וְ ִאם כֹּה י ַ
וֱ
ָח ַפ ְצ ִתּי ָבּ ְך | ִהנְ נִ י ַיע ֶ
ֹאמר
ֲשׂה ִלּי ַכּ ֲא ֶשׁר טוֹב ְבּ ֵעינָיוַ (27) :ויּ ֶ
אַתּה ֻשׁ ָבה ָה ִעיר ְבּ ָשׁלוֹם |
רוֹאה ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֲה ֶ
ֵיכם ִא ְתּ ֶכם(28) :
ָתר ְשׁנֵי ְבנ ֶ
ָתן ֶבּן ֶא ְבי ָ
ימ ַעץ ִבּנְ ָך וִ יהוֹנ ָ
ַא ִח ַ
וֲ
ְראוּ אָנ ִֹכי ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ בעברות ] ְבּ ַע ְרבוֹת קרי[ ַה ִמּ ְד ָבּר | ַעד
ָתר ֶאת
ָשׁב ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
בּוֹא ָד ָבר ֵמ ִע ָמּ ֶכם ְל ַה ִגּיד ִליַ (29) :ויּ ֶ
ֲלה
ֵשׁבוּ ָשׁם (30) :וְ ָדוִ ד ע ֶֹלה ְב ַמע ֵ
רוּשׁ ָלִם | ַויּ ְ
ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים יְ ָ
וּבוֹכה וְ רֹאשׁ לוֹ ָחפוּי וְ הוּא ה ֵֹל ְך י ֵ
ָחף | וְ ָכל ָה ָעם
ֵיתים ע ֶֹלה ֶ
ַהזּ ִ
וּבכֹה (31) :וְ ָדוִ ד ִה ִגּיד
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ָחפוּ ִאישׁ רֹאשׁוֹ וְ ָעלוּ ָעלֹה ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ַס ֶכּל נָא
אַב ָשׁלוֹם | ַויּ ֶ
ֵלאמֹר ֲא ִחית ֶֹפל ַבּקּ ְֹשׁ ִרים ִעם ְ
ֶאת ע ַ
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל יְ הוָה (32) :וַיְ ִהי ָדוִ ד ָבּא ַעד ָהרֹאשׁ ֲא ֶשׁר
אַר ִכּי ָקרוּ ַע
חוּשׁי ָה ְ
יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָשׁם ֵלאל ִֹהים | וְ ִהנֵּה ִל ְק ָראתוֹ ַ
ֹאמר לוֹ ָדּוִ ד | ִאם ָע ַב ְר ָתּ
ַא ָד ָמה ַעל רֹאשׁוַֹ (33) :ויּ ֶ
ֻתּנְ תּוֹ ו ֲ
כָּ
אָמ ְר ָתּ
ִא ִתּי וְ ָהיִ ָת ָע ַלי ְל ַמ ָשּׂא (34) :וְ ִאם ָה ִעיר ָתּשׁוּב וְ ַ
ַאנִ י ֵמאָז וְ ַע ָתּה
יך ו ֲ
אָב ָ
אַב ָשׁלוֹם ַע ְב ְדּ ָך ֲאנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֶא ְהיֶה ֶע ֶבד ִ
ְל ְ
ַהלוֹא ִע ְמּ ָך
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל (35) :ו ֲ
ַאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך | וְ ֵה ַפ ְר ָתּה ִלי ֵאת ע ַ
וֲ
ֹהנִ ים | וְ ָהיָה ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַמע
ָתר ַהכּ ֲ
ָשׁם ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
ֹהנִ יםִ (36) :הנֵּה ָשׁם
ָתר ַהכּ ֲ
וּל ֶא ְבי ָ
ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַתּ ִגּיד ְל ָצדוֹק ְ
ָתן ְל ֶא ְבי ָ
ימ ַעץ ְל ָצדוֹק וִ יהוֹנ ָ
ָתר |
ֵיהם ֲא ִח ַ
ִע ָמּם ְשׁנֵי ְבנ ֶ
חוּשׁי
ָדם ֵא ַלי ָכּל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָמעוַּ (37) :ו ָיּבֹא ַ
וּשׁ ַל ְח ֶתּם ְבּי ָ
ְ
רוּשׁ ָלִם:
אַב ָשׁלֹם ָיבֹא יְ ָ
ֵר ֶעה ָדוִ ד ָה ִעיר | וְ ְ
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ַער ְמ ִפי ב ֶֹשׁת
יבא נ ַ
) (1וְ ָדוִ ד ָע ַבר ְמ ַעט ֵמ ָהרֹאשׁ וְ ִהנֵּה ִצ ָ
אתיִ ם ֶל ֶחם
יהם ָמ ַ
ֲל ֶ
ֻשׁים ַוע ֵ
ִל ְק ָראתוֹ | וְ ֶצ ֶמד ֲחמ ִֹרים ֲחב ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
וּמאָה ַקיִ ץ וְ נ ֶ
מּוּקים ֵ
וּמאָה ִצ ִ
ֵ
ֵבל יָיִ ןַ (2) :ויּ ֶ
מוֹרים ְל ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך
יבא ַה ֲח ִ
ֹאמר ִצ ָ
יבא ָמה ֵא ֶלּה ָלּ ְך | ַויּ ֶ
ִצ ָ
ִל ְרכֹּב ולהלחם ]וְ ַה ֶלּ ֶחם קרי[ וְ ַה ַקּיִ ץ ֶל ֱאכוֹל ַהנְּ ָע ִרים וְ ַהיַּיִ ן
ֶיך |
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך וְ אַיֵּה ֶבּן ֲאדֹנ ָ
ָעף ַבּ ִמּ ְד ָבּרַ (3) :ויּ ֶ
ִל ְשׁתּוֹת ַהיּ ֵ
אָמר ַהיּוֹם
ירוּשׁ ַלִם ִכּי ַ
יוֹשׁב ִבּ ָ
יבא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה ֵ
ֹאמר ִצ ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
אָביַ (4) :ויּ ֶ
ָשׁיבוּ ִלי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ַמ ְמ ְלכוּת ִ
יִ
יתי
יבא ִה ְשׁ ַתּ ֲח ֵו ִ
ֹאמר ִצ ָ
ְל ִצ ָבא ִהנֵּה ְל ָך כֹּל ֲא ֶשׁר ִל ְמ ִפי ב ֶֹשׁת | ַויּ ֶ
וּבא ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַעד
ֶיך ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךָ (5) :
ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
וּשׁמוֹ
יוֹצא ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ָשׁאוּל ְ
חוּרים | וְ ִהנֵּה ִמ ָשּׁם ִאישׁ ֵ
ַבּ ִ
וּמ ַק ֵלּל (6) :וַיְ ַס ֵקּל ָבּ ֲא ָבנִ ים ֶאת ָדּוִ ד
ֵרא י ֵֹצא יָצוֹא ְ
ִשׁ ְמ ִעי ֶבן גּ ָ
ימינוֹ
וְ ֶאת ָכּל ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד | וְ ָכל ָה ָעם וְ ָכל ַה ִגּבּ ִֹרים ִמ ִ
ִ
אָמר ִשׁ ְמ ִעי ְבּ ַק ְללוֹ | ֵצא ֵצא ִאישׁ ַה ָדּ ִמים
וּמ ְשּׂמֹאלוֹ (7) :וְ כֹה ַ
יך יְ הוָה כֹּל ְדּ ֵמי ֵבית ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר
ָעלֵ (8) :ה ִשׁיב ָע ֶל ָ
וְ ִאישׁ ַה ְבּ ִליּ ַ
לוּכה ְבּיַד
ָמ ַל ְכ ָתּ תחתו ] ַתּ ְח ָתּיו קרי[ וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ֶאת ַה ְמּ ָ
אַב ָשׁלוֹם ְבּנ ָ
ֹאמר
אָתּהַ (9) :ויּ ֶ
ֶך | וְ ִהנְּ ָך ְבּ ָר ָע ֶת ָך ִכּי ִאישׁ ָדּ ִמים ָ
ְ
ישׁי ֶבּן ְצרוּיָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ָמּה יְ ַק ֵלּל ַה ֶכּ ֶלב ַה ֵמּת ַהזֶּה ֶאת
ֲא ִב ַ
ֹאמר
ירה ֶאת רֹאשׁוַֹ (10) :ויּ ֶ
אָס ָ
ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך | ֶא ְע ְבּ ָרה נָּא וְ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה ִלּי וְ ָל ֶכם ְבּנֵי ְצ ֻריָה | כי ]כֹּה קרי[ יְ ַק ֵלּל וכי ] ִכּי
דּוּע ָע ִשׂי ָתה ֵכּן:
ֹאמר ַמ ַ
וּמי י ַ
אָמר לוֹ ַק ֵלּל ֶאת ָדּוִ ד ִ
קרי[ יְ הוָה ַ
ֲב ָדיו ִהנֵּה ְבנִ י ֲא ֶשׁר
ישׁי וְ ֶאל ָכּל ע ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ֲא ִב ַ
)ַ (11ויּ ֶ
ַפ ִשׁי | וְ אַף ִכּי ַע ָתּה ֶבּן ַהיְ ִמינִ י ַהנִּ חוּ לוֹ
ָצא ִמ ֵמּ ַעי ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
יָ
אוּלי יִ ְר ֶאה יְ הוָה בעוני ] ְבּ ֵעינִ י
אָמר לוֹ יְ הוָהַ (12) :
יק ֵלּל ִכּי ַ
וִ ַ
טוֹבה ַתּ ַחת ִק ְל ָלתוֹ ַהיּוֹם ַהזֶּה(13) :
קרי[ | וְ ֵה ִשׁיב יְ הוָה ִלי ָ
ֻמּתוֹ
ָשׁיו ַבּ ָדּ ֶר ְך | וְ ִשׁ ְמ ִעי ה ֵֹל ְך ְבּ ֵצ ַלע ָה ָהר ְלע ָ
ַאנ ָ
ֵל ְך ָדּוִ ד ו ֲ
ַויּ ֶ
לוֹך וַיְ ַק ֵלּל וַיְ ַס ֵקּל ָבּ ֲא ָבנִ ים ְלע ָ
ֻמּתוֹ וְ ִע ַפּר ֶבּ ָע ָפר:
ָה ְ
ָפשׁ ָשׁם(15) :
ֵפים | וַיִּ נּ ֵ
)ַ (14ו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֲעי ִ
ַא ִחית ֶֹפל
רוּשׁ ָלִם | ו ֲ
אַב ָשׁלוֹם וְ ָכל ָה ָעם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּאוּ יְ ָ
וְ ְ
אַר ִכּי ֵר ֶעה ָדוִ ד ֶאל
חוּשׁי ָה ְ
ַ
ִאתּוֹ (16) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא
אַב ָשׁלֹם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך:
חוּשׁי ֶאל ְ
ֹאמר ַ
אַב ָשׁלוֹם | ַויּ ֶ
ְ
חוּשׁי זֶה ַח ְס ְדּ ָך ֶאת ֵר ֶע ָך | ָל ָמּה לֹא
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ַ
ֹאמר ְ
)ַ (17ויּ ֶ
אַב ָשׁלֹם לֹא ִכּי ֲא ֶשׁר
חוּשׁי ֶאל ְ
ֹאמר ַ
ָה ַל ְכ ָתּ ֶאת ֵר ֶע ָךַ (18) :ויּ ֶ

ָבּ ַחר יְ הוָה וְ ָה ָעם ַהזֶּה וְ ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל | לא ]לוֹ קרי[ ֶא ְהיֶה
וְ ִאתּוֹ ֵא ֵשׁב (19) :וְ ַה ֵשּׁנִ ית ְל ִמי ֲאנִ י ֶא ֱעבֹד ֲהלוֹא ִל ְפנֵי ְבנוֹ |
יך ֵכּן ֶא ְהיֶה ִל ָפנ ָ
אָב ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ַב ְד ִתּי ִל ְפנֵי ִ
ֶיך:
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ֲא ִחית ֶֹפל | ָהבוּ ָל ֶכם ֵע ָצה ַמה
ֹאמר ְ
)ַ (20ויּ ֶ
אַב ָשׁלֹם בּוֹא ֶאל ִפּ ַל ְג ֵשׁי
ֹאמר ֲא ִחית ֶֹפל ֶאל ְ
ֲשׂהַ (21) :ויּ ֶ
ַנּע ֶ
יך ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַ
אָב ָ
ִ
אַשׁ ָתּ
יח ִל ְשׁמוֹר ַה ָבּיִ ת | וְ ָשׁ ַמע ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי נִ ְב ְ
אַב ָשׁלוֹם
יך וְ ָח ְזקוּ יְ ֵדי ָכּל ֲא ֶשׁר ִא ָתּ ְךַ (22) :ויַּטּוּ ְל ְ
אָב ָ
ֶאת ִ
אָביו ְל ֵעינֵי ָכּל
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ִפּ ַל ְג ֵשׁי ִ
ָהא ֶֹהל ַעל ַהגָּג | ַו ָיּבֹא ְ
ָמים ָה ֵהם ַכּ ֲא ֶשׁר
ָעץ ַבּיּ ִ
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל ֲא ֶשׁר י ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (23) :וע ַ
ֲצת
יִ ְשׁאַל ] ִאישׁ קרי ולא כתיב[ ִבּ ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים | ֵכּן ָכּל ע ַ
אַב ָשׁלֹם:
ֲא ִחית ֶֹפל גַּם ְל ָדוִ ד גַּם ְל ְ
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ֹאמר ֲא ִחית ֶֹפל ֶאל ְ
אַב ָשׁלֹם | ֶא ְב ֲח ָרה נָּא ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף
)ַ (1ויּ ֶ
אַח ֵרי ָדוִ ד ַה ָלּיְ ָלה (2) :וְ אָבוֹא ָע ָליו
אָקוּמה וְ ֶא ְר ְדּ ָפה ֲ
ָ
ִאישׁ וְ
ָדיִ ם וְ ַה ֲח ַר ְד ִתּי אֹתוֹ וְ נָס ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ |
וּר ֵפה י ַ
ֵע ְ
וְ הוּא ָיג ַ
יך | ְכּשׁוּב
יבה ָכל ָה ָעם ֵא ֶל ָ
אָשׁ ָ
יתי ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַבדּוֹ (3) :וְ ִ
וְ ִה ֵכּ ִ
אַתּה ְמ ַב ֵקּשׁ ָכּל ָה ָעם יִ ְהיֶה ָשׁלוֹם(4) :
ַהכֹּל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָ
ישׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ְ
וַיִּ ַ
) (5
וּב ֵעינֵי ָכּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַב ָשׁלֹם | ְ
אַר ִכּי | וְ נִ ְשׁ ְמ ָעה ַמה
חוּשׁי ָה ְ
אַב ָשׁלוֹם ְק ָרא נָא גַּם ְל ַ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם
ֹאמר ְ
אַב ָשׁלוֹם ַויּ ֶ
חוּשׁי ֶאל ְ
ְבּ ִפיו גַּם הוּאַ (6) :ו ָיּבֹא ַ
ֲשׂה ֶאת ְדּ ָברוֹ | ִאם
ֵא ָליו ֵלאמֹר ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ִדּ ֶבּר ֲא ִחית ֶֹפל ֲה ַנע ֶ
טוֹבה
אַב ָשׁלוֹם | לֹא ָ
חוּשׁי ֶאל ְ
ַ
ֹאמר
אַתּה ַד ֵבּרַ (7) :ויּ ֶ
אַיִ ן ָ
חוּשׁי
ֹאמר ַ
ָעץ ֲא ִחית ֶֹפל ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאתַ (8) :ויּ ֶ
ָה ֵע ָצה ֲא ֶשׁר י ַ
ֶפשׁ
וּמ ֵרי נ ֶ
ָשׁיו ִכּי ִגבּ ִֹרים ֵה ָמּה ָ
יך וְ ֶאת ֲאנ ָ
אָב ָ
אַתּה י ַ
ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת ִ
ָלין ֶאת
יך ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה וְ לֹא י ִ
אָב ָ
ֵה ָמּה ְכּדֹב ַשׁכּוּל ַבּ ָשּׂ ֶדה | וְ ִ
אַחת ַה ְפּ ָח ִתים אוֹ ְבּ ַ
ֶח ָבּא ְבּ ַ
ָה ָעםִ (9) :הנֵּה ַע ָתּה הוּא נ ְ
אַחד
אָמר
ַה ְמּקוֹמֹת | וְ ָהיָה ִכּנְ פֹל ָבּ ֶהם ַבּ ְתּ ִח ָלּה וְ ָשׁ ַמע ַהשּׁ ֵֹמ ַע וְ ַ
אַב ָשׁלֹם (10) :וְ הוּא גַם ֶבּן ַחיִ ל
אַח ֵרי ְ
ֵפה ָבּ ָעם ֲא ֶשׁר ֲ
ָהיְ ָתה ַמגּ ָ
ֲא ֶשׁר ִלבּוֹ ְכּ ֵלב ָה ְ
אַריֵה ִה ֵמּס יִ ָמּס | ִכּי י ֵֹד ַע ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִגבּוֹר
יך
ֵאָסף ָע ֶל ָ
ָע ְצ ִתּי ֵהאָסֹף י ֵ
וּבנֵי ַחיִ ל ֲא ֶשׁר ִאתּוִֹ (11) :כּי י ַ
יך ְ
אָב ָ
ִ
ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָדּן וְ ַעד ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ַכּחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָיּם ָלרֹב |
אַחד קרי[
וּבאנוּ ֵא ָליו באחת ] ְבּ ַ
ֶיך ה ְֹל ִכים ַבּ ְק ָרבָ (12) :
וּפנ ָ
ָ

ַחנוּ ָע ָליו ַכּ ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ַה ַטּל ַעל
ַה ְמּקוֹמֹת ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ָשׁם וְ נ ְ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ גַּם ֶא ָחד:
וּב ָכל ָה ֲאנ ִ
נוֹתר בּוֹ ְ
ָה ֲא ָד ָמה | וְ לֹא ַ
ֵאָסף וְ ִה ִשּׂיאוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָה ִעיר ַה ִהיא
) (13וְ ִאם ֶאל ִעיר י ֵ
ַחל ַעד ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְמ ָצא ָשׁם גַּם
ֲח ָב ִלים | וְ ָס ַח ְבנוּ אֹתוֹ ַעד ַהנּ ַ
ְצרוֹר:
חוּשׁי
ַ
ֲצת
טוֹבה ע ַ
אַב ָשׁלוֹם וְ ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ֹאמר ְ
)ַ (14ויּ ֶ
ֲצת ֲא ִחיתֹ ֶפל
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל | וַיהוָה ִצוָּה ְל ָה ֵפר ֶאת ע ַ
אַר ִכּי ֵמע ַ
ָה ְ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ָה ָר ָעה:
טּוֹבה ְל ַבעֲבוּר ָה ִביא יְ הוָה ֶאל ְ
ַה ָ
ֹהנִ ים ָכּזֹאת
ָתר ַהכּ ֲ
חוּשׁי ֶאל ָצדוֹק וְ ֶאל ֶא ְבי ָ
ֹאמר ַ
)ַ (15ויּ ֶ
אַב ָשׁלֹם וְ ֵאת ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָכזֹאת
ָעץ ֲא ִחית ֶֹפל ֶאת ְ
וְ ָכזֹאת י ַ
ָע ְצ ִתּי אָנִ י (16) :וְ ַע ָתּה ִשׁ ְלחוּ ְמ ֵה ָרה וְ ַה ִגּידוּ ְל ָדוִ ד
וְ ָכזֹאת י ַ
ֵלאמֹר אַל ָתּ ֶלן ַה ַלּיְ ָלה ְבּ ַע ְרבוֹת ַה ִמּ ְד ָבּר וְ גַם ָעבוֹר ַתּ ֲעבוֹר | ֶפּן
ימ ַעץ
ַא ִח ַ
ָתן ו ֲ
וּל ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (17) :וִ יהוֹנ ָ
ֻלּע ַל ֶמּ ֶל ְך ְ
יְ ב ַ
ידה ָל ֶהם וְ ֵהם ֵי ְלכוּ
ע ְֹמ ִדים ְבּ ֵעין רֹגֵל וְ ָה ְל ָכה ַה ִשּׁ ְפ ָחה וְ ִה ִגּ ָ
יוּכלוּ ְל ֵה ָראוֹת ָלבוֹא ָה ִע ָ
ירה(18) :
וְ ִה ִגּידוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד | ִכּי לֹא ְ
ֵיהם ְמ ֵה ָרה ַו ָיּבֹאוּ
ֵלכוּ ְשׁנ ֶ
אַב ָשׁלֹם | ַויּ ְ
ַער ַו ַיּגֵּד ְל ְ
ַרא א ָֹתם נ ַ
ַויּ ְ
ֵרדוּ ָשׁם(19) :
חוּרים וְ לוֹ ְב ֵאר ַבּ ֲח ֵצרוֹ ַויּ ְ
ֶאל ֵבּית ִאישׁ ְבּ ַב ִ
ַתּ ְפרֹשׂ ֶאת ַה ָמּ ָס ְך ַעל ְפּנֵי ַה ְבּ ֵאר ו ִ
ַתּ ְשׁ ַטח ָע ָליו
ַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ו ִ
וִ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל
נוֹדע ָדּ ָברַ (20) :ו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ְ
ָה ִרפוֹת | וְ לֹא ַ
ָתן ַותֹּא ֶמר ָל ֶהם
ימ ַעץ וִ יהוֹנ ָ
ֹאמרוּ אַיֵּה ֲא ִח ַ
ָה ִא ָשּׁה ַה ַבּיְ ָתה ַויּ ְ
ָשׁבוּ
יכל ַה ָמּיִ ם | וַיְ ַב ְקשׁוּ וְ לֹא ָמ ָצאוּ ַויּ ֻ
ָה ִא ָשּׁה ָע ְברוּ ִמ ַ
ֵלכוּ ַו ַיּ ִגּדוּ
אַח ֵרי ֶל ְכ ָתּם ַו ַיּעֲלוּ ֵמ ַה ְבּ ֵאר ַויּ ְ
רוּשׁ ָלִם (21) :וַיְ ִהי ֲ
יְ ָ
ֹאמרוּ ֶאל ָדּוִ ד קוּמוּ וְ ִע ְברוּ ְמ ֵה ָרה ֶאת ַה ַמּיִ ם ִכּי
ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד | ַויּ ְ
ָקם ָדּוִ ד וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
יכם ֲא ִחית ֶֹפלַ (22) :ויּ ָ
ֲל ֶ
ָעץ ע ֵ
ָכ ָכה י ַ
ֶע ָדּר
אַחד לֹא נ ְ
ַר ֵדּן | ַעד אוֹר ַהבּ ֶֹקר ַעד ַ
ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
ִאתּוֹ ַויּ ַ
ֶע ְשׂ ָתה
ַא ִחית ֶֹפל ָראָה ִכּי לֹא נ ֶ
ַר ֵדּן (23) :ו ֲ
ֲא ֶשׁר לֹא ָע ַבר ֶאת ַהיּ ְ
ֵל ְך ֶאל ֵבּיתוֹ ֶאל ִעירוֹ וַיְ ַצו
ָקם ַויּ ֶ
ַחבֹשׁ ֶאת ַה ֲחמוֹר ַויּ ָ
ֲצתוֹ ַויּ ֲ
עָ
אָביו:
ָמת וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ֶק ֶבר ִ
ֵחנַק | ַויּ ָ
ֶאל ֵבּיתוֹ ַויּ ָ
) (24וְ ָדוִ ד ָבּא
ַר ֵדּן הוּא וְ ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַב ָשׁלֹם ָע ַבר ֶאת ַהיּ ְ
ַמ ֲחנָיְ ָמה | וְ ְ
אַב ָשׁלֹם ַתּ ַחת יוֹאָב ַעל ַה ָצּ ָבא |
ֲמ ָשׂא ָשׂם ְ
ִעמּוֹ (25) :וְ ֶאת ע ָ
וּשׁמוֹ יִ ְת ָרא ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ֲא ֶשׁר ָבּא ֶאל ֲא ִביגַל
ֲמ ָשׂא ֶבן ִאישׁ ְ
ַוע ָ
אַב ָשׁלֹם
ָחשׁ ֲאחוֹת ְצרוּיָה ֵאם יוֹאָב (26) :וַיִּ ַחן יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ְ
ַבּת נ ָ
ָחשׁ
ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד (27) :וַיְ ִהי ְכּבוֹא ָדוִ ד ַמ ֲחנָיְ ָמה | וְ שׁ ִֹבי ֶבן נ ָ
וּב ְר ִז ַלּי ַה ִגּ ְל ָע ִדי
יאל ִמלֹּא ְד ָבר ַ
וּמ ִכיר ֶבּן ַע ִמּ ֵ
ֵמ ַר ַבּת ְבּנֵי ַעמּוֹן ָ

וּשׂע ִֹרים
יוֹצר וְ ִח ִטּים ְ
וּכ ִלי ֵ
ֵמר ְֹג ִליםִ (28) :מ ְשׁ ָכּב וְ ַספּוֹת ְ
וּד ַבשׁ וְ ֶח ְמאָה וְ צֹאן
ֲד ִשׁים וְ ָק ִליְ (29) :
וְ ֶק ַמח וְ ָק ִלי | וּפוֹל ַוע ָ
אָמרוּ
וּשׁפוֹת ָבּ ָקר ִה ִגּישׁוּ ְל ָדוִ ד וְ ָל ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֶל ֱאכוֹל | ִכּי ְ
ְ
ָה ָעם ָר ֵעב וְ ָעיֵף וְ ָצ ֵמא ַבּ ִמּ ְד ָבּר:
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יהם ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים
ֲל ֶ
ָשׂם ע ֵ
) (1וַיִּ ְפקֹד ָדּוִ ד ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | ַויּ ֶ
וְ ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת (2) :וַיְ ַשׁ ַלּח ָדּוִ ד ֶאת ָה ָעם ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ְבּיַד יוֹאָב
ישׁי ֶבּן ְצרוּיָה ֲא ִחי יוֹאָב וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁת ְבּיַד ִא ַתּי
וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ְבּיַד ֲא ִב ַ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ָה ָעם ָיצֹא ֵא ֵצא גַּם ֲאנִ י ִע ָמּ ֶכם:
ַויּ ֶ
ַה ִגּ ִתּי |
ָשׂימוּ ֵא ֵלינוּ ֵלב
)ַ (3ויּ ֶ
ֹאמר ָה ָעם לֹא ֵת ֵצא ִכּי ִאם נֹס נָנוּס לֹא י ִ
ָשׂימוּ ֵא ֵלינוּ ֵלב ִכּי ַע ָתּה ָכמֹנוּ ֲע ָשׂ ָרה
ָמתוּ ֶח ְציֵנוּ לֹא י ִ
וְ ִאם י ֻ
ֲא ָל ִפים | וְ ַע ָתּה טוֹב ִכּי ִת ְהיֶה ָלּנוּ ֵמ ִעיר לעזיר ] ַל ְעזוֹר קרי[:
ֱשׂה |
ֵיכם ֶאע ֶ
יטב ְבּ ֵעינ ֶ
יהם ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר יִ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
)ַ (4ויּ ֶ
ָצאוּ ְל ֵמאוֹת וְ ַל ֲא ָל ִפים:
ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל יַד ַה ַשּׁ ַער וְ ָכל ָה ָעם י ְ
) (5וַיְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת יוֹאָב וְ ֶאת ֲא ִב ַ
ישׁי וְ ֶאת ִא ַתּי ֵלאמֹר ְלאַט
אַב ָשׁלוֹם | וְ ָכל ָה ָעם ָשׁ ְמעוּ ְבּ ַצוֹּת ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָכּל
ַער ְל ְ
ִלי ַלנּ ַ
ֵצא ָה ָעם ַה ָשּׂ ֶדה ִל ְק ַראת
אַב ָשׁלוֹםַ (6) :ויּ ֵ
ַה ָשּׂ ִרים ַעל ְדּ ַבר ְ
ַער ֶא ְפ ָריִ ם (7) :וַיִּ נּ ְָגפוּ ָשׁם ַעם
ַתּ ִהי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּי ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ְ
דוֹלה ַבּיּוֹם ַההוּא
ֵפה ְג ָ
ַתּ ִהי ָשׁם ַה ַמּגּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ַע ְב ֵדי ָדוִ ד | ו ְ
ַתּ ִהי ָשׁם ַה ִמּ ְל ָח ָמה נפצית ] ָנפ ֶֹצת קרי[ ַעל
אָלף (8) :ו ְ
ֶע ְשׂ ִרים ֶ
אָכ ָלה ַה ֶח ֶרב
ַער ֶל ֱאכֹל ָבּ ָעם ֵמ ֲא ֶשׁר ְ
ֶרב ַהיּ ַ
אָרץ | ַויּ ֶ
ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
אַב ָשׁלוֹם
אַב ָשׁלוֹם ִל ְפנֵי ַע ְב ֵדי ָדוִ ד | וְ ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא (9) :וַיִּ ָקּ ֵרא ְ
ֶחזַק
שׂוֹב ְך ָה ֵא ָלה ַה ְגּדוֹ ָלה ַויּ ֱ
ר ֵֹכב ַעל ַה ֶפּ ֶרד ַו ָיּבֹא ַה ֶפּ ֶרד ַתּ ַחת ֶ
אָרץ וְ ַה ֶפּ ֶרד ֲא ֶשׁר
וּבין ָה ֶ
ֻתּן ֵבּין ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵ
רֹאשׁוֹ ָב ֵא ָלה ַויּ ַ
ַרא ִאישׁ ֶא ָחד ַו ַיּגֵּד ְליוֹאָב | ַויּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּה
ַתּ ְח ָתּיו ָע ָברַ (10) :ויּ ְ
ֹאמר יוֹאָב ָל ִאישׁ
אַב ָשׁלֹם ָתּלוּי ָבּ ֵא ָלהַ (11) :ויּ ֶ
יתי ֶאת ְ
ָר ִא ִ
אָר ָצה | וְ ָע ַלי
דּוּע לֹא ִה ִכּיתוֹ ָשׁם ְ
וּמ ַ
ית ַ
ַה ַמּ ִגּיד לוֹ וְ ִהנֵּה ָר ִא ָ
ֹאמר ָה ִאישׁ ֶאל
ֲשׂ ָרה ֶכ ֶסף ו ֲ
ָל ֶתת ְל ָך ע ָ
ַחג ָֹרה ֶא ָחתַ (12) :ויּ ֶ
יוֹאָב ולא ]וְ לוּא קרי[ אָנ ִֹכי שׁ ֵֹקל ַעל ַכּ ַפּי ֶא ֶלף ֶכּ ֶסף לֹא ֶא ְשׁ ַלח
אָזנֵינוּ ִצוָּה ַה ֶמּ ֶל ְך א ְֹת ָך וְ ֶאת ֲא ִבי ַשׁי
ָדי ֶאל ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך | ִכּי ְב ְ
יִ
ַער ְבּ ְ
וְ ֶאת ִא ַתּי ֵלאמֹר ִשׁ ְמרוּ ִמי ַבּנּ ַ
יתי
אַב ָשׁלוֹם (13) :אוֹ ָע ִשׂ ִ
ַפ ִשׁי קרי[ ֶשׁ ֶקר וְ ָכל ָדּ ָבר לֹא יִ ָכּ ֵחד ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך |
בנפשׁו ] ְבנ ְ

ֶיך |
ילה ְל ָפנ ָ
ֹאמר יוֹאָב לֹא ֵכן א ִֹח ָ
ַצּב ִמ ֶנּגֶדַ (14) :ויּ ֶ
אַתּה ִתּ ְתי ֵ
וְ ָ
עוֹדנּוּ ַחי
אַב ָשׁלוֹם ֶ
וַיִּ ַקּח ְשׁל ָֹשׁה ְשׁ ָב ִטים ְבּ ַכפּוֹ וַיִּ ְת ָק ֵעם ְבּ ֵלב ְ
ְבּ ֵלב ָה ֵא ָלהַ (15) :ו ָיּסֹבּוּ ע ָ
ֲשׂ ָרה נְ ָע ִרים נ ְֹשׂ ֵאי ְכּ ֵלי יוֹאָב | ַויַּכּוּ
ָשׁב ָה ָעם
יתהוּ (16) :וַיִּ ְת ַקע יוֹאָב ַבּשּׁ ָֹפר ַויּ ָ
אַב ָשׁלוֹם וַיְ ִמ ֻ
ֶאת ְ
אַח ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ָח ַשׂ ְך יוֹאָב ֶאת ָה ָעם (17) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת
ִמ ְרדֹף ֲ
ַשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ַביּ ַ
אַב ָשׁלוֹם ַויּ ְ
ַצּבוּ ָע ָליו ַגּל
ַער ֶאל ַה ַפּ ַחת ַהגָּדוֹל ַויּ ִ
ְ
ֲא ָבנִ ים גָּדוֹל ְמאֹד | וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל נָסוּ ִאישׁ לאהלו ] ְלא ָֹה ָליו
ַצּב לוֹ בחיו ] ְב ַחיָּיו קרי[ ֶאת
אַב ָשׁלֹם ָל ַקח ַויּ ֶ
) (18וְ ְ
קרי[:
אָמר ֵאין ִלי ֵבן ַבּעֲבוּר ַה ְז ִכּיר
ַמ ֶצּ ֶבת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶמק ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי ַ
אַב ָשׁלֹם ַעד ַהיּוֹם
ְשׁ ִמי | וַיִּ ְק ָרא ַל ַמּ ֶצּ ֶבת ַעל ְשׁמוֹ וַיִּ ָקּ ֵרא ָלהּ יַד ְ
ַא ַב ְשּׂ ָרה
ַא ִח ַ
) (19ו ֲ
אָרוּצה נָּא ו ֲ
ָ
אָמר
ימ ַעץ ֶבּן ָצדוֹק ַ
ַהזֶּה:
ֹאמר לוֹ יוֹאָב
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך | ִכּי ְשׁ ָפטוֹ יְ הוָה ִמיַּד אֹיְ ָביוַ (20) :ויּ ֶ
אַחר | וְ ַהיּוֹם
וּב ַשּׂ ְר ָתּ ְבּיוֹם ֵ
אַתּה ַהיּוֹם ַהזֶּה ִ
לֹא ִאישׁ ְבּשׂ ָֹרה ָ
ַהזֶּה לֹא ְת ַב ֵשּׂר ִכּי ַעל ] ֵכּן קרי ולא כתיב[ ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך ֵמת(21) :
יתה | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ
כּוּשׁי ֵל ְך ַהגֵּד ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ָר ִא ָ
ֹאמר יוֹאָב ַל ִ
ַויּ ֶ
ֹאמר
ימ ַעץ ֶבּן ָצדוֹק ַויּ ֶ
כוּשׁי ְליוֹאָב ַו ָיּרֹץַ (22) :ויּ ֶֹסף עוֹד ֲא ִח ַ
ִ
אַח ֵרי ַה ִ
ֻצה נָּא גַם אָנִ י ֲ
ֹאמר
כּוּשׁי | ַויּ ֶ
יהי ָמה אָר ָ
ֶאל יוֹאָב וִ ִ
שׂוֹרה מ ֵֹצאת(23) :
וּל ָכה ֵאין ְבּ ָ
אַתּה ָרץ ְבּנִ י ְ
יוֹאָב ָל ָמּה זֶּה ָ
ָרץ ֲא ִחי ַמ ַעץ ֶדּ ֶר ְך ַה ִכּ ָכּר
ֹאמר לוֹ רוּץ | ַויּ ָ
יהי ָמה אָרוּץ ַויּ ֶ
וִ ִ
ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ַה ִ
ֵל ְך
יוֹשׁב ֵבּין ְשׁנֵי ַה ְשּׁ ָע ִרים | ַויּ ֶ
כּוּשׁי (24) :וְ ָדוִ ד ֵ
חוֹמה וַיִּ ָשּׂא ֶאת ֵעינָיו ַו ַיּ ְרא וְ ִהנֵּה
ַהצּ ֶֹפה ֶאל גַּג ַה ַשּׁ ַער ֶאל ַה ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
ִאישׁ ָרץ ְל ַבדּוֹ (25) :וַיִּ ְק ָרא ַהצּ ֶֹפה ַו ַיּגֵּד ַל ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
ַרא ַהצּ ֶֹפה
לוֹך וְ ָק ֵרבַ (26) :ויּ ְ
ֵל ְך ָה ְ
שׂוֹרה ְבּ ִפיו | ַויּ ֶ
ִאם ְל ַבדּוֹ ְבּ ָ
ֹאמר ִהנֵּה ִאישׁ ָרץ
אַחר ָרץ וַיִּ ְק ָרא ַהצּ ֶֹפה ֶאל ַהשּׁ ֵֹער ַויּ ֶ
ִאישׁ ֵ
ֹאמר ַהצּ ֶֹפה ֲאנִ י
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך גַּם זֶה ְמ ַב ֵשּׂרַ (27) :ויּ ֶ
ְל ַבדּוֹ | ַויּ ֶ
ֹאמר
ימ ַעץ ֶבּן ָצדוֹק | ַויּ ֶ
ֻצת ֲא ִח ַ
רוּצת ָה ִראשׁוֹן ִכּ ְמר ַ
ר ֶֹאה ֶאת ְמ ַ
טוֹבה יָבוֹא (28) :וַיִּ ְק ָרא
שׂוֹרה ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִאישׁ טוֹב זֶה וְ ֶאל ְבּ ָ
אַפּיו
ֹאמר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁלוֹם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ְל ָ
ימ ַעץ ַויּ ֶ
ֲא ִח ַ
ָשׁים
יך ֲא ֶשׁר ִסגַּר ֶאת ָה ֲאנ ִ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר ָבּ ְ
אָר ָצה | ַויּ ֶ
ְ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁלוֹם
ָדם ַבּאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךַ (29) :ויּ ֶ
ָשׂאוּ ֶאת י ָ
ֲא ֶשׁר נ ְ
יתי ֶה ָהמוֹן ַהגָּדוֹל
ימ ַעץ ָר ִא ִ
ֹאמר ֲא ִח ַ
אַב ָשׁלוֹם | ַויּ ֶ
ַער ְל ְ
ַלנּ ַ
ָד ְע ִתּי ָמה(30) :
ִל ְשׁל ַֹח ֶאת ֶע ֶבד ַה ֶמּ ֶל ְך יוֹאָב וְ ֶאת ַע ְב ֶדּ ָך וְ לֹא י ַ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך סֹב ִה ְתי ֵ
ַויּ ֶ
ַצּב כֹּה | וַיִּ סֹּב ַו ַיּ ֲעמֹד (31) :וְ ִהנֵּה
כּוּשׁי יִ ְת ַבּ ֵשּׂר ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי ְשׁ ָפ ְט ָך
ֹאמר ַה ִ
כּוּשׁי ָבּא | ַויּ ֶ
ַה ִ

ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
יךַ (32) :ויּ ֶ
יְ הוָה ַהיּוֹם ִמיַּד ָכּל ַה ָקּ ִמים ָע ֶל ָ
ַער
כּוּשׁי יִ ְהיוּ ַכנּ ַ
ֹאמר ַה ִ
אַב ָשׁלוֹם | ַויּ ֶ
ַער ְל ְ
כּוּשׁי ֲה ָשׁלוֹם ַלנּ ַ
ַה ִ
אֹיְ ֵבי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך וְ כֹל ֲא ֶשׁר ָקמוּ ָע ֶל ָ
יך ְל ָר ָעה:
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אָמר ְבּ ֶל ְכתּוֹ
ֵב ְךּ | וְ כֹה ַ
ֲליַּת ַה ַשּׁ ַער ַויּ ְ
ַעל ַעל ע ִ
) (1וַיִּ ְרגַּז ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
יך
מוּתי ֲאנִ י ַת ְח ֶתּ ָ
ִ
אַב ָשׁלוֹם ִמי יִ ֵתּן
אַב ָשׁלוֹם ְבּנִ י ְבנִ י ְ
ְבּנִ י ְ
ְ
אַבּל
אַב ָשׁלוֹם ְבּנִ י ְבנִ יַ (2) :ויֻּגַּד ְליוֹאָב | ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך בּ ֶֹכה וַיִּ ְת ֵ
ַתּ ִהי ַה ְתּ ֻשׁ ָעה ַבּיּוֹם ַההוּא ְל ֵא ֶבל ְל ָכל ָה ָעם |
אַב ָשׁלֹם (3) :ו ְ
ַעל ְ
ֱצב ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ְבּנוֹ(4) :
ִכּי ָשׁ ַמע ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ֶנע ַ
וַיִּ ְת ַגּנֵּב ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ָלבוֹא ָה ִעיר | ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְת ַגּנֵּב ָה ָעם
נוּסם ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה (5) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָלאַט ֶאת ָפּנָיו וַיִּ ְז ַעק
ַהנִּ ְכ ָל ִמים ְבּ ָ
אַב ָשׁלוֹם ְ
) (6
אַב ָשׁלוֹם ְבּנִ י ְבנִ י:
ַה ֶמּ ֶל ְך קוֹל גָּדוֹל | ְבּנִ י ְ
ֹאמר ה ַֹב ְשׁ ָתּ ַהיּוֹם ֶאת ְפּנֵי ָכל
ַו ָיּבֹא יוֹאָב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ָבּיִ ת | ַויּ ֶ
יך
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
ֶפשׁ ָבּנ ָ
ַפ ְשׁ ָך ַהיּוֹם וְ ֵאת נ ֶ
יך ַה ְמ ַמ ְלּ ִטים ֶאת נ ְ
ֲב ֶד ָ
עָ
ֶפשׁ נ ֶ
וְ נ ֶ
יך וְ ִל ְשׂנֹא ֶאת
אַה ָבה ֶאת שֹׂנְ ֶא ָ
יךְ (7) :ל ֲ
ֶפשׁ ִפּ ַל ְג ֶשׁ ָ
ָשׁי ָך וְ נ ֶ
ֲב ִדים ִכּי ָי ַד ְע ִתּי
ַד ָתּ ַהיּוֹם ִכּי ֵאין ְל ָך ָשׂ ִרים ַוע ָ
יך | ִכּי ִהגּ ְ
א ֲֹה ֶב ָ
ֻלּנוּ ַהיּוֹם ֵמ ִתים ִכּי אָז
אַב ָשׁלוֹם ַחי וְ כ ָ
ַהיּוֹם ִכּי לא ]לוּ קרי[ ְ
יך | ִכּי
ֲב ֶד ָ
ֶיך (8) :וְ ַע ָתּה קוּם ֵצא וְ ַד ֵבּר ַעל ֵלב ע ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינ ָ
יָ
ָלין ִאישׁ ִא ְתּ ָך ַה ַלּיְ ָלה
יוֹצא ִאם י ִ
ַביהוָה נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ִכּי ֵאינְ ָך ֵ
ֻר ָ
יך ִמנְּ ע ֶ
יך ַעד ָע ָתּה:
וְ ָר ָעה ְל ָך זֹאת ִמ ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָבּאָה ָע ֶל ָ
וּל ָכל ָה ָעם ִה ִגּידוּ ֵלאמֹר
ֵשׁב ַבּ ָשּׁ ַער | ְ
ָקם ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
)ַ (9ויּ ָ
יוֹשׁב ַבּ ַשּׁ ַער ַו ָיּבֹא ָכל ָה ָעם ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָנס
ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו (10) :וַיְ ִהי ָכל ָה ָעם נָדוֹן ְבּ ָכל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ילנוּ ִמ ַכּף אֹיְ ֵבינוּ וְ הוּא ִמ ְלּ ָטנוּ ִמ ַכּף
ֵלאמֹר | ַה ֶמּ ֶל ְך ִה ִצּ ָ
אַב ָשׁלוֹם
אַב ָשׁלוֹם (11) :וְ ְ
אָרץ ֵמ ַעל ְ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַע ָתּה ָבּ ַרח ִמן ָה ֶ
אַתּם ַמ ֲח ִר ִשׁים
ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְחנוּ ָע ֵלינוּ ֵמת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | וְ ַע ָתּה ָל ָמה ֶ
ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך (12) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ָשׁ ַלח ֶאל ָצדוֹק וְ ֶאל
הוּדה ֵלאמֹר ָל ָמּה
ֹהנִ ים ֵלאמֹר ַדּ ְבּרוּ ֶאל ִז ְקנֵי יְ ָ
ָתר ַהכּ ֲ
ֶא ְבי ָ
וּד ַבר ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַחרֹנִ ים ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ֵבּיתוֹ | ְ
ִת ְהיוּ ֲ
אַתּם |
וּב ָשׂ ִרי ֶ
אַתּם ַע ְצ ִמי ְ
אַחי ֶ
ָבּא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ֵבּיתוַֹ (13) :
ֲמ ָשׂא תּ ְֹמרוּ
אַחרֹנִ ים ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך (14) :וְ ַלע ָ
וְ ָל ָמּה ִת ְהיוּ ֲ
אָתּה | כֹּה ַיע ֶ
יוֹסיף
ֲשׂה ִלּי ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
וּב ָשׂ ִרי ָ
ֲהלוֹא ַע ְצ ִמי ְ

ָמים ַתּ ַחת יוֹאָבַ (15) :ויַּט
ִאם לֹא ַשׂר ָצ ָבא ִתּ ְהיֶה ְל ָפנַי ָכּל ַהיּ ִ
הוּדה ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד | וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך שׁוּב
ֶאת ְל ַבב ָכּל ִאישׁ יְ ָ
ָשׁב ַה ֶמּ ֶל ְך ַו ָיּבֹא ַעד ַהיּ ְ
ֲב ֶד ָ
אַתּה וְ ָכל ע ָ
ָ
יהוּדה
ַר ֵדּן | וִ ָ
יךַ (16) :ויּ ָ
ֲביר ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ָלה ָל ֶל ֶכת ִל ְק ַראת ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַהע ִ
ָבּא ַה ִגּ ְלגּ ָ
ֵרא ֶבּן ַהיְ ִמינִ י ֲא ֶשׁר ִמ ַבּ ִ
ַר ֵדּן (17) :וַיְ ַמ ֵהר ִשׁ ְמ ִעי ֶבן גּ ָ
ַהיּ ְ
חוּרים |
הוּדה ִל ְק ַראת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד (18) :וְ ֶא ֶלף ִאישׁ
ֵרד ִעם ִאישׁ יְ ָ
ַויּ ֶ
ַח ֵמ ֶשׁת ָע ָשׂר ָבּנָיו
ַער ֵבּית ָשׁאוּל ו ֲ
יבא נ ַ
ָמן וְ ִצ ָ
ִעמּוֹ ִמ ִבּנְ י ִ
ַר ֵדּן ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (19) :וְ ָע ְב ָרה
ֲב ָדיו ִאתּוֹ | וְ ָצ ְלחוּ ַהיּ ְ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ע ָ
ֲביר ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַלעֲשׂוֹת ַהטּוֹב בעינו ] ְבּ ֵעינָיו
ֲב ָרה ַלע ִ
ָהע ָ
ַר ֵדּן(20) :
ָפל ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ָע ְברוֹ ַבּיּ ְ
ֵרא נ ַ
קרי[ | וְ ִשׁ ְמ ִעי ֶבן גּ ָ
ַח ָשׁב ִלי ֲאדֹנִ י ָעוֹן וְ אַל ִתּ ְזכֹּר ֵאת ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ֲ
ַויּ ֶ
ירוּשׁ ָלִם | ָלשׂוּם
ָצא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ָ
ֶה ֱעוָה ַע ְב ְדּ ָך ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר י ָ
ָדע ַע ְב ְדּ ָך ִכּי ֲאנִ י ָח ָט ִ
אתי | וְ ִהנֵּה
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִלבּוִֹ (21) :כּי י ַ
יוֹסף ָל ֶר ֶדת ִל ְק ַראת ֲאדֹנִ י
אתי ַהיּוֹם ִראשׁוֹן ְל ָכל ֵבּית ֵ
ָב ִ
ֹאמר ֲה ַת ַחת זֹאת לֹא
ישׁי ֶבּן ְצרוּיָה ַויּ ֶ
ַען ֲא ִב ַ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (22) :ויּ ַ
ֹאמר ָדּוִ ד
יח יְ הוָהַ (23) :ויּ ֶ
יוּמת ִשׁ ְמ ִעי | ִכּי ִק ֵלּל ֶאת ְמ ִשׁ ַ
ַ
יוּמת
ַמה ִלּי וְ ָל ֶכם ְבּנֵי ְצרוּיָה ִכּי ִת ְהיוּ ִלי ַהיּוֹם ְל ָשׂ ָטן | ַהיּוֹם ַ
ִאישׁ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֲהלוֹא י ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ַהיּוֹם ֲאנִ י ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִשׁ ְמ ִעי לֹא ָתמוּת | וַיִּ ָשּׁ ַבע לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך:
)ַ (24ויּ ֶ
ָרד ִל ְק ַראת ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ לֹא ָע ָשׂה
וּמ ִפב ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל י ַ
)ְ (25
ָדיו לֹא ִכ ֵבּס ְל ִמן ַהיּוֹם ֶל ֶכת
ַר ְג ָליו וְ לֹא ָע ָשׂה ְשׂ ָפמוֹ וְ ֶאת ְבּג ָ
רוּשׁ ַלִם
ַה ֶמּ ֶל ְך ַעד ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָבּא ְב ָשׁלוֹם (26) :וַיְ ִהי ִכּי ָבא יְ ָ
ִל ְק ַראת ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ָמּה לֹא ָה ַל ְכ ָתּ ִע ִמּי
אָמר
ֹאמר ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ַע ְב ִדּי ִר ָמּנִ י | ִכּי ַ
ְמ ִפיב ֶֹשׁתַ (27) :ויּ ַ
יה וְ ֵא ֵל ְך ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי
ַע ְב ְדּ ָך ֶא ְח ְבּ ָשׁה ִלּי ַה ֲחמוֹר וְ ֶא ְר ַכּב ָע ֶל ָ
ִפ ֵסּ ַח ַע ְב ֶדּ ָך (28) :וַיְ ַרגֵּל ְבּ ַע ְב ְדּ ָך ֶאל ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך | וַאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך
ֶיךִ (29) :כּי לֹא ָהיָה ָכּל
ֲשׂה ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
אַך ָה ֱאל ִֹהים ַוע ֵ
ְכּ ַמ ְל ְ
ֵבּית ִ
ַתּ ֶשׁת ֶאת ַע ְב ְדּ ָך
אָבי ִכּי ִאם אַנְ ֵשׁי ָמוֶת ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ו ָ
וּמה יֶּשׁ ִלי עוֹד ְצ ָד ָקה וְ ִל ְזעֹק עוֹד ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך:
ֶך | ַ
ְבּא ְֹכ ֵלי ֻשׁ ְל ָחנ ָ
יך | ַ
אַתּה
אָמ ְר ִתּי ָ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ָמּה ְתּ ַד ֵבּר עוֹד ְדּ ָב ֶר ָ
)ַ (30ויּ ֶ
ֹאמר ְמ ִפיב ֶֹשׁת ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
יבא ַתּ ְח ְלקוּ ֶאת ַה ָשּׂ ֶדהַ (31) :ויּ ֶ
וְ ִצ ָ
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָבּא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ָשׁלוֹם ֶאל
גַּם ֶאת ַהכֹּל יִ ָקּח | ֲ
וּב ְר ִז ַלּי ַה ִגּ ְל ָע ִדי י ַ
ֵבּיתוֹ:
ָרד ֵמר ְֹג ִלים | ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת
)ַ (32
וּב ְר ִז ַלּי
ַר ֵדּן קרי[ַ (33) :
ַר ֵדּן ְל ַשׁ ְלּחוֹ ֶאת בירדן ] ַהיּ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַהיּ ְ

יבתוֹ
ָקן ְמאֹד ֶבּן ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה | וְ הוּא ִכ ְל ַכּל ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְב ִשׁ ָ
זֵ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
ְב ַמ ֲחנַיִ ם ִכּי ִאישׁ גָּדוֹל הוּא ְמאֹדַ (34) :ויּ ֶ
אַתּה ֲעבֹר ִא ִתּי וְ ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי א ְֹת ָך ִע ָמּ ִדי ִבּ ָ
ירוּשׁ ָלִם(35) :
ַבּ ְר ִז ָלּי | ָ
ֱלה ֶאת
אמר ַבּ ְר ִז ַלּי ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ַכּ ָמּה יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיַּי ִכּי ֶאע ֶ
ַויֹּ ֶ
רוּשׁ ָלִםֶ (36) :בּן ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה אָנ ִֹכי ַהיּוֹם ַה ֵא ַדע ֵבּין
ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ָ
טוֹב ְל ָרע ִאם יִ ְט ַעם ַע ְב ְדּ ָך ֶאת ֲא ֶשׁר א ַֹכל וְ ֶאת ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ֶתּה
ִאם ֶא ְשׁ ַמע עוֹד ְבּקוֹל ָשׁ ִרים וְ ָשׁרוֹת | וְ ָל ָמּה יִ ְהיֶה ַע ְב ְדּ ָך עוֹד
ַר ֵדּן
ְל ַמ ָשּׂא ֶאל ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךִ (37) :כּ ְמ ַעט ַי ֲעבֹר ַע ְב ְדּ ָך ֶאת ַהיּ ְ
ָשׁב נָא
מוּלה ַהזֹּאת (38) :י ָ
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ָל ָמּה יִ ְג ְמ ֵלנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ְגּ ָ
אָבי וְ ִא ִמּי | וְ ִהנֵּה ַע ְב ְדּ ָך ִכ ְמ ָהם
ירי ִעם ֶק ֶבר ִ
אָמת ְבּ ִע ִ
ַע ְב ְדּ ָך וְ ֻ
ֶיך:
ֲשׂה לוֹ ֵאת ֲא ֶשׁר טוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ַי ֲעבֹר ִעם ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ַוע ֵ
ֱשׂה לּוֹ ֶאת
ַאנִ י ֶאע ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ִא ִתּי ַי ֲעבֹר ִכּ ְמ ָהם ו ֲ
)ַ (39ויּ ֶ
ֶיך | וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְב ַחר ָע ַלי ֶאע ֶ
ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֱשׂה ָלּ ְךַ (40) :ו ַיּ ֲעבֹר
ַר ֵדּן וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָע ָבר | וַיִּ ַשּׁק ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַב ְר ִז ַלּי
ָכּל ָה ָעם ֶאת ַהיּ ְ
ָלה וְ ִכ ְמ ָהן
ָשׁב ִל ְמקֹמוַֹ (41) :ו ַיּ ֲעבֹר ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ִגּ ְלגּ ָ
ֲכהוּ ַויּ ָ
וַיְ ָבר ֵ
ֱבירוּ קרי[ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
הוּדה ויעברו ] ֶהע ִ
ָע ַבר ִעמּוֹ | וְ ָכל ַעם יְ ָ
וְ גַם ֲח ִצי ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל (42) :וְ ִהנֵּה ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ִאים ֶאל
ָבוּך ֵ
דּוּע ְגּנ ָ
ֹאמרוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַמ ַ
וּדה
אַחינוּ ִאישׁ יְ ה ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ְ
ַר ֵדּן וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ָדוִ ד ִעמּוֹ:
ֲברוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ֵבּיתוֹ ֶאת ַהיּ ְ
ַו ַיּע ִ
הוּדה ַעל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ָקרוֹב
)ַ (43ו ַיּ ַען ָכּל ִאישׁ יְ ָ
אָכ ְלנוּ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ַלי וְ ָל ָמּה זֶּה ָח ָרה ְל ָך ַעל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ֶהאָכוֹל ַ
ַען ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך ִאם נִ ֵשּׂאת נִ ָשּׂא ָלנוַּ (44) :ויּ ַ
ֹאמר ֶע ֶשׂר יָדוֹת ִלי ַב ֶמּ ֶל ְך וְ גַם ְבּ ָדוִ ד ֲאנִ י ִמ ְמּ ָך
הוּדה ַויּ ֶ
ִאישׁ יְ ָ
דּוּע ֱה ִקלּ ַֹתנִ י וְ לֹא ָהיָה ְד ָב ִרי ִראשׁוֹן ִלי ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַמ ְל ִכּי |
וּמ ַ
ַ
הוּדה ִמ ְדּ ַבר ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וַיִּ ֶקשׁ ְדּ ַבר ִאישׁ יְ ָ
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וּשׁמוֹ ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי ִאישׁ יְ ִמינִ י |
ַעל ְ
) (1וְ ָשׁם נִ ְק ָרא ִאישׁ ְבּ ִליּ ַ
ַח ָלה ָלנוּ ְבּ ֶבן
ֹאמר ֵאין ָלנוּ ֵח ֶלק ְבּ ָדוִ ד וְ לֹא נ ֲ
וַיִּ ְת ַקע ַבּשּׁ ָֹפר ַויּ ֶ
ַעל ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמאַ ֲח ֵרי
יִ ַשׁי ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (2) :ויּ ַ
הוּדה ָדּ ְבקוּ ְב ַמ ְל ָכּם ִמן
אַח ֵרי ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי | וְ ִאישׁ יְ ָ
ָדוִ ד ֲ
רוּשׁ ַלִם וַיִּ ַקּח
רוּשׁ ָלִםַ (3) :ו ָיּבֹא ָדוִ ד ֶאל ֵבּיתוֹ יְ ָ
ַר ֵדּן וְ ַעד יְ ָ
ַהיּ ְ
יח ִל ְשׁמֹר ַה ַבּיִ ת
ָשׁים ִפּ ַל ְג ִשׁים ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ֶע ֶשׂר נ ִ

ַתּ ְהיֶינָה
יהם לֹא ָבא | ו ִ
ַא ֵל ֶ
וַיִּ ְתּנֵם ֵבּית ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת וַיְ ַכ ְל ְכּ ֵלם ו ֲ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
אַל ְמנוּת ַחיּוּתַ (4) :ויּ ֶ
ְצרֻרוֹת ַעד יוֹם ֻמ ָתן ְ
הוּדה ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ֲמ ָשׂא ַה ְז ֶעק ִלי ֶאת ִאישׁ יְ ָ
עָ
אַתּה פֹּה
ָמים | וְ ָ
ַיּוֹחר קרי[
הוּדה | וייחר ]ו ֶ
ֲמ ָשׂא ְל ַה ְז ִעיק ֶאת יְ ָ
ֵל ְך ע ָ
ֲעמֹדַ (5) :ויּ ֶ
ישׁי ַע ָתּה
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ֲא ִב ַ
)ַ (6ויּ ֶ
מּוֹעד ֲא ֶשׁר יְ ָעדוֹ:
ִמן ַה ֵ
ֵרע ָלנוּ ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי ִמן ְ
אַתּה ַקח ֶאת ַע ְב ֵדי
אַב ָשׁלוֹם | ָ
יַ
אַח ָריו ֶפּן ָמ ָצא לוֹ ָע ִרים ְבּצֻרוֹת וְ ִה ִצּיל ֵעינֵנוּ:
וּרדֹף ֲ
ֶיך ְ
ֲאדֹנ ָ
אַח ָריו אַנְ ֵשׁי יוֹאָב וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּ ֵל ִתי וְ ָכל ַה ִגּבּ ִֹרים |
ֵצאוּ ֲ
)ַ (7ויּ ְ
אַח ֵרי ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִריֵ (8) :הם ִעם
ירוּשׁ ַלִם ִל ְרדֹּף ֲ
ֵצאוּ ִמ ָ
ַויּ ְ
ֵיהם | וְ יוֹאָב ָחגוּר
ֲמ ָשׂא ָבּא ִל ְפנ ֶ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ְבּ ִג ְבעוֹן ַוע ָ
ָה ֶא ֶבן ַה ְגּ ָ
ֻמּ ֶדת ַעל ָמ ְתנָיו
ִמדּוֹ ְלבֻשׁוֹ ועלו ]וְ ָע ָליו קרי[ ֲחגוֹר ֶח ֶרב ְמצ ֶ
ָצא ו ִ
ֲמ ָשׂא ֲה ָשׁלוֹם
ֹאמר יוֹאָב ַלע ָ
ַתּפֹּלַ (9) :ויּ ֶ
ְבּ ַת ְע ָרהּ וְ הוּא י ָ
ֲמ ָשׂא ִלנְ ָשׁק לוֹ(10) :
אָחי | ַותּ ֶֹחז יַד יְ ִמין יוֹאָב ִבּ ְז ַקן ע ָ
אַתּה ִ
ָ
ַכּהוּ ָבהּ ֶאל ַהח ֶֹמשׁ
ֲמ ָשׂא לֹא נִ ְשׁ ַמר ַבּ ֶח ֶרב ֲא ֶשׁר ְבּיַד יוֹאָב ַויּ ֵ
ַוע ָ
ישׁי
ַא ִב ַ
וֲ
וְ יוֹאָב
אַר ָצה וְ לֹא ָשׁנָה לוֹ ַו ָיּמֹת |
ַויִּ ְשׁפּ ְֹך ֵמ ָעיו ְ
ֲרי
אַח ֵרי ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי (11) :וְ ִאישׁ ָע ַמד ָע ָליו ִמ ַנּע ֵ
אָחיו ָר ַדף ֲ
ִ
וּמי ֲא ֶשׁר ְל ָדוִ ד אַ ֲח ֵרי
ֹאמר ִמי ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְבּיוֹאָב ִ
יוֹאָב | ַויּ ֶ
ַרא ָה ִאישׁ
תוֹך ַה ְמּ ִס ָלּה | ַויּ ְ
ֲמ ָשׂא ִמ ְתגּ ֵֹלל ַבּ ָדּם ְבּ ְ
יוֹאָבַ (12) :וע ָ
ַשׁ ֵל ְך
ֲמ ָשׂא ִמן ַה ְמ ִס ָלּה ַה ָשּׂ ֶדה ַויּ ְ
ַסּב ֶאת ע ָ
ִכּי ָע ַמד ָכּל ָה ָעם ַויּ ֵ
ָע ָליו ֶבּגֶד ַכּ ֲא ֶשׁר ָראָה ָכּל ַה ָבּא ָע ָליו וְ ָע ָמדַ (13) :כּ ֲא ֶשׁר הֹגָה
אַח ֵרי ֶשׁ ַבע ֶבּן
אַח ֵרי יוֹאָב ִל ְרדֹּף ֲ
ִמן ַה ְמ ִס ָלּה | ָע ַבר ָכּל ִאישׁ ֲ
ֲכה וְ ָכל
וּבית ַמע ָ
אָב ָלה ֵ
ִבּ ְכ ִריַ (14) :ו ַיּ ֲעבֹר ְבּ ָכל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
אַח ָריו(15) :
ַה ֵבּ ִרים | ויקלהו ]וַיִּ ָקּ ֲהלוּ קרי[ ַו ָיּבֹאוּ אַף ֲ
ֲכה ַויִּ ְשׁ ְפּכוּ ס ְֹל ָלה ֶאל
אָב ָלה ֵבּית ַה ַמּע ָ
ַו ָיּבֹאוּ ַו ָיּצֻרוּ ָע ָליו ְבּ ֵ
יתם ְל ַה ִפּיל
ַתּ ֲעמֹד ַבּ ֵחל | וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֶאת יוֹאָב ַמ ְשׁ ִח ִ
ָה ִעיר ו ַ
ַתּ ְק ָרא ִא ָשּׁה ֲח ָכ ָמה ִמן ָה ִעיר | ִשׁ ְמעוּ ִשׁ ְמעוּ
חוֹמה (16) :ו ִ
ַה ָ
יך (17) :וַיִּ ְק ַרב
ַא ַד ְבּ ָרה ֵא ֶל ָ
ִא ְמרוּ נָא ֶאל יוֹאָב ְק ַרב ַעד ֵהנָּה ו ֲ
ֹאמר לוֹ
ֹאמר אָנִ י | ַותּ ֶ
אַתּה יוֹאָב ַויּ ֶ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ַה ָ
יה ַותּ ֶ
ֵא ֶל ָ
ֹאמר ֵלאמֹר |
ֹאמר שׁ ֵֹמ ַע אָנ ִֹכיַ (18) :ותּ ֶ
ְשׁ ַמע ִדּ ְב ֵרי ֲא ָמ ֶת ָך ַויּ ֶ
ַדּ ֵבּר יְ ַד ְבּרוּ ָב ִראשֹׁנָה ֵלאמֹר ָשׁאֹל יְ ָשׁ ֲאלוּ ְבּ ֵ
אָבל וְ ֵכן ֵה ַתמּוּ:
אַתּה ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ָה ִמית ִעיר
ֻמי ֱאמוּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָ
) (19אָנ ִֹכי ְשׁל ֵ
ַח ַלת יְ הוָה:
וְ ֵאם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ָמּה ְת ַב ַלּע נ ֲ
ילה ִלי ִאם ֲא ַב ַלּע וְ ִאם
ַען יוֹאָב ַויּ ַ
)ַ (20ויּ ַ
ילה ָח ִל ָ
ֹאמר | ָח ִל ָ
אַשׁ ִחית (21) :לֹא ֵכן ַה ָדּ ָבר ִכּי ִאישׁ ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ֶשׁ ַבע ֶבּן
ְ

ָשׂא יָדוֹ ַבּ ֶמּ ֶל ְך ְבּ ָדוִ ד ְתּנוּ אֹתוֹ ְל ַבדּוֹ וְ ֵא ְל ָכה ֵמ ַעל
ִבּ ְכ ִרי ְשׁמוֹ נ ָ
יך ְבּ ַעד
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֶאל יוֹאָב ִהנֵּה רֹאשׁוֹ ֻמ ְשׁ ָל ְך ֵא ֶל ָ
ָה ִעיר | ַותּ ֶ
ַה ָ
ַתּבוֹא ָה ִא ָשּׁה ֶאל ָכּל ָה ָעם ְבּ ָח ְכ ָמ ָתהּ וַיִּ ְכ ְרתוּ
חוֹמה (22) :ו ָ
ַשׁ ִלכוּ ֶאל יוֹאָב וַיִּ ְת ַקע ַבּשּׁוֹ ָפר ַו ָיּפֻצוּ
ֶאת רֹאשׁ ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי ַויּ ְ
רוּשׁ ַלִם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך:
ֵמ ַעל ָה ִעיר ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו | וְ יוֹאָב ָשׁב יְ ָ
ָדע ַעל
וּב ָניָה ֶבּן יְ הוֹי ָ
) (23וְ יוֹאָב ֶאל ָכּל ַה ָצּ ָבא יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְ
ַאד ָֹרם ַעל ַה ַמּס |
הכרי ] ַה ְכּ ֵר ִתי קרי[ וְ ַעל ַה ְפּ ֵל ִתי (24) :ו ֲ
וּשׁוָא קרי[ ס ֵֹפר |
יהוֹשׁ ָפט ֶבּן ֲא ִחילוּד ַה ַמּ ְז ִכּיר (25) :ושׁיא ] ְ
וִ ָ
ָא ִרי ָהיָה כ ֵֹהן
ירא ַהיּ ִ
ֹהנִ ים (26) :וְ גַם ִע ָ
וְ ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
ָתר כּ ֲ
ְל ָדוִ ד:
2 Samuel Chapter 21
אַח ֵרי ָשׁנָה וַיְ ַב ֵקּשׁ
ימי ָדוִ ד ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ָשׁנָה ֲ
) (1וַיְ ִהי ָר ָעב ִבּ ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ָשׁאוּל וְ ֶאל ֵבּית
ָדּוִ ד ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַה ָדּ ִמים ַעל ֲא ֶשׁר ֵה ִמית ֶאת ַה ִגּ ְבעֹנִ ים (2) :וַיִּ ְק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך
יהם | וְ ַה ִגּ ְבעֹנִ ים לֹא ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַל ִגּ ְבעֹנִ ים ַויּ ֶ
ֶתר ָה ֱאמ ִֹרי ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְשׁ ְבּעוּ ָל ֶהם וַיְ ַב ֵקּשׁ ָשׁאוּל
ִכּי ִאם ִמיּ ֶ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל
יהוּדהַ (3) :ויּ ֶ
ְל ַהכּ ָֹתם ְבּ ַקנֹּאתוֹ ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ַח ַלת
וּב ְרכוּ ֶאת נ ֲ
וּב ָמּה ֲא ַכ ֵפּר ָ
ֱשׂה ָל ֶכם | ַ
ַה ִגּ ְבעֹנִ ים ָמה ֶאע ֶ
ָהב
ֹאמרוּ לוֹ ַה ִגּ ְבעֹנִ ים ֵאין לי ] ָלנוּ קרי[ ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
יְ הוָהַ (4) :ויּ ְ
ֹאמר
ִעם ָשׁאוּל וְ ִעם ֵבּיתוֹ וְ ֵאין ָלנוּ ִאישׁ ְל ָה ִמית ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִאישׁ
ֱשׂה ָל ֶכםַ (5) :ויּ ְ
אַתּם א ְֹמ ִרים ֶאע ֶ
ָמה ֶ
ַצּב ְבּ ָכל ְגּבֻל
ַא ֶשׁר ִדּ ָמּה ָלנוּ | נִ ְשׁ ַמ ְדנוּ ֵמ ִה ְתי ֵ
ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּנוּ ו ֲ
ָשׁים ִמ ָבּנָיו
ֻתּן קרי[ ָלנוּ ִשׁ ְב ָעה ֲאנ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :ינתן ]י ַ
ֹאמר
ַויּ ֶ
הוֹקעֲנוּם ַליהוָה ְבּ ִג ְב ַעת ָשׁאוּל ְבּ ִחיר יְ הוָה |
וְ ַ
ָתן ֶבּן
ַחמֹל ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ְמ ִפי ב ֶֹשׁת ֶבּן יְ הוֹנ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֲאנִ י ֶא ֵתּןַ (7) :ויּ ְ
ָתן ֶבּן
וּבין יְ הוֹנ ָ
ֻעת יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֵבּינ ָֹתם ֵבּין ָדּוִ ד ֵ
ָשׁאוּל | ַעל ְשׁב ַ
ָשׁאוּל (8) :וַיִּ ַקּח ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְשׁנֵי ְבּנֵי ִר ְצ ָפּה ַבת אַיָּה ֲא ֶשׁר
אַרמֹנִ י וְ ֶאת ְמ ִפב ֶֹשׁת | וְ ֶאת ֲח ֵמ ֶשׁת ְבּנֵי
ָל ָדה ְל ָשׁאוּל ֶאת ְ
יְ
יאל ֶבּן ַבּ ְר ִז ַלּי ַה ְמּח ָֹל ִתי(9) :
ָל ָדה ְל ַע ְד ִר ֵ
יכל ַבּת ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר י ְ
ִמ ַ
וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד ַה ִגּ ְבעֹנִ ים ַויּ ִֹקיעֻם ָבּ ָהר ִל ְפנֵי יְ הוָה וַיִּ ְפּלוּ שׁבעתים
ימי ָק ִציר
ָחד | והם ]וְ ֵה ָמּה קרי[ ֻה ְמתוּ ִבּ ֵ
] ְשׁ ַב ְע ָתּם קרי[ י ַ
ַתּ ַקּח
ָבּ ִראשֹׁנִ ים תחלת ] ִבּ ְת ִח ַלּת קרי[ ְק ִציר ְשׂע ִֹרים (10) :ו ִ

ַתּ ֵטּהוּ ָלהּ ֶאל ַהצּוּר ִמ ְתּ ִח ַלּת ָק ִציר
ִר ְצ ָפּה ַבת אַיָּה ֶאת ַה ַשּׂק ו ַ
ָתנָה עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יהם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ לֹא נ ְ
ֲל ֶ
ַעד נִ ַתּ ְך ַמיִ ם ע ֵ
יהם ָ
ֲל ֶ
נוּח ע ֵ
יוֹמם וְ ֶאת ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ָליְ ָלהַ (11) :ויֻּגַּד ְל ָדוִ ד |
ָל ַ
ֵל ְך ָדּוִ ד
ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה ִר ְצ ָפּה ַבת אַיָּה ִפּ ֶלגֶשׁ ָשׁאוּלַ (12) :ויּ ֶ
ֲלי
ָתן ְבּנוֹ ֵמ ֵאת ַבּע ֵ
וַיִּ ַקּח ֶאת ַע ְצמוֹת ָשׁאוּל וְ ֶאת ַע ְצמוֹת יְ הוֹנ ָ
יֵ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד | ֲא ֶשׁר גָּנְ בוּ א ָֹתם ֵמ ְרחֹב ֵבּית ַשׁן ֲא ֶשׁר תלום
] ְתּ ָלאוּם קרי[ שׁם ] ָשׁ ָמּה קרי[ הפלשׁתים ] ְפּ ִל ְשׁ ִתּים קרי[
ַעל ִמ ָשּׁם ֶאת
ְבּיוֹם ַהכּוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ָשׁאוּל ַבּ ִגּ ְלבּ ַֹעַ (13) :ויּ ַ
ַאַספוּ ֶאת ַע ְצמוֹת
ָתן ְבּנוֹ | ַויּ ְ
ַע ְצמוֹת ָשׁאוּל וְ ֶאת ַע ְצמוֹת יְ הוֹנ ָ
ָתן ְבּנוֹ ְבּ ֶא ֶרץ
מּוּק ִעים (14) :וַיִּ ְק ְבּרוּ ֶאת ַע ְצמוֹת ָשׁאוּל וִ יהוֹנ ָ
ַה ָ
אָביו ַו ַיּעֲשׂוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה ַה ֶמּ ֶל ְך |
ָמן ְבּ ֵצ ָלע ְבּ ֶק ֶבר ִקישׁ ִ
ִבּנְ י ִ
אַח ֵרי ֵכן:
אָרץ ֲ
ֵע ֵתר ֱאל ִֹהים ָל ֶ
ַויּ ָ
ֵרד ָדּוִ ד
ַתּ ִהי עוֹד ִמ ְל ָח ָמה ַל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
) (15ו ְ
ָעף ָדּוִ ד (16) :וישׁבו
ֲב ָדיו ִעמּוֹ וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ַ
ַוע ָ
וּמ ְשׁ ַקל ֵקינוֹ ְשׁלֹשׁ
ידי ָה ָר ָפה ִ
יל ֵ
]וְ יִ ְשׁ ִבּי קרי[ ְבּנֹב ֲא ֶשׁר ִבּ ִ
ֹאמר ְל ַהכּוֹת ֶאת
ֵמאוֹת ִמ ְשׁ ַקל נְ ח ֶֹשׁת וְ הוּא ָחגוּר ֲח ָד ָשׁה | ַויּ ֶ
ַך ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
ישׁי ֶבּן ְצרוּיָה ַויּ ְ
ָדּוִ דַ (17) :ו ַיּ ֲעזָר לוֹ ֲא ִב ַ
יתהוּ | אָז נִ ְשׁ ְבּעוּ אַנְ ֵשׁי ָדוִ ד לוֹ ֵלאמֹר לֹא ֵת ֵצא עוֹד ִא ָתּנוּ
וַיְ ִמ ֵ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ לֹא ְת ַכ ֶבּה ֶאת נֵר יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַתּ ִהי עוֹד ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּגוֹב ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
אַח ֵרי ֵכן ו ְ
) (18וַיְ ִהי ֲ
יל ֵדי ָה ָר ָפה:
אָז ִה ָכּה ִס ְבּ ַכי ַה ֻח ָשׁ ִתי ֶאת ַסף ֲא ֶשׁר ִבּ ִ
ַך ֶא ְל ָחנָן ֶבּן
ַתּ ִהי עוֹד ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּגוֹב ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ְ
) (19ו ְ
ָליָת ַה ִגּ ִתּי וְ ֵעץ ֲחנִ יתוֹ ִכּ ְמנוֹר
יְ
ַע ֵרי א ְֹר ִגים ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי ֵאת גּ ְ
ַתּ ִהי עוֹד ִמ ְל ָח ָמה ְבּגַת | וַיְ ִהי ִאישׁ מדין ] ָמדוֹן
א ְֹר ִגים (20) :ו ְ
אַר ַבּע
ָשׁשׁ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ָדיו וְ ֶא ְצ ְבּעֹת ַר ְג ָליו ֵשׁשׁ ו ֵ
קרי[ וְ ֶא ְצ ְבּעֹת י ָ
ַכּהוּ
ֻלּד ְל ָה ָר ָפה (21) :וַיְ ָח ֵרף ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֵ
ִמ ְס ָפּר וְ גַם הוּא י ַ
אַר ַבּ ַעת
ָתן ֶבּן שׁמעי ] ִשׁ ְמ ָעה קרי[ ֲא ִחי ָדוִ דֶ (22) :את ְ
יְ הוֹנ ָ
וּביַד ע ָ
ֻלּדוּ ְל ָה ָר ָפה ְבּגַת | וַיִּ ְפּלוּ ְביַד ָדּוִ ד ְ
ֵא ֶלּה י ְ
ֲב ָדיו:
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ירה ַהזֹּאת | ְבּיוֹם ִה ִצּיל
) (1וַיְ ַד ֵבּר ָדּוִ ד ַליהוָה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָ
ֹאמר | יְ הוָה
וּמ ַכּף ָשׁאוּלַ (2) :ויּ ַ
יְ הוָה אֹתוֹ ִמ ַכּף ָכּל אֹיְ ָביו ִ
צוּרי ֶא ֱח ֶסה בּוֹ | ָמ ִגנִּ י
וּמ ַפ ְל ִטי ִליֱ (3) :אל ֵֹהי ִ
ֻד ִתי ְ
וּמצ ָ
ַס ְל ִעי ְ

נוּסי מ ִֹשׁ ִעי ֵמ ָח ָמס תּ ִֹשׁ ֵענִ יְ (4) :מ ֻה ָלּל
וּמ ִ
ַבּי ְ
וְ ֶק ֶרן יִ ְשׁ ִעי ִמ ְשׂגּ ִ
ָשׁ ַעִ (5) :כּי ֲא ָפפֻנִ י ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי ָמוֶת |
וּמאֹיְ ַבי ִאוּ ֵ
ֶא ְק ָרא יְ הוָה | ֵ
ַעל יְ ַבע ֻ
ַח ֵלי ְב ִליּ ַ
נֲ
ֲתנִ יֶ (6) :ח ְב ֵלי ְשׁאוֹל ַסבֻּנִ י | ִק ְדּ ֻמנִ י מ ְֹק ֵשׁי
ָמוֶתַ (7) :בּ ַצּר ִלי ֶא ְק ָרא יְ הוָה וְ ֶאל ֱאל ַֹהי ֶא ְק ָרא | וַיִּ ְשׁ ַמע
ָעשׁ קרי[
אָזנָיו (8) :ותגעשׁ ]וַיִּ ְתגּ ַ
קוֹלי וְ ַשׁוְ ָע ִתי ְבּ ְ
ִ
יכלוֹ
ֵמ ֵה ָ
אָרץ ְ
ַתּ ְר ַעשׁ ָה ֶ
וִ
מוֹסדוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְרגָּזוּ | וַיִּ ְת ָגּעֲשׁוּ ִכּי ָח ָרה לוֹ:
ֶח ִלים ָבּעֲרוּ ִמ ֶמּנּוּ:
ֹאכל | גּ ָ
)ָ (9ע ָלה ָע ָשׁן ְבּאַפּוֹ וְ ֵאשׁ ִמ ִפּיו תּ ֵ
ֲר ֶפל ַתּ ַחת ַר ְג ָליו (11) :וַיִּ ְר ַכּב ַעל
ֵרד | ַוע ָ
)ַ (10ויֵּט ָשׁ ַמיִ ם ַויּ ַ
ָשׁת ח ֶֹשׁ ְך ְס ִביב ָֹתיו
רוּחַ (12) :ויּ ֶ
ְכּרוּב ַו ָיּעֹף | ַויּ ָ
ֵרא ַעל ַכּנְ ֵפי ַ
ַח ֵלי
ֻסכּוֹת | ַח ְשׁ ַרת ַמיִ ם ָע ֵבי ְשׁ ָח ִקיםִ (13) :מנֹּגַהּ נ ְֶגדּוֹ | ָבּעֲרוּ גּ ֲ
ַר ֵעם ִמן ָשׁ ַמיִ ם יְ הוָה | וְ ֶע ְליוֹן יִ ֵתּן קוֹלוֹ(15) :
ֵאשׁ (14) :י ְ
ֵראוּ
יצם | ָבּ ָרק ויהמם ] ַו ָיּהֹם קרי[ַ (16) :ויּ ָ
וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ִצּים וַיְ ִפ ֵ
רוּח אַפּוֹ:
ֲרת יְ הוָה ִמנִּ ְשׁ ַמת ַ
ֲא ִפ ֵקי יָם יִ גָּלוּ מ ְֹסדוֹת ֵתּ ֵבל | ְבּ ַגע ַ
ַמ ֵשׁנִ י ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים (18) :י ִ
ילנִ י
ַצּ ֵ
) (17יִ ְשׁ ַלח ִמ ָמּרוֹם יִ ָקּ ֵחנִ י | י ְ
ידי |
אָמצוּ ִמ ֶמּנִּ י (19) :יְ ַק ְדּ ֻמנִ י ְבּיוֹם ֵא ִ
ֵמאֹיְ ִבי ָעז | ִמשֹּׂנְ אַי ִכּי ְ
וַיְ ִהי יְ הוָה ִמ ְשׁ ָען ִליַ (20) :ויּ ֵֹצא ַל ֶמּ ְר ָחב א ִֹתי | יְ ַח ְלּ ֵצנִ י ִכּי ָח ֵפץ
ָשׁיב ִליִ (22) :כּי
ָדי י ִ
ִבּי (21) :יִ ְג ְמ ֵלנִ י יְ הוָה ְכּ ִצ ְד ָק ִתי | ְכּבֹר י ַ
ָשׁ ַמ ְר ִתּי ַדּ ְר ֵכי יְ הוָה | וְ לֹא ָר ַשׁ ְע ִתּי ֵמ ֱאל ָֹהיִ (23) :כּי ָכל משׁפטו
ָא ְהיֶה
] ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו קרי[ ְלנ ְֶג ִדּי | וְ ֻחקּ ָֹתיו לֹא אָסוּר ִמ ֶמּנָּה (24) :ו ֶ
ָת ִמים לוֹ | ו ֶ
ָשׁב יְ הוָה ִלי ְכּ ִצ ְד ָק ִתי |
ָא ְשׁ ַתּ ְמּ ָרה ֵמעֲוֹנִ יַ (25) :ויּ ֶ
ְכּב ִֹרי ְל ֶנגֶד ֵעינָיוִ (26) :עם ָח ִסיד ִתּ ְת ַח ָסּד | ִעם ִגּבּוֹר ָתּ ִמים
ָבר ִתּ ָתּ ָבר | וְ ִעם ִע ֵקּשׁ ִתּ ַתּ ָפּל (28) :וְ ֶאת ַעם
ִתּ ַתּ ָמּםִ (27) :עם נ ָ
ֵירי יְ הוָה
אַתּה נ ִ
ֶיך ַעל ָר ִמים ַתּ ְשׁ ִפּילִ (29) :כּי ָ
יע | וְ ֵעינ ָ
תּוֹשׁ ַ
ָענִ י ִ
יהּ ָח ְשׁ ִכּיִ (30) :כּי ְב ָכה אָרוּץ ְגּדוּד | ֵבּאל ַֹהי ֲא ַד ֶלּג
| וַיהוָה י ִַגּ ַ
רוּפה ָמגֵן הוּא
שׁוּרָ (31) :ה ֵאל ָתּ ִמים ַדּ ְרכּוֹ | ִא ְמ ַרת יְ הוָה ְצ ָ
וּמי צוּר
ֲדי יְ הוָה | ִ
ְלכֹל ַהח ִֹסים בּוִֹ (32) :כּי ִמי ֵאל ִמ ַבּ ְלע ֵ
ַתּר ָתּ ִמים דרכו
עוּזּי ָחיִ ל | ַויּ ֵ
ֲדי ֱאל ֵֹהינוָּ (33) :ה ֵאל ָמ ִ
ִמ ַבּ ְלע ֵ
] ַדּ ְר ִכּי קרי[ְ (34) :מ ַשׁוֶּה רגליו ] ַר ְג ַלי קרי[ ָכּאַיָּלוֹת | וְ ַעל
חוּשׁה
ָדי ַל ִמּ ְל ָח ָמה | וְ נִ ַחת ֶק ֶשׁת נְ ָ
ֲמ ֵדנִ יְ (35) :מ ַל ֵמּד י ַ
מוֹתי ַיע ִ
ָבּ ַ
ַתּ ֶתּן ִלי ָמגֵן יִ ְשׁ ֶע ָך | ַו ֲענ ְֹת ָך ַתּ ְר ֵבּנִ יַ (37) :תּ ְר ִחיב
ְזרֹע ָֹתי (36) :ו ִ
ַצע ִ
ֲדי ַתּ ְח ֵתּנִ י | וְ לֹא ָמעֲדוּ ַק ְר ֻס ָלּיֶ (38) :א ְר ְדּ ָפה אֹיְ ַבי
ָא ְמ ָח ֵצם
ָא ַכ ֵלּם ו ֶ
לּוֹתם (39) :ו ֲ
ידם | וְ לֹא אָשׁוּב ַעד ַכּ ָ
ָאַשׁ ִמ ֵ
ו ְ
ַתּ ְז ֵרנִ י ַחיִ ל ַל ִמּ ְל ָח ָמה |
וְ לֹא יְ קוּמוּן | וַיִּ ְפּלוּ ַתּ ַחת ַר ְג ָלי (40) :ו ַ
יע ָק ַמי ַתּ ְח ֵתּנִ י (41) :וְ אֹיְ ַבי ַתּ ָתּה ִלּי ע ֶֹרף | ְמ ַשׂנְ אַי
ַתּ ְכ ִר ַ

יע | ֶאל יְ הוָה וְ לֹא ָענָם(43) :
יתם (42) :יִ ְשׁעוּ וְ ֵאין מ ִֹשׁ ַ
ָאַצ ִמ ֵ
ו ְ
אָרץ | ְכּ ִטיט חוּצוֹת ֲא ִד ֵקּם ֶא ְר ָק ֵעם(44) :
ֲפר ֶ
וְ ֶא ְשׁ ָח ֵקם ַכּע ַ
יבי ַע ִמּי | ִתּ ְשׁ ְמ ֵרנִ י ְלרֹאשׁ גּוֹיִ ם ַעם לֹא י ַ
ַתּ ַפ ְלּ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵ
וְ
ָד ְע ִתּי
מוֹע אֹזֶן יִ ָשּׁ ְמעוּ ִלי:
ֵכר יִ ְת ַכּ ֲחשׁוּ ִלי | ִל ְשׁ ַ
ַע ְבדֻנִ יְ (45) :בּנֵי נ ָ
יַ
רוּך
וּב ְ
רוֹתםַ (47) :חי יְ הוָה ָ
ַח ְגּרוּ ִמ ִמּ ְס ְגּ ָ
ֵכר יִ בֹּלוּ | וְ י ְ
)ְ (46בּנֵי נ ָ
ִ
צוּרי | וְ ָירֻם ֱאל ֵֹהי צוּר יִ ְשׁ ִעיָ (48) :ה ֵאל ַהנּ ֵֹתן נְ ָקמֹת ִלי |
וּמ ָקּ ַמי
יאי ֵמאֹיְ ָבי | ִ
וּמוֹצ ִ
ִ
וּמוֹ ִריד ַע ִמּים ַתּ ְח ֵתּנִ י(49) :
אוֹד ָך יְ הוָה
ְ
ילנִ יַ (50) :על ֵכּן
רוֹמ ֵמנִ י ֵמ ִאישׁ ֲח ָמ ִסים ַתּ ִצּ ֵ
ְתּ ְ
ַמּר (51) :מגדיל ] ִמ ְגדּוֹל קרי[ יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ
וּל ִשׁ ְמ ָך ֲאז ֵ
ַבּגּוֹיִ ם | ְ
עוֹלם:
ַרעוֹ ַעד ָ
וּלז ְ
| וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִ ד ְ
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אַחרֹנִ ים | נְ ֻאם ָדּוִ ד ֶבּן יִ ַשׁי וּנְ ֻאם ַה ֶגּ ֶבר
) (1וְ ֵא ֶלּה ִדּ ְב ֵרי ָדוִ ד ָה ֲ
רוּח
יח ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב וּנְ ִעים ְז ִמרוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (2) :
ֻה ַקם ָעל ְמ ִשׁ ַ
אָמר ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִלי
וּמ ָלּתוֹ ַעל ְלשׁוֹנִ יַ (3) :
יְ הוָה ִדּ ֶבּר ִבּי | ִ
מוֹשׁל יִ ְראַת ֱאלֹ ִהים:
אָדם ַצ ִדּיק ֵ
מוֹשׁל ָבּ ָ
ִד ֶבּר צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵ
) ְ (4
וּכאוֹר בּ ֶֹקר יִ ְז ַרח ָשׁ ֶמשׁ | בּ ֶֹקר לֹא ָעבוֹת ִמנֹּגַהּ ִמ ָמּ ָטר
עוֹלם ָשׂם
יתי ִעם ֵאל | ִכּי ְב ִרית ָ
אָרץִ (5) :כּי לֹא ֵכן ֵבּ ִ
ֶדּ ֶשׁא ֵמ ֶ
יח:
וּשׁ ֻמ ָרה ִכּי ָכל יִ ְשׁ ִעי וְ ָכל ֵח ֶפץ ִכּי לֹא ַי ְצ ִמ ַ
ֲרוּכה ַבכֹּל ְ
ִלי ע ָ
ֻלּ ַהם | ִכּי לֹא ְביָד יִ ָקּחוּ (7) :וְ ִאישׁ יִ גַּע
ַעל ְכּקוֹץ ֻמנָד כּ ָ
וּב ִליּ ַ
) ְ (6
וּב ֵאשׁ ָשׂרוֹף יִ ָשּׂ ְרפוּ ַבּ ָשּׁ ֶבת:
ָבּ ֶהם יִ ָמּ ֵלא ַב ְרזֶל וְ ֵעץ ֲחנִ ית | ָ
)ֵ (8א ֶלּה ְשׁמוֹת ַה ִגּבּ ִֹרים ֲא ֶשׁר ְל ָדוִ ד | י ֵֹשׁב ַבּ ֶשּׁ ֶבת ַתּ ְח ְכּמֹנִ י
ֲדינוֹ העצנו ] ָה ֶע ְצנִ י קרי[ ַעל ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
רֹאשׁ ַה ָשּׁ ִל ִשׁי הוּא ע ִ
אַח ָריו קרי[
ָח ָלל ְבּ ַפ ַעם אחד ] ֶא ָחת קרי[ (9) :ואחרו ]וְ ֲ
ֶא ְל ָעזָר ֶבּן דדי ]דֹּדוֹ קרי[ ֶבּן ֲאחֹ ִחי | ִבּ ְשׁל ָֹשׁה גברים ] ַה ִגּבּ ִֹרים
ֶא ְספוּ ָשׁם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַו ַיּעֲלוּ
קרי[ ִעם ָדּוִ ד ְבּ ָח ְר ָפם ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים נ ֶ
ַך ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַעד ִכּי י ְָג ָעה ָידוֹ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :הוּא ָקם ַויּ ְ
דוֹלה ַבּיּוֹם ַההוּא |
ַעשׂ יְ הוָה ְתּשׁוּ ָעה ְג ָ
ַתּ ְד ַבּק יָדוֹ ֶאל ַה ֶח ֶרב ַויּ ַ
וִ
אַח ָריו ַשׁ ָמּא ֶבן אָ ֵגא
אַך ְל ַפ ֵשּׁט (11) :וְ ֲ
אַח ָריו ְ
ָשׁבוּ ֲ
וְ ָה ָעם י ֻ
ֵאָספוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַל ַחיָּה ו ְ
ַתּ ִהי ָשׁם ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ְמ ֵלאָה
ָה ָר ִרי | ַויּ ְ
תוֹך ַה ֶח ְל ָקה
ַצּב ְבּ ְ
ֲד ִשׁים וְ ָה ָעם נָס ִמ ְפּנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים (12) :וַיִּ ְתי ֵ
עָ
דוֹלה:
שׁוּעה ְג ָ
ַעשׂ יְ הוָה ְתּ ָ
ַך ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ַ
יל ָה ַויּ ְ
ַצּ ֶ
ַויּ ִ
ֵרדוּ שׁלשׁים ] ְשׁל ָֹשׁה קרי[ ֵמ ַה ְשּׁל ִֹשׁים רֹאשׁ
)ַ (13ויּ ְ

ֻלּם | וְ ַחיַּת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ָק ִציר ֶאל ָדּוִ ד ֶאל ְמ ָע ַרת ֲעד ָ
וּמ ַצּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
צוּדה | ַ
חֹנָה ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים (14) :וְ ָדוִ ד אָז ַבּ ְמּ ָ
ַשׁ ֵקנִ י ַמיִ ם
אָז ֵבּית ָל ֶחם (15) :וַיִּ ְתאַוֶּה ָדוִ ד ַויּ ַ
ֹאמר | ִמי י ְ
ִמבֹּאר ֵבּית ֶל ֶחם ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַער (16) :וַיִּ ְב ְקעוּ ְשׁל ֶֹשׁת ַה ִגּבּ ִֹרים
ְבּ ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְשׁ ֲאבוּ ַמיִ ם ִמבֹּאר ֵבּית ֶל ֶחם ֲא ֶשׁר ַבּ ַשּׁ ַער
ַסּ ְך א ָֹתם
וַיִּ ְשׂאוּ ַויּ ִ
תּוֹתם ַויּ ֵ
אָבה ִל ְשׁ ָ
ָבאוּ ֶאל ָדּוִ ד | וְ לֹא ָ
ילה ִלּי יְ הוָה ֵמ ֲעשׂ ִֹתי זֹאת ֲה ַדם
ֹאמר ָח ִל ָ
ַליהוָהַ (17) :ויּ ֶ
תּוֹתם | ֵא ֶלּה ָעשׂוּ
אָבה ִל ְשׁ ָ
שׁוֹתם וְ לֹא ָ
ַפ ָ
ָשׁים ַהה ְֹל ִכים ְבּנ ְ
ָה ֲאנ ִ
ישׁי ֲא ִחי יוֹאָב ֶבּן ְצרוּיָה הוּא
ַא ִב ַ
ְשׁל ֶֹשׁת ַה ִגּבּ ִֹרים (18) :ו ֲ
עוֹרר ֶאת ֲחנִ יתוֹ ַעל ְשׁלֹשׁ
רֹאשׁ השׁלשׁי ] ַה ְשּׁל ָֹשׁה קרי[ וְ הוּא ֵ
ֵמאוֹת ָח ָלל | וְ לוֹ ֵשׁם ַבּ ְשּׁל ָֹשׁהִ (19) :מן ַה ְשּׁל ָֹשׁה ֲה ִכי נִ ְכ ָבּד
וַיְ ִהי ָל ֶהם ְל ָשׂר | וְ ַעד ַה ְשּׁל ָֹשׁה לֹא ָבא:
וּב ָניָהוּ ֶבן
)ְ (20
ָדע ֶבּן ִאישׁ חי ] ַחיִ ל קרי[ ַרב ְפּ ָע ִלים ִמ ַקּ ְב ְצ ֵאל | הוּא ִה ָכּה
יְ הוֹי ָ
ָרד וְ ִה ָכּה ֶאת האריה ] ָה ֲא ִרי
ֵאת ְשׁנֵי ֲא ִר ֵאל מוֹאָב וְ הוּא י ַ
קרי[ ְבּ ְ
תוֹך ַהבֹּאר ְבּיוֹם ַה ָשּׁ ֶלג (21) :וְ הוּא ִה ָכּה ֶאת ִאישׁ
ֵרד ֵא ָליו
וּביַד ַה ִמּ ְצ ִרי ֲחנִ ית ַויּ ֶ
ִמ ְצ ִרי אשׁר ] ִאישׁ קרי[ ַמ ְר ֶאה ְ
ַה ְרגֵהוּ ַבּ ֲחנִ יתוֹ(22) :
ַבּ ָשּׁ ֶבט | וַיִּ ְגזֹל ֶאת ַה ֲחנִ ית ִמיַּד ַה ִמּ ְצ ִרי ַויּ ַ
ֵא ֶלּה ָע ָשׂה ְבּ ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
ָדע | וְ לוֹ ֵשׁם ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ַה ִגּבּ ִֹרים(23) :
ִמן ַה ְשּׁל ִֹשׁים נִ ְכ ָבּד וְ ֶאל ַה ְשּׁל ָֹשׁה לֹא ָבא | וַיְ ִשׂ ֵמהוּ ָדוִ ד ֶאל
ֲשׂה ֵאל ֲא ִחי יוֹאָב ַבּ ְשּׁל ִֹשׁים | ֶא ְל ָחנָן ֶבּן
) (24ע ָ
ִמ ְשׁ ַמ ְעתּוֹ:
יקא ַה ֲחר ִֹדי(26) :
דֹּדוֹ ֵבּית ָל ֶחםַ (25) :שׁ ָמּה ַה ֲחר ִֹדי ֱא ִל ָ
יעזֶר ָה ַענְּ ת ִֹתי
קוֹעיֲ (27) :א ִב ֶ
ירא ֶבן ִע ֵקּשׁ ַה ְתּ ִ
ֶח ֶלץ ַה ַפּ ְל ִטי ִע ָ
ְמ ֻבנַּי ַה ֻח ָשׁ ִתיַ (28) :צ ְלמוֹן ָה ֲאח ִֹחי ַמ ְה ַרי ַהנְּ ט ָֹפ ִתי(29) :
ָמן:
יבי ִמ ִגּ ְב ַעת ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ִא ַתּי ֶבּן ִר ַ
ֵח ֶלב ֶבּן ַבּ ֲענָה ַהנְּ ט ָֹפ ִתי |
ָעשֲׁ (31) :א ִבי ַע ְלבוֹן
)ְ (30בּ ָניָהוּ ִפּ ְר ָעתֹנִ י ִה ַדּי ִמ ַנּ ֲח ֵלי ג ַ
ַח ָבּא ַה ַשּׁ ַע ְלבֹנִ י ְבּנֵי
)ֶ (32א ְלי ְ
ָה ַע ְר ָב ִתי ַע ְז ָמוֶת ַה ַבּ ְר ֻח ִמי:
אר ִרי:
ָתןַ (33) :שׁ ָמּה ַה ֲה ָר ִרי ֲא ִחיאָם ֶבּן ָשׁ ָרר ָה ָ
ָשׁן יְ הוֹנ ָ
יֵ
יפ ֶלט ֶבּן ֲא ַח ְס ַבּי ֶבּן ַה ַמּע ָ
)ֱ (34א ִל ֶ
ֶבּן
יעם
ֱא ִל ָ
ֲכ ִתי |
ֲרי
) (35חצרו ] ֶח ְצ ַרי קרי[ ַה ַכּ ְר ְמ ִלי ַפּע ַ
ֲא ִחית ֶֹפל ַה ִגּלֹנִ י:
ֶצ ֶלק
ָדי(37) :
ָתן ִמצּ ָֹבה ס ָבּנִ י ַהגּ ִ
אַר ִבּי (36) :יִ ְגאָל ֶבּן נ ָ
ָה ְ
ַח ַרי ַה ְבּ ֵאר ִֹתי נשׂאי ]נ ֵֹשׂא קרי[ ְכּ ֵלי יוֹאָב ֶבּן
ָה ַעמֹּנִ י | נ ְ
אוּריָּה ַה ִח ִתּי
ירא ַהיִּ ְת ִרי ָגּ ֵרב ַהיִּ ְת ִריִ (39) :
ְצ ֻריָהִ (38) :ע ָ
כֹּל ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ְב ָעה:
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ָסת ֶאת ָדּוִ ד ָבּ ֶהם
)ַ (1ויּ ֶֹסף אַף יְ הוָה ַל ֲחרוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
הוּדהַ (2) :ויּ ֶ
ֵלאמֹר ֵל ְך ְמנֵה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת יְ ָ
יוֹאָב ַשׂר ַה ַחיִ ל ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ שׁוּט נָא ְבּ ָכל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָדּן
ָד ְע ִתּי ֵאת ִמ ְס ַפּר ָה ָעם(3) :
וּפ ְקדוּ ֶאת ָה ָעם | וְ י ַ
וְ ַעד ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ִ
יך ֶאל ָה ָעם ָכּ ֵהם
יוֹסף יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר יוֹאָב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵ
ַויּ ֶ
וְ ָכ ֵהם ֵמאָה ְפ ָע ִמים וְ ֵעינֵי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך רֹאוֹת | וַאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך
ֶחזַק ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל יוֹאָב וְ ַעל
ָל ָמּה ָח ֵפץ ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (4) :ויּ ֱ
ֵצא יוֹאָב וְ ָשׂ ֵרי ַה ַחיִ ל ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְפקֹד ֶאת
ָשׂ ֵרי ֶה ָחיִ ל | ַויּ ֵ
ֲרוֹער יְ ִמין
ַחנוּ ַבע ֵ
ַר ֵדּן | ַויּ ֲ
ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
ָה ָעם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (5) :ויּ ַ
ַעזֵרַ (6) :ו ָיּבֹאוּ ַה ִגּ ְל ָע ָדה
ַחל ַהגָּד וְ ֶאל י ְ
תוֹך ַהנּ ַ
ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ַען וְ ָס ִביב ֶאל ִצידוֹן(7) :
וְ ֶאל ֶא ֶרץ ַתּ ְח ִתּים ָח ְד ִשׁי | ַו ָיּבֹאוּ ָדּנָה יּ ַ
ֵצאוּ ֶאל ֶנגֶב
ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְב ַצר צֹר וְ ָכל ָע ֵרי ַה ִחוִּ י וְ ַה ְכּ ַנ ֲענִ י | ַויּ ְ
אָרץ | ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְק ֵצה
ָשׁטוּ ְבּ ָכל ָה ֶ
הוּדה ְבּ ֵאר ָשׁ ַבעַ (8) :ויּ ֻ
יְ ָ
רוּשׁ ָלִם (9) :וַיִּ ֵתּן יוֹאָב ֶאת
ִת ְשׁ ָעה ֳח ָד ִשׁים וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם יְ ָ
ַתּ ִהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ִמ ְס ַפּר ִמ ְפ ַקד ָה ָעם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ו ְ
ֶא ֶלף ִאישׁ ַחיִ ל שׁ ֵֹלף ֶח ֶרב וְ ִאישׁ יְ ָ
הוּדה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ִאישׁ:
ֹאמר ָדּוִ ד
אַח ֵרי ֵכן ָס ַפר ֶאת ָה ָעם | ַויּ ֶ
ַך ֵלב ָדּוִ ד אֹתוֹ ֲ
)ַ (10ויּ ְ
יתי וְ ַע ָתּה יְ הוָה ַה ֲע ֶבר נָא ֶאת
אתי ְמאֹד ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ֶאל יְ הוָה ָח ָט ִ
ָקם ָדּוִ ד ַבּבּ ֶֹקר |
עֲוֹן ַע ְב ְדּ ָך ִכּי נִ ְס ַכּ ְל ִתּי ְמאֹדַ (11) :ויּ ָ
לוֹך
ָביא חֹזֵה ָדוִ ד ֵלאמֹרָ (12) :ה ְ
וּד ַבר יְ הוָה ָהיָה ֶאל גָּד ַהנּ ִ
ְ
נוֹטל ָע ֶלי ָך | ְבּ ַחר
אָמר יְ הוָה ָשׁלֹשׁ אָנ ִֹכי ֵ
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֶאל ָדּוִ ד כֹּה ַ
ֱשׂה ָלּ ְךַ (13) :ו ָיּבֹא גָד ֶאל ָדּוִ ד ַו ַיּגֶּד לוֹ |
אַחת ֵמ ֶהם וְ ֶאע ֶ
ְל ָך ַ
אַר ֶצ ָך ִאם ְשׁל ָֹשׁה
ֹאמר לוֹ ֲה ָתבוֹא ְל ָך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ָר ָעב ְבּ ְ
ַויּ ֶ
ָמים
יך וְ הוּא ר ְֹד ֶפ ָך וְ ִאם ֱהיוֹת ְשׁלֹ ֶשׁת י ִ
ֻס ָך ִל ְפנֵי ָצ ֶר ָ
ֳח ָד ִשׁים נ ְ
אָשׁיב שׁ ְֹל ִחי ָדּ ָבר(14) :
וּר ֵאה ָמה ִ
אַר ֶצ ָך ַע ָתּה ַדּע ְ
ֶדּ ֶבר ְבּ ְ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל גָּד ַצר ִלי ְמאֹד | נִ ְפּ ָלה נָּא ְביַד יְ הוָה ִכּי ַר ִבּים
ַויּ ֶ
אָדם אַל ֶאפּ ָֹלה (15) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה
וּביַד ָ
רחמו ] ַר ֲח ָמיו קרי[ ְ
ָמת ִמן ָה ָעם ִמ ָדּן וְ ַעד
מוֹעד | ַויּ ָ
ֶדּ ֶבר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַהבּ ֶֹקר וְ ַעד ֵעת ֵ
אָך
ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף ִאישׁ (16) :וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ ַה ַמּ ְל ְ
אָך
ֹאמר ַל ַמּ ְל ְ
ָחם יְ הוָה ֶאל ָה ָר ָעה ַויּ ֶ
רוּשׁ ַלִם ְל ַשׁ ֲח ָתהּ וַיִּ נּ ֶ
יְ ָ
אַך יְ הוָה ָהיָה ִעם גּ ֶֹרן
ָד ָך | ַ
וּמ ְל ְ
ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָבּ ָעם ַרב ַע ָתּה ֶה ֶרף י ֶ
)ַ (17ויֹּא ֶמר ָדּוִ ד ֶאל
ֻסי:
האורנה ] ָה ֲא ַרוְ נָה קרי[ ַהיְ ב ִ

ֹאמר ִהנֵּה אָנֹ ִכי
אָך ַה ַמּ ֶכּה ָב ָעם ַויּ ֶ
יְ הוָה ִבּ ְראֹתוֹ ֶאת ַה ַמּ ְל ְ
ָד ָך ִבּי
ֵיתי וְ ֵא ֶלּה ַהצֹּאן ֶמה ָעשׂוּ | ְתּ ִהי נָא י ְ
אתי וְ אָנ ִֹכי ֶה ֱעו ִ
ָח ָט ִ
אָבי:
וּב ֵבית ִ
ְ
ֲלה ָה ֵקם
ֹאמר לוֹ ע ֵ
)ַ (18ו ָיּבֹא גָד ֶאל ָדּוִ ד ַבּיּוֹם ַההוּא | ַויּ ֶ
ַעל ָדּוִ ד
ֻסיַ (19) :ויּ ַ
ַליהוָה ִמ ְז ֵבּ ַח ְבּג ֶֹרן ארניה ] ֲא ַרוְ נָה קרי[ ַהיְ ב ִ
ַרא ֶאת
ַשׁ ֵקף ֲא ַרוְ נָה ַויּ ְ
ִכּ ְד ַבר גָּד ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָהַ (20) :ויּ ְ
ֵצא ֲא ַרוְ נָה וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך
ֲב ָדיו ע ְֹב ִרים ָע ָליו | ַויּ ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ע ָ
דּוּע ָבּא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
ֹאמר ֲא ַרוְ נָה ַמ ַ
אָר ָצהַ (21) :ויּ ֶ
אַ ָפּיו ְ
ֹאמר ָדּוִ ד ִל ְקנוֹת ֵמ ִע ְמּ ָך ֶאת ַהגּ ֶֹרן ִל ְבנוֹת ִמ ְז ֵבּ ַח
ַע ְבדּוֹ | ַויּ ֶ
ֹאמר ֲא ַרוְ נָה ֶאל ָדּוִ ד
ֵפה ֵמ ַעל ָה ָעםַ (22) :ויּ ֶ
ַליהוָה וְ ֵת ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
ַעל ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ַהטּוֹב בעינו ] ְבּ ֵעינָיו קרי[ | ְר ֵאה ַה ָבּ ָקר
יִ ַקּח וְ י ַ
ָלע ָֹלה וְ ַהמּ ִֹר ִגּים ְ
ָתן ֲא ַרוְ נָה
וּכ ֵלי ַה ָבּ ָקר ָל ֵע ִציםַ (23) :הכֹּל נ ַ
יך
ֹאמר ֲא ַרוְ נָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ֲא ַרוְ נָה לֹא ִכּי ָקנוֹ ֶא ְקנֶה
יִ ְר ֶצ ָךַ (24) :ויּ ֶ
ֲלה ַליהוָה ֱאל ַֹהי עֹלוֹת ִחנָּם | וַיִּ ֶקן
אוֹת ָך ִבּ ְמ ִחיר וְ לֹא אַע ֶ
ֵמ ְ
ָדּוִ ד ֶאת ַהגּ ֶֹרן וְ ֶאת ַה ָבּ ָקר ְבּ ֶכ ֶסף ְשׁ ָק ִלים ֲח ִמ ִשּׁים (25) :וַיִּ ֶבן
ֵע ֵתר יְ הוָה
וּשׁ ָל ִמים | ַויּ ָ
ַעל עֹלוֹת ְ
ָשׁם ָדּוִ ד ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ַויּ ַ
ֵפה ֵמ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
אָרץ ו ֵ
ָל ֶ
ֵס ֶפר ְמ ָל ִכים ]א[
1 Kings Chapter 1
ָדים וְ לֹא יִ ַחם
ָמים | וַיְ ַכ ֻסּהוּ ַבּ ְבּג ִ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
) (1וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ז ֵ
ֲב ָדיו יְ ַב ְקשׁוּ ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ַנע ָ
ֲרה ְבתוּ ָלה
ֹאמרוּ לוֹ ע ָ
לוַֹ (2) :ויּ ְ
יק ָך וְ ַחם
וּת ִהי לוֹ ס ֶֹכנֶת | וְ ָשׁ ְכ ָבה ְב ֵח ֶ
וְ ָע ְמ ָדה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ָפה ְבּכֹל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֲרה י ָ
ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך (3) :וַיְ ַב ְקשׁוּ ַנע ָ
ַמּית ַויּ ִ
ֲרה
ָבאוּ א ָֹתהּ ַל ֶמּ ֶל ְך (4) :וְ ַה ַנּע ָ
ישׁג ַהשּׁוּנ ִ
וַיִּ ְמ ְצאוּ ֶאת ֲא ִב ַ
ַתּ ָשׁ ְר ֵתהוּ וְ ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא
ַתּ ִהי ַל ֶמּ ֶל ְך ס ֶֹכנֶת ו ְ
ָפה ַעד ְמאֹד | ו ְ
יָ
ַאדֹנִ יָּה ֶבן ַח ִגּית ִמ ְתנ ֵ
יְ ָד ָעהּ (5) :ו ֲ
ַעשׂ
ַשּׂא ֵלאמֹר ֲאנִ י ֶא ְמל ְֹך | ַויּ ַ
ֲצבוֹ
ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָר ִצים ְל ָפנָיו (6) :וְ לֹא ע ָ
וּפ ָר ִשׁים ו ֲ
לוֹ ֶר ֶכב ָ
ית | וְ גַם הוּא טוֹב תֹּאַר
דּוּע ָכּ ָכה ָע ִשׂ ָ
ָמיו ֵלאמֹר ַמ ַ
אָביו ִמיּ ָ
ִ
אַב ָשׁלוֹם (7) :וַיִּ ְהיוּ ְד ָב ָריו ִעם יוֹאָב
אַח ֵרי ְ
ָל ָדה ֲ
ְמאֹד וְ אֹתוֹ י ְ
אַח ֵרי ֲאדֹנִ יָּה(8) :
ַע ְזרוּ ֲ
ָתר ַהכּ ֵֹהן | ַויּ ְ
ֶבּן ְצרוּיָה וְ ִעם ֶא ְבי ָ

ָביא וְ ִשׁ ְמ ִעי וְ ֵר ִעי
ָתן ַהנּ ִ
ָדע וְ נ ָ
וּב ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹי ָ
וְ ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ְ
בּוֹרים ֲא ֶשׁר ְל ָדוִ ד | לֹא ָהיוּ ִעם ֲאדֹנִ יָּהוּ (9) :וַיִּ ְז ַבּח
וְ ַה ִגּ ִ
וּמ ִריא ִעם ֶא ֶבן ַהזּ ֶֹח ֶלת ֲא ֶשׁר ֵא ֶצל ֵעין
וּב ָקר ְ
ֲאדֹנִ יָּהוּ צֹאן ָ
וּל ָכל אַנְ ֵשׁי יְ הוּ ָדה ַע ְב ֵדי
רֹגֵל | וַיִּ ְק ָרא ֶאת ָכּל ֶא ָחיו ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
בּוֹרים וְ ֶאת
וּב ָניָהוּ וְ ֶאת ַה ִגּ ִ
ָביא ְ
ָתן ַהנּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך (10) :וְ ֶאת נ ָ
ָתן ֶאל ַבּת ֶשׁ ַבע ֵאם
ְשׁלֹמֹה ִ
ֹאמר נ ָ
אָחיו לֹא ָק ָראַ (11) :ויּ ֶ
ְשׁלֹמֹה ֵלאמֹר ֲהלוֹא ָשׁ ַמ ַע ְתּ ִכּי ָמ ַל ְך ֲאדֹנִ יָּהוּ ֶבן ַח ִגּית |
וּמ ְלּ ִטי
יע ֵצ ְך נָא ֵע ָצה | ַ
ָדע (12) :וְ ַע ָתּה ְל ִכי ִא ָ
ַאדֹנֵינוּ ָדוִ ד לֹא י ָ
וֲ
ֵך ְשׁלֹמֹהְ (13) :ל ִכי וּב ִֹאי ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
ֶאת נ ְ
ֶפשׁ ְבּנ ְ
ַפ ֵשׁ ְך וְ ֶאת נ ֶ
אַתּה ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ָמ ְת ָך
אָמ ְר ְתּ ֵא ָליו ֲהלֹא ָ
ָדּוִ ד וְ ַ
ֵשׁב ַעל ִכּ ְס ִאי |
אַח ַרי וְ הוּא י ֵ
ֵך יִ ְמל ְֹך ֲ
ֵלאמֹר ִכּי ְשׁלֹמֹה ְבנ ְ
עוֹד ְך ְמ ַד ֶבּ ֶרת ָשׁם ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך |
דּוּע ָמ ַל ְך ֲאדֹנִ יָהוִּ (14) :הנֵּה ָ
וּמ ַ
ַ
ַתּבֹא ַבת ֶשׁ ֶבע
אתי ֶאת ְדּ ָב ָריִ ְך (15) :ו ָ
וּמ ֵלּ ִ
אַח ַריִ ְך ִ
ַאנִ י אָבוֹא ֲ
וֲ
ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַח ְד ָרה וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ז ֵ
ַמּית
ישׁג ַהשּׁוּנ ִ
ַא ִב ַ
ָקן ְמאֹד | ו ֲ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך |
ַתּקֹּד ַבּת ֶשׁ ַבע ו ִ
ְמ ָשׁ ַרת ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך (16) :ו ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה ָלּ ְךַ (17) :ותּ ֶ
אַתּה נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ
ֹאמר לוֹ ֲאדֹנִ י ָ
ַויּ ֶ
אַח ָרי | וְ הוּא
ֵך יִ ְמל ְֹך ֲ
יך ַל ֲא ָמ ֶת ָך ִכּי ְשׁלֹמֹה ְבנ ְ
ַבּיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵשׁב ַעל ִכּ ְס ִאי (18) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ֲאדֹנִ יָּה ָמ ָל ְך | וְ ַע ָתּה ֲאדֹנִ י
יֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא י ָ
וּמ ִריא וְ צֹאן ָלרֹב וַיִּ ְק ָרא
ָד ְע ָתּ (19) :וַיִּ ְז ַבּח שׁוֹר ְ
וּליֹאָב ַשׂר ַה ָצּ ָבא | וְ ִל ְשׁלֹמֹה
ָתר ַהכּ ֵֹהן ְ
וּל ֶא ְבי ָ
ְל ָכל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
יך
אַתּה ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֵעינֵי ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ֶל ָ
ַע ְב ְדּ ָך לֹא ָק ָרא (20) :וְ ָ
אַח ָריו (21) :וְ ָהיָה
ֵשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֲ
| ְל ַה ִגּיד ָל ֶהם ִמי י ֵ
וּבנִ י ְשׁלֹמֹה
יתי ֲאנִ י ְ
ִכּ ְשׁ ַכב ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ֲאב ָֹתיו | וְ ָהיִ ִ
ָביא
ָתן ַהנּ ִ
עוֹדנָּה ְמ ַד ֶבּ ֶרת ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ נ ָ
ַח ָטּ ִאים (22) :וְ ִהנֵּה ֶ
ָביא | ַו ָיּבֹא ִל ְפנֵי
ָתן ַהנּ ִ
ָבּאַ (23) :ויּ ִַגּידוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר ִהנֵּה נ ָ
ָתן ֲאדֹנִ י
ֹאמר נ ָ
אָר ָצהַ (24) :ויּ ֶ
אַפּיו ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ַעל ָ
ֵשׁב ַעל
אַח ָרי | וְ הוּא י ֵ
אָמ ְר ָתּ ֲאדֹנִ יָּהוּ יִ ְמל ְֹך ֲ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
אַתּה ַ
וּמ ִריא וְ צֹאן ָלרֹב
ָרד ַהיּוֹם וַיִּ ְז ַבּח שׁוֹר ְ
ִכּ ְס ִאיִ (25) :כּי י ַ
ָתר ַהכֹּ ֵהן וְ ִהנָּם
וּל ֶא ְבי ָ
וּל ָשׂ ֵרי ַה ָצּ ָבא ְ
וַיִּ ְק ָרא ְל ָכל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ֹאמרוּ יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲאדֹנִ יָּהוּ (26) :וְ ִלי
א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים ְל ָפנָיו | ַויּ ְ
ָדע וְ ִל ְשׁלֹמֹה ַע ְב ְדּ ָך
וּל ָצדֹק ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְב ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹי ָ
ֲאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך ְ
לֹא ָק ָראִ (27) :אם ֵמ ֵאת ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך נִ ְהיָה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | וְ לֹא
ֵשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך
הוֹד ְע ָתּ ֶאת עבדיך ] ַע ְב ְדּ ָך קרי[ ִמי י ֵ
ַ
ֹאמר ִק ְראוּ ִלי ְל ַבת ָשׁ ַבע |
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַויּ ֶ
אַח ָריוַ (28) :ויּ ַ
ֲ

ַתּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (29) :וַיִּ ָשּׁ ַבע ַה ֶמּ ֶל ְך
ַתּבֹא ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ו ַ
וָ
ַפ ִשׁי ִמ ָכּל ָצ ָרהִ (30) :כּי
ֹאמר | ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָפּ ָדה ֶאת נ ְ
ַויּ ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָל ְך ַבּיהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִכּי ְשׁלֹמֹה
ֱשׂה
ֵשׁב ַעל ִכּ ְס ִאי ַתּ ְח ָתּי | ִכּי ֵכּן ֶאע ֶ
אַח ַרי וְ הוּא י ֵ
ֵך יִ ְמל ְֹך ֲ
ְבנ ְ
אַפּיִ ם ֶא ֶרץ ו ִ
ַתּקֹּד ַבּת ֶשׁ ַבע ַ
ַהיּוֹם ַהזֶּה (31) :ו ִ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך |
ֹאמר יְ ִחי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ְלע ָֹלם:
ַותּ ֶ
ָביא
ָתן ַהנּ ִ
וּלנ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ִק ְראוּ ִלי ְל ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ְ
)ַ (32ויּ ֶ
ָדע | ַו ָיּבֹאוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (33) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
וְ ִל ְב ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
ֵיכם וְ ִה ְר ַכּ ְב ֶתּם ֶאת ְשׁלֹמֹה
ָל ֶהם ְקחוּ ִע ָמּ ֶכם ֶאת ַע ְב ֵדי ֲאדֹנ ֶ
וּמ ַשׁח
הוֹר ְד ֶתּם אֹתוֹ ֶאל ִגּחוֹןָ (34) :
ְבנִ י ַעל ַה ִפּ ְר ָדּה ֲא ֶשׁר ִלי | וְ ַ
ָתן ַהנּ ִ
אֹתוֹ ָשׁם ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ
ָביא ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יתם
ֲל ֶ
ַא ַמ ְר ֶתּם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹהַ (35) :וע ִ
שּׁוֹפר ו ֲ
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ָ
ְ
יתי
ָשׁב ַעל ִכּ ְס ִאי וְ הוּא יִ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּי | וְ אֹתוֹ ִצוִּ ִ
וּבא וְ י ַ
אַח ָריו ָ
ֲ
ִל ְהיוֹת נ ִָגיד ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
ַען ְבּ ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹ ָי ָדע
הוּדהַ (36) :ויּ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך:
אָמן | ֵכּן י ַ
ֹאמר ֵ
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
)ַ (37כּ ֲא ֶשׁר ָהיָה יְ הוָה ִעם ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֵכּן יהי ]יִ ְהיֶה קרי[ ִעם
ֵרד
ַדּל ֶאת ִכּ ְסאוֹ ִמ ִכּ ֵסּא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ דַ (38) :ויּ ֶ
ְשׁלֹמֹה | וִ יג ֵ
ָדע וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּ ֵל ִתי
וּב ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹי ָ
ָביא ְ
ָתן ַהנּ ִ
ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ
ַויּ ְ
ַר ִכּבוּ ֶאת ְשׁלֹמֹה ַעל ִפּ ְר ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד | ַויּ ִֹלכוּ אֹתוֹ ַעל ִגּחוֹן:
) (39וַיִּ ַקּח ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמן ִמן ָהא ֶֹהל וַיִּ ְמ ַשׁח ֶאת
ֹאמרוּ ָכּל ָה ָעם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה:
שּׁוֹפר ַויּ ְ
ְשׁלֹמֹה | וַיִּ ְת ְקעוּ ַבּ ָ
וּשׂ ֵמ ִחים
אַח ָריו וְ ָה ָעם ְמ ַח ְלּ ִלים ַבּ ֲח ִל ִלים ְ
)ַ (40ו ַיּעֲלוּ ָכל ָה ָעם ֲ
קוֹלם (41) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֲאדֹנִ יָּהוּ
אָרץ ְבּ ָ
ַתּ ָבּ ַקע ָה ֶ
דוֹלה | ו ִ
ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
ֻאים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ וְ ֵהם ִכּלּוּ ֶל ֱאכֹל | וַיִּ ְשׁ ַמע יוֹאָב ֶאת
וְ ָכל ַה ְקּר ִ
עוֹדנּוּ
הוֹמהֶ (42) :
דּוּע קוֹל ַה ִקּ ְריָה ָ
ֹאמר ַמ ַ
שּׁוֹפר ַויּ ֶ
קוֹל ַה ָ
ֹאמר ֲאדֹנִ יָּהוּ בֹּא
ָתר ַהכּ ֵֹהן ָבּא | ַויּ ֶ
ָתן ֶבּן ֶא ְבי ָ
ְמ ַד ֵבּר וְ ִהנֵּה יוֹנ ָ
ַען יוֹנ ָ
אַתּה וְ טוֹב ְתּ ַב ֵשּׂרַ (43) :ויּ ַ
ֹאמר
ָתן ַויּ ֶ
ִכּי ִאישׁ ַחיִ ל ָ
ַל ֲאדֹנִ יָּהוּ | ֲא ָבל ֲאדֹנֵינוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ִה ְמ ִלי ְך ֶאת ְשׁלֹמֹה(44) :
וּב ָניָהוּ
ָביא ְ
ָתן ַהנּ ִ
וַיִּ ְשׁ ַלח ִאתּוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת נ ָ
ֶבּן יְ הוֹי ָ
ַר ִכּבוּ אֹתוֹ ַעל ִפּ ְר ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך:
ָדע וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּ ֵל ִתי | ַויּ ְ
ָביא ְל ֶמ ֶל ְך ְבּ ִגחוֹן
ָתן ַהנּ ִ
) (45וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֹתוֹ ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ
ַתּהֹם ַה ִקּ ְריָה | הוּא ַהקּוֹל ֲא ֶשׁר
ַו ַיּעֲלוּ ִמ ָשּׁם ְשׂ ֵמ ִחים ו ֵ
ָשׁב ְשׁלֹמֹה ַעל ִכּ ֵסּא ַה ְמּ ָ
לוּכה (47) :וְ גַם
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם (46) :וְ גַם י ַ
ֵיטב
ָבּאוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָב ֵר ְך ֶאת ֲאדֹנֵינוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ֵלאמֹר י ֵ

ַדּל ֶאת ִכּ ְסאוֹ
אלהיך ] ֱאל ִֹהים קרי[ ֶאת ֵשׁם ְשׁלֹמֹה ִמ ְשּׁ ֶמ ָך וִ יג ֵ
אָמר
ִמ ִכּ ְס ֶא ָך | וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב (48) :וְ גַם ָכּ ָכה ַ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר נ ַ
ָתן ַהיּוֹם י ֵֹשׁב ַעל
ַה ֶמּ ֶל ְך | ָבּ ְ
ֻאים ֲא ֶשׁר
ָקמוּ ָכּל ַה ְקּר ִ
ִכּ ְס ִאי וְ ֵעינַי רֹאוֹתַ (49) :ו ֶיּ ֶח ְרדוּ ַויּ ֻ
ָרא ִמ ְפּנֵי ְשׁלֹמֹה
ַאדֹנִ יָּהוּ י ֵ
ֵלכוּ ִאישׁ ְל ַד ְרכּוֹ (50) :ו ֲ
ַל ֲאדֹנִ יָּהוּ | ַויּ ְ
ַחזֵק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (51) :ויֻּגַּד ִל ְשׁלֹמֹה
ֵל ְך ַויּ ֲ
ָקם ַויּ ֶ
| ַויּ ָ
אָחז
ָרא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה | וְ ִהנֵּה ַ
ֵלאמֹר ִהנֵּה ֲאדֹנִ יָּהוּ י ֵ
ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵלאמֹר יִ ָשּׁ ַבע ִלי ַכיּוֹם ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ִאם
ֹאמר ְשׁלֹמֹה ִאם יִ ְהיֶה ְל ֶבן ַחיִ ל
ָמית ֶאת ַע ְבדּוֹ ֶבּ ָח ֶרבַ (52) :ויּ ֶ
יִ
ָמת(53) :
אָר ָצה | וְ ִאם ָר ָעה ִת ָמּ ֵצא בוֹ ו ֵ
ֲרתוֹ ְ
לֹא יִ פֹּל ִמ ַשּׂע ָ
וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַויּ ִֹרדֻהוּ ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַו ָיּבֹא ַויִּ ְשׁ ַתּחוּ
ית ָך:
ֹאמר לוֹ ְשׁלֹמֹה ֵל ְך ְל ֵב ֶ
ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה | ַויּ ֶ
1 Kings Chapter 2
) (1וַיִּ ְק ְרבוּ יְ ֵמי ָדוִ ד ָלמוּת | וַיְ ַצו ֶאת ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ֵלאמֹר(2) :
ַק ָתּ וְ ָהיִ ָ
אָנ ִֹכי ה ֵֹל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ָכּל ָה ֶ
ית ְל ִאישׁ (3) :וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ
אָרץ | וְ ָחז ְ
יך ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ִל ְשׁמֹר ֻחקֹּ ָתיו
ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
תוֹרת מ ֶֹשׁה | ְל ַמ ַען
וֹתיו ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו וְ ֵע ְד ָ
וֹתיו ִ
ִמ ְצ ָ
ֲשׂה וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְפנֶה ָשׁם(4) :
ַתּ ְשׂ ִכּיל ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ָקים יְ הוָה ֶאת ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָע ַלי ֵלאמֹר ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ
ְל ַמ ַען י ִ
ַפ ָשׁם |
וּב ָכל נ ְ
ֶיך ֶאת ַדּ ְר ָכּם ָל ֶל ֶכת ְל ָפנַי ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ָכל ְל ָב ָבם ְ
ָבנ ָ
אַתּה
ֵלאמֹר לֹא יִ ָכּ ֵרת ְל ָך ִאישׁ ֵמ ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל (5) :וְ גַם ָ
ָד ְע ָתּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִלי יוֹאָב ֶבּן ְצרוּיָה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִל ְשׁנֵי ָשׂ ֵרי
יַ
ָשׂם
ַה ְרגֵם ַויּ ֶ
אַבנֵר ֶבּן נֵר וְ ַלע ָ
ִצ ְבאוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ְ
ֶתר ַויּ ַ
ֲמ ָשׂא ֶבן י ֶ
ְדּ ֵמי ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ָשׁלֹם | וַיִּ ֵתּן ְדּ ֵמי ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ֲחגֹ ָרתוֹ ֲא ֶשׁר
ית ְכּ ָח ְכ ָמ ֶת ָך | וְ לֹא
וּב ַנעֲלוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ָליו (6) :וְ ָע ִשׂ ָ
ְבּ ָמ ְתנָיו ְ
) (7וְ ִל ְבנֵי ַב ְר ִז ַלּי ַה ִגּ ְל ָע ִדי
יבתוֹ ְבּ ָשׁלֹם ְשׁאֹל:
תוֹרד ֵשׂ ָ
ֵ
ֶך | ִכּי ֵכן ָק ְרבוּ ֵא ַלי ְבּ ָב ְר ִחי
ֲשׂה ֶח ֶסד וְ ָהיוּ ְבּא ְֹכ ֵלי ֻשׁ ְל ָחנ ָ
ַתּע ֶ
אָח ָ
אַב ָשׁלוֹם ִ
ִמ ְפּנֵי ְ
ֵרא ֶבן ַהיְ ִמינִ י
יך (8) :וְ ִהנֵּה ִע ְמּ ָך ִשׁ ְמ ִעי ֶבן גּ ָ
ִמ ַבּ ֻח ִרים וְ הוּא ִק ְל ַלנִ י ְק ָל ָלה נִ ְמ ֶר ֶצת ְבּיוֹם ֶל ְכ ִתּי ַמ ֲחנָיִ ם |
ָא ָשּׁ ַבע לוֹ ַביהוָה ֵלאמֹר ִאם
ַר ֵדּן ו ֶ
אתי ַהיּ ְ
ָרד ִל ְק ָר ִ
וְ הוּא י ַ
אָתּה |
ַקּהוּ ִכּי ִאישׁ ָח ָכם ָ
ית ָך ֶבּ ָח ֶרב (9) :וְ ַע ָתּה אַל ְתּנ ֵ
ֲא ִמ ְ

יבתוֹ ְבּ ָדם ְשׁאוֹל:
הוֹר ְד ָתּ ֶאת ֵשׂ ָ
ֲשׂה לּוֹ וְ ַ
ָד ְע ָתּ ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
וְ י ַ
) (10וַיִּ ְשׁ ַכּב ָדּוִ ד ִעם ֲאב ָֹתיו | וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִעיר ָדּוִ ד:
ָמים ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך ָדּוִ ד ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
) (11וְ ַהיּ ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה |
ירוּשׁ ַלִם ָמ ַל ְך ְשׁל ִֹשׁים וְ ָשׁלֹשׁ
וּב ָ
ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ִ
ַתּכֹּן ַמ ְלכֻתוֹ
אָביו | ו ִ
ָשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָדּוִ ד ִ
וּשׁלֹמֹה י ַ
ָשׁנִ יםְ (12) :
ְמאֹדַ (13) :ו ָיּבֹא ֲאדֹנִ יָּהוּ ֶבן ַחגֵּית ֶאל ַבּת ֶשׁ ַבע ֵאם ְשׁלֹמֹה
ֹאמר ָדּ ָבר ִלי
ֹאמר ָשׁלוֹםַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹם בּ ֶֹא ָך | ַויּ ֶ
ַותּ ֶ
ָד ַע ְתּ ִכּי ִלי ָהיְ ָתה
אַתּ י ַ
ֹאמר ְ
ֹאמר ַדּ ֵבּרַ (15) :ויּ ֶ
ֵא ָליִ ְך | ַותּ ֶ
לוּכה
ַתּסֹּב ַה ְמּ ָ
ֵיהם ִל ְמל ְֹך | ו ִ
ַה ְמּ ָ
לוּכה וְ ָע ַלי ָשׂמוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְפּנ ֶ
אַחת
אָחי ִכּי ֵמיְ הוָה ָהיְ ָתה לּוֹ (16) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ֵא ָלה ַ
ַתּ ִהי ְל ִ
וְ
ֹאמר ֵא ָליו ַדּ ֵבּר:
אָנ ִֹכי שׁ ֵֹאל ֵמ ִא ָתּ ְך אַל ָתּ ִשׁ ִבי ֶאת ָפּנָי | ַותּ ֶ
ָשׁיב ֶאת ָפּנָיִ ְך |
ֹאמר ִא ְמ ִרי נָא ִל ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי לֹא י ִ
)ַ (17ויּ ֶ
ֹאמר ַבּת ֶשׁ ַבע
ַמּית ְל ִא ָשּׁהַ (18) :ותּ ֶ
ישׁג ַהשּׁוּנ ִ
וְ יִ ֶתּן ִלי ֶאת ֲא ִב ַ
ַתּבֹא ַבת ֶשׁ ַבע ֶאל
יך ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך (19) :ו ָ
טוֹב | אָנ ִֹכי ֲא ַד ֵבּר ָע ֶל ָ
אתהּ
ָקם ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְק ָר ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ְל ַד ֶבּר לוֹ ַעל ֲאדֹנִ יָּהוּ | ַויּ ָ
ַתּ ֶשׁב
ָשׂם ִכּ ֵסּא ְל ֵאם ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֵ
ֵשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָלהּ ַויּ ֶ
ִל ִ
אַחת ְק ַטנָּה אָנ ִֹכי שׁ ֶֹא ֶלת ֵמ ִא ָתּ ְך
ֹאמר ְשׁ ֵא ָלה ַ
ימינוַֹ (20) :ותּ ֶ
ֹאמר ָלהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַשׁ ֲא ִלי ִא ִמּי ִכּי לֹא אָ ִשׁיב
אַל ָתּ ֶשׁב ֶאת ָפּנָי | ַויּ ֶ
ַמּית | ַל ֲאדֹנִ ָיּהוּ
ישׁג ַה ֻשּׁנ ִ
ֻתּן ֶאת ֲא ִב ַ
ֹאמר י ַ
ֶאת ָפּנָיִ ְךַ (21) :ותּ ֶ
ֹאמר ְל ִאמּוֹ וְ ָל ָמה
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַויּ ֶ
יך ְל ִא ָשּׁהַ (22) :ויּ ַ
אָח ָ
ִ
ַמּית ַל ֲאדֹנִ יָּהוּ וְ ַשׁ ֲא ִלי לוֹ ֶאת
ישׁג ַה ֻשּׁנ ִ
אַתּ שׁ ֶֹא ֶלת ֶאת ֲא ִב ַ
ְ
לוּכה ִכּי הוּא ִ
ַה ְמּ ָ
ָתר ַהכּ ֵֹהן
וּל ֶא ְבי ָ
אָחי ַהגָּדוֹל ִמ ֶמּנִּ י | וְ לוֹ ְ
וּליוֹאָב ֶבּן ְצרוּיָה:
ְ
ֲשׂה ִלּי
) (23וַיִּ ָשּׁ ַבע ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַבּיהוָה ֵלאמֹר | כֹּה ַיע ֶ
ַפשׁוֹ ִדּ ֶבּר ֲאדֹנִ יָּהוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה:
יוֹסיף ִכּי ְבנ ְ
ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
יבנִ י קרי[ ַעל
ַיּוֹשׁ ַ
) (24וְ ַע ָתּה ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֱה ִכינַנִ י ויושׁיביני ]ו ִ
יוּמת
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ִלי ַבּיִ ת ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר | ִכּי ַהיּוֹם ַ
אָבי ו ֲ
ִכּ ֵסּא ָדּוִ ד ִ
ָדע |
ֲאדֹנִ יָּהוּ (25) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ְבּיַד ְבּ ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹי ָ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲע ָנתֹת
ָתר ַהכּ ֵֹהן ַ
וּל ֶא ְבי ָ
)ְ (26
וַיִּ ְפגַּע בּוֹ ַו ָיּמֹת:
ית ָך ִכּי
וּביּוֹם ַהזֶּה לֹא ֲא ִמ ֶ
אָתּה | ַ
יך ִכּי ִאישׁ ָמוֶת ָ
ֵל ְך ַעל ָשׂ ֶד ָ
ית ְבּכֹל
אָבי וְ ִכי ִה ְת ַענִּ ָ
את ֶאת ֲארוֹן ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ִל ְפנֵי ָדּוִ ד ִ
ָשׂ ָ
נָ
ָתר ִמ ְהיוֹת
ָרשׁ ְשׁלֹמֹה ֶאת ֶא ְבי ָ
אָבי (27) :וַיְ ג ֶ
ֲא ֶשׁר ִה ְת ַענָּה ִ
כּ ֵֹהן ַליהוָה | ְל ַמ ֵלּא ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַעל ֵבּית ֵע ִלי
ְבּ ִשׁלֹה:

אַח ֵרי ֲאדֹנִ יָּה
ָטה ֲ
) (28וְ ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ָבּאָה ַעד יוֹאָב ִכּי יוֹאָב נ ָ
ַח ֵזק
ָטה | ַו ָיּנָס יוֹאָב ֶאל א ֶֹהל יְ הוָה ַויּ ֲ
אַב ָשׁלוֹם לֹא נ ָ
אַח ֵרי ְ
וְ ֲ
ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (29) :ויֻּגַּד ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ִכּי נָס יוֹאָב ֶאל
א ֶֹהל יְ הוָה וְ ִהנֵּה ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | וַיִּ ְשׁ ַלח ְשׁלֹמֹה ֶאת ְבּ ָניָהוּ ֶבן
ָדע ֵלאמֹר ֵל ְך ְפּגַע בּוַֹ (30) :ו ָיּבֹא ְב ָניָהוּ ֶאל א ֶֹהל יְ הוָה
יְ הוֹי ָ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵצא ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
ֹאמר לֹא ִכּי פֹה אָמוּת |
ַויּ ֶ
ָשׁב ְבּ ָניָהוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר ֵלאמֹר כֹּה ִד ֶבּר יוֹאָב וְ כֹה ָענָנִ י:
ַויּ ֶ
וּק ַב ְרתּוֹ |
וּפגַע בּוֹ ְ
ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵ
)ַ (31ויּ ֶ
אָבי(32) :
וּמ ַעל ֵבּית ִ
וֲ
ַה ִסיר ָֹת ְדּ ֵמי ִחנָּם ֲא ֶשׁר ָשׁ ַפ ְך יוֹאָב ֵמ ָע ַלי ֵ
ָשׁים
וְ ֵה ִשׁיב יְ הוָה ֶאת ָדּמוֹ ַעל רֹאשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָפּגַע ִבּ ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ָדע | ֶאת
אָבי ָדוִ ד לֹא י ָ
ַה ְרגֵם ַבּ ֶח ֶרב וְ ִ
ַצ ִדּ ִקים וְ ט ִֹבים ִמ ֶמּנּוּ ַויּ ַ
ֶתר ַשׂר ְצ ָבא
ֲמ ָשׂא ֶבן י ֶ
אַבנֵר ֶבּן נֵר ַשׂר ְצ ָבא יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ע ָ
ְ
ַרעוֹ ְלע ָֹלם |
וּברֹאשׁ ז ְ
יהם ְבּרֹאשׁ יוֹאָב ְ
הוּדה (33) :וְ ָשׁבוּ ְד ֵמ ֶ
יְ ָ
וּל ִכ ְסאוֹ יִ ְהיֶה ָשׁלוֹם ַעד ָ
וּל ֵביתוֹ ְ
עוֹלם ֵמ ִעם
ַרעוֹ ְ
וּלז ְ
וּל ָדוִ ד ְ
ְ
ָדע וַיִּ ְפגַּע בּוֹ וַיְ ִמ ֵתהוּ | וַיִּ ָקּ ֵבר
ַעל ְבּ ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
יְ הוָהַ (34) :ויּ ַ
ָדע ַתּ ְח ָתּיו
ְבּ ֵביתוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר (35) :וַיִּ ֵתּן ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְבּ ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹי ָ
ָתר(36) :
ָתן ַה ֶמּ ֶל ְך ַתּ ַחת ֶא ְבי ָ
ַעל ַה ָצּ ָבא | וְ ֶאת ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן נ ַ
ֹאמר לוֹ ְבּנֵה ְל ָך ַביִ ת
וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְק ָרא ְל ִשׁ ְמ ִעי ַויּ ֶ
ָשׁ ְב ָתּ ָשׁם | וְ לֹא ֵת ֵצא ִמ ָשּׁם אָנֶה וָאָנָה (37) :וְ ָהיָה
ירוּשׁ ַלִם וְ י ַ
ִבּ ָ
ַחל ִק ְדרוֹן ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי מוֹת ָתּמוּת |
את ָך וְ ָע ַב ְר ָתּ ֶאת נ ַ
ְבּיוֹם ֵצ ְ
ֹאמר ִשׁ ְמ ִעי ַל ֶמּ ֶל ְך טוֹב ַה ָדּ ָבר
ֹאשׁ ָךַ (38) :ויּ ֶ
ָדּ ְמ ָך יִ ְהיֶה ְבר ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֵכּן ַיע ֶ
ֲשׂה ַע ְב ֶדּ ָך | ַו ֵיּ ֶשׁב ִשׁ ְמ ִעי
ָמים ַר ִבּים (39) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ַויִּ ְב ְרחוּ
ירוּשׁ ַלִם י ִ
ִבּ ָ
ֲכה ֶמ ֶל ְך גַּת | ַויּ ִַגּידוּ
אָכישׁ ֶבּן ַמע ָ
ֲב ִדים ְל ִשׁ ְמ ִעי ֶאל ִ
ְשׁנֵי ע ָ
ַחבֹשׁ ֶאת
ָקם ִשׁ ְמ ִעי ַויּ ֲ
יך ְבּגַתַ (40) :ויּ ָ
ֲב ֶד ָ
ְל ִשׁ ְמ ִעי ֵלאמֹר ִהנֵּה ע ָ
ֵל ְך ִשׁ ְמ ִעי
ֲב ָדיו | ַויּ ֶ
אָכישׁ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ע ָ
ַתה ֶאל ִ
ֵל ְך גּ ָ
ֲחמֹרוֹ ַויּ ֶ
ֲב ָדיו ִמגַּתַ (41) :ויֻּגַּד ִל ְשׁלֹמֹה | ִכּי ָה ַל ְך ִשׁ ְמ ִעי
ָבא ֶאת ע ָ
ַויּ ֵ
ירוּשׁ ַלִם גַּת ַו ָיּשֹׁב (42) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְק ָרא ְל ִשׁ ְמ ִעי
ִמ ָ
ָאָעד ְבּ ָך ֵלאמֹר ְבּיוֹם
יך ַביהוָה ו ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲהלוֹא ִה ְשׁ ַבּ ְע ִתּ ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר
את ָך וְ ָה ַל ְכ ָתּ אָנֶה וָאָנָה ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי מוֹת ָתּמוּת | ַותּ ֶ
ֵצ ְ
דּוּע לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֵאת ְשׁ ֻב ַעת
וּמ ַ
ֵא ַלי טוֹב ַה ָדּ ָבר ָשׁ ָמ ְע ִתּיַ (43) :
יךַ (44) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
יתי ָע ֶל ָ
יְ הוָה | וְ ֶאת ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָדע ְל ָב ְב ָך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂי ָת
ָד ְע ָתּ ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר י ַ
אַתּה י ַ
ִשׁ ְמ ִעי ָ
ֹאשׁ ָך (45) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך
אָבי | וְ ֵה ִשׁיב יְ הוָה ֶאת ָר ָע ְת ָך ְבּר ֶ
ְל ָדוִ ד ִ

עוֹלם(46) :
רוּך | וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד יִ ְהיֶה נָכוֹן ִל ְפ ֵני יְ הוָה ַעד ָ
ְשׁלֹמֹה ָבּ ְ
ֵצא וַיִּ ְפגַּע בּוֹ ַו ָיּמֹת |
ָדע ַויּ ֵ
וַיְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְבּ ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
וְ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה נָכוֹנָה ְבּיַד ְשׁלֹמֹה:
1 Kings Chapter 3
) (1וַיִּ ְת ַח ֵתּן ְשׁלֹמֹה ֶאת ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם | וַיִּ ַקּח ֶאת ַבּת
יא ָה ֶאל ִעיר ָדּוִ ד ַעד ַכּלֹּתוֹ ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּיתוֹ וְ ֶאת
ַפּ ְרעֹה וַיְ ִב ֶ
ַבּ ִחים
רוּשׁ ַלִם ָס ִביבַ (2) :רק ָה ָעם ְמז ְ
חוֹמת יְ ָ
ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ַ
ָמים ָה ֵהם:
ַבּ ָבּמוֹת | ִכּי לֹא נִ ְבנָה ַביִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ַעד ַהיּ ִ
אָביו | ַרק
ֶא ַהב ְשׁלֹמֹה ֶאת יְ הוָה ָל ֶל ֶכת ְבּ ֻחקּוֹת ָדּוִ ד ִ
)ַ (3ויּ ֱ
ֵל ְך ַה ֶמּ ֶל ְך ִגּ ְבעֹנָה ִל ְזבּ ַֹח
ַבּ ַח ַ
ַבּ ָבּמוֹת הוּא ְמז ֵ
וּמ ְק ִטירַ (4) :ויּ ֶ
ֲלה ְשׁלֹמֹה ַעל
דוֹלה | ֶא ֶלף עֹלוֹת ַיע ֶ
ָשׁם ִכּי ִהיא ַה ָבּ ָמה ַה ְגּ ָ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַההוּאְ (5) :בּ ִג ְבעוֹן נִ ְראָה יְ הוָֹה ֶאל ְשׁלֹמֹה ַבּ ֲחלוֹם
ֹאמר ְשׁלֹמֹה
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְשׁאַל ָמה ֶא ֶתּן ָל ְךַ (6) :ויּ ֶ
ַה ָלּיְ ָלה | ַויּ ֶ
ֶיך
אָבי ֶח ֶסד גָּדוֹל ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ְל ָפנ ָ
ית ִעם ַע ְב ְדּ ָך ָדוִ ד ִ
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ָ
ַתּ ְשׁ ָמר לוֹ ֶאת ַה ֶח ֶסד
וּביִ ְשׁ ַרת ֵל ָבב ִע ָמּ ְך | ו ִ
וּב ְצ ָד ָקה ְ
ֶבּ ֱא ֶמת ִ
ַתּ ֶתּן לוֹ ֵבן י ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַכּיּוֹם ַהזֶּה (7) :וְ ַע ָתּה
ַה ָגּדוֹל ַהזֶּה ו ִ
אָבי | וְ אָנ ִֹכי
אַתּה ִה ְמ ַל ְכ ָתּ ֶאת ַע ְב ְדּ ָך ַתּ ַחת ָדּוִ ד ִ
יְ הוָה ֱאל ָֹהי ָ
נַ
תוֹך ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר
ַער ָקטֹן לֹא ֵא ַדע ֵצאת ָובֹא (8) :וְ ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ְ
ָת ָתּ
ָבּ ָח ְר ָתּ | ַעם ָרב ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָמּנֶה וְ לֹא יִ ָסּ ֵפר ֵמרֹב (9) :וְ נ ַ
ְל ַע ְב ְדּ ָך ֵלב שׁ ֵֹמ ַע ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַע ְמּ ָך ְל ָה ִבין ֵבּין טוֹב ְל ָרע | ִכּי ִמי
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי
יוּכל ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַע ְמּ ָך ַה ָכּ ֵבד ַהזֶּה (10) :וַיִּ ַ
ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים
ֲאדֹנָי | ִכּי ָשׁאַל ְשׁלֹמֹה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (11) :ויּ ֶ
ָמים
אַל ָתּ ְלּ ָך י ִ
ַען ֲא ֶשׁר ָשׁ ְ
ֵא ָליו י ַ
אַל ָתּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ לֹא ָשׁ ְ
אַל ָתּ
יך | וְ ָשׁ ְ
ֶפשׁ אֹיְ ֶב ָ
אַל ָתּ נ ֶ
אַל ָתּ ְלּ ָך ע ֶֹשׁר וְ לֹא ָשׁ ְ
ַר ִבּים וְ לֹא ָשׁ ְ
ָת ִתּי
יך | ִהנֵּה נ ַ
ְלּ ָך ָה ִבין ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ְשׁ ָפּטִ (12) :הנֵּה ָע ִשׂ ִ
יתי ִכּ ְד ָב ֶר ָ
יך לֹא
אַח ֶר ָ
ֶיך וְ ֲ
מוֹך לֹא ָהיָה ְל ָפנ ָ
ְל ָך ֵלב ָח ָכם וְ נָבוֹן ֲא ֶשׁר ָכּ ָ
ָת ִתּי ָל ְך גַּם עֹ ֶשׁר גַּם
אַל ָתּ נ ַ
מוֹך (13) :וְ גַם ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְ
יָקוּם ָכּ ָ
יך (14) :וְ ִאם
ָמ ָ
מוֹך ִאישׁ ַבּ ְמּ ָל ִכים ָכּל י ֶ
ָכּבוֹד | ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ָכ ָ
יך |
אָב ָ
וֹתי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ָדּוִ יד ִ
וּמ ְצ ַ
ֵתּ ֵל ְך ִבּ ְד ָר ַכי ִל ְשׁמֹר ֻח ַקּי ִ
יך (15) :וַיִּ ַקץ ְשׁלֹמֹה וְ ִהנֵּה ֲחלוֹם | ַויָּבוֹא
ָמ ָ
אַר ְכ ִתּי ֶאת י ֶ
וְ ַה ַ
ַעל עֹלוֹת ַו ַיּ ַעשׂ
רוּשׁ ַלִם ַו ַיּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ֲארוֹן ְבּ ִרית ֲאדֹנָי ַויּ ַ
יְ ָ
ֲב ָדיו:
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכל ע ָ
ְשׁ ָל ִמים ַויּ ַ

ַתּ ֲעמ ְֹדנָה
ָשׁים זֹנוֹת ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ו ַ
) (16אָז ָתּבֹאנָה ְשׁ ַתּיִ ם נ ִ
אַחת ִבּי ֲאדֹנִ י ֲאנִ י וְ ָה ִא ָשּׁה
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ָה ַ
ְל ָפנָיוַ (17) :ותּ ֶ
ָא ֵלד ִע ָמּהּ ַבּ ָבּיִ ת (18) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם
ַהזֹּאת י ְֹשׁבֹת ְבּ ַביִ ת ֶא ָחד | ו ֵ
ַח ָדּו ֵאין ָזר
ַחנוּ י ְ
ַאנ ְ
ַתּ ֶלד גַּם ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת | ו ֲ
ישׁי ְל ִל ְד ִתּי ו ֵ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ָמת ֶבּן ָה ִא ָשּׁה
ַחנוּ ַבּ ָבּיִ תַ (19) :ויּ ָ
זוּל ִתי ְשׁ ַתּיִ ם ֲאנ ְ
ִא ָתּנוּ ַבּ ַבּיִ ת ָ
תוֹך ַה ַלּיְ ָלה
ַתּ ָקם ְבּ ְ
ַהזֹּאת ָליְ ָלה | ֲא ֶשׁר ָשׁ ְכ ָבה ָע ָליו (20) :ו ָ
יקהּ | וְ ֶאת
יבהוּ ְבּ ֵח ָ
ַתּ ְשׁ ִכּ ֵ
ַא ָמ ְת ָך יְ ֵשׁנָה ו ַ
ַתּ ַקּח ֶאת ְבּנִ י ֵמ ֶא ְצ ִלי ו ֲ
וִ
יקי (21) :ו ֻ
ָאָקם ַבּבּ ֶֹקר ְל ֵהינִ יק ֶאת
יבה ְב ֵח ִ
ְבּנָהּ ַה ֵמּת ִה ְשׁ ִכּ ָ
ָא ְתבּוֹנֵן ֵא ָליו ַבּבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה לֹא ָה ָיה ְבנִ י ֲא ֶשׁר
ְבּנִ י וְ ִהנֵּה ֵמת | ו ֶ
ֵך
וּבנ ְ
אַח ֶרת לֹא ִכי ְבּנִ י ַה ַחי ְ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ָה ֶ
ָל ְד ִתּיַ (22) :ותּ ֶ
יָ
ֵך ַה ֵמּת ְ
ַה ֵמּת וְ זֹאת א ֶֹמ ֶרת לֹא ִכי ְבּנ ְ
ַתּ ַד ֵבּ ְרנָה ִל ְפ ֵני
וּבנִ י ֶה ָחי | ו ְ
ֵך
וּבנ ְ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך זֹאת א ֶֹמ ֶרת זֶה ְבּנִ י ַה ַחי ְ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (23) :ויּ ֶ
ֵך ַה ֵמּת ְ
ַה ֵמּת | וְ זֹאת א ֶֹמ ֶרת לֹא ִכי ְבּנ ְ
וּבנִ י ֶה ָחי:
ָבאוּ ַה ֶח ֶרב ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך:
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְקחוּ ִלי ָח ֶרב | ַויּ ִ
)ַ (24ויּ ֶ
וּתנוּ ֶאת
ֶלד ַה ַחי ִל ְשׁנָיִ ם | ְ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ִגּ ְזרוּ ֶאת ַהיּ ֶ
)ַ (25ויּ ֶ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר
אַחת וְ ֶאת ַה ֲח ִצי ְל ֶא ָחתַ (26) :ותּ ֶ
ַה ֲח ִצי ְל ַ
ֹאמר ִבּי
יה ַעל ְבּנָהּ ַותּ ֶ
ְבּנָהּ ַה ַחי ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ֶמ ָ
יתהוּ | וְ זֹאת
ֲאדֹנִ י ְתּנוּ ָלהּ ֶאת ַהיָּלוּד ַה ַחי וְ ָה ֵמת אַל ְתּ ִמ ֻ
ֹאמר
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
א ֶֹמ ֶרת גַּם ִלי גַם ָל ְך לֹא יִ ְהיֶה ְגּזֹרוַּ (27) :ויּ ַ
יתהוּ | ִהיא ִאמּוֹ(28) :
ְתּנוּ ָלהּ ֶאת ַהיָּלוּד ַה ַחי וְ ָה ֵמת לֹא ְת ִמ ֻ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֲא ֶשׁר ָשׁ ַפט ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְראוּ ִמ ְפּ ֵני
ַה ֶמּ ֶל ְך | ִכּי ָראוּ ִכּי ָח ְכ ַמת ֱאל ִֹהים ְבּ ִק ְרבּוֹ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט:
1 Kings Chapter 4
וְ ֵא ֶלּה
) (2
) (1וַיְ ִהי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֱא ִליח ֶֹרף
ַריָהוּ ֶבן ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן(3) :
ַה ָשּׂ ִרים ֲא ֶשׁר לוֹ | ֲעז ְ
הוֹשׁ ָפט ֶבּן ֲא ִחילוּד ַה ַמּ ְז ִכּיר(4) :
ישׁא ס ְֹפ ִרים | יְ ָ
ַא ִחיָּה ְבּנֵי ִשׁ ָ
וֲ
ָתר כּ ֲ
וּב ָניָהוּ ֶבן יְ הוֹי ָ
ְ
) (5
ֹהנִ ים:
ָדע ַעל ַה ָצּ ָבא | וְ ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
ָתן כּ ֵֹהן ֵר ֶעה ַה ֶמּ ֶל ְך:
ָתן ַעל ַהנִּ ָצּ ִבים | וְ זָבוּד ֶבּן נ ָ
ַריָהוּ ֶבן נ ָ
ַו ֲעז ְ
ירם ֶבּן ַע ְב ָדּא ַעל ַה ַמּס(7) :
ַאדֹנִ ָ
ישׁר ַעל ַה ָבּיִ ת | ו ֲ
ַא ִח ָ
)  (6ו ֲ
וְ ִל ְשׁלֹמֹה ְשׁנֵים ָע ָשׂר נִ ָצּ ִבים ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִכ ְל ְכּלוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
וְ ֶאת ֵבּיתוֹ | ח ֶֹדשׁ ַבּ ָשּׁנָה יִ ְהיֶה ַעל אחד ] ָה ֶא ָחד קרי[ ְל ַכ ְל ֵכּל:
מוֹתם ֶבּן חוּר ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ םֶ (9) :בּן ֶדּ ֶקר
) (8וְ ֵא ֶלּה ְשׁ ָ

)ֶ (10בּן
וּבית ָשׁ ֶמשׁ | וְ ֵאילוֹן ֵבּית ָחנָן:
וּב ַשׁ ַע ְל ִבים ֵ
ְבּ ָמ ַקץ ְ
ָדב ָכּל
ֶח ֶסד ָבּ ֲארֻבּוֹת | לוֹ שֹׂכֹה וְ ָכל ֶא ֶרץ ֵח ֶפרֶ (11) :בּן ֲא ִבינ ָ
נַ
ָפת דֹּאר | ָט ַפת ַבּת ְשׁלֹמֹה ָהיְ ָתה לּוֹ ְל ִא ָשּׁהַ (12) :בּ ֲענָא ֶבּן
וּמ ִגדּוֹ | וְ ָכל ֵבּית ְשׁאָן ֲא ֶשׁר ֵא ֶצל ָצ ְר ַתנָה ִמ ַתּ ַחת
ַך ְ
ֲא ִחילוּד ַתּ ְענ ְ
ָק ֳמ ָעם:
חוֹלה ַעד ֵמ ֵע ֶבר ְלי ְ
אָבל ְמ ָ
ְליִ ְז ְר ֶעאל ִמ ֵבּית ְשׁאָן ַעד ֵ
ַשּׁה ֲא ֶשׁר
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
ֶבר ְבּ ָרמֹת ִגּ ְל ָעד | לוֹ ַחוֹּת י ִ
)ֶ (13בּן גּ ֶ
חוֹמה
אַרגֹּב ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים ָע ִרים ְגּדֹלוֹת ָ
ַבּ ִגּ ְל ָעד לוֹ ֶח ֶבל ְ
ימ ַעץ
ָדב ֶבּן ִעדֹּא ַמ ֲחנָיְ ָמהֲ (15) :א ִח ַ
יח נְ ח ֶֹשׁתֲ (14) :א ִחינ ָ
וּב ִר ַ
ְ
ַפ ָתּ ִלי | גַּם הוּא ָל ַקח ֶאת ָבּ ְשׂ ַמת ַבּת ְשׁלֹמֹה ְל ִא ָשּׁה(16) :
ְבּנ ְ
רוּח
הוֹשׁ ָפט ֶבּן ָפּ ַ
וּב ָעלוֹת (17) :יְ ָ
אָשׁר ְ
חוּשׁי ְבּ ֵ
ַבּ ֲענָא ֶבּן ָ
ְבּיִ ָשׂ ָ
ֶבר ֶבּן ֻא ִרי
ָמן (19) :גּ ֶ
שכרִ (18) :שׁ ְמ ִעי ֶבן ֵא ָלא ְבּ ִבנְ י ִ
ְבּ ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעד | ֶא ֶרץ ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי וְ עֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן וּנְ ִציב
ֶא ָחד ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַר ִבּים ַכּחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל
אָרץ (20) :יְ ָ
וּשׂ ֵמ ִחים:
ַהיָּם ָלרֹב | א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים ְ
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ָהר ֶא ֶרץ
מוֹשׁל ְבּ ָכל ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת ִמן ַהנּ ָ
ֵ
וּשׁלֹמֹה ָהיָה
) ְ (1
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַעד ְגּבוּל ִמ ְצ ָריִ ם | ַמ ִגּ ִשׁים ִמנְ ָחה וְ ע ְֹב ִדים ֶאת
ְשׁלֹמֹה ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו:
) (2וַיְ ִהי ֶל ֶחם ְשׁלֹמֹה ְליוֹם ֶא ָחד | ְשׁל ִֹשׁים כֹּר ס ֶֹלת וְ ִשׁ ִשּׁים
ֲשׂ ָרה ָב ָקר ְבּ ִר ִאים וְ ֶע ְשׂ ִרים ָבּ ָקר ְר ִעי וּ ֵמאָה
כֹּר ָק ַמח (3) :ע ָ
בוּסיםִ (4) :כּי הוּא
צֹאן | ְל ַבד ֵמאַיָּל ְ
ֻרים ֲא ִ
וּב ְרבּ ִ
ַחמוּר ַ
וּצ ִבי וְ י ְ
ָהר |
ָהר ִמ ִתּ ְפ ַסח וְ ַעד ַעזָּה ְבּ ָכל ַמ ְל ֵכי ֵע ֶבר ַהנּ ָ
ר ֶֹדה ְבּ ָכל ֵע ֶבר ַהנּ ָ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲב ָריו ִמ ָסּ ִביבַ (5) :ויּ ֶ
ֵשׁב יְ ָ
וְ ָשׁלוֹם ָהיָה לוֹ ִמ ָכּל ע ָ
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ ִמ ָדּן וְ ַעד ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע | כֹּל
ָל ֶב ַטח ִאישׁ ַתּ ַחת גּ ְ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ֻא ְרוֹת סוּ ִסים
יְ ֵמי ְשׁלֹמֹה (6) :וַיְ ִהי ִל ְשׁלֹמֹה ְ
ְל ֶמ ְר ָכּבוֹ | ְ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ָפּ ָר ִשׁים (7) :וְ ִכ ְל ְכּלוּ ַהנִּ ָצּ ִבים
ָה ֵא ֶלּה ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה וְ ֵאת ָכּל ַה ָקּ ֵרב ֶאל ֻשׁ ְל ַחן ַה ֶמּ ֶל ְך
ְשׁלֹמֹה ִאישׁ ָח ְדשׁוֹ | לֹא יְ ַע ְדּרוּ ָדּ ָבר (8) :וְ ַה ְשּׂע ִֹרים וְ ַה ֶתּ ֶבן
ָבאוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשּׁם ִאישׁ
סּוּסים וְ ָל ָר ֶכשׁ | י ִ
ַל ִ
וּתבוּנָה ַה ְר ֵבּה
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ (9) :וַיִּ ֵתּן ֱאל ִֹהים ָח ְכ ָמה ִל ְשׁלֹמֹה ְ
ְמאֹד | וְ ר ַֹחב ֵלב ַכּחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם (10) :ו ֵ
ַתּ ֶרב ָח ְכ ַמת
וּמכֹּל ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִ ם(11) :
ְשׁלֹמֹה ֵמ ָח ְכ ַמת ָכּל ְבּנֵי ֶק ֶדם | ִ

ימן וְ ַכ ְלכֹּל וְ ַד ְר ַדּע ְבּנֵי
יתן ָה ֶא ְז ָר ִחי וְ ֵה ָ
אָדם ֵמ ֵא ָ
ֶח ַכּם ִמ ָכּל ָה ָ
ַויּ ְ
ָמחוֹל | וַיְ ִהי ְשׁמוֹ ְב ָכל ַהגּוֹיִ ם ָס ִביב (12) :וַיְ ַד ֵבּר ְשׁל ֶֹשׁת
ֲא ָל ִפים ָמ ָשׁל | וַיְ ִהי ִשׁירוֹ ֲח ִמ ָשּׁה ו ֶ
ָאָלף (13) :וַיְ ַד ֵבּר ַעל ָה ֵע ִצים
ִמן ָה ֶא ֶרז ֲא ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן וְ ַעד ָה ֵאזוֹב ֲא ֶשׁר י ֵֹצא ַבּ ִקּיר | וַיְ ַד ֵבּר ַעל
ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ַעל ָהעוֹף וְ ַעל ָה ֶר ֶמשׂ וְ ַעל ַה ָדּ ִגיםַ (14) :ו ָיּבֹאוּ ִמ ָכּל
אָרץ
ָה ַע ִמּים ִל ְשׁמ ַֹע ֵאת ָח ְכ ַמת ְשׁלֹמֹה | ֵמ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
ירם ֶמ ֶל ְך צוֹר ֶאת
ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ (15) :וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ
אָביהוּ |
ֲב ָדיו ֶאל ְשׁלֹמֹה ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי אֹתוֹ ָמ ְשׁחוּ ְל ֶמ ֶל ְך ַתּ ַחת ִ
עָ
וַיִּ ְשׁ ַלח
)(16
ָמים:
ירם ְל ָדוִ ד ָכּל ַהיּ ִ
ִכּי א ֵֹהב ָהיָה ִח ָ
אָבי ִכּי
ָד ְע ָתּ ֶאת ָדּוִ ד ִ
אַתּה י ַ
ירם ֵלאמֹרָ (17) :
ְשׁלֹמֹה ֶאל ִח ָ
לֹא ָיכֹל ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִמ ְפּנֵי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲא ֶשׁר
ְס ָבבֻהוּ | ַעד ֵתּת יְ הוָה א ָֹתם ַתּ ַחת ַכּפּוֹת רגלו ] ַר ְג ָלי קרי[:
יח יְ הוָה ֱאל ַֹהי ִלי ִמ ָסּ ִביב | ֵאין ָשׂ ָטן וְ ֵאין ֶפּגַע
) (18וְ ַע ָתּה ֵהנִ ַ
ָרע (19) :וְ ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ָֹהי | ַכּ ֲא ֶשׁר
אָבי ֵלאמֹר ִבּנְ ָך ֲא ֶשׁר ֶא ֵתּן ַתּ ְח ֶתּי ָך ַעל
ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל ָדּוִ ד ִ
ִכּ ְס ֶא ָך הוּא יִ ְבנֶה ַה ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי (20) :וְ ַע ָתּה ַצוֵּה וְ יִ ְכ ְרתוּ ִלי
יך ֶא ֵתּן
ֲב ֶד ָ
יך וּ ְשׂ ַכר ע ָ
ֲב ֶד ָ
ֲב ַדי יִ ְהיוּ ִעם ע ָ
ֲא ָר ִזים ִמן ַה ְלּ ָבנוֹן ַוע ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֵאין ָבּנוּ ִאישׁ י ֵֹד ַע
אַתּה י ַ
ֹאמר | ִכּי ָ
ְל ָך ְכּכֹל ֲא ֶשׁר תּ ֵ
ירם ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ִל ְכ ָרת ֵע ִצים ַכּ ִצּדֹנִ ים (21) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ִח ָ
ָתן
רוּך יְ הוָה ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר נ ַ
ֹאמר ָבּ ְ
ְשׁלֹמֹה וַיִּ ְשׂ ַמח ְמאֹד | ַויּ ֶ
ירם ֶאל
ְל ָדוִ ד ֵבּן ָח ָכם ַעל ָה ָעם ָה ָרב ַהזֶּה (22) :וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ
ֱשׂה ֶאת
ְשׁלֹמֹה ֵלאמֹר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ ֵא ָלי | ֲאנִ י ֶאע ֶ
ֲב ַדי י ִֹרדוּ ִמן
רוֹשׁים (23) :ע ָ
ֲצי ְב ִ
וּבע ֵ
ֲצי ֲא ָר ִזים ַ
ָכּל ֶח ְפ ְצ ָך ַבּע ֵ
ַאנִ י ֲא ִשׂ ֵ
ימם דּ ְֹברוֹת ַבּיָּם ַעד ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
ָמּה ו ֲ
ַה ְלּ ָבנוֹן י ָ
ֲשׂה ֶאת
אַתּה ַתּע ֶ
אַתּה ִת ָשּׂא | וְ ָ
ִתּ ְשׁ ַלח ֵא ַלי וְ נִ ַפּ ְצ ִתּים ָשׁם וְ ָ
ֲצי
יתי (24) :וַיְ ִהי ִחירוֹם נ ֵֹתן ִל ְשׁלֹמֹה ע ֵ
ֶח ְפ ִצי ָל ֵתת ֶל ֶחם ֵבּ ִ
ירם
וּשׁלֹמֹה ָנ ַתן ְל ִח ָ
רוֹשׁים ָכּל ֶח ְפצוְֹ (25) :
ֲא ָר ִזים ַוע ֵ
ֲצי ְב ִ
ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף כֹּר ִח ִטּים ַמכּ ֶֹלת ְל ֵביתוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים כֹּר ֶשׁ ֶמן ָכּ ִתית |
ירם ָשׁנָה ְב ָשׁנָה:
כֹּה יִ ֵתּן ְשׁלֹמֹה ְל ִח ָ
ָתן ָח ְכ ָמה ִל ְשׁלֹמֹה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ | וַיְ ִהי ָשׁלֹם ֵבּין
) (26וַיהוָה נ ַ
ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך
ֵיהםַ (27) :ויּ ַ
וּבין ְשׁלֹמֹה וַיִּ ְכ ְרתוּ ְב ִרית ְשׁנ ֶ
ירם ֵ
ִח ָ
ְשׁלֹמֹה ַמס ִמ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ִהי ַה ַמּס ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ִאישׁ(28) :
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ַבּח ֶֹדשׁ ֲח ִליפוֹת חֹ ֶדשׁ יִ ְהיוּ
וַיִּ ְשׁ ָל ֵחם ְל ָבנוֹנָה ע ֶ
ירם ַעל ַה ַמּס(29) :
ַאדֹנִ ָ
ַב ְלּ ָבנוֹן ְשׁנַיִ ם ֳח ָד ִשׁים ְבּ ֵביתוֹ | ו ֲ

וּשׁמֹנִ ים ֶא ֶלף ח ֵֹצב
וַיְ ִהי ִל ְשׁלֹמֹה ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף נ ֵֹשׂא ַס ָבּל | ְ
אכה
ָבּ ָהרְ (30) :ל ַבד ִמ ָשּׂ ֵרי ַהנִּ ָצּ ִבים ִל ְשׁלֹמֹה ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְמּ ָל ָ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת | ָהר ִֹדים ָבּ ָעם ָהע ִֹשׂים ַבּ ְמּ ָל ָ
ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ְ
אכה:
ַסּד
ַסּעוּ ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹת ְלי ֵ
)ַ (31ויְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ִ
אַבנֵי ג ִָזית (32) :וַיִּ ְפ ְסלוּ בֹּנֵי ְשׁלֹמֹה וּבֹנֵי ִחירוֹם
ַה ָבּיִ ת ְ
וְ ַה ִגּ ְב ִלים | ַויּ ִ
ָכינוּ ָה ֵע ִצים וְ ָה ֲא ָבנִ ים ִל ְבנוֹת ַה ָבּיִ ת:
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אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (1וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ ְ
יעית ְבּח ֶֹדשׁ ִזו הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ִל ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ֶבן ַה ַבּיִ ת ַליהוָה (2) :וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר
אָרכּוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָר ְחבּוֹ |
אַמּה ְ
ָבּנָה ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַליהוָה ִשׁ ִשּׁים ָ
יכל ַה ַבּיִ ת
אוּלם ַעל ְפּנֵי ֵה ַ
קוֹמתוֹ (3) :וְ ָה ָ
ָ
אַמּה
וּשׁל ִֹשׁים ָ
ְ
אַמּה ָר ְחבּוֹ ַעל
אָרכּוֹ ַעל ְפּנֵי ר ַֹחב ַה ָבּיִ ת | ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
אַמּה ְ
ֶע ְשׂ ִרים ָ
ַעשׂ ַל ָבּיִ ת ַחלּוֹנֵי ְשׁ ֻק ִפים ֲא ֻט ִמים (5) :וַיִּ ֶבן ַעל
ְפּנֵי ַה ָבּיִ תַ (4) :ויּ ַ
יע קרי[ ָס ִביב ֶאת ִקירוֹת ַה ַבּיִ ת ָס ִביב
ָצ ַ
ִקיר ַה ַבּיִ ת יצוע ]י ִ
יע קרי[
ָצ ַ
ַעשׂ ְצ ָלעוֹת ָס ִביב (6) :היצוע ] ַהיּ ִ
יכל וְ ַל ְדּ ִביר | ַויּ ַ
ַל ֵה ָ
אַמּה ָר ְח ָבּהּ וְ ַה ִתּיכֹנָה ֵשׁשׁ ָבּאַ ָמּה ָר ְח ָבּהּ
ַה ַתּ ְחתֹּנָה ָח ֵמשׁ ָבּ ָ
ָתן ַל ַבּיִ ת ָס ִביב
ישׁית ֶשׁ ַבע ָבּ ָ
וְ ַה ְשּׁ ִל ִ
אַמּה ָר ְח ָבּהּ | ִכּי ִמ ְג ָרעוֹת נ ַ
חוּצה ְל ִב ְל ִתּי ֲאחֹז ְבּ ִקירוֹת ַה ָבּיִ ת (7) :וְ ַה ַבּיִ ת ְבּ ִה ָבּנֹתוֹ ֶא ֶבן
ָ
ַרזֶן ָכּל ְכּ ִלי ַב ְרזֶל לֹא נִ ְשׁ ַמע
וּמ ָקּבוֹת וְ ַהגּ ְ
ְשׁ ֵל ָמה ַמ ָסּע נִ ְבנָה | ַ
ַבּ ַבּיִ ת ְבּ ִה ָבּנֹתוֶֹ (8) :פּ ַתח ַה ֵצּ ָלע ַה ִתּיכֹנָה ֶאל ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת
וּמן ַה ִתּיכֹנָה ֶאל
לוּלּים ַיעֲלוּ ַעל ַה ִתּיכֹנָה ִ
וּב ִ
ַהיְ ָמנִ ית | ְ
ֵבים
ַה ְשּׁ ִל ִשׁים (9) :וַיִּ ֶבן ֶאת ַה ַבּיִ ת וַיְ ַכ ֵלּהוּ | וַיִּ ְספֹּן ֶאת ַה ַבּיִ ת גּ ִ
יע קרי[ ַעל ָכּל
ָצ ַ
וּשׂ ֵדרֹת ָבּ ֲא ָר ִזים (10) :וַיִּ ֶבן ֶאת היצוע ] ַהיּ ִ
ְ
ֲצי ֲא ָר ִזים:
ֶאחֹז ֶאת ַה ַבּיִ ת ַבּע ֵ
קוֹמתוֹ | ַויּ ֱ
ַה ַבּיִ ת ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ָ
) (11וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ְשׁלֹמֹה ֵלאמֹרַ (12) :ה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר
ֲשׂה וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת
אַתּה בֹנֶה ִאם ֵתּ ֵל ְך ְבּ ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַתּע ֶ
ָ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְדּ ָב ִרי ִא ָתּ ְך ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי
וֹתי ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם | ו ֲ
ָכּל ִמ ְצ ַ
אָב ָ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא ֶא ֱעזֹב
יך (13) :וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ְ
ֶאל ָדּוִ ד ִ
ֶאת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (14) :וַיִּ ֶבן ְשׁלֹמֹה ֶאת ַה ַבּיִ ת וַיְ ַכ ֵלּהוּ:
) (15וַיִּ ֶבן ֶאת ִקירוֹת ַה ַבּיִ ת ִמ ַבּיְ ָתה ְבּ ַצ ְלעוֹת ֲא ָר ִזים ִמ ַקּ ְר ַקע
ַה ַבּיִ ת ַעד ִקירוֹת ַה ִסּפֻּן ִצ ָפּה ֵעץ ִמ ָבּיִ ת | וַיְ ַצף ֶאת ַק ְר ַקע ַה ַבּיִ ת

אַמּה מירכותי
רוֹשׁים (16) :וַיִּ ֶבן ֶאת ֶע ְשׂ ִרים ָ
ְבּ ַצ ְלעוֹת ְבּ ִ
ַר ְכּ ֵתי קרי[ ַה ַבּיִ ת ְבּ ַצ ְלעוֹת ֲא ָר ִזים ִמן ַה ַקּ ְר ַקע ַעד ַה ִקּירוֹת
] ִמיּ ְ
אַר ָבּ ִעים
| וַיִּ ֶבן לוֹ ִמ ַבּיִ ת ִל ְד ִביר ְלק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים (17) :וְ ְ
יכל ִל ְפנָי (18) :וְ ֶא ֶרז ֶאל ַה ַבּיִ ת
אַמּה ָהיָה ַה ָבּיִ ת | הוּא ַה ֵה ָ
ָבּ ָ
טוּרי ִצ ִצּים | ַהכֹּל ֶא ֶרז ֵאין ֶא ֶבן
וּפ ֵ
ימה ִמ ְק ַל ַעת ְפּ ָק ִעים ְ
ְפּנִ ָ
תוֹך ַה ַבּיִ ת ִמ ְפּנִ ָ
וּד ִביר ְבּ ְ
ימה ֵה ִכין | ְל ִת ֵתּן ָשׁם ֶאת
נִ ְראָהְ (19) :
אַמּה א ֶֹר ְך
ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה (20) :וְ ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר ֶע ְשׂ ִרים ָ
ָהב ָסגוּר |
קוֹמתוֹ וַיְ ַצ ֵפּהוּ ז ָ
אַמּה ָ
אַמּה ר ַֹחב וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
ָהב
אָרז (21) :וַיְ ַצף ְשׁלֹמֹה ֶאת ַה ַבּיִ ת ִמ ְפּנִ ָ
ימה ז ָ
וַיְ ַצף ִמ ְז ֵבּ ַח ֶ
ָהב ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר
ָסגוּר | וַיְ ַע ֵבּר ברתיקות ] ְבּ ַרתּוּקוֹת קרי[ ז ָ
ָהב ַעד תֹּם ָכּל ַה ָבּיִ ת |
ָהב (22) :וְ ֶאת ָכּל ַה ַבּיִ ת ִצ ָפּה ז ָ
וַיְ ַצ ֵפּהוּ ז ָ
וְ ָכל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ַל ְדּ ִביר ִצ ָפּה ז ָ
ַעשׂ ַבּ ְדּ ִביר ְשׁ ֵני
ָהבַ (23) :ויּ ַ
קוֹמתוֹ (24) :וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ְכּנַף
ֲצי ָשׁ ֶמן | ֶע ֶשׂר אַמּוֹת ָ
רוּבים ע ֵ
ְכ ִ
ַה ְכּרוּב ָה ֶא ָחת וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ְכּנַף ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ ית | ֶע ֶשׂר אַמּוֹת
אַמּה ַה ְכּרוּב
ָפיו (25) :וְ ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
ִמ ְקצוֹת ְכּ ָנ ָפיו וְ ַעד ְקצוֹת ְכּנ ָ
קוֹמת
ֻביםַ (26) :
אַחת וְ ֶק ֶצב ֶא ָחד ִל ְשׁנֵי ַה ְכּר ִ
ַה ֵשּׁנִ י | ִמ ָדּה ַ
ַה ְכּרוּב ָה ֶא ָחד ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
אַמּה | וְ ֵכן ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י (27) :וַיִּ ֵתּן ֶאת
ֻבים
ימי וַיִּ ְפ ְרשׂוּ ֶאת ַכּנְ ֵפי ַה ְכּר ִ
תוֹך ַה ַבּיִ ת ַה ְפּנִ ִ
רוּבים ְבּ ְ
ַה ְכּ ִ
ַעת ַבּ ִקּיר ַה ֵשּׁנִ י |
וּכנַף ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י נֹג ַ
ַתּגַּע ְכּנַף ָה ֶא ָחד ַבּ ִקּיר ְ
וִ
תּוֹך ַה ַבּיִ ת נ ְֹגעֹת ָכּנָף ֶאל ָכּנָף (28) :וַיְ ַצף ֶאת
יהם ֶאל ְ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ
תּוּחי
ָהב (29) :וְ ֵאת ָכּל ִקירוֹת ַה ַבּיִ ת ֵמ ַסב ָק ַלע ִפּ ֵ
רוּבים ז ָ
ַה ְכּ ִ
טוּרי ִצ ִצּים | ִמ ִלּ ְפנִ ים וְ ַל ִחיצוֹן:
וּפ ֵ
רוּבים וְ ִתמֹרֹת ְ
ִמ ְק ְלעוֹת ְכּ ִ
ימה וְ ַל ִחיצוֹן (31) :וְ ֵאת
ָהב | ִל ְפנִ ָ
) (30וְ ֶאת ַק ְר ַקע ַה ַבּיִ ת ִצ ָפּה ז ָ
ֲצי ָשׁ ֶמן | ָהאַיִ ל ְמזוּזוֹת ֲח ִמ ִשׁית:
ֶפּ ַתח ַה ְדּ ִביר ָע ָשׂה ַדּ ְלתוֹת ע ֵ
רוּבים
יהם ִמ ְק ְלעוֹת ְכּ ִ
)ְ (32
ֲל ֶ
ֲצי ֶשׁ ֶמן וְ ָק ַלע ע ֵ
וּשׁ ֵתּי ַדּ ְלתוֹת ע ֵ
רוּבים וְ ַעל
ָרד ַעל ַה ְכּ ִ
ָהב | ַויּ ֶ
טוּרי ִצ ִצּים וְ ִצ ָפּה ז ָ
וּפ ֵ
וְ ִתמֹרוֹת ְ
ֲצי
יכל ְמזוּזוֹת ע ֵ
ָהב (33) :וְ ֵכן ָע ָשׂה ְל ֶפ ַתח ַה ֵה ָ
ַה ִתּמֹרוֹת ֶאת ַהזּ ָ
ֲצי ְב ִ
רוֹשׁים | ְשׁנֵי
וּשׁ ֵתּי ַד ְלתוֹת ע ֵ
ָשׁ ֶמן | ֵמ ֵאת ְר ִב ִעיתְ (34) :
וּשׁנֵי ְק ָל ִעים ַה ֶדּ ֶלת ַה ֵשּׁנִ ית
ילים ְ
אַחת ְגּ ִל ִ
ְצ ָל ִעים ַה ֶדּ ֶלת ָה ַ
וּפ ֻט ֵרי ִצ ִצּים | וְ ִצ ָפּה
רוּבים וְ ִתמֹרוֹת ְ
ילים (35) :וְ ָק ַלע ְכּ ִ
ְגּ ִל ִ
ָהב ְמי ָ
זָ
ימית
ֻשּׁר ַעל ַה ְמּ ֻח ֶקּה (36) :וַיִּ ֶבן ֶאת ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
יעית
טוּרי ג ִָזית | וְ טוּר ְכּ ֻרתֹת ֲא ָר ִזיםַ (37) :בּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ְשׁל ָֹשׁה ֵ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ֶי ַרח
וּב ָשּׁנָה ָה ַ
ֶרח ִזוַ (38) :
ֻסּד ֵבּית יְ הוָה | ְבּי ַ
יַ

בּוּל הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ָכּ ָלה ַה ַבּיִ ת ְל ָכל ְדּ ָב ָריו וּ ְל ָכל משׁפטו
] ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו קרי[ | וַיִּ ְבנֵהוּ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים:
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) (1וְ ֶאת ֵבּיתוֹ ָבּנָה ְשׁלֹמֹה ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה | וַיְ ַכל ֶאת ָכּל
אָרכּוֹ
אַמּה ְ
ַער ַה ְלּ ָבנוֹן ֵמאָה ָ
ֵבּיתוֹ (2) :וַיִּ ֶבן ֶאת ֵבּית י ַ
טוּרי
אַר ָבּ ָעה ֵ
קוֹמתוֹ | ַעל ְ
אַמּה ָ
וּשׁל ִֹשׁים ָ
אַמּה ָר ְחבּוֹ ְ
ַח ִמ ִשּׁים ָ
וֲ
מּוּדים (3) :וְ ָספֻן ָבּ ֶא ֶרז
וּכרֻתוֹת ֲא ָר ִזים ַעל ָה ַע ִ
מּוּדי ֲא ָר ִזים ְ
ַע ֵ
ַח ִמ ָשּׁה |
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
מּוּדים ְ
ִמ ַמּ ַעל ַעל ַה ְצּ ָלעֹת ֲא ֶשׁר ַעל ָה ַע ִ
וּמ ֱחזָה ֶאל
טוּרים | ֶ
וּשׁ ֻק ִפים ְשׁל ָֹשׁה ִ
ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ַהטּוּרְ (4) :
ֻעים
ֶמ ֱחזָה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים (5) :וְ ָכל ַה ְפּ ָת ִחים וְ ַה ְמּזוּזוֹת ְרב ִ
אוּלם
ָשׁ ֶקף | וּמוּל ֶמ ֱחזָה ֶאל ֶמ ֱחזָה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים (6) :וְ ֵאת ָ
אַמּה ָר ְחבּוֹ |
וּשׁל ִֹשׁים ָ
אָרכּוֹ ְ
אַמּה ְ
מּוּדים ָע ָשׂה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ָה ַע ִ
ֵיהם וְ ַע ֻמּ ִדים וְ ָעב ַעל ְפּנ ֶ
אוּלם ַעל ְפּנ ֶ
אוּלם ַה ִכּ ֵסּא
ֵיהם (7) :וְ ָ
וְ ָ
ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ָפּט ָשׁם ֻא ָלם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָע ָשׂה | וְ ָספוּן ָבּ ֶא ֶרז ֵמ ַה ַקּ ְר ַקע
אַח ֶרת ִמ ֵבּית
ֵשׁב ָשׁם ָח ֵצר ָה ֶ
וּביתוֹ ֲא ֶשׁר י ֶ
ַעד ַה ַקּ ְר ָקעֵ (8) :
אוּלם ַכּ ַמּע ֶ
ֲשׂה ְל ַבת ַפּ ְרעֹה ֲא ֶשׁר ָל ַקח
וּביִ ת ַיע ֶ
ֲשׂה ַה ֶזּה ָהיָה | ַ
ָל ָ
אוּלם ַהזֶּהָ (9) :כּל ֵא ֶלּה ֲא ָבנִ ים יְ ָקרֹת ְכּ ִמדֹּת גּ ִָזית
ְשׁלֹמֹה ָכּ ָ
וּמחוּץ | ִ
וּמחוּץ
וּמ ַמּ ָסּד ַעד ַה ְטּ ָפחוֹת ִ
ֵרה ִמ ַבּיִ ת ִ
ְמג ָֹררוֹת ַבּ ְמּג ָ
ֻסּד ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹת ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת |
וּמי ָ
דוֹלהְ (10) :
ַעד ֶה ָח ֵצר ַה ְגּ ָ
וּמ ְל ַמ ְע ָלה ֲא ָבנִ ים
אַבנֵי ְשׁמֹנֶה אַמּוֹתִ (11) :
אַבנֵי ֶע ֶשׂר אַמּוֹת וְ ְ
ְ
דוֹלה ָס ִביב ְשׁל ָֹשׁה
ָאָרז (12) :וְ ָח ֵצר ַה ְגּ ָ
יְ ָקרוֹת ְכּ ִמדּוֹת גּ ִָזית ו ֶ
ימית
טוּרים גּ ִָזית וְ טוּר ְכּ ֻרתֹת ֲא ָר ִזים | וְ ַל ֲח ַצר ֵבּית יְ הוָה ַה ְפּנִ ִ
ִ
וּל ֻא ָלם ַה ָבּיִ ת:
ְ
ירם ִמצֹּרֶ (14) :בּן
) (13וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה וַיִּ ַקּח ֶאת ִח ָ
אָביו ִאישׁ צ ִֹרי ח ֵֹרשׁ נְ ח ֶֹשׁת
ִא ָשּׁה ְ
ַפ ָתּ ִלי וְ ִ
אַל ָמנָה הוּא ִמ ַמּ ֵטּה נ ְ
וַיִּ ָמּ ֵלא ֶאת ַה ָח ְכ ָמה וְ ֶאת ַה ְתּבוּנָה וְ ֶאת ַה ַדּ ַעת ַלעֲשׂוֹת ָכּל
ַעשׂ ֶאת ָכּל
אכה ַבּנְּ ח ֶֹשׁת | ַויָּבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַויּ ַ
ְמ ָל ָ
ְמ ַל ְ
מּוּדים נְ ח ֶֹשׁת | ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה
ָצר ֶאת ְשׁנֵי ָה ַע ִ
אכתּוַֹ (15) :ויּ ַ
אַמּה ָיסֹב ֶאת
קוֹמת ָה ַעמּוּד ָה ֶא ָחד וְ חוּט ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָ
אַמּה ַ
ָ
אשׁי
וּשׁ ֵתּי כ ָֹתרֹת ָע ָשׂה ָל ֵתת ַעל ָר ֵ
ָה ַעמּוּד ַה ֵשּׁנִ יְ (16) :
קוֹמת ַהכּ ֶֹת ֶרת ָה ֶא ָחת
מּוּדים ֻמ ַצק נְ ח ֶֹשׁת | ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ַ
ָה ַע ִ
ֲשׂה
קוֹמת ַהכּ ֶֹת ֶרת ַה ֵשּׁנִ יתְ (17) :שׂ ָב ִכים ַמע ֵ
ַ
וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת

ֲשׂה ַשׁ ְר ְשׁרוֹת ַלכּ ָֹתרֹת ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ
ְשׂ ָב ָכה ְגּ ִד ִלים ַמע ֵ
מּוּדים | ִשׁ ְב ָעה ַלכּ ֶֹת ֶרת ָה ֶא ָחת וְ ִשׁ ְב ָעה ַלכּ ֶֹת ֶרת ַה ֵשּׁנִ ית:
ָה ַע ִ
טוּרים ָס ִביב ַעל ַה ְשּׂ ָב ָכה
ִ
ַעשׂ ֶאת ָה ַע ִ
)ַ (18ויּ ַ
וּשׁנֵי
מּוּדים | ְ
ָה ֶא ָחת ְל ַכסּוֹת ֶאת ַהכּ ָֹתרֹת ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ ָה ִרמֹּנִ ים וְ ֵכן ָע ָשׂה
מּוּדים
ַלכּ ֶֹת ֶרת ַה ֵשּׁנִ ית (19) :וְ כ ָֹתרֹת ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ ָה ַע ִ
אַר ַבּע אַמּוֹת (20) :וְ כ ָֹתרֹת ַעל ְשׁנֵי
אוּלם | ְ
שׁוּשׁן ָבּ ָ
ַ
ֲשׂה
ַמע ֵ
ֻמּת ַה ֶבּ ֶטן ֲא ֶשׁר ְל ֵע ֶבר שׂבכה
מּוּדים גַּם ִמ ַמּ ַעל ִמ ְלּע ַ
ָה ַע ִ
אתיִ ם ֻט ִרים ָס ִביב ַעל ַהכּ ֶֹת ֶרת
] ַה ְשּׂ ָב ָכה קרי[ | וְ ָה ִרמּוֹנִ ים ָמ ַ
ָקם ֶאת
יכל | ַויּ ֶ
ַה ֵשּׁנִ יתַ (21) :ויּ ֶ
ָקם ֶאת ָה ַע ֻמּ ִדים ְל ֻא ָלם ַה ֵה ָ
ָקם ֶאת ָה ַעמּוּד
ָכין ַויּ ֶ
ָה ַעמּוּד ַהיְ ָמנִ י וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ י ִ
מּוּדים
אלי וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ בּ ַֹעז (22) :וְ ַעל רֹאשׁ ָה ַע ִ
ַה ְשּׂ ָמ ִ
אכת ָה ַע ִ
ַתּתֹּם ְמ ֶל ֶ
שׁוֹשׁן | ו ִ
ֲשׂה ָ
ַמע ֵ
ַעשׂ ֶאת ַה ָיּם
מּוּדיםַ (23) :ויּ ַ
אַמּה
אַמּה ִמ ְשּׂ ָפתוֹ ַעד ְשׂ ָפתוֹ ָעגֹל ָס ִביב וְ ָח ֵמשׁ ָבּ ָ
מוּצק | ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
ָ
אַמּה ָיסֹב אֹתוֹ ָס ִביב(24) :
קוֹמתוֹ וקוה ]וְ ָקו קרי[ ְשׁל ִֹשׁים ָבּ ָ
ָ
אַמּה
וּפ ָק ִעים ִמ ַתּ ַחת ִל ְשׂ ָפתוֹ ָס ִביב ס ְֹב ִבים אֹתוֹ ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
ְ
ֻקים
טוּרים ַה ְפּ ָק ִעים יְ צ ִ
ִ
ַמ ִקּ ִפים ֶאת ַהיָּם ָס ִביב | ְשׁנֵי
ֻקתוֹ (25) :ע ֵֹמד ַעל ְשׁנֵי ָע ָשׂר ָבּ ָקר ְשׁל ָֹשׁה פֹנִ ים ָצפוֹנָה
ִבּיצ ָ
וּשׁל ָֹשׁה פֹּנִ ים נ ְֶג ָבּה ְ
ָמּה ְ
וּשׁל ָֹשׁה פֹנִ ים י ָ
וּשׁל ָֹשׁה פֹּנִ ים ִמ ְז ָר ָחה
ְ
יהם ָבּיְ ָתה (26) :וְ ָע ְביוֹ ֶט ַפח
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ ָכל ֲאח ֵֹר ֶ
ֲל ֶ
וְ ַהיָּם ע ֵ
ָכיל:
אַל ַפּיִ ם ַבּת י ִ
שׁוֹשׁן | ְ
ֲשׂה ְשׂ ַפת כּוֹס ֶפּ ַרח ָ
וּשׂ ָפתוֹ ְכּ ַמע ֵ
ְ
אַמּה א ֶֹר ְך
אַר ַבּע ָבּ ָ
ַעשׂ ֶאת ַה ְמּכֹנוֹת ֶע ֶשׂר נְ ח ֶֹשׁת | ְ
)ַ (27ויּ ַ
וֹמ ָתהּ:
אַמּה ק ָ
אַמּה ָר ְח ָבּהּ וְ ָשׁלֹשׁ ָבּ ָ
אַר ַבּע ָבּ ָ
ַה ְמּכוֹנָה ָה ֶא ָחת וְ ְ
וּמ ְס ְגּרֹת ֵבּין
ֲשׂה ַה ְמּכוֹנָה ִמ ְס ְגּרֹת ָל ֶהם | ִ
) (28וְ זֶה ַמע ֵ
ַה ְשׁ ַל ִבּים (29) :וְ ַעל ַה ִמּ ְס ְגּרוֹת ֲא ֶשׁר ֵבּין ַה ְשׁ ַל ִבּים ֲא ָריוֹת ָבּ ָקר
וּמ ַתּ ַחת ַל ֲא ָריוֹת וְ ַל ָבּ ָקר
רוּבים וְ ַעל ַה ְשׁ ַל ִבּים ֵכּן ִמ ָמּ ַעל | ִ
וּכ ִ
ְ
אוֹפנֵּי נְ ח ֶֹשׁת ַל ְמּכוֹנָה
ַ
אַר ָבּ ָעה
מוֹרד (30) :וְ ְ
ָ
ֲשׂה
לֹיוֹת ַמע ֵ
אַר ָבּ ָעה ַפ ֲעמ ָֹתיו ְכּ ֵתפֹת ָל ֶהם | ִמ ַתּ ַחת
אַחת וְ ַס ְרנֵי נְ ח ֶֹשׁת וְ ְ
ָה ַ
וּפיהוּ ִמ ֵבּית
ַל ִכּיֹּר ַה ְכּ ֵתפֹת יְ צֻקוֹת ֵמ ֵע ֶבר ִאישׁ לֹיוֹתִ (31) :
אַמּה
ַח ִצי ָה ָ
אַמּה ו ֲ
ֲשׂה ֵכן ָ
יה ָעגֹל ַמע ֵ
וּפ ָ
אַמּה ִ
ָמ ְע ָלה ָבּ ָ
ַלכֹּ ֶת ֶרת ו ַ
ֻבּעוֹת לֹא ֲעגֻלּוֹת(32) :
יהם ְמר ָ
וּמ ְס ְגּר ֵֹת ֶ
יה ִמ ְק ָלעוֹת ִ
| וְ גַם ַעל ִפּ ָ
אוֹפנִּ ים
אוֹפנִּ ים ְל ִמ ַתּ ַחת ַל ִמּ ְס ְגּרוֹת וִ ידוֹת ָה ַ
אַר ַבּ ַעת ָה ַ
וְ ְ
אַמּה(33) :
ַח ִצי ָה ָ
אַמּה ו ֲ
אוֹפן ָה ֶא ָחד ָ
קוֹמת ָה ַ
ַבּ ְמּכוֹנָה | וְ ַ
יהם
ַבּ ֶ
דוֹתם וְ ג ֵ
אוֹפן ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה | יְ ָ
ֲשׂה ַ
אוֹפנִּ ים ְכּ ַמע ֵ
ֲשׂה ָה ַ
וּמע ֵ
ַ
אַר ַבּע ְכּ ֵתפוֹת ֶאל
מוּצק (34) :וְ ְ
יהם ַהכֹּל ָ
יהם וְ ִח ֻשּׁ ֵר ֶ
וְ ִח ֻשּׁ ֵק ֶ

וּברֹאשׁ
יהְ (35) :
אַר ַבּע ִפּנּוֹת ַה ְמּכֹנָה ָה ֶא ָחת | ִמן ַה ְמּכֹנָה ְכּ ֵת ֶפ ָ
ְ
קוֹמה ָעגֹל ָס ִביב | וְ ַעל רֹאשׁ ַה ְמּכֹנָה
אַמּה ָ
ַה ְמּכוֹנָה ֲח ִצי ָה ָ
יה ִמ ֶמּנָּה (36) :וַיְ ַפ ַתּח ַעל ַה ֻלּחֹת יְ ד ֶֹת ָ
וּמ ְס ְגּר ֶֹת ָ
יה ִ
יְ ד ֶֹת ָ
יה וְ ַעל
רוּבים ֲא ָריוֹת וְ ִתמֹרֹת | ְכּ ַמ ַער
יה קרי[ ְכּ ִ
ומסגרתיה ] ִמ ְס ְגּר ֶֹת ָ
מוּצק
ִאישׁ וְ לֹיוֹת ָס ִביבָ (37) :כּזֹאת ָע ָשׂה ֵאת ֶע ֶשׂר ַה ְמּכֹנוֹת | ָ
אַחת ֶק ֶצב ֶא ָחד ְלכ ָ
ֶא ָחד ִמ ָדּה ַ
ֲשׂ ָרה ִכיֹּרוֹת
ַעשׂ ע ָ
ֻלּ ְהנָהַ (38) :ויּ ַ
אַמּה ַה ִכּיּוֹר
אַר ַבּע ָבּ ָ
ָכיל ַה ִכּיּוֹר ָה ֶא ָחד ְ
אַר ָבּ ִעים ַבּת י ִ
נְ ח ֶֹשׁת | ְ
אַחת ְל ֶע ֶשׂר ַה ְמּכוֹנוֹת(39) :
ָה ֶא ָחד ִכּיּוֹר ֶא ָחד ַעל ַה ְמּכֹנָה ָה ַ
ָמין וְ ָח ֵמשׁ ַעל ֶכּ ֶתף
וַיִּ ֵתּן ֶאת ַה ְמּכֹנוֹת ָח ֵמשׁ ַעל ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת ִמיּ ִ
ָתן ִמ ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית ֵק ְד ָמה
ַה ַבּיִ ת ִמ ְשּׂמֹאלוֹ | וְ ֶאת ַהיָּם נ ַ
ָעים
ַעשׂ ִחירוֹם ֶאת ַה ִכּיֹּרוֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
)ַ (40ויּ ַ
ִממּוּל ֶנגֶב:
אכה ֲא ֶשׁר
ירם ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ַה ְמּ ָל ָ
וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָרקוֹת | וַיְ ַכל ִח ָ
ָע ָשׂה ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֵבּית יְ הוָהַ (41) :ע ֻמּ ִדים ְשׁנַיִ ם וְ ֻגלֹּת
ַהכּ ָֹתרֹת ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ ָה ַע ֻמּ ִדים ְשׁ ָתּיִ ם | וְ ַה ְשּׂ ָבכוֹת ְשׁ ַתּיִ ם
וּדים(42) :
ְל ַכסּוֹת ֶאת ְשׁ ֵתּי ֻגּלֹּת ַהכּ ָֹתרֹת ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ ָה ַעמּ ִ
טוּרים
ִ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִל ְשׁ ֵתּי ַה ְשּׂ ָבכוֹת | ְשׁנֵי
וְ ֶאת ָה ִרמֹּנִ ים ְ
ִרמֹּנִ ים ַל ְשּׂ ָב ָכה ָה ֶא ָחת ְל ַכסּוֹת ֶאת ְשׁ ֵתּי ֻגּלֹּת ַהכּ ָֹתרֹת ֲא ֶשׁר
ַעל ְפּנֵי ָה ַע ִ
מּוּדים (43) :וְ ֶאת ַה ְמּכֹנוֹת ָע ֶשׂר | וְ ֶאת ַה ִכּיֹּרֹת
ֲשׂ ָרה ַעל ַה ְמּכֹנוֹת (44) :וְ ֶאת ַהיָּם ָה ֶא ָחד | וְ ֶאת ַה ָבּ ָקר ְשׁנֵים
עָ
ָעים וְ ֶאת
ָע ָשׂר ַתּ ַחת ַהיָּם (45) :וְ ֶאת ַה ִסּירוֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים האהל ] ָה ֵא ֶלּה קרי[ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ירם ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֵבּית יְ הוָה | נְ ח ֶֹשׁת ְממ ָֹרטְ (46) :בּ ִכ ַכּר
ִח ָ
וּבין ָצ ְר ָתן:
ֲבה ָה ֲא ָד ָמה | ֵבּין ֻסכּוֹת ֵ
ַר ֵדּן יְ ָצ ָקם ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ַמע ֵ
ַהיּ ְ
ֶח ַקר
)ַ (47ו ַיּנַּח ְשׁלֹמֹה ֶאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ֵמרֹב ְמאֹד ְמאֹד | לֹא נ ְ
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ֵבּית
ִמ ְשׁ ַקל ַהנְּ ח ֶֹשׁתַ (48) :ויּ ַ
ָהב וְ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֲא ֶשׁר ָע ָליו ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים
יְ הוָה | ֵאת ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
ָמין וְ ָח ֵמשׁ ִמ ְשּׂמֹאול ִל ְפנֵי
ָהב (49) :וְ ֶאת ַה ְמּנֹרוֹת ָח ֵמשׁ ִמיּ ִ
זָ
ָהב(50) :
ָהב ָסגוּר | וְ ַה ֶפּ ַרח וְ ַה ֵנּרֹת וְ ַה ֶמּ ְל ַק ַחיִ ם ז ָ
ַה ְדּ ִביר ז ָ
ַמּרוֹת וְ ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ַה ַכּפּוֹת וְ ַה ַמּ ְחתּוֹת ָז ָהב ָסגוּר
וְ ַה ִסּפּוֹת וְ ַה ְמז ְ
ימי ְלק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְל ַד ְל ֵתי
| וְ ַהפֹּתוֹת ְל ַד ְלתוֹת ַה ַבּיִ ת ַה ְפּנִ ִ
ָהב:
יכל ז ָ
ַה ַבּיִ ת ַל ֵה ָ
ַתּ ְשׁ ַלם ָכּל ַה ְמּ ָל ָ
) (51ו ִ
אכה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֵבּית יְ הוָה
ָהב וְ ֶאת
אָביו ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
ָבא ְשׁלֹמֹה ֶאת ָק ְד ֵשׁי ָדּוִ ד ִ
| ַויּ ֵ
ָתן ְבּא ְֹצרוֹת ֵבּית יְ הוָה:
ַה ֵכּ ִלים נ ַ

1 Kings Chapter 8
אשׁי ַה ַמּטּוֹת
ַק ֵהל ְשׁלֹמֹה ֶאת ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָכּל ָר ֵ
) (1אָז י ְ
רוּשׁ ָלִם |
יאי ָהאָבוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה יְ ָ
נְ ִשׂ ֵ
ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ֵמ ִעיר ָדּוִ ד ִהיא ִציּוֹן(2) :
ֶרח ָה ֵא ָתנִ ים
וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּי ַ
יעיַ (3) :ו ָיּבֹאוּ כֹּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֶבּ ָחג | הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹהנִ ים ֶאת ָהאָרוֹןַ (4) :ו ַיּעֲלוּ ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה וְ ֶאת
וַיִּ ְשׂאוּ ַהכּ ֲ
מוֹעד וְ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ָבּא ֶֹהל | ַו ַיּעֲלוּ א ָֹתם
א ֶֹהל ֵ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם (5) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה וְ ָכל ע ַ
ַהכּ ֲ
וּב ָקר ֲא ֶשׁר
ַה ָ
ַבּ ִחים צֹאן ָ
נּוֹע ִדים ָע ָליו ִאתּוֹ ִל ְפנֵי ָהאָרוֹן | ְמז ְ
ֹהנִ ים ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית
ָבאוּ ַהכּ ֲ
לֹא יִ ָסּ ְפרוּ וְ לֹא יִ ָמּנוּ ֵמרֹבַ (6) :ויּ ִ
יְ הוָה ֶאל ְמקוֹמוֹ ֶאל ְדּ ִביר ַה ַבּיִ ת ֶאל ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ֶאל
ַתּ ַחת ַכּנְ ֵפי ַה ְכּ ִ
ָפיִ ם ֶאל
רוּבים פּ ְֹר ִשׂים ְכּנ ַ
רוּביםִ (7) :כּי ַה ְכּ ִ
ֻבים ַעל ָהאָרוֹן וְ ַעל ַבּ ָדּיו ִמ ְל ָמ ְע ָלה:
ְמקוֹם ָהאָרוֹן | ַו ָיּסֹכּוּ ַה ְכּר ִ
אשׁי ַה ַבּ ִדּים ִמן ַהקּ ֶֹדשׁ ַעל ְפּנֵי
ֵראוּ ָר ֵ
ַא ִרכוּ ַה ַבּ ִדּים ַויּ ָ
)ַ (8ויּ ֲ
חוּצה | וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהֵ (9) :אין
ֵראוּ ַה ָ
ַה ְדּ ִביר וְ לֹא י ָ
ָבּאָרוֹן ַרק ְשׁנֵי לֻחוֹת ָה ֲא ָבנִ ים ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַח ָשׁם מ ֶֹשׁה ְבּח ֵֹרב |
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(10) :
ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ הוָה ִעם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵצ ָ
ֹהנִ ים ִמן ַהקּ ֶֹדשׁ | וְ ֶה ָענָן ָמ ֵלא ֶאת ֵבּית יְ הוָה:
וַיְ ִהי ְבּ ֵצאת ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים ַל ֲעמֹד ְל ָשׁ ֵרת ִמ ְפּנֵי ֶה ָענָן | ִכּי ָמ ֵלא
ָכלוּ ַהכּ ֲ
) (11וְ לֹא י ְ
ְכבוֹד יְ הוָה ֶאת ֵבּית יְ הוָה:
ֲר ֶפלָ (13) :בּנֹה
אָמר ִל ְשׁכֹּן ָבּע ָ
אָמר ְשׁלֹמֹה | יְ הוָה ַ
) (12אָז ַ
ַסּב ַה ֶמּ ֶל ְך
עוֹל ִמיםַ (14) :ויּ ֵ
יתי ֵבּית ְזבֻל ָל ְך | ָמכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ָך ָ
ָבנִ ִ
ֶאת ָפּנָיו וַיְ ָב ֶר ְך ֵאת ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָכל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵֹמד:
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ִפיו ֵאת ָדּוִ ד
ֹאמר ָבּ ְ
)ַ (15ויּ ֶ
אתי ֶאת
הוֹצ ִ
וּביָדוֹ ִמ ֵלּא ֵלאמֹרִ (16) :מן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ֵ
אָבי | ְ
ִ
ַע ִמּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם לֹא ָב ַח ְר ִתּי ְב ִעיר ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי
ָא ְב ַחר ְבּ ָדוִ ד ִל ְהיוֹת ַעל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם | ו ֶ
ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (17) :וַיְ ִהי ִעם ְל ַבב ָדּוִ ד ִ
אָבי | ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם
ַען ֲא ֶשׁר
אָבי י ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ָדּוִ ד ִ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (18) :ויּ ֶ
ָהיָה ִעם ְל ָב ְב ָך ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי | ֱה ִטיב ָֹת ִכּי ָהיָה ִעם ְל ָב ֶב ָך:
יך
אַתּה לֹא ִת ְבנֶה ַה ָבּיִ ת | ִכּי ִאם ִבּנְ ָך ַהיּ ֵֹצא ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ
)ַ (19רק ָ

ָקם יְ הוָה ֶאת ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר |
הוּא יִ ְבנֶה ַה ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמיַ (20) :ויּ ֶ
ָא ֵשׁב ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ ה ָוה
אָבי ו ֵ
ָאָקם ַתּ ַחת ָדּוִ ד ִ
ו ֻ
ָאָשׂם ָשׁם
ָא ְבנֶה ַה ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (21) :ו ִ
וֶ
ָמקוֹם ָלאָרוֹן ֲא ֶשׁר ָשׁם ְבּ ִרית יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִעם ֲאב ֵֹתינוּ
הוֹציאוֹ א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (22) :ו ַיּ ֲעמֹד ְשׁלֹמֹה ִל ְפנֵי
ְבּ ִ
ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֶנגֶד ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְפרֹשׂ ַכּ ָפּיו ַה ָשּׁ ָמיִ ם(23) :
מוֹך ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ָכּ ָ
ַויּ ַ
יך ַהה ְֹל ִכים
ֲב ֶד ָ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת | שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ַלע ָ
וְ ַעל ָה ֶ
אָבי ֵאת ֲא ֶשׁר
ֶיך ְבּ ָכל ִל ָבּםֲ (24) :א ֶשׁר ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ָדּוִ ד ִ
ְל ָפנ ָ
את ַכּיּוֹם ַהזֶּה (25) :וְ ַע ָתּה
ָד ָך ִמ ֵלּ ָ
וּבי ְ
יך ְ
ַתּ ַד ֵבּר ְבּ ִפ ָ
ִדּ ַבּ ְר ָתּ לוֹ | ו ְ
אָבי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ לּוֹ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמֹר ְל ַע ְב ְדּ ָך ָדוִ ד ִ
ֵלאמֹר לֹא יִ ָכּ ֵרת ְל ָך ִאישׁ ִמ ְלּ ָפנַי י ֵֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַרק
ֶיך ֶאת ַדּ ְר ָכּם ָל ֶל ֶכת ְל ָפנַי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ ְל ָפנָי:
ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ ָבנ ָ
ֵאָמן נָא דבריך ] ְדּ ָב ְר ָך קרי[ ֲא ֶשׁר
) (26וְ ַע ָתּה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | י ֶ
ֵשׁב ֱאל ִֹהים ַעל
אָביִ (27) :כּי ַה ֻא ְמנָם י ֵ
ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ָדּוִ ד ִ
לוּך אַף ִכּי ַה ַבּיִ ת
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם לֹא יְ ַכ ְל ְכּ ָ
אָרץ | ִהנֵּה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ָה ֶ
ית ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ְתּ ִחנָּתוֹ
וּפנִ ָ
יתיָ (28) :
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִ
יְ הוָה ֱאל ָֹהי | ִל ְשׁמ ַֹע ֶאל ָה ִרנָּה וְ ֶאל ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲא ֶשׁר ַע ְב ְדּ ָך
ֶך ְפ ֻתחוֹת ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה
ֶיך ַהיּוֹםִ (29) :ל ְהיוֹת ֵעינ ָ
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנ ָ
אָמ ְר ָתּ יִ ְהיֶה ְשׁ ִמי ָשׁם | ִל ְשׁמ ַֹע
ַליְ ָלה וָיוֹם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
ֶאל ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲא ֶשׁר יִ ְת ַפּ ֵלּל ַע ְב ְדּ ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה (30) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ
ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ְת ַפּ ְללוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה |
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ֶאל ְמקוֹם ִשׁ ְב ְתּ ָך ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ וְ ָס ָל ְח ָתּ:
וְ ָ
אָלה ְל ַה ֲאלֹתוֹ |
ָשׁא בוֹ ָ
ֶח ָטא ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ וְ נ ָ
)ֵ (31את ֲא ֶשׁר י ֱ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע
אָלה ִל ְפנֵי ִמ ְז ַבּ ֲח ָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה (32) :וְ ָ
וּבא ָ
ָ
יע ָר ָשׁע ָל ֵתת ַדּ ְרכּוֹ
יך ְל ַה ְר ִשׁ ַ
ית וְ ָשׁ ַפ ְט ָתּ ֶאת ֲע ָב ֶד ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָע ִשׂ ָ
)ְ (33בּ ִה ָנּגֵף
וּל ַה ְצ ִדּיק ַצ ִדּיק ָל ֶתת לוֹ ְכּ ִצ ְד ָקתוֹ:
ְבּרֹאשׁוֹ | ְ
ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי אוֹיֵב ֲא ֶשׁר י ֶ
יך וְ הוֹדוּ
ֶח ְטאוּ ָל ְך | וְ ָשׁבוּ ֵא ֶל ָ
אַתּה
יך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה (34) :וְ ָ
ֶאת ְשׁ ֶמ ָך וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶל ָ
ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ֲ
ַה ֵשׁב ָֹתם ֶאל
בוֹתםְ (35) :בּ ֵה ָע ֵצר ָשׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה
ָת ָתּ ַל ֲא ָ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶח ְטאוּ ָל ְך | וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ הוֹדוּ ֶאת
ָמ ָטר ִכּי י ֶ
וּמ ַח ָטּ ָ
ְשׁ ֶמ ָך ֵ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע
אתם יְ שׁוּבוּן ִכּי ַת ֲענֵם (36) :וְ ָ
תוֹרם ֶאת
יך וְ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵ
ֲב ֶד ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ע ָ

אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר
ָת ָתּה ָמ ָטר ַעל ְ
ֵלכוּ ָבהּ | וְ נ ַ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר י ְ
ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
אָרץ ֶדּ ֶבר ִכּי
)ָ (37ר ָעב ִכּי יִ ְהיֶה ָב ֶ
ַח ָלה:
ָת ָתּה ְל ַע ְמּ ָך ְלנ ֲ
נַ
אַר ֶבּה ָח ִסיל ִכּי יִ ְהיֶה ִכּי י ַ
ָצר לוֹ אֹיְ בוֹ
ֵרקוֹן ְ
יִ ְהיֶה ִשׁ ָדּפוֹן י ָ
ְבּ ֶא ֶרץ ְשׁ ָע ָריו | ָכּל ֶנגַע ָכּל ַמ ֲח ָלהָ (38) :כּל ְתּ ִפ ָלּה ָכל ְתּ ִחנָּה
ֵדעוּן ִאישׁ
אָדם ְלכֹל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר י ְ
ֲא ֶשׁר ִת ְהיֶה ְל ָכל ָה ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע
וּפ ַרשׂ ַכּ ָפּיו ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה (39) :וְ ָ
ֶנגַע ְל ָבבוֹ ָ
ָת ָתּ ָל ִאישׁ ְכּ ָכל ְדּ ָר ָכיו
ית וְ נ ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָס ַל ְח ָתּ וְ ָע ִשׂ ָ
ָד ְע ָתּ ְל ַב ְדּ ָך ֶאת ְל ַבב ָכּל ְבּנֵי
אַתּה י ַ
ֲא ֶשׁר ֵתּ ַדע ֶאת ְל ָבבוֹ | ִכּי ָ
ָמים ֲא ֶשׁר ֵהם ַחיִּ ים ַעל ְפּנֵי
אוּך ָכּל ַהיּ ִ
אָדםְ (40) :ל ַמ ַען יִ ָר ָ
ָה ָ
ָת ָתּה ַל ֲאב ֵֹתינוּ (41) :וְ גַם ֶאל ַהנּ ְ
ָה ֲא ָד ָמה | ֲא ֶשׁר נ ַ
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר לֹא
חוֹקה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךִ (42) :כּי
וּבא ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ֵמ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא | ָ
ֲך ַהנְּ טוּיָה |
וּזרֹע ָ
ָקה ְ
ָד ָך ַה ֲחז ָ
יִ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ֶאת י ְ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן
וּבא וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּהָ (43) :
ָ
ֵדעוּן ָכּל
ָכ ִרי | ְל ַמ ַען י ְ
יך ַהנּ ְ
ית ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָע ִשׂ ָ
אָרץ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ְליִ ְראָה א ְֹת ָך ְכּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָל ַד ַעת ִכּי
ַע ֵמּי ָה ֶ
ֵצא ַע ְמּ ָך
יתיִ (44) :כּי י ֵ
ִשׁ ְמ ָך נִ ְק ָרא ַעל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ בוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָל ֵחם | וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ֶאל יְ הוָה
ֶדּ ֶר ְך ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ָבּהּ וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִתי ִל ְשׁ ֶמ ָך(45) :
ית ִמ ְשׁ ָפּ ָטם:
ָתם | וְ ָע ִשׂ ָ
וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתם וְ ֶאת ְתּ ִחנּ ָ
ַפ ָתּ ָבם
ֶח ְטאוּ ָל ְך ִכּי ֵאין ָ
)ִ (46כּי י ֶ
ֶח ָטא וְ אָנ ְ
אָדם ֲא ֶשׁר לֹא י ֱ
יהם ֶאל ֶא ֶרץ ָהאוֹיֵב ְרחוֹ ָקה
וּנְ ַת ָתּם ִל ְפנֵי אוֹיֵב | וְ ָשׁבוּם שׁ ֵֹב ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ ָשׁם |
רוֹבה (47) :וְ ֵה ִשׁיבוּ ֶאל ִל ָבּם ָבּ ֶ
אוֹ ְק ָ
יהם ֵלאמֹר ָח ָטאנוּ וְ ֶהעֱוִ ינוּ
יך ְבּ ֶא ֶרץ שׁ ֵֹב ֶ
וְ ָשׁבוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶל ָ
ַפ ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ָבם ְ
ָר ָשׁ ְענוּ (48) :וְ ָשׁבוּ ֵא ֶל ָ
אַר ָצם ֲא ֶשׁר
יהם ֲא ֶשׁר ָשׁבוּ א ָֹתם | וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ֵא ֶל ָ
יך ֶדּ ֶר ְך ְ
אֹיְ ֵב ֶ
יתי
בוֹתם ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר בנית ] ָבּנִ ִ
ָת ָתּה ַל ֲא ָ
נַ
קרי[ ִל ְשׁ ֶמ ָך (49) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ְתּ ָך ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתם
וְ ֶאת ְתּ ִחנּ ָ
ית ִמ ְשׁ ָפּ ָטם (50) :וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר
ָתם | וְ ָע ִשׂ ָ
יהם ֲא ֶשׁר ָפּ ְשׁעוּ ָב ְך | וּנְ ַת ָתּם ְל ַר ֲח ִמים
וּל ָכל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ָח ְטאוּ ָל ְך ְ
ַח ָל ְת ָך ֵהם | ֲא ֶשׁר
יהם וְ ִר ֲחמוּםִ (51) :כּי ַע ְמּ ָך וְ נ ֲ
ִל ְפנֵי שׁ ֵֹב ֶ
ֶיך
תּוֹך כּוּר ַה ַבּ ְרזֶלִ (52) :ל ְהיוֹת ֵעינ ָ
את ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ְ
הוֹצ ָ
ֵ
ְפ ֻתחוֹת ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִל ְשׁמ ַֹע
אַתּה ִה ְב ַדּ ְל ָתּם ְל ָך ְלנ ֲ
יהם ְבּכֹל ָק ְראָם ֵא ֶל ָ
ֲא ֵל ֶ
ַח ָלה
יךִ (53) :כּי ָ

יא ָך ֶאת
הוֹצ ֲ
אָרץ | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְבּיַד מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּ ָך ְבּ ִ
ִמכֹּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
) (54וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת ְשׁלֹמֹה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָה ֵאת ָכּל ַה ְתּ ִפ ָלּה
וְ ַה ְתּ ִחנָּה ַהזֹּאת | ָקם ִמ ִלּ ְפנֵי ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ִמ ְכּר ַֹע ַעל ִבּ ְר ָכּיו
ַעמֹד וַיְ ָב ֶר ְך ֵאת ָכּל ְק ַהל
וְ ַכ ָפּיו ְפּרֻשׂוֹת ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (55) :ויּ ְ
ָתן ְמ ָ
רוּך יְ הוָה ֲא ֶשׁר נ ַ
נוּחה
יִ ְשׂ ָר ֵאל | קוֹל גָּדוֹל ֵלאמֹרָ (56) :בּ ְ
ָפל ָדּ ָבר ֶא ָחד ִמכֹּל ְדּ ָברוֹ
ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר | לֹא נ ַ
ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד מ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ (57) :יְ ִהי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ
ַע ְז ֵבנוּ וְ אַל יִ ְטּ ֵשׁנוּ(58) :
ִע ָמּנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם ֲאב ֵֹתינוּ | אַל י ַ
וֹתיו וְ ֻח ָקּיו
ְל ַהטּוֹת ְל ָב ֵבנוּ ֵא ָליו | ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶאת ֲאבֹ ֵתינוּ (59) :וְ יִ ְהיוּ ְד ָב ַרי ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר
ִ
ָליְ ָלה |
יוֹמם ו ָ
ִה ְת ַחנַּנְ ִתּי ִל ְפנֵי יְ הוָה ְקר ִֹבים ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ָ
וּמ ְשׁ ַפּט ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ:
ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ַפּט ַע ְבדּוֹ ִ
)ְ (60ל ַמ ַען ַדּ ַעת ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
אָרץ ִכּי יְ הוָה הוּא ָה ֱאל ִֹהים | ֵאין
עוֹד (61) :וְ ָהיָה ְל ַב ְב ֶכם ָשׁ ֵלם ִעם יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ָל ֶל ֶכת ְבּ ֻח ָקּיו
וֹתיו ַכּיּוֹם ַהזֶּה (62) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ |
וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ז ְֹב ִחים ז ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
ֶבח ִל ְפנֵי יְ הוָה (63) :וַיִּ ְז ַבּח ְשׁלֹמֹה ֵאת ז ַ
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף וְ צֹאן ֵמאָה
ָבח ַליהוָה ָבּ ָקר ֶע ְשׂ ִרים ְ
ֲא ֶשׁר ז ַ
ַחנְ כוּ ֶאת ֵבּית יְ הוָה ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אָלף | ַויּ ְ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
תּוֹך ֶה ָח ֵצר ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ֵבית
)ַ (64בּיּוֹם ַההוּא ִק ַדּשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְ
יְ הוָה ִכּי ָע ָשׂה ָשׁם ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וְ ֵאת ֶח ְל ֵבי
ַה ְשּׁ ָל ִמים | ִכּי ִמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָה ָקטֹן ֵמ ָה ִכיל ֶאת
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה
ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וְ ֵאת ֶח ְל ֵבי ַה ְשּׁ ָל ִמיםַ (65) :ויּ ַ
ָב ֵעת ַה ִהיא ֶאת ֶה ָחג וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ָק ָהל גָּדוֹל ִמ ְלּבוֹא ֲח ָמת
ָמים
ָמים וְ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַחל ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַעד נ ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹםַ (66) :בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִשׁ ַלּח ֶאת ָה ָעם ַויְ ָברֲכוּ
| ְ
טּוֹבה
טוֹבי ֵלב ַעל ָכּל ַה ָ
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ְ
יהם ְשׂ ֵמ ִחים וְ ֵ
אָה ֵל ֶ
ֵלכוּ ְל ֳ
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ:
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ְל ָדוִ ד ַע ְבדּוֹ ְ
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) (1וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת ְשׁלֹמֹה ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך |
וְ ֵאת ָכּל ֵח ֶשׁק ְשׁלֹמֹה ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ַלעֲשׂוֹת:

ֵרא יְ ה ָוה ֶאל ְשׁלֹמֹה ֵשׁנִ ית | ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְראָה ֵא ָליו ְבּ ִג ְבעוֹן:
)ַ (2ויּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ְת ָך וְ ֶאת ְתּ ִח ָנּ ְת ָך ֲא ֶשׁר
)ַ (3ויּ ֶ
ִה ְת ַחנַּנְ ָתּה ְל ָפנַי ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּנִ ָתה ָלשׂוּם
אַתּה
ָמים (4) :וְ ָ
עוֹלם | וְ ָהיוּ ֵעינַי וְ ִל ִבּי ָשׁם ָכּל ַהיּ ִ
ְשׁ ִמי ָשׁם ַעד ָ
יך ְבּ ָתם ֵל ָבב ְ
אָב ָ
ִאם ֵתּ ֵל ְך ְל ָפנַי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ָדּוִ ד ִ
וּביֹ ֶשׁר ַלעֲשׂוֹת
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁמֹר (5) :ו ֲ
יך | ֻח ַקּי ִ
ית ָ
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלע ָֹלם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַעל ָדּוִ ד
יך ֵלאמֹר לֹא יִ ָכּ ֵרת ְל ָך ִאישׁ ֵמ ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (6) :אם
אָב ָ
ִ
וֹתי ֻחקּ ַֹתי
אַח ַרי וְ לֹא ִת ְשׁ ְמרוּ ִמ ְצ ַ
ֵיכם ֵמ ֲ
וּבנ ֶ
אַתּם ְ
שׁוֹב ְתּ ֻשׁבוּן ֶ
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
ַה ַל ְכ ֶתּם ַוע ַ
ֵיכם | ו ֲ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
ֲא ֶשׁר נ ַ
יתם ָל ֶהם (7) :וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ָת ִתּי ָל ֶהם וְ ֶאת ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ִל ְשׁ ִמי ֲא ַשׁ ַלּח ֵמ ַעל
ֲא ֶשׁר נ ַ
ָפּנָי | וְ ָהיָה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָמ ָשׁל וְ ִל ְשׁנִ ינָה ְבּ ָכל ָה ַע ִמּים (8) :וְ ַה ַבּיִ ת
אָמרוּ ַעל ֶמה
ַהזֶּה יִ ְהיֶה ֶע ְליוֹן ָכּל ע ֵֹבר ָע ָליו יִ שֹּׁם וְ ָשׁ ָרק | וְ ְ
אָמרוּ ַעל
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַל ַבּיִ ת ַהזֶּה (9) :וְ ְ
ָע ָשׂה יְ הוָה ָכּ ָכה ָל ֶ
הוֹציא ֶאת ֲאבֹ ָתם ֵמ ֶא ֶרץ
יהם ֲא ֶשׁר ִ
ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַח ִזקוּ ֵבּאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וישׁתחו ]וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ קרי[
ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ֲ
יהם ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה
ֲל ֶ
ַע ְבדֻם | ַעל ֵכּן ֵה ִביא יְ הוָה ע ֵ
ָל ֶהם ַויּ ַ
ַהזֹּאת:
) (10וַיְ ִהי ִמ ְק ֵצה ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְשׁלֹמֹה ֶאת ְשׁנֵי
ירם ֶמ ֶל ְך צֹר
ַה ָבּ ִתּים | ֶאת ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְךִ (11) :ח ָ
רוֹשׁים ַ
ֲצי ְב ִ
וּבע ֵ
ֲצי ֲא ָר ִזים ַ
נִ ָשּׂא ֶאת ְשׁלֹמֹה ַבּע ֵ
וּב ָזּ ָהב ְל ָכל
ירם ֶע ְשׂ ִרים ִעיר ְבּ ֶא ֶרץ
ֶח ְפצוֹ | אָז יִ ֵתּן ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ְל ִח ָ
ָתן
ירם ִמצֹּר ִל ְראוֹת ֶאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵצא ִח ָ
ָלילַ (12) :ויּ ֵ
ַהגּ ִ
ֹאמר ָמה ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה
ָשׁרוּ ְבּ ֵעינָיוַ (13) :ויּ ֶ
לוֹ ְשׁלֹמֹה | וְ לֹא י ְ
אָחי | וַיִּ ְק ָרא ָל ֶהם ֶא ֶרץ ָכּבוּל ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
ָת ָתּה ִלּי ִ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ָהב (15) :וְ זֶה
ירם ַל ֶמּ ֶל ְך | ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָ
) (14וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ
ֱלה ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּית יְ ה ָוה
ְד ַבר ַה ַמּס ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
רוּשׁ ָלִם | וְ ֶאת ָחצֹר וְ ֶאת
חוֹמת יְ ָ
וְ ֶאת ֵבּיתוֹ וְ ֶאת ַה ִמּלּוֹא וְ ֵאת ַ
ְמ ִגדּוֹ וְ ֶאת ָגּזֶרַ (16) :פּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ָע ָלה וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ֶגּזֶר
ֻחים
וַיִּ ְשׂ ְר ָפהּ ָבּ ֵאשׁ וְ ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַהיֹּ ֵשׁב ָבּ ִעיר ָה ָרג | וַיִּ ְתּנָהּ ִשׁלּ ִ
ְל ִבתּוֹ ֵא ֶשׁת ְשׁלֹמֹה (17) :וַיִּ ֶבן ְשׁלֹמֹה ֶאת ָגּזֶר וְ ֶאת ֵבּית חֹרֹן
ֲלת וְ ֶאת תמר ] ַתּ ְדמֹר קרי[ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ַתּ ְחתּוֹן (18) :וְ ֶאת ַבּע ָ
אָרץ (19) :וְ ֵאת ָכּל ָע ֵרי ַה ִמּ ְס ְכּנוֹת ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִל ְשׁלֹמֹה וְ ֵאת
ָבּ ֶ

ָע ֵרי ָה ֶר ֶכב וְ ֵאת ָע ֵרי ַה ָפּ ָר ִשׁים | וְ ֵאת ֵח ֶשׁק ְשׁלֹמֹה ֲא ֶשׁר ָח ַשׁק
וּבכֹל ֶא ֶרץ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוָֹ (20) :כּל ָה ָעם
וּב ְלּ ָבנוֹן ְ
ירוּשׁ ַלִם ַ
ִל ְבנוֹת ִבּ ָ
נּוֹתר ִמן ָה ֱאמ ִֹרי ַה ִח ִתּי ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
בוּסי ֲא ֶשׁר לֹא ִמ ְבּנֵי
ַה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר
יהם ָבּ ֶ
אַח ֵר ֶ
ֵיהם ֲא ֶשׁר נ ְֹתרוּ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּהְ (21) :בּנ ֶ
ֲלם ְשׁלֹמֹה ְל ַמס ע ֵֹבד ַעד
ימם | ַו ַיּע ֵ
ָכלוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ֲח ִר ָ
לֹא י ְ
ָתן ְשׁלֹמֹה ָע ֶבד | ִכּי ֵהם
וּמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא נ ַ
ַהיּוֹם ַהזֶּהִ (22) :
וּפ ָר ָשׁיו:
ֲב ָדיו וְ ָשׂ ָריו וְ ָשׁ ִל ָשׁיו וְ ָשׂ ֵרי ִר ְכבּוֹ ָ
אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַוע ָ
אכה ִל ְשׁלֹמֹה
)ֵ (23א ֶלּה ָשׂ ֵרי ַהנִּ ָצּ ִבים ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְמּ ָל ָ
אכה(24) :
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת | ָהר ִֹדים ָבּ ָעם ָהע ִֹשׂים ַבּ ְמּ ָל ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ו ֲ
יתהּ ֲא ֶשׁר ָבּנָה ָלהּ | אָז
אַך ַבּת ַפּ ְרעֹה ָע ְל ָתה ֵמ ִעיר ָדּוִ ד ֶאל ֵבּ ָ
ְ
ֱלה ְשׁלֹמֹה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה
ָבּנָה ֶאת ַה ִמּלּוֹא (25) :וְ ֶהע ָ
וּשׁ ָל ִמים ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ָבּנָה ַליהוָה וְ ַה ְק ֵטיר ִאתּוֹ
עֹלוֹת ְ
ָאנִ י ָע ָשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ִשׁ ַלּם ֶאת ַה ָבּיִ ת (26) :ו ֳ
ֶבר ֲא ֶשׁר ֶאת ֵאלוֹת ַעל ְשׂ ַפת יַם סוּף ְבּ ֶא ֶרץ
ְשׁלֹמֹה ְבּ ֶע ְציוֹן גּ ֶ
ֲב ָדיו אַנְ ֵשׁי ֳאנִ יּוֹת י ְֹד ֵעי
ירם ָבּ ֳאנִ י ֶאת ע ָ
ֱאדוֹם (27) :וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ
ירה וַיִּ ְקחוּ ִמ ָשּׁם ָז ָהב
אוֹפ ָ
ַהיָּם | ִעם ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹהַ (28) :ו ָיּבֹאוּ ִ
ָבאוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה:
אַר ַבּע ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ָכּר | ַויּ ִ
ְ
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ַתּבֹא
וּמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא שׁ ַֹמ ַעת ֶאת ֵשׁ ַמע ְשׁלֹמֹה ְל ֵשׁם יְ הוָה | ו ָ
) ַ (1
רוּשׁ ַל ְָמה ְבּ ַחיִ ל ָכּ ֵבד ְמאֹד ְגּ ַמ ִלּים
ַתּבֹא יְ ָ
ְל ַנסֹּתוֹ ְבּ ִחידוֹת (2) :ו ָ
ַתּבֹא ֶאל ְשׁלֹמֹה
ָהב ַרב ְמאֹד וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה | ו ָ
נ ְֹשׂ ִאים ְבּ ָשׂ ִמים וְ ז ָ
ַתּ ַד ֵבּר ֵא ָליו ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם ְל ָב ָבהַּ (3) :ו ַיּגֶּד ָלהּ ְשׁלֹמֹה
וְ
ֶע ָלם ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר לֹא ִה ִגּיד
יה | לֹא ָהיָה ָדּ ָבר נ ְ
ֶאת ָכּל ְדּ ָב ֶר ָ
ַתּ ֶרא ַמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא ֵאת ָכּל ָח ְכ ַמת ְשׁלֹמֹה | וְ ַה ַבּיִ ת
ָלהּ (4) :ו ֵ
ֲמד משׁרתו
וּמ ֲא ַכל ֻשׁ ְל ָחנוֹ
ֲא ֶשׁר ָבּנָהַ (5) :
וּמע ַ
ֲב ָדיו ַ
וּמוֹשׁב ע ָ
ַ
וּמ ְשׁ ָקיו וְ ע ָֹלתוֹ ֲא ֶשׁר ַי ֲע ֶלה ֵבּית
יהם ַ
ֻשׁ ֶ
וּמ ְלבּ ֵ
] ְמ ָשׁ ְר ָתיו קרי[ ַ
ֹאמר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֱא ֶמת
רוּחַ (6) :ותּ ֶ
יְ הוָה | וְ לֹא ָהיָה ָבהּ עוֹד ַ
ָהיָה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ְ
יך וְ ַעל ָח ְכ ָמ ֶת ָך(7) :
אַר ִצי | ַעל ְדּ ָב ֶר ָ
ַתּ ְר ֶאינָה ֵעי ַני וְ ִהנֵּה
אתי ו ִ
וְ לֹא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ַל ְדּ ָב ִרים ַעד ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
מוּעה ֲא ֶשׁר
לֹא ֻהגַּד ִלי ַה ֵח ִצי | ַ
הוֹס ְפ ָתּ ָח ְכ ָמה וָטוֹב ֶאל ַה ְשּׁ ָ
יך ֵא ֶלּה | ָהע ְֹמ ִדים
ֲב ֶד ָ
אַשׁ ֵרי ע ָ
יך ְ
ָשׁ ָ
אַשׁ ֵרי ֲאנ ֶ
ָשׁ ָמ ְע ִתּיְ (8) :
יך
ֶיך ָתּ ִמיד ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֶאת ָח ְכ ָמ ֶת ָך (9) :יְ ִהי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְל ָפנ ָ

אַה ַבת יְ הוָה
רוּך ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְבּ ָך ְל ִת ְתּ ָך ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּ ֲ
ָבּ ְ
וּצ ָד ָקה(10) :
ימ ָך ְל ֶמ ֶל ְך ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלע ָֹלם וַיְ ִשׂ ְ
ָהב ְ
ַתּ ֵתּן ַל ֶמּ ֶל ְך ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָ
וּב ָשׂ ִמים ַה ְר ֵבּה ְמאֹד
וִ
ָתנָה ַמ ְל ַכּת
וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה | לֹא ָבא ַכבּ ֶֹשׂם ַההוּא עוֹד ָלרֹב ֲא ֶשׁר נ ְ
ָהב
ָשׂא ז ָ
ירם ֲא ֶשׁר נ ָ
ְשׁ ָבא ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה (11) :וְ גַם ֳאנִ י ִח ָ
אַל ֻמ ִגּים ַה ְר ֵבּה ְמאֹד וְ ֶא ֶבן
ֲצי ְ
אוֹפיר | ֵה ִביא ֵמא ִֹפיר ע ֵ
ֵמ ִ
אַל ֻמ ִגּים ִמ ְס ָעד ְל ֵבית
ֲצי ָה ְ
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ע ֵ
יְ ָק ָרהַ (12) :ויּ ַ
ֲצי
וּל ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִכנֹּרוֹת וּנְ ָב ִלים ַל ָשּׁ ִרים | לֹא ָבא ֵכן ע ֵ
יְ הוָה ְ
ָתן
אַ ְל ֻמ ִגּים וְ לֹא נִ ְראָה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (13) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה נ ַ
ָתן ָלהּ
אָלה ִמ ְלּ ַבד ֲא ֶשׁר נ ַ
ְל ַמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא ֶאת ָכּל ֶח ְפ ָצהּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ָ
יה:
ֲב ֶד ָ
אַר ָצהּ ִהיא ַוע ָ
ַתּ ֶל ְך ְל ְ
ַתּ ֶפן ו ֵ
ְכּיַד ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה | ו ֵ
ָהב ֲא ֶשׁר ָבּא ִל ְשׁלֹמֹה ְבּ ָשׁנָה ֶא ָחת |
) (14וַיְ ִהי ִמ ְשׁ ַקל ַהזּ ָ
ָהבְ (15) :ל ַבד ֵמאַנְ ֵשׁי ַה ָתּ ִרים
ָשׁשׁ ִכּ ַכּר ז ָ
ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ִשּׁים ו ֵ
ַעשׂ
אָרץַ (16) :ויּ ַ
וּפחוֹת ָה ֶ
וּמ ְס ַחר ָהר ְֹכ ִלים | וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ֶע ֶרב ַ
ִ
ָהב ַי ֲע ֶלה
ָהב ָשׁחוּט | ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ז ָ
אתיִ ם ִצנָּה ז ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ָמ ַ
ַעל ַה ִצּנָּה ָה ֶא ָחתְ (17) :
ָהב ָשׁחוּט
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָמ ִגנִּ ים ז ָ
ֲלה ַעל ַה ָמּגֵן ָה ֶא ָחת | וַיִּ ְתּנֵם ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית
ָהב ַיע ֶ
ְשׁל ֶֹשׁת ָמנִ ים ז ָ
ַער ַה ְלּ ָבנוֹן:
יַ
מוּפזֵ (19) :שׁשׁ
ָהב ָ
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּ ֵסּא ֵשׁן גָּדוֹל | וַיְ ַצ ֵפּהוּ ז ָ
)ַ (18ויּ ַ
וּמזֶּה ֶאל
אַח ָריו וְ ָידֹת ִמזֶּה ִ
ַמעֲלוֹת ַל ִכּ ֵסּה וְ רֹאשׁ ָעגֹל ַל ִכּ ֵסּה ֵמ ֲ
וּשׁנַיִ ם ֲא ָריוֹת ע ְֹמ ִדים ֵא ֶצל ַהיָּדוֹת(20) :
ְמקוֹם ַה ָשּׁ ֶבת | ְ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֲא ָריִ ים ע ְֹמ ִדים ָשׁם ַעל ֵשׁשׁ ַה ַמּעֲלוֹת ִמזֶּה ִ
ְ
וּמ ֶזּה |
ֲשׂה ֵכן ְל ָכל ַמ ְמ ָלכוֹת (21) :וְ כֹל ְכּ ֵלי ַמ ְשׁ ֵקה ַה ֶמּ ֶל ְך
לֹא ַנע ָ
ָהב ָסגוּר | ֵאין ֶכּ ֶסף
ַער ַה ְלּ ָבנוֹן ז ָ
ָהב וְ כֹל ְכּ ֵלי ֵבּית י ַ
ְשׁלֹמֹה ז ָ
אוּמהִ (22) :כּי ֳאנִ י ַת ְר ִשׁישׁ ַל ֶמּ ֶל ְך
ימי ְשׁלֹמֹה ִל ְמ ָ
ֶח ָשׁב ִבּ ֵ
לֹא נ ְ
אַחת ְל ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ָתּבוֹא ֳאנִ י ַת ְר ִשׁישׁ
ירם | ַ
ַבּיָּם ִעם ֳאנִ י ִח ָ
ָכ ֶסף ֶשׁנְ ַה ִבּים וְ ק ִֹפים וְ ֻת ִכּיִּ ים (23) :וַיִּ ְג ַדּל ַה ֶמּ ֶל ְך
ָהב ו ֶ
נ ְֹשׂ ֵאת ז ָ
ְשׁלֹמֹה ִמכֹּל ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
אָרץ
וּל ָח ְכ ָמה (24) :וְ ָכל ָה ֶ
אָרץ | ְלע ֶֹשׁר ְ
ָתן
ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת ְפּנֵי ְשׁלֹמֹה | ִל ְשׁמֹ ַע ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ ֲא ֶשׁר נ ַ
וּכ ֵלי
ֱאל ִֹהים ְבּ ִלבּוֹ (25) :וְ ֵה ָמּה ְמ ִב ִאים ִאישׁ ִמנְ ָחתוֹ ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
וּפ ָר ִדים | ְדּ ַבר ָשׁנָה
סוּסים ְ
ִ
וּב ָשׂ ִמים
ֵשׁק ְ
וּשׂ ָלמוֹת וְ נ ֶ
ָהב ְ
זָ
וּפ ָר ִשׁים וַיְ ִהי לוֹ ֶא ֶלף
ֶאסֹף ְשׁלֹמֹה ֶר ֶכב ָ
ְבּ ָשׁנָהַ (26) :ויּ ֱ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ֶר ֶכב ְ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ָפּ ָר ִשׁים | ַויַּנְ ֵחם ְבּ ָע ֵרי
וְ ְ
ירוּשׁ ָלִם (27) :וַיִּ ֵתּן ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
ָה ֶר ֶכב וְ ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ָ

ָתן ַכּ ִשּׁ ְק ִמים ֲא ֶשׁר
ירוּשׁ ַלִם ָכּ ֲא ָבנִ ים | וְ ֵאת ָה ֲא ָר ִזים נ ַ
ִבּ ָ
סּוּסים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁלֹמֹה ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם |
וּמוֹצא ַה ִ
ָ
ַבּ ְשּׁ ֵפ ָלה ָלרֹב(28) :
ַתּ ֵצא
ֲלה ו ֵ
וּמ ְקוֵה ס ֲ
ִ
ַתּע ֶ
ֹח ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך יִ ְקחוּ ִמ ְקוֵה ִבּ ְמ ִחיר (29) :ו ַ
וּמאָה |
ֶמ ְר ָכּ ָבה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶכּ ֶסף וְ סוּס ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ֵ
ָדם י ִֹצאוּ:
וּל ַמ ְל ֵכי ֲא ָרם ְבּי ָ
וְ ֵכן ְל ָכל ַמ ְל ֵכי ַה ִח ִתּים ְ
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ָשׁים נ ְ
אָהב נ ִ
ָכ ִריּוֹת ַרבּוֹת וְ ֶאת ַבּת ַפּ ְרעֹה |
) (1וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ַ
מוֹא ִביּוֹת ַע ֳמּנִ יּוֹת ֲאד ִֹמיֹּת ֵצ ְדנִ יֹּת ִח ִתּיֹּתִ (2) :מן ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ֲ
אָמר יְ הוָה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָתבֹאוּ ָב ֶהם וְ ֵהם לֹא ָיבֹאוּ
ַ
אַח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
אָכן יַטּוּ ֶאת ְל ַב ְב ֶכם ֲ
יהם | ָבּ ֶהם ָדּ ַבק ְשׁלֹמֹה
ָב ֶכם ֵ
וּפ ַל ְג ִשׁים ְשׁלֹשׁ
ָשׁים ָשׂרוֹת ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִ
אַה ָבה (3) :וַיְ ִהי לוֹ נ ִ
ְל ֲ
ָשׁיו
ָשׁיו ֶאת ִלבּוֹ (4) :וַיְ ִהי ְל ֵעת ִז ְקנַת ְשׁלֹמֹה נ ָ
ֵמאוֹת | ַויַּטּוּ נ ָ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | וְ לֹא ָהיָה ְל ָבבוֹ ָשׁ ֵלם
ִהטּוּ ֶאת ְל ָבבוֹ ֲ
אַח ֵרי
ֵל ְך ְשׁלֹמֹה ֲ
אָביוַ (5) :ויּ ֶ
ִעם יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִכּ ְל ַבב ָדּוִ יד ִ
ַעשׂ
אַח ֵרי ִמ ְלכֹּם ִשׁ ֻקּץ ַעמֹּנִ יםַ (6) :ויּ ַ
ַע ְשׁתּ ֶֹרת ֱאל ֵֹהי ִצדֹנִ ים | וְ ֲ
אָביו:
אַח ֵרי יְ הוָה ְכּ ָדוִ ד ִ
ְשׁלֹמֹה ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וְ לֹא ִמ ֵלּא ֲ
) (7אָז יִ ְבנֶה ְשׁלֹמֹה ָבּ ָמה ִל ְכמוֹשׁ ִשׁ ֻקּץ מוֹאָב ָבּ ָהר ֲא ֶשׁר
רוּשׁ ָלִם | ְ
ַעל ְפּנֵי יְ ָ
וּלמ ֶֹל ְך ִשׁ ֻקּץ ְבּנֵי ַעמּוֹן (8) :וְ ֵכן ָע ָשׂה ְל ָכל
יהן (9) :וַיִּ ְתאַנַּף
ַבּחוֹת ֵלאל ֵֹה ֶ
ָכ ִריּוֹת | ַמ ְק ִטירוֹת וּ ְמז ְ
ָשׁיו ַהנּ ְ
נָ
ָטה ְל ָבבוֹ ֵמ ִעם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יְ הוָה ִבּ ְשׁלֹמֹה | ִכּי נ ָ
ֲמיִ ם (10) :וְ ִצוָּה ֵא ָליו ַעל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ִב ְל ִתּי
ַהנִּ ְראָה ֵא ָליו ַפּע ָ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | וְ לֹא ָשׁ ַמר ֵאת ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה:
ֶל ֶכת ֲ
ַען ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה זֹּאת ִע ָמּ ְך וְ לֹא
ֹאמר יְ הוָה ִל ְשׁלֹמֹה י ַ
)ַ (11ויּ ֶ
יך | ָקר ַֹע ֶא ְק ַרע ֶאת
יתי וְ ֻחקּ ַֹתי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְבּ ִר ִ
יתי ָע ֶל ָ
ֱשׂנָּה
יך לֹא ֶאע ֶ
ָמ ָ
אַך ְבּי ֶ
יה ְל ַע ְב ֶדּ ָךְ (12) :
יך וּנְ ַת ִתּ ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ֵמ ָע ֶל ָ
אָב ָ
ְל ַמ ַען ָדּוִ ד ִ
יך | ִמיַּד ִבּנְ ָך ֶא ְק ָר ֶענָּהַ (13) :רק ֶאת ָכּל
ֶך | ְל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה לֹא ֶא ְק ָרע ֵשׁ ֶבט ֶא ָחד ֶא ֵתּן ִל ְבנ ָ
רוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ָבּ ָח ְר ִתּיַ (14) :ויּ ֶ
וּל ַמ ַען יְ ָ
ְ
ָקם יְ הוָה ָשׂ ָטן ִל ְשׁלֹמֹה
ֵאת ֲה ַדד ָה ֲאד ִֹמי | ִמ ֶזּ ַרע ַה ֶמּ ֶל ְך הוּא ֶבּ ֱאדוֹם (15) :וַיְ ִהי
ִבּ ְהיוֹת ָדּוִ ד ֶאת ֱאדוֹם ַבּעֲלוֹת יוֹאָב ַשׂר ַה ָצּ ָבא ְל ַק ֵבּר ֶאת
ָכר ֶבּ ֱאדוֹםִ (16) :כּי ֵשׁ ֶשׁת ֳח ָד ִשׁים י ַ
ַך ָכּל ז ָ
ַה ֲח ָל ִלים | ַויּ ְ
ָשׁב ָשׁם
ָכר ֶבּ ֱאדוֹם (17) :וַיִּ ְב ַרח
יוֹאָב וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַעד ִה ְכ ִרית ָכּל ז ָ

אָביו ִאתּוֹ ָלבוֹא ִמ ְצ ָריִ ם |
ָשׁים ֲאד ִֹמיִּ ים ֵמ ַע ְב ֵדי ִ
ַאנ ִ
ֲא ַדד הוּא ו ֲ
ארן | וַיִּ ְקחוּ
ָקמוּ ִמ ִמּ ְדיָן ַו ָיּבֹאוּ ָפּ ָ
ַער ָק ָטןַ (18) :ויּ ֻ
ַה ַדד נ ַ
וֲ
ָשׁים ִע ָמּם ִמ ָפּ ָ
ארן ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם
ֲאנ ִ
ָתן לוֹ (19) :וַיִּ ְמ ָצא ֲה ַדד ֵחן
אָמר לוֹ וְ ֶא ֶרץ נ ַ
וַיִּ ֶתּן לוֹ ַביִ ת וְ ֶל ֶחם ַ
ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה ְמאֹד | וַיִּ ֶתּן לוֹ ִא ָשּׁה ֶאת ֲאחוֹת ִא ְשׁתּוֹ ֲאחוֹת
ַתּ ֶלד לוֹ ֲאחוֹת ַתּ ְח ְפּנֵיס ֵאת ְגּנ ַ
ַתּ ְח ְפּנֵיס ַה ְגּ ִב ָ
ֻבת ְבּנוֹ
ירה (20) :ו ֵ
ֻבת ֵבּית ַפּ ְרעֹה
תוֹך ֵבּית ַפּ ְרעֹה | וַיְ ִהי ְגנ ַ
ַתּ ְג ְמ ֵלהוּ ַת ְח ְפּנֵס ְבּ ְ
וִ
ַה ַדד ָשׁ ַמע ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ָשׁ ַכב ָדּוִ ד ִעם
תוֹך ְבּנֵי ַפ ְרעֹה (21) :ו ֲ
ְבּ ְ
ֹאמר ֲה ַדד ֶאל ַפּ ְרעֹה
ֲאב ָֹתיו וְ ִכי ֵמת יוֹאָב ַשׂר ַה ָצּ ָבא | ַויּ ֶ
אַתּה
ֹאמר לוֹ ַפ ְרעֹה ִכּי ָמה ָ
אַר ִציַ (22) :ויּ ֶ
ַשׁ ְלּ ֵחנִ י וְ ֵא ֵל ְך ֶאל ְ
ָח ֵסר ִע ִמּי וְ ִהנְּ ָך ְמ ַב ֵקּשׁ ָל ֶל ֶכת ֶאל ְ
ֹאמר לֹא ִכּי ַשׁ ֵלּ ַח
אַר ֶצ ָך | ַויּ ֶ
ָדע |
ָקם ֱאל ִֹהים לוֹ ָשׂ ָטן ֶאת ְרזוֹן ֶבּן ֶא ְלי ָ
ְתּ ַשׁ ְלּ ֵחנִ יַ (23) :ויּ ֶ
צוֹבה ֲאדֹנָיו (24) :וַיִּ ְקבֹּץ ָע ָליו
ֲא ֶשׁר ָבּ ַרח ֵמ ֵאת ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶמ ֶל ְך ָ
ֵשׁבוּ
ֵלכוּ ַד ֶמּ ֶשׂק ַויּ ְ
ָשׁים וַיְ ִהי ַשׂר ְגּדוּד ַבּ ֲהרֹג ָדּוִ ד א ָֹתם | ַויּ ְ
ֲאנ ִ
ָבהּ וַיִּ ְמ ְלכוּ ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק (25) :וַיְ ִהי ָשׂ ָטן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל יְ ֵמי ְשׁלֹמֹה
ָקץ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַויִּ ְמל ְֹך ַעל ֲא ָרם:
וְ ֶאת ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֲה ָדד | ַויּ ָ
וּעה
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֶא ְפ ָר ִתי ִמן ַה ְצּ ֵר ָדה וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ְצר ָ
) (26וְ י ָ
ָרם יָד ַבּ ֶמּ ֶל ְך (27) :וְ זֶה ַה ָדּ ָבר
אַל ָמנָה ֶע ֶבד ִל ְשׁלֹמֹה | ַויּ ֶ
ִא ָשּׁה ְ
ֲא ֶשׁר ֵה ִרים יָד ַבּ ֶמּ ֶל ְך | ְשׁלֹמֹה ָבּנָה ֶאת ַה ִמּלּוֹא ָסגַר ֶאת ֶפּ ֶרץ
ַרא ְשׁלֹמֹה
ָר ְב ָעם ִגּבּוֹר ָחיִ ל | ַויּ ְ
אָביו (28) :וְ ָה ִאישׁ י ָ
ִעיר ָדּוִ ד ִ
אכה הוּא ַויּ ְ
ַער ִכּי ע ֵֹשׂה ְמ ָל ָ
ַפ ֵקד אֹתוֹ ְל ָכל ֵס ֶבל ֵבּית
ֶאת ַהנּ ַ
ירוּשׁ ָלִם |
ָצא ִמ ָ
ָר ְב ָעם י ָ
) (29וַיְ ִהי ָבּ ֵעת ַה ִהיא וְ י ָ
יוֹסף:
ֵ
ָביא ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ הוּא ִמ ְת ַכּ ֶסּה
וַיִּ ְמ ָצא אֹתוֹ ֲא ִחיָּה ַה ִשּׁילֹנִ י ַהנּ ִ
ֵיהם ְל ַב ָדּם ַבּ ָשּׂ ֶדה (30) :וַיִּ ְתפֹּשׂ ֲא ִחיָּה
וּשׁנ ֶ
ְבּ ַשׂ ְל ָמה ֲח ָד ָשׁה ְ
ַבּ ַשּׂ ְל ָמה ַה ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁר ָע ָליו | וַיִּ ְק ָר ֶע ָה ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְק ָר ִעים:
אָמר יְ הוָה
ֲשׂ ָרה ְק ָר ִעים | ִכּי כֹה ַ
ָר ְב ָעם ַקח ְל ָך ע ָ
ֹאמר ְלי ָ
)ַ (31ויּ ֶ
ָת ִתּי ְל ָך
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ק ֵֹר ַע ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִמיַּד ְשׁלֹמֹה וְ נ ַ
ֲשׂ ָרה ַה ְשּׁ ָב ִטים (32) :וְ ַה ֵשּׁ ֶבט ָה ֶא ָחד יִ ְהיֶה לּוֹ | ְל ַמ ַען
ֵאת ע ָ
וּל ַמ ַען יְ ָ
ַע ְב ִדּי ָדוִ ד ְ
רוּשׁ ַלִם ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ָבהּ ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי
ַען ֲא ֶשׁר ֲעזָבוּנִ י וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַע ְשׁתּ ֶֹרת ֱאל ֵֹהי
יִ ְשׂ ָר ֵאל (33) :י ַ
וּל ִמ ְלכֹּם ֱאל ֵֹהי ְבנֵי ַעמּוֹן | וְ לֹא
ִצדֹנִ ין ִל ְכמוֹשׁ ֱאל ֵֹהי מוֹאָב ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינַי וְ ֻחקּ ַֹתי ִ
ָה ְלכוּ ִב ְד ָר ַכי ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ְכּ ָדוִ ד
ָשׂיא
אָביו (34) :וְ לֹא ֶא ַקּח ֶאת ָכּל ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִמיָּדוֹ | ִכּי נ ִ
ִ
ֲא ִשׁ ֶתנּוּ כֹּל יְ ֵמי ַחיָּיו ְל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי אֹתוֹ ֲא ֶשׁר

לוּכה ִמיַּד ְבּנוֹ |
וֹתי וְ ֻחקּ ָֹתי (35) :וְ ָל ַק ְח ִתּי ַה ְמּ ָ
ָשׁ ַמר ִמ ְצ ַ
ֲשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים (36) :וְ ִל ְבנוֹ ֶא ֵתּן ֵשׁ ֶבט ֶא ָחד |
יה ְלּ ָך ֵאת ע ֶ
וּנְ ַת ִתּ ָ
ָמים ְל ָפנַי ִבּ ָ
ְל ַמ ַען ֱהיוֹת נִ יר ְל ָדוִ יד ַע ְב ִדּי ָכּל ַהיּ ִ
ירוּשׁ ַלִם ָה ִעיר
וּמ ַל ְכ ָתּ
ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ִלי ָלשׂוּם ְשׁ ִמי ָשׁם (37) :וְ א ְֹת ָך ֶא ַקּח ָ
ית ֶמּ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל (38) :וְ ָהיָה
ַפ ֶשׁ ָך | וְ ָהיִ ָ
ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ְתּאַוֶּה נ ְ
ָשׁר
ית ַהיּ ָ
ֶך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִב ְד ָר ַכי וְ ָע ִשׂ ָ
ִאם ִתּ ְשׁ ַמע ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ֲא ַצוּ ָ
יתי
וֹתי ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי | וְ ָהיִ ִ
וּמ ְצ ַ
קּוֹתי ִ
ְבּ ֵעינַי ִל ְשׁמוֹר ֻח ַ
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת
יתי ְל ָדוִ ד וְ נ ַ
ֶא ָמן ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִ
יתי ְל ָך ַביִ ת נ ֱ
וּבנִ ִ
ִע ָמּ ְך ָ
אַך לֹא ָכל
ֶרע ָדּוִ ד ְל ַמ ַען זֹאת | ְ
ַאענֶּה ֶאת ז ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (39) :ו ַ
ָמים (40) :וַיְ ַב ֵקּשׁ ְשׁלֹמֹה ְל ָה ִמית ֶאת י ָ
ַהיּ ִ
ָקם
ָר ְב ָעם | ַויּ ָ
ישׁק ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַיְ ִהי ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ָר ְב ָעם וַיִּ ְב ַרח ִמ ְצ ַריִ ם ֶאל ִשׁ ַ
יָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְשׁלֹמֹה וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ַעד מוֹת ְשׁלֹמֹה (41) :וְ י ֶ
וְ ָח ְכ ָמתוֹ | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ֻת ִבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ְשׁלֹמֹה(42) :
אַר ָבּ ִעים
ירוּשׁ ַלִם ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ָמים ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך ְשׁלֹמֹה ִב ָ
וְ ַהיּ ִ
אָביו |
ָשׁנָהַ (43) :ויִּ ְשׁ ַכּב ְשׁלֹמֹה ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִעיר ָדּוִ ד ִ
וַיִּ ְמל ְֹך ְר ַח ְב ָעם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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ֵל ְך ְר ַח ְב ָעם ְשׁ ֶכם | ִכּי ְשׁ ֶכם ָבּא ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְמ ִל ְ
)ַ (1ויּ ֶ
עוֹדנּוּ ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט וְ הוּא ֶ
אֹתוֹ (2) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע י ָ
ָר ְב ָעם ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם(3) :
ֵשׁב י ָ
ֲא ֶשׁר ָבּ ַרח ִמ ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה | ַויּ ֶ
ָר ְב ָעם וְ ָכל ְק ַהל
וַיִּ ְשׁ ְלחוּ וַיִּ ְק ְראוּ לוֹ ויבאו ] ַו ָיּבֹא קרי[ י ָ
יך ִה ְק ָשׁה ֶאת
אָב ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל ְר ַח ְב ָעם ֵלאמֹרִ (4) :
וּמעֻלּוֹ ַה ָכּ ֵבד
יך ַה ָקּ ָשׁה ֵ
אָב ָ
אַתּה ַע ָתּה ָה ֵקל ֵמ ֲעב ַֹדת ִ
ֻלּנוּ | וְ ָ
עֵ
יהם ְלכוּ עֹד ְשׁל ָֹשׁה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַע ְב ֶד ָךַּ (5) :ויּ ֶ
ָתן ָע ֵלינוּ וְ נ ַ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ָעץ ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ֶאת
ֵלכוּ ָה ָעם (6) :וַיִּ וּ ַ
ָמים וְ שׁוּבוּ ֵא ָלי | ַויּ ְ
יִ
אָביו ִבּ ְהיֹתוֹ ַחי
ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ע ְֹמ ִדים ֶאת ְפּנֵי ְשׁלֹמֹה ִ
נוֹע ִצים ְל ָה ִשׁיב ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ָדּ ָבר(7) :
אַתּם ָ
יך ֶ
ֵלאמֹר | ֵא ְ
וידבר ]וַיְ ַד ְבּרוּ קרי[ ֵא ָליו ֵלאמֹר ִאם ַהיּוֹם ִתּ ְהיֶה ֶע ֶבד ָל ָעם
טוֹבים | וְ ָהיוּ ְל ָך
יהם ְדּ ָב ִרים ִ
יתם וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ֲב ְד ָתּם ַועֲנִ ָ
ַהזֶּה ַוע ַ
ֲצת ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר יְ ָעצֻהוּ |
ָמיםַ (8) :ו ַיּ ֲעזֹב ֶאת ע ַ
ֲב ִדים ָכּל ַהיּ ִ
עָ
ָדלוּ ִאתּוֹ ֲא ֶשׁר ָהע ְֹמ ִדים ְל ָפנָיו(9) :
ָעץ ֶאת ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר גּ ְ
וַיִּ וּ ַ
ָשׁיב ָדּ ָבר ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה |
נוֹע ִצים וְ נ ִ
אַתּם ָ
יהם ָמה ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַויּ ֶ

אָבי ָך ָע ֵלינוּ:
ָתן ִ
ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֵא ַלי ֵלאמֹר ָה ֵקל ִמן ָהעֹל ֲא ֶשׁר נ ַ
אמר
ָדלוּ ִאתּוֹ ֵלאמֹר כֹּה תֹ ַ
) (10וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר גּ ְ
אָב ָ
יך ֵלאמֹר ִ
ָל ָעם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
יך ִה ְכ ִבּיד ֶאת ֻע ֵלּנוּ
יהם ָק ָטנִּ י ָע ָבה ִמ ָמּ ְת ֵני
אַתּה ָה ֵקל ֵמ ָע ֵלינוּ | כֹּה ְתּ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
וְ ָ
אוֹסיף ַעל
ַאנִ י ִ
יכם עֹל ָכּ ֵבד ו ֲ
ֲל ֶ
אָבי ֶה ְע ִמיס ע ֵ
אָבי (11) :וְ ַע ָתּה ִ
ִ
עְ
ַסּר ֶא ְת ֶכם
ַאנִ י ֲאי ֵ
שּׁוֹטים ו ֲ
אָבי יִ ַסּר ֶא ְת ֶכם ַבּ ִ
ֻלּ ֶכם | ִ
ָר ְב ָעם וְ ָכל ָה ָעם ֶאל
ָבּ ַע ְק ַר ִבּים (12) :ויבו ] ַו ָיּבוֹא קרי[ י ָ
ישׁי | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר שׁוּבוּ ֵא ַלי
ְר ַח ְב ָעם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָה ָעם ָק ָשׁה | ַו ַיּ ֲעזֹב ֶאת
ישׁיַ (13) :ויּ ַ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲצת ַהיְ ָל ִדים
יהם ַכּע ַ
ֲצת ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר יְ ָעצֻהוּ (14) :וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
עַ
ַאנִ י א ִֹסיף ַעל ע ְ
ֻלּ ֶכם ו ֲ
אָבי ִה ְכ ִבּיד ֶאת ע ְ
אָבי יִ ַסּר
ֻלּ ֶכם | ִ
ֵלאמֹר ִ
ַסּר ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ְק ַר ִבּים (15) :וְ לֹא ָשׁ ַמע
ַאנִ י ֲאי ֵ
שּׁוֹטים ו ֲ
ֶא ְת ֶכם ַבּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ָה ָעם | ִכּי ָהיְ ָתה ִס ָבּה ֵמ ִעם יְ הוָה ְל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט:
ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ְבּיַד ֲא ִחיָּה ַה ִשּׁילֹנִ י ֶאל י ָ
יהם ַו ָיּ ִשׁבוּ ָה ָעם
ַרא ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי לֹא ָשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֵל ֶ
)ַ (16ויּ ְ
ַח ָלה ְבּ ֶבן יִ ַשׁי
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר ֵלאמֹר ַמה ָלּנוּ ֵח ֶלק ְבּ ָדוִ ד וְ לֹא נ ֲ
ֵל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלא ָֹה ָליו:
ית ָך ָדּוִ ד | ַויּ ֶ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ָתּה ְר ֵאה ֵב ְ
ְלא ָֹה ֶל ָ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
יהם
ֲל ֶ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך ע ֵ
)ְ (17
ְר ַח ְב ָעם:
) (18וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ֶאת ֲאד ָֹרם ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַמּס וַיִּ ְר ְגּמוּ
אַמּץ ַלעֲלוֹת
ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל בּוֹ ֶא ֶבן ַו ָיּמֹת | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ִה ְת ֵ
רוּשׁ ָלִם (19) :וַיִּ ְפ ְשׁעוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵבית ָדּוִ ד ַעד
ַבּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה ָלנוּס יְ ָ
ָר ְב ָעם
) (20וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ָשׁב י ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ַמ ִליכוּ אֹתוֹ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
וַיִּ ְשׁ ְלחוּ וַיִּ ְק ְראוּ אֹתוֹ ֶאל ָה ֵע ָדה ַויּ ְ
הוּדה ְל ַבדּוֹ (21) :ויבאו
זוּל ִתי ֵשׁ ֶבט יְ ָ
אַח ֵרי ֵבית ָדּוִ ד ָ
לֹא ָהיָה ֲ
הוּדה וְ ֶאת
ַק ֵהל ֶאת ָכּל ֵבּית יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ַויּ ְ
] ַו ָיּבֹא קרי[ ְר ַח ְב ָעם יְ ָ
וּשׁמֹנִ ים ֶא ֶלף ָבּחוּר ע ֵֹשׂה ִמ ְל ָח ָמה | ְל ִה ָלּ ֵחם
ָמן ֵמאָה ְ
ֵשׁ ֶבט ִבּנְ י ִ
לוּכה ִל ְר ַח ְב ָעם ֶבּן ְשׁלֹמֹה:
ִעם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַה ְמּ ָ
) (22וַיְ ִהי ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ְשׁ ַמ ְעיָה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר:
הוּדה וְ ֶאל ָכּל ֵבּית
)ֱ (23אמֹר ֶאל ְר ַח ְב ָעם ֶבּן ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה לֹא
ֶתר ָה ָעם ֵלאמֹר (24) :כֹּה ַ
ָמין | וְ י ֶ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
יְ ָ
יכם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל שׁוּבוּ ִאישׁ ְל ֵביתוֹ
ַתעֲלוּ וְ לֹא ִת ָלּ ֲחמוּן ִעם ֲא ֵח ֶ
ָשׁבוּ
ִכּי ֵמ ִא ִתּי נִ ְהיָה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה ַויּ ֻ
ָר ְב ָעם ֶאת ְשׁ ֶכם ְבּ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם
ָל ֶל ֶכת ִכּ ְד ַבר יְ הוָה (25) :וַיִּ ֶבן י ָ

ָר ְב ָעם
ֹאמר י ָ
נוּאלַ (26) :ויּ ֶ
ֵצא ִמ ָשּׁם וַיִּ ֶבן ֶאת ְפּ ֵ
ֵשׁב ָבּהּ | ַויּ ֵ
ַויּ ֶ
ֲלה ָה ָעם
ְבּ ִלבּוֹ | ַע ָתּה ָתּשׁוּב ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְל ֵבית ָדּוִ דִ (27) :אם ַיע ֶ
ַהזֶּה ַלעֲשׂוֹת ְז ָב ִחים ְבּ ֵבית יְ הוָה ִבּ ָ
ירוּשׁ ַלִם וְ ָשׁב ֵלב ָה ָעם ַהזֶּה
ַה ָרגֻנִ י וְ ָשׁבוּ ֶאל
הוּדה | ו ֲ
ֵיהם ֶאל ְר ַח ְב ָעם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶאל ֲאדֹנ ֶ
ָהב |
ַעשׂ ְשׁנֵי ֶע ְג ֵלי ז ָ
ָעץ ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
הוּדה (28) :וַיִּ וּ ַ
ְר ַח ְב ָעם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּשׁ ַלִם ִהנֵּה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַרב ָל ֶכם ֵמעֲלוֹת יְ ָ
ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ָה ֶא ָחד ְבּ ֵבית ֵאל |
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (29) :ויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֵלכוּ
ָתן ְבּ ָדן (30) :וַיְ ִהי ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ַח ָטּאת | ַויּ ְ
וְ ֶאת ָה ֶא ָחד נ ַ
ַעשׂ
ַעשׂ ֶאת ֵבּית ָבּמוֹת | ַויּ ַ
ָה ָעם ִל ְפנֵי ָה ֶא ָחד ַעד ָדּןַ (31) :ויּ ַ
ַעשׂ
ֹהנִ ים ִמ ְקצוֹת ָה ָעם ֲא ֶשׁר לֹא ָהיוּ ִמ ְבּנֵי ֵלוִ יַ (32) :ויּ ַ
כֲּ
ָר ְב ָעם ָחג ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלחֹ ֶדשׁ ֶכּ ָחג ֲא ֶשׁר
יָ
ָלים
ַבּ ַח ָל ֲעג ִ
ַעל ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵכּן ָע ָשׂה ְבּ ֵבית ֵאל ְלז ֵ
יהוּדה ַויּ ַ
ִבּ ָ
ֱמיד ְבּ ֵבית ֵאל ֶאת כּ ֲ
ֹהנֵי ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | וְ ֶהע ִ
ַעל ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּ ֵבית ֵאל ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם
)ַ (33ויּ ַ
ַעשׂ ָחג
ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ַבּח ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ָבּ ָדא מלבד ] ִמ ִלּבּוֹ קרי[ | ַויּ ַ
ַעל ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְל ַה ְק ִטיר:
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ַ
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יהוּדה ִבּ ְד ַבר יְ הוָה ֶאל ֵבּית ֵאל |
) (1וְ ִהנֵּה ִאישׁ ֱאל ִֹהים ָבּא ִמ ָ
ָר ְב ָעם ע ֵֹמד ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְל ַה ְק ִטיר (2) :וַיִּ ְק ָרא ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
וְ י ָ
נוֹלד
אָמר יְ הוָה | ִהנֵּה ֵבן ָ
ֹאמר ִמ ְז ֵבּ ַח ִמ ְז ֵבּ ַח כֹּה ַ
ִבּ ְד ַבר יְ הוָה ַויּ ֶ
ֹהנֵי ַה ָבּמוֹת
יך ֶאת כּ ֲ
ָבח ָע ֶל ָ
ֹאשׁיָּהוּ ְשׁמוֹ וְ ז ַ
ְל ֵבית ָדּוִ ד י ִ
ָתן ַבּיּוֹם
יך (3) :וְ נ ַ
אָדם יִ ְשׂ ְרפוּ ָע ֶל ָ
יך וְ ַע ְצמוֹת ָ
ַה ַמּ ְק ִט ִרים ָע ֶל ָ
מּוֹפת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה | ִהנֵּה ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
מוֹפת ֵלאמֹר זֶה ַה ֵ
ַההוּא ֵ
נִ ְק ָרע וְ נִ ְשׁ ַפּ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן ֲא ֶשׁר ָע ָליו (4) :וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ְדּ ַבר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָק ָרא ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּ ֵבית ֵאל וַיִּ ְשׁ ַלח
יבשׁ יָדוֹ ֲא ֶשׁר
ַתּ ַ
ָר ְב ָעם ֶאת יָדוֹ ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵלאמֹר ִתּ ְפ ֻשׂהוּ | ו ִ
יָ
יבהּ ֵא ָליו (5) :וְ ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח נִ ְק ָרע וַיִּ ָשּׁ ֵפ ְך
ָשׁ ַלח ָע ָליו וְ לֹא ָיכֹל ַל ֲה ִשׁ ָ
ָתן ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ִבּ ְד ַבר
מּוֹפת ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ֶדּ ֶשׁן ִמן ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ַכּ ֵ
ֹאמר ֶאל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַחל נָא ֶאת
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
יְ הוָהַ (6) :ויּ ַ
ֲדי וְ ָתשֹׁב י ִ
ָדי ֵא ָלי | וַיְ ַחל ִאישׁ
יך וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּע ִ
ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַתּ ִהי
ַתּ ָשׁב יַד ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ָליו ו ְ
ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ו ָ
ְכּ ָב ִראשֹׁנָה (7) :וַיְ ַד ֵבּר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים בֹּאָה ִא ִתּי

ֹאמר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
וּס ָע ָדה | וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ַמ ָתּתַ (8) :ויּ ֶ
ַה ַבּיְ ָתה ְ
ית ָך לֹא אָבֹא ִע ָמּ ְך | וְ לֹא
ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִאם ִתּ ֶתּן ִלי ֶאת ֲח ִצי ֵב ֶ
א ַֹכל ֶל ֶחם וְ לֹא ֶא ְשׁ ֶתּה ַמּיִ ם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּהִ (9) :כּי ֵכן ִצוָּה א ִֹתי
ֹאכל ֶל ֶחם וְ לֹא ִת ְשׁ ֶתּה ָמּיִ ם | וְ לֹא
ִבּ ְד ַבר יְ הוָה ֵלאמֹר לֹא ת ַ
אַחר | וְ לֹא ָשׁב
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ֵ
ָתשׁוּב ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָה ָל ְכ ָתַּ (10) :ויּ ֶ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָבּא ָבהּ ֶאל ֵבּית ֵאל:
ָקן י ֵֹשׁב ְבּ ֵבית ֵאל | ַויָּבוֹא ְבנוֹ וַיְ ַס ֶפּר לוֹ ֶאת
ָביא ֶא ָחד ז ֵ
) (11וְ נ ִ
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַהיּוֹם ְבּ ֵבית ֵאל ֶאת
ָכּל ַה ַמּע ֶ
יהם (12) :וַיְ ַד ֵבּר
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך וַיְ ַס ְפּרוּם ַל ֲא ִב ֶ
יהם ֵאי זֶה ַה ֶדּ ֶר ְך ָה ָל ְך | וַיִּ ְראוּ ָבנָיו ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
ֲא ֵל ֶהם ֲא ִב ֶ
ֹאמר ֶאל ָבּנָיו
יהוּדהַ (13) :ויּ ֶ
ָה ַל ְך ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָבּא ִמ ָ
ֵל ְך
ַח ְבּשׁוּ לוֹ ַה ֲחמוֹר וַיִּ ְר ַכּב ָע ָליוַ (14) :ויּ ֶ
ִח ְבשׁוּ ִלי ַה ֲחמוֹר | ַויּ ְ
ֹאמר
אַח ֵרי ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים וַיִּ ְמ ָצ ֵאהוּ י ֵֹשׁב ַתּ ַחת ָה ֵא ָלה | ַויּ ֶ
ֲ
את ִמ ָ
אַתּה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָבּ ָ
יהוּדה ַויֹּא ֶמר אָנִ י:
ֵא ָליו ַה ָ
ֹאמר
ֶאכֹל ָל ֶחםַ (16) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֵל ְך ִא ִתּי ַה ָבּיְ ָתה | ו ֱ
)ַ (15ויּ ֶ
אוּכל ָלשׁוּב ִא ָתּ ְך וְ ָלבוֹא ִא ָתּ ְך | וְ לֹא א ַֹכל ֶל ֶחם וְ לֹא
לֹא ַ
ֶא ְשׁ ֶתּה ִא ְתּ ָך ַמיִ ם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּהִ (17) :כּי ָד ָבר ֵא ַלי ִבּ ְד ַבר יְ ה ָוה
ֹאכל ֶל ֶחם וְ לֹא ִת ְשׁ ֶתּה ָשׁם ָמיִ ם | לֹא ָתשׁוּב ָל ֶל ֶכת ַבּ ֶדּ ֶר ְך
לֹא ת ַ
וּמ ְלאָ ְך
ֹאמר לוֹ גַּם ֲאנִ י נ ִ
ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ ָבּהַּ (18) :ויּ ֶ
מוֹך ַ
ָביא ָכּ ָ
ֹאכל
ית ָך וְ י ַ
ִדּ ֶבּר ֵא ַלי ִבּ ְד ַבר יְ הוָה ֵלאמֹר ֲה ִשׁ ֵבהוּ ִא ְתּ ָך ֶאל ֵבּ ֶ
ֹאכל ֶל ֶחם ְבּ ֵביתוֹ
ָשׁב ִאתּוֹ ַויּ ַ
ֵשׁ ְתּ ָמיִ ם | ִכּ ֵחשׁ לוַֹ (19) :ויּ ָ
ֶל ֶחם וְ י ְ
ֵשׁ ְתּ ָמיִ ם (20) :וַיְ ִהי ֵהם י ְֹשׁ ִבים ֶאל ַה ֻשּׁ ְל ָחן |
ַויּ ְ
ָביא ֲא ֶשׁר ֱה ִשׁיבוֹ (21) :וַיִּ ְק ָרא ֶאל ִאישׁ
וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ַהנּ ִ
ַען ִכּי
אָמר יְ הוָה | י ַ
יהוּדה ֵלאמֹר כֹּה ַ
ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָבּא ִמ ָ
ית ִפּי יְ הוָה וְ לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָה
ָמ ִר ָ
ַתּ ְשׁ ְתּ ַמיִ ם ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
ֹאכל ֶל ֶחם ו ֵ
ַתּ ָשׁב ַותּ ַ
יך (22) :ו ָ
ֱאל ֶֹה ָ
ֹאכל ֶל ֶחם וְ אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ ָמיִ ם | לֹא ָתבוֹא נִ ְב ָל ְת ָך
יך אַל תּ ַ
ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
אַח ֵרי ְשׁתוֹתוֹ |
אָכלוֹ ֶל ֶחם וְ ֲ
אַח ֵרי ְ
יך (23) :וַיְ ִהי ֲ
ֶאל ֶק ֶבר ֲאב ֶֹת ָ
ֵל ְך וַיִּ ְמ ָצ ֵאהוּ
ָביא ֲא ֶשׁר ֱה ִשׁיבוַֹ (24) :ויּ ֶ
ַח ָבשׁ לוֹ ַה ֲחמוֹר ַלנּ ִ
ַויּ ֲ
אַריֵה ַבּ ֶדּ ֶר ְך וַיְ ִמ ֵ
ְ
ַתּ ִהי נִ ְב ָלתוֹ ֻמ ְשׁ ֶל ֶכת ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ַה ֲחמוֹר
יתהוּ | ו ְ
ָשׁים
אַריֵה עֹ ֵמד ֵא ֶצל ַהנְּ ֵב ָלה (25) :וְ ִהנֵּה ֲאנ ִ
ע ֵֹמד ֶא ְצ ָלהּ וְ ָה ְ
אַריֵה ע ֵֹמד
ע ְֹב ִרים וַיִּ ְראוּ ֶאת ַהנְּ ֵב ָלה ֻמ ְשׁ ֶל ֶכת ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ֶאת ָה ְ
ָקן יֹ ֵשׁב ָבּהּ:
ָביא ַהזּ ֵ
ֵא ֶצל ַהנְּ ֵב ָלה | ַו ָיּבֹאוּ וַיְ ַד ְבּרוּ ָב ִעיר ֲא ֶשׁר ַהנּ ִ
ֹאמר ִאישׁ
ָביא ֲא ֶשׁר ֱה ִשׁיבוֹ ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ַויּ ֶ
) (26וַיִּ ְשׁ ַמע ַהנּ ִ

אַריֵה
ָה ֱאל ִֹהים הוּא ֲא ֶשׁר ָמ ָרה ֶאת ִפּי יְ הוָה | וַיִּ ְתּנֵהוּ יְ הוָה ָל ְ
וַיִּ ְשׁ ְבּ ֵרהוּ וַיְ ִמ ֵתהוּ ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ (27) :וַיְ ַד ֵבּר ֶאל
ֵל ְך וַיִּ ְמ ָצא
ָבּנָיו ֵלאמֹר ִח ְבשׁוּ ִלי ֶאת ַה ֲחמוֹר | ַויּ ֲ
ַחבֹשׁוַּ (28) :ויּ ֶ
אַריֵה ע ְֹמ ִדים ֵא ֶצל
ַחמוֹר וְ ָה ְ
ֶאת נִ ְב ָלתוֹ ֻמ ְשׁ ֶל ֶכת ַבּ ֶדּ ֶר ְך ו ֲ
אַריֵה ֶאת ַהנְּ ֵב ָלה וְ לֹא ָשׁ ַבר ֶאת ַה ֲחמוֹר:
אָכל ָה ְ
ַהנְּ ֵב ָלה | לֹא ַ
ָביא ֶאת נִ ְב ַלת ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַויַּנִּ ֵחהוּ ֶאל ַה ֲחמוֹר
) (29וַיִּ ָשּׂא ַהנּ ִ
וּל ָק ְברוֹ(30) :
ָקן ִל ְספֹּד ְ
ָביא ַהזּ ֵ
יבהוּ | ַו ָיּבֹא ֶאל ִעיר ַהנּ ִ
ַויְ ִשׁ ֵ
אָחי (31) :וַיְ ִהי
ַו ַיּנַּח ֶאת נִ ְב ָלתוֹ ְבּ ִק ְברוֹ | וַיִּ ְס ְפּדוּ ָע ָליו הוֹי ִ
וּק ַב ְר ֶתּם
אַח ֵרי ָק ְברוֹ אֹתוֹ ַויּ ֶ
ֲ
מוֹתי ְ
ֹאמר ֶאל ָבּנָיו ֵלאמֹר ְבּ ִ
א ִֹתי ַבּ ֶקּ ֶבר ֲא ֶשׁר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ָקבוּר בּוֹ | ֵא ֶצל ַע ְצמ ָֹתיו
ַהנִּ יחוּ ֶאת ַע ְצמ ָֹתיִ (32) :כּי ָהיֹה יִ ְהיֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָק ָרא ִבּ ְד ַבר
יְ הוָה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית ֵאל | וְ ַעל ָכּל ָבּ ֵתּי ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר
ְבּ ָע ֵרי שׁ ְֹמרוֹן:
ָשׁב
ָר ְב ָעם ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה | ַויּ ָ
אַחר ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה לֹא ָשׁב י ָ
)ַ (33
יהי
ֹהנֵי ָבמוֹת ֶה ָח ֵפץ יְ ַמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ וִ ִ
ַעשׂ ִמ ְקצוֹת ָה ָעם כּ ֲ
ַויּ ַ
ָר ְב ָעם |
ֹהנֵי ָבמוֹת (34) :וַיְ ִהי ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ַח ַטּאת ֵבּית י ָ
כֲּ
וּל ַה ְשׁ ִמיד ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
וּל ַה ְכ ִחיד ְ
ְ
1 Kings Chapter 14
)ָ (1בּ ֵעת ַה ִהיא ָח ָלה ֲא ִביָּה ֶבן י ָ
ָר ְב ָעם
ֹאמר י ָ
ָר ְב ָעםַ (2) :ויּ ֶ
אַתּ קרי[ ֵא ֶשׁת
ֵדעוּ ִכּי אתי ] ְ
קוּמי נָא וְ ִה ְשׁ ַתּנִּ ית וְ לֹא י ְ
ְל ִא ְשׁתּוֹ ִ
ָביא הוּא ִד ֶבּר ָע ַלי
ָר ְב ָעם | וְ ָה ַל ְכ ְתּ ִשׁלֹה ִהנֵּה ָשׁם ֲא ִחיָּה ַהנּ ִ
יָ
ֲשׂ ָרה ֶל ֶחם וְ נִ ֻקּ ִדים
ָד ְך ע ָ
ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָה ָעם ַהזֶּה (3) :וְ ָל ַק ַח ְתּ ְבּי ֵ
ָער(4) :
וּבאת ֵא ָליו | הוּא י ִַגּיד ָל ְך ַמה יִּ ְהיֶה ַלנּ ַ
וּב ְקבֻּק ְדּ ַבשׁ ָ
ַ
ַתּבֹא ֵבּית ֲא ִחיָּה |
ַתּ ָקם ו ֵ
ָר ְב ָעם ו ָ
ַתּ ַעשׂ ֵכּן ֵא ֶשׁת י ָ
וַ
ַתּ ֶל ְך ִשׁלֹה ו ָ
וַיהוָה
ַא ִחיָּהוּ לֹא ָיכֹל ִל ְראוֹת ִכּי ָקמוּ ֵעינָיו ִמ ֵשּׂיבוֹ(5) :
וֲ
אָמר ֶאל ֲא ִחיָּהוּ ִהנֵּה ֵא ֶשׁת י ָ
ָר ְב ָעם ָבּאָה ִל ְדרֹשׁ ָדּ ָבר ֵמ ִע ְמּ ָך
ַ
יהי ְכבֹאָהּ
יה | וִ ִ
ֶאל ְבּנָהּ ִכּי ח ֶֹלה הוּא ָכּזֹה וְ ָכזֶה ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
יה ָבּאָה
ַכּ ָרה (6) :וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ֲא ִחיָּהוּ ֶאת קוֹל ַר ְג ֶל ָ
וְ ִהיא ִמ ְתנ ֵ
ֹאמר בּ ִֹאי ֵא ֶשׁת י ָ
ַכּ ָרה
אַתּ ִמ ְתנ ֵ
ָר ְב ָעם | ָל ָמּה זֶּה ְ
ַב ֶפּ ַתח ַויּ ֶ
אָמר
ָר ְב ָעם כֹּה ַ
לוּח ֵא ַליִ ְך ָק ָשׁהְ (7) :ל ִכי ִא ְמ ִרי ְלי ָ
וְ אָנ ִֹכי ָשׁ ַ
ָא ֶתּנְ ָך
תּוֹך ָה ָעם | ו ֶ
יך ִמ ְ
ַען ֲא ֶשׁר ֲה ִרימ ִֹת ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ַ
ָא ְק ַרע ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִמ ֵבּית ָדּוִ ד
נ ִָגיד ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :ו ֶ

וֹתי ַו ֲא ֶשׁר
ית ְכּ ַע ְב ִדּי ָדוִ ד ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמר ִמ ְצ ַ
ֶה ָל ְך | וְ לֹא ָהיִ ָ
ָא ְתּנ ָ
וֶ
ַתּ ַרע
ָשׁר ְבּ ֵעינָי (9) :ו ָ
אַח ַרי ְבּ ָכל ְל ָבבוֹ ַלעֲשׂוֹת ַרק ַהיּ ָ
ָה ַל ְך ֲ
ַלעֲשׂוֹת ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנ ָ
ֲשׂה ְלּ ָך ֱאל ִֹהים
ַתּע ֶ
ַתּ ֶל ְך ו ַ
ֶיך | ו ֵ
אַח ֵרי ַג ֶוּ ָך:
יסנִ י וְ א ִֹתי ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ֲ
וּמ ֵסּכוֹת ְל ַה ְכ ִע ֵ
ֲא ֵח ִרים ַ
ָר ְב ָעם וְ ִה ְכ ַר ִתּי
)ָ (10ל ֵכן ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָר ָעה ֶאל ֵבּית י ָ
אַח ֵרי
וּב ַע ְר ִתּי ֲ
ָר ְב ָעם ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר ָעצוּר וְ ָעזוּב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ִ
ְלי ָ
ָר ְב ָעם
ָלל ַעד ֻתּמּוַֹ (11) :ה ֵמּת ְלי ָ
ָר ְב ָעם ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵער ַהגּ ָ
ֵבית י ָ
ֹאכלוּ עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ִכּי
ָבּ ִעיר י ְ
ֹאכלוּ ַה ְכּ ָל ִבים וְ ַה ֵמּת ַבּ ָשּׂ ֶדה י ְ
ירה
ית ְך | ְבּבֹאָה ַר ְג ַליִ ְך ָה ִע ָ
קוּמי ְל ִכי ְל ֵב ֵ
אַתּ ִ
יְ הוָה ִדּ ֵבּר (12) :וְ ְ
ָלד (13) :וְ ָס ְפדוּ לוֹ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָק ְברוּ אֹתוֹ ִכּי זֶה ְל ַבדּוֹ
וּמת ַהיּ ֶ
ֵ
ַען נִ ְמ ָצא בוֹ ָדּ ָבר טוֹב ֶאל יְ הוָה ֱאלֹ ֵהי
ָר ְב ָעם ֶאל ָק ֶבר | י ַ
ָיבֹא ְלי ָ
ָר ְב ָעם (14) :וְ ֵה ִקים יְ הוָה לוֹ ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵבית י ָ
ַכ ִרית ֶאת ֵבּית י ָ
ֲא ֶשׁר י ְ
וּמה גַּם ָע ָתּה(15) :
ָר ְב ָעם זֶה ַהיּוֹם | ֶ
ָתשׁ ֶאת
וְ ִה ָכּה יְ הוָה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר יָנוּד ַה ָקּנֶה ַבּ ַמּיִ ם וְ נ ַ
יהם
בוֹת ֶ
ָתן ַל ֲא ֵ
טּוֹבה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר נ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַה ָ
יסים ֶאת
יהם ַמ ְכ ִע ִ
ַען ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶאת ֲא ֵשׁ ֵר ֶ
ָהר | י ַ
ֵרם ֵמ ֵע ֶבר ַלנּ ָ
וְ ז ָ
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר
יְ הוָה (16) :וְ יִ ֵתּן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִבּ ְג ַלל ַחטֹּאות י ָ
ָר ְב ָעם
ַתּ ָקם ֵא ֶשׁת י ָ
ַא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (17) :ו ָ
ָח ָטא ו ֲ
ַער ֵמת(18) :
ַתּבֹא ִת ְר ָצ ָתה | ִהיא ָבּאָה ְב ַסף ַה ַבּיִ ת וְ ַהנּ ַ
ַתּ ֶל ְך ו ָ
וֵ
וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ וַיִּ ְס ְפּדוּ לוֹ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ְבּיַד ַע ְבדּוֹ ֲא ִחיָּהוּ ַהנּ ִ
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר נִ ְל ַחם
ֶתר ִדּ ְב ֵרי י ָ
ָביא (19) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ַא ֶשׁר ָמ ָל ְך | ִהנָּם ְכּ ִ
וֲ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה |
ָר ְב ָעם ֶע ְשׂ ִרים ְ
ָמים ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך י ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (20) :וְ ַהיּ ִ
ָדב ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
וַיִּ ְשׁ ַכּב ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְמל ְֹך נ ָ
אַחת
אַר ָבּ ִעים וְ ַ
יהוּדה | ֶבּן ְ
וּר ַח ְב ָעם ֶבּן ְשׁלֹמֹה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
)ְ (21
ירוּשׁ ַלִם ָה ִעיר
וּשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָשׁנָה ְר ַח ְב ָעם ְבּ ָמ ְלכוֹ ֲ
ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר יְ הוָה ָלשׂוּם ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵשׁם
הוּדה ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה |
ַעשׂ יְ ָ
ֲמה ָה ַעמֹּנִ יתַ (22) :ויּ ַ
ִאמּוֹ ַנע ָ
וַיְ ַקנְ אוּ אֹתוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲאב ָֹתם ְבּ ַחטּ ָ
ֹאתם ֲא ֶשׁר ָח ָטאוּ:
ַא ֵשׁ ִרים | ַעל ָכּל
וּמ ֵצּבוֹת ו ֲ
) (23וַיִּ ְבנוּ גַם ֵה ָמּה ָל ֶהם ָבּמוֹת ַ
אָרץ |
ִגּ ְב ָעה ְגב ָֹהה וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן (24) :וְ גַם ָק ֵדשׁ ָהיָה ָב ֶ
ִ
ָעשׂוּ ְכּכֹל ַהתּוֹ ֲעבֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
הוֹרישׁ יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

ישׁק
ישׁית ַל ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם | ָע ָלה שׁושׁק ] ִשׁ ַ
) (25וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ֲח ִמ ִ
רוּשׁ ָלִם (26) :וַיִּ ַקּח ֶאת א ְֹצרוֹת ֵבּית
קרי[ ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַעל יְ ָ
יְ הוָה וְ ֶאת ְ
אוֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ַהכֹּל ָל ָקח | וַיִּ ַקּח ֶאת ָכּל
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם
ָהב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹהַ (27) :ויּ ַ
ָמ ִגנֵּי ַהזּ ָ
ַתּ ְח ָתּם ָמ ִגנֵּי נְ ח ֶֹשׁת | וְ ִה ְפ ִקיד ַעל יַד ָשׂ ֵרי ָה ָר ִצים ַהשּׁ ְֹמ ִרים
ֶפּ ַתח ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך (28) :וַיְ ִהי ִמ ֵדּי בֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית יְ הוָה |
ֶתר ִדּ ְב ֵרי
ֶה ִשׁיבוּם ֶאל ָתּא ָה ָר ִצים (29) :וְ י ֶ
יִ ָשּׂאוּם ָה ָר ִצים ו ֱ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי
ְר ַח ְב ָעם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵה ָמּה ְכ ִ
וּבין
וּמ ְל ָח ָמה ָהיְ ָתה ֵבין ְר ַח ְב ָעם ֵ
הוּדהִ (30) :
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ַהיּ ִ
ָמים (31) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְר ַח ְב ָעם ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם
ָר ְב ָעם ָכּל ַהיּ ִ
יָ
ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ַנע ָ
ֲמה ָה ַעמֹּנִ ית | וַיִּ ְמל ְֹך ֲא ִביָּם ְבּנוֹ
ַתּ ְח ָתּיו:
1 Kings Chapter 15
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט | ָמ ַל ְך ֲא ִביָּם ַעל
וּב ְשׁנַת ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ַל ֶמּ ֶל ְך י ָ
) ִ (1
הוּדהָ (2) :שׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
יְ ָ
ֲכה ַבּת
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ַמע ָ
אָביו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָפנָיו | וְ לֹא
ֵל ְך ְבּ ָכל ַחטֹּאות ִ
ישׁלוֹםַ (3) :ויּ ֶ
ֲא ִב ָ
אָביוִ (4) :כּי
ָהיָה ְל ָבבוֹ ָשׁ ֵלם ִעם יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִכּ ְל ַבב ָדּוִ ד ִ
ְל ַמ ַען ָדּוִ ד נ ַ
ירוּשׁ ָלִם | ְל ָה ִקים ֶאת ְבּנוֹ
ָתן יְ ה ָוה ֱאל ָֹהיו לוֹ נִ יר ִבּ ָ
ָשׁר
רוּשׁ ָלִםֲ (5) :א ֶשׁר ָע ָשׂה ָדוִ ד ֶאת ַהיּ ָ
ֲמיד ֶאת יְ ָ
וּל ַהע ִ
אַח ָריו ְ
ֲ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וְ לֹא ָסר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ כֹּל יְ ֵמי ַחיָּיו ַרק ִבּ ְד ַבר
ָר ְב ָעם ָכּל
וּבין י ָ
וּמ ְל ָח ָמה ָהיְ ָתה ֵבין ְר ַח ְב ָעם ֵ
אוּריָּה ַה ִח ִתּיִ (6) :
ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ֲא ִביָּם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֲהלוֹא ֵהם
יְ ֵמי ַחיָּיו (7) :וְ י ֶ
וּמ ְל ָח ָמה ָהיְ ָתה
הוּדה | ִ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְכּ ִ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ָר ְב ָעם (8) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ֲא ִביָּם ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרוּ
וּבין י ָ
ֵבּין ֲא ִביָּם ֵ
אָסא ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אֹתוֹ ְבּ ִעיר ָדּוִ ד | וַיִּ ְמל ְֹך ָ
אָסא ֶמ ֶל ְך
ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָמ ַל ְך ָ
וּב ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ְלי ָ
) ִ (9
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ
אַחת ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אַר ָבּ ִעים וְ ַ
הוּדה (10) :וְ ְ
יְ ָ
אָסא ַהיּ ָ
ַעשׂ ָ
ֲכה ַבּת ֲא ִב ָ
ַמע ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה |
ישׁלוֹםַ (11) :ויּ ַ
ָסר ֶאת ָכּל
אָרץ | ַויּ ַ
ֲבר ַה ְקּ ֵד ִשׁים ִמן ָה ֶ
אָביוַ (12) :ו ַיּע ֵ
ְכּ ָדוִ ד ִ
ֲכה ִאמּוֹ וַיְ ִס ֶר ָה
ֻלים ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲאב ָֹתיו (13) :וְ גַם ֶאת ַמע ָ
ַה ִגּלּ ִ
ִמ ְגּ ִב ָ
אָסא ֶאת
ירה ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה ִמ ְפ ֶל ֶצת ָל ֲא ֵשׁ ָרה | וַיִּ ְכרֹת ָ
ַחל ִק ְדרוֹן (14) :וְ ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ | ַרק
ִמ ְפ ַל ְצ ָתּהּ וַיִּ ְשׂרֹף ְבּנ ַ

ָבא ֶאת ָק ְד ֵשׁי
ָמיוַ (15) :ויּ ֵ
אָסא ָהיָה ָשׁ ֵלם ִעם יְ הוָה ָכּל י ָ
ְל ַבב ָ
ָהב וְ ֵכ ִלים(16) :
אָביו וקדשׁו ]וְ ָק ְד ֵשׁי קרי[ ֵבּית יְ הוָה | ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ִ
אָסא ֵ
וּמ ְל ָח ָמה ָהיְ ָתה ֵבּין ָ
וּבין ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל
ִ
הוּדה וַיִּ ֶבן ֶאת
ַעל ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל יְ ָ
יהםַ (17) :ויּ ַ
יְ ֵמ ֶ
הוּדה (18) :וַיִּ ַקּח
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָבא ְל ָ
ָה ָר ָמה | ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת י ֵֹצא ו ָ
ָ
אוֹצרוֹת ֵבּית יְ ה ָוה
נּוֹת ִרים ְבּ ְ
ָהב ַה ָ
אָסא ֶאת ָכּל ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
ֲב ָדיו |
אוֹצרוֹת ֵבּית מלך ] ַה ֶמּ ֶל ְך קרי[ וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד ע ָ
ְ
וְ ֶאת
אָסא ֶאל ֶבּן ֲה ַדד ֶבּן ַט ְב ִרמֹּן ֶבּן ֶח ְזיוֹן ֶמ ֶל ְך
וַיִּ ְשׁ ָל ֵחם ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
אָבי
ֶך ֵבּין ִ
וּבינ ָ
ֲא ָרם ַהיּ ֵֹשׁב ְבּ ַד ֶמּ ֶשׂק ֵלאמֹרְ (19) :בּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
ָהב ֵל ְך ָה ֵפ ָרה ֶאת
יך | ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָך שׁ ַֹחד ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
אָב ָ
וּבין ִ
ֵ
ית ָך ֶאת ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַיע ֶ
ֲלה ֵמ ָע ָלי (20) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֶבּן
ְבּ ִר ְ
ָלים ֲא ֶשׁר לוֹ ַעל
אָסא וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
ֲה ַדד ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ַך ֶאת ִעיּוֹן וְ ֶאת ָדּן וְ ֵאת ֵ
ָע ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
אָבל ֵבּית ַמ ֲע ָכה | וְ ֵאת
ַפ ָתּ ִלי (21) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַבּ ְע ָשׁא ַו ֶיּ ְח ַדּל
ָכּל ִכּנְ רוֹת ַעל ָכּל ֶא ֶרץ נ ְ
ֵשׁב ְבּ ִת ְר ָצה (22) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
יע
אָסא ִה ְשׁ ִמ ַ
ִמ ְבּנוֹת ֶאת ָה ָר ָמה | ַויּ ֶ
יה
אַבנֵי ָה ָר ָמה וְ ֶאת ֵע ֶצ ָ
ָקי וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ְ
הוּדה ֵאין נ ִ
ֶאת ָכּל יְ ָ
ָמן וְ ֶאת
ֶבע ִבּנְ י ִ
אָסא ֶאת גּ ַ
ֲא ֶשׁר ָבּנָה ַבּ ְע ָשׁא | וַיִּ ֶבן ָבּם ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
בוּרתוֹ וְ ָכל ֲא ֶשׁר
אָסא וְ ָכל ְגּ ָ
ֶתר ָכּל ִדּ ְב ֵרי ָ
ַה ִמּ ְצ ָפּה (23) :וְ י ֶ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי
ָע ָשׂה וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָבּנָה ֲהלֹא ֵה ָמּה ְכ ִ
הוּדה | ַרק ְל ֵעת ִז ְקנָתוֹ ָח ָלה ֶאת ַר ְג ָליו(24) :
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ַהיּ ִ
אָביו |
אָסא ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד ִ
וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
הוֹשׁ ָפט ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
וַיִּ ְמל ְֹך יְ ָ
ָר ְב ָעם ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָ
אָסא ֶמ ֶל ְך
ָדב ֶבּן י ָ
) (25וְ נ ָ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ָתיִ םַ (26) :ויּ ַ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁנ ָ
יְ ָ
וּב ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אָביו ְ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ִ
יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַכּהוּ ַב ְע ָשׁא
שכר ַויּ ֵ
) (27וַיִּ ְקשֹׁר ָע ָליו ַבּ ְע ָשׁא ֶבן ֲא ִחיָּה ְל ֵבית יִ ָשּׂ ָ
ָדב וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָצ ִרים ַעל ִגּ ְבּתוֹן:
ְבּ ִג ְבּתוֹן ֲא ֶשׁר ַל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | וְ נ ָ
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
) (28וַיְ ִמ ֵתהוּ ַב ְע ָשׁא ִבּ ְשׁנַת ָשׁלֹשׁ ְל ָ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך
ָר ְב ָעם לֹא
ַתּ ְח ָתּיו (29) :וַיְ ִהי ְכ ָמ ְלכוֹ ִה ָכּה ֶאת ָכּל ֵבּית י ָ
ָר ְב ָעם ַעד ִה ְשׁ ִמדוֹ | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ִה ְשׁ ִאיר ָכּל נְ ָשׁ ָמה ְלי ָ
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר ָח ָטא
ְבּיַד ַע ְבדּוֹ ֲא ִחיָּה ַה ִשּׁילֹנִ יַ (30) :על ַחטֹּאות י ָ
ַא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּ ַכ ְעסוֹ ֲא ֶשׁר ִה ְכ ִעיס ֶאת יְ הוָה
וֲ
ָדב וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵהם
ֶתר ִדּ ְב ֵרי נ ָ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (31) :וְ י ֶ

וּמ ְל ָח ָמה
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (32) :
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְכּ ִ
יהם:
וּבין ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל יְ ֵמ ֶ
אָסא ֵ
ָהיְ ָתה ֵבּין ָ
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
)ִ (33בּ ְשׁנַת ָשׁלֹשׁ ְל ָ
הוּדה | ָמ ַל ְך ַבּ ְע ָשׁא ֶבן ֲא ִח ָיּה ַעל
ַעשׂ ָה ַרע
אַר ַבּע ָשׁנָהַ (34) :ויּ ַ
ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְר ָצה ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
וּב ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת
ָר ְב ָעם ְ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך י ָ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יֵהוּא ֶבן ֲחנָנִ י ַעל ַבּ ְע ָשׁא ֵלאמֹר (2) :י ַ
ַתּ ֶל ְך
ָא ֶתּנְ ָך נ ִָגיד ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ֵ
יך ִמן ֶה ָע ָפר ו ֶ
ֲא ֶשׁר ֲה ִרימ ִֹת ָ
ָר ְב ָעם ו ַ
יסנִ י ְבּ ַחטֹּא ָתם:
ַתּ ֲח ִטא ֶאת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְכ ִע ֵ
ְבּ ֶד ֶר ְך י ָ
ית ָך
ָת ִתּי ֶאת ֵבּ ְ
אַח ֵרי ֵביתוֹ | וְ נ ַ
אַח ֵרי ַב ְע ָשׁא וְ ֲ
)ִ (3הנְ נִ י ַמ ְב ִעיר ֲ
ֹאכלוּ ַה ְכּ ָל ִבים
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבטַ (4) :ה ֵמּת ְל ַב ְע ָשׁא ָבּ ִעיר י ְ
ְכּ ֵבית י ָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ַב ְע ָשׁא
ֹאכלוּ עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם (5) :וְ י ֶ
| וְ ַה ֵמּת לוֹ ַבּ ָשּׂ ֶדה י ְ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַה ָיּ ִמים
בוּרתוֹ | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
וּג ָ
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
וֲ
ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ְע ָשׁא ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִת ְר ָצה |
ָביא
וַיִּ ְמל ְֹך ֵא ָלה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו (7) :וְ גַם ְבּיַד יֵהוּא ֶבן ֲחנָנִ י ַהנּ ִ
ְדּ ַבר יְ הוָה ָהיָה ֶאל ַבּ ְע ָשׁא וְ ֶאל ֵבּיתוֹ וְ ַעל ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ָר ְב ָעם | וְ ַעל
ָדיו ִל ְהיוֹת ְכּ ֵבית י ָ
ֲשׂה י ָ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְל ַה ְכ ִעיסוֹ ְבּ ַמע ֵ
ֲא ֶשׁר ִה ָכּה אֹתוֹ:
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
)ִ (8בּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ
הוּדה | ָמ ַל ְך ֵא ָלה ֶבן
ָשׁשׁ ָשׁנָה ְל ָ
ָתיִ ם (9) :וַיִּ ְקשֹׁר ָע ָליו ַע ְבדּוֹ
ַבּ ְע ָשׁא ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְר ָצה ְשׁנ ָ
ִז ְמ ִרי ַשׂר ַמ ֲח ִצית ָה ָר ֶכב | וְ הוּא ְב ִת ְר ָצה שׁ ֶֹתה ִשׁכּוֹר ֵבּית
ַכּהוּ
אַר ָצא ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת ְבּ ִת ְר ָצהַ (10) :ו ָיּבֹא ִז ְמ ִרי ַויּ ֵ
ְ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׁ ַבע ְל ָ
יתהוּ ִבּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ו ֶ
וַיְ ִמ ֵ
ַתּ ְח ָתּיו (11) :וַיְ ִהי ְב ָמ ְלכוֹ ְכּ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל ִכּ ְסאוֹ ִה ָכּה ֶאת ָכּל ֵבּית
ֹא ָליו וְ ֵר ֵעהוּ(12) :
ַבּ ְע ָשׁא לֹא ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר | וְ ג ֲ
ַו ַיּ ְשׁ ֵמד ִז ְמ ִרי ֵאת ָכּל ֵבּית ַבּ ְע ָשׁא | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֶאל
ַבּ ְע ָשׁא ְבּיַד יֵהוּא ַהנּ ִ
ָביאֶ (13) :אל ָכּל ַחטֹּאות ַבּ ְע ָשׁא וְ ַחטֹּאות
ַא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיאוּ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְכ ִעיס
ֵא ָלה ְבנוֹ | ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ו ֲ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ֵא ָלה וְ ָכל
יהם (14) :וְ י ֶ
ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַה ְב ֵל ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

הוּדה ָמ ַל ְך ִז ְמ ִרי
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְל ָ
)ִ (15בּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ו ֶ
ָמים ְבּ ִת ְר ָצה | וְ ָה ָעם חֹנִ ים ַעל ִגּ ְבּתוֹן ֲא ֶשׁר ַל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
ִשׁ ְב ַעת י ִ
) (16וַיִּ ְשׁ ַמע ָה ָעם ַהחֹנִ ים ֵלאמֹר ָק ַשׁר ִז ְמ ִרי וְ גַם ִה ָכּה ֶאת
ַמ ִלכוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָע ְמ ִרי ַשׂר ָצ ָבא ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ְ
ֲלה ָע ְמ ִרי וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ
ַבּיּוֹם ַההוּא ַבּ ַמּ ֲחנֶהַ (17) :ו ַיּע ֶ
ִמ ִגּ ְבּתוֹן | ַו ָיּצֻרוּ ַעל ִתּ ְר ָצה (18) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ִז ְמ ִרי ִכּי נִ ְל ְכּ ָדה
אַרמוֹן ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ְשׂרֹף ָע ָליו ֶאת ֵבּית ֶמ ֶל ְך
ָה ִעיר ַו ָיּבֹא ֶאל ְ
ֹאתיו קרי[ ֲא ֶשׁר ָח ָטא
ָבּ ֵאשׁ ַו ָיּמֹתַ (19) :על חטאתו ] ַחטּ ָ
וּב ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר
ָר ְב ָעם ְ
ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ָל ֶל ֶכת ְבּ ֶד ֶר ְך י ָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ִז ְמ ִרי וְ ִק ְשׁרוֹ
ָע ָשׂה ְל ַה ֲח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (20) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲא ֶשׁר ָק ָשׁר | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַח ֵרי ִת ְבנִ י
) (21אָז ֵי ָח ֵלק ָה ָעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֵח ִצי | ֲח ִצי ָה ָעם ָהיָה ֲ
ֶבן ִגּינַת ְל ַה ְמ ִליכוֹ וְ ַה ֲח ִצי ֲ
ֶחזַק ָה ָעם ֲא ֶשׁר
אַח ֵרי ָע ְמ ִריַ (22) :ויּ ֱ
ָמת ִתּ ְבנִ י
אַח ֵרי ִתּ ְבנִ י ֶבן ִגּינַת | ַויּ ָ
אַח ֵרי ָע ְמ ִרי ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֲ
ֲ
וַיִּ ְמל ְֹך ָע ְמ ִרי:
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אַחת ָשׁנָה ְל ָ
)ִ (23בּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים וְ ַ
הוּדה ָמ ַל ְך ָע ְמ ִרי
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה | ְבּ ִת ְר ָצה ָמ ַל ְך ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים(24) :
וַיִּ ֶקן ֶאת ָה ָהר שׁ ְֹמרוֹן ֵמ ֶאת ֶשׁ ֶמר ְבּ ִכ ְכּ ַריִ ם ָכּ ֶסף | וַיִּ ֶבן ֶאת
ָה ָהר וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵשׁם ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּנָה ַעל ֶשׁם ֶשׁ ֶמר ֲאדֹנֵי ָה ָהר
ָרע ִמכֹּל ֲא ֶשׁר
ֲשׂה ָע ְמ ִרי ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַויּ ַ
שׁ ְֹמרוֹןַ (25) :ו ַיּע ֶ
ְל ָפנָיוַ (26) :ויּ ֶ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ובחטאתיו
ֵל ְך ְבּ ָכל ֶדּ ֶר ְך י ָ
וּב ַח ָטּאתוֹ קרי[ ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְל ַה ְכ ִעיס ֶאת
] ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ָע ְמ ִרי ֲא ֶשׁר
יהם (27) :וְ י ֶ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַה ְב ֵל ֶ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי
בוּרתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
וּג ָ
ָע ָשׂה ְ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (28) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ָע ְמ ִרי ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר
ַהיּ ִ
אַחאָב ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ְבּשׁ ְֹמרוֹן | וַיִּ ְמל ְֹך ְ
וּשׁמֹנֶה
אַחאָב ֶבּן ָע ְמ ִרי ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ְ
) (29וְ ְ
אַחאָב ֶבּן ָע ְמ ִרי ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך ְ
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׁנָה ְל ָ
אַחאָב ֶבּן ָע ְמ ִרי ָה ַרע
ַעשׂ ְ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָהַ (30) :ויּ ַ
ְבּשׁ ְֹמרוֹן ֶע ְשׂ ִרים ְ
ָקל ֶל ְכתּוֹ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ְל ָפנָיו (31) :וַיְ ִהי ֲהנ ֵ
ֶבל ַבּת ֶא ְת ַבּ ַעל
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט | וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה ֶאת ִאיז ֶ
ְבּ ַחטֹּאות י ָ
ֶמ ֶל ְך ִצידֹנִ ים ַויּ ֶ
ָקם
ֵל ְך ַו ַיּ ֲעבֹד ֶאת ַה ַבּ ַעל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לוַֹ (32) :ויּ ֶ
ַעשׂ
ִמ ְז ֵבּ ַח ַל ָבּ ַעל | ֵבּית ַה ַבּ ַעל ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְבּשׁ ְֹמרוֹןַ (33) :ויּ ַ

אַחאָב ַלעֲשׂוֹת ְל ַה ְכ ִעיס ֶאת יְ הוָֹה
ַיּוֹסף ְ
אַחאָב ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ָרה | ו ֶ
ְ
ָמיו
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנָיוְ (34) :בּי ָ
ָבּנָה ִח ֵ
ירם ְבּכֹרוֹ יִ ְסּ ָדהּ
יאל ֵבּית ָה ֱא ִלי ֶאת יְ ִריחֹה | ַבּ ֲא ִב ָ
יה ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר
וּב ְשׂגוּב קרי[ ְצ ִעירוֹ ִה ִצּיב ְדּ ָל ֶת ָ
ובשׂגיב ] ִ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן:
ִדּ ֶבּר ְבּיַד יְ ֻ
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ֹאמר ֵא ִליָּהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּי ִמתּ ָֹשׁ ֵבי ִג ְל ָעד ֶאל ְ
)ַ (1ויּ ֶ
אַחאָב ַחי יְ הוָה
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ִתּי ְל ָפנָיו ִאם יִ ְהיֶה ַה ָשּׁנִ ים ָה ֵא ֶלּה ַטל
וּמ ָטר | ִכּי ִאם ְל ִפי ְד ָב ִרי (2) :וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ָליו ֵלאמֹר:
ָ
ַחל ְכּ ִרית ֲא ֶשׁר ַעל
ית ְלּ ָך ֵק ְד ָמה | וְ נִ ְס ַתּ ְר ָתּ ְבּנ ַ
וּפנִ ָ
)ֵ (3ל ְך ִמזֶּה ָ
יתי
ַחל ִתּ ְשׁ ֶתּה | וְ ֶאת ָהע ְֹר ִבים ִצוִּ ִ
ַר ֵדּן (4) :וְ ָהיָה ֵמ ַהנּ ַ
ְפּנֵי ַהיּ ְ
ַחל
ֵשׁב ְבּנ ַ
ֵל ְך ַויּ ֶ
ַעשׂ ִכּ ְד ַבר יְ הוָה | ַויּ ֶ
ְל ַכ ְל ֶכּ ְל ָך ָשׁםַ (5) :ויּ ֶ
ֵל ְך ַויּ ַ
יאים לוֹ ֶל ֶחם
ַר ֵדּן (6) :וְ ָהע ְֹר ִבים ְמ ִב ִ
ְכּ ִרית ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַהיּ ְ
ַחל יִ ְשׁ ֶתּה (7) :וַיְ ִהי
וּמן ַהנּ ַ
וּב ָשׂר ָבּ ָע ֶרב | ִ
וּב ָשׂר ַבּבּ ֶֹקר וְ ֶל ֶחם ָ
ָ
אָרץ (8) :וַיְ ִהי
ֶשׁם ָבּ ֶ
ָחל | ִכּי לֹא ָהיָה ג ֶ
יבשׁ ַהנּ ַ
ָמים וַיִּ ַ
ִמ ֵקּץ י ִ
ְד ַבר יְ הוָה ֵא ָליו ֵלאמֹר (9) :קוּם ֵל ְך ָצ ְר ַפ ָתה ֲא ֶשׁר ְל ִצידוֹן
יתי ָשׁם ִא ָשּׁה ְ
וְ י ַ
אַל ָמנָה ְל ַכ ְל ְכּ ֶל ָך(10) :
ָשׁ ְב ָתּ ָשׁם | ִהנֵּה ִצוִּ ִ
ֵל ְך ָצ ְר ַפ ָתה ַו ָיּבֹא ֶאל ֶפּ ַתח ָה ִעיר וְ ִהנֵּה ָשׁם ִא ָשּׁה
ָקם ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ֹאמר ְק ִחי נָא ִלי
יה ַויּ ַ
אַל ָמנָה ְמק ֶֹשׁ ֶשׁת ֵע ִצים | וַיִּ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
ְ
יה
ַתּ ֶל ְך ָל ַק ַחת | וַיִּ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
ְמ ַעט ַמיִ ם ַבּ ְכּ ִלי וְ ֶא ְשׁ ֶתּה (11) :ו ֵ
ֹאמר ַחי יְ הוָה
ָד ְךַ (12) :ותּ ֶ
ֹאמר ִל ְק ִחי נָא ִלי ַפּת ֶל ֶחם ְבּי ֵ
ַויּ ַ
וּמ ַעט ֶשׁ ֶמן
ֱאל ֶֹה ָ
יך ִאם יֶשׁ ִלי ָמעוֹג ִכּי ִאם ְמלֹא ַכף ֶק ַמח ַבּ ַכּד ְ
יתיהוּ ִלי
ֲשׂ ִ
אתי ַוע ִ
וּב ִ
ַבּ ַצּ ָפּ ַחת | וְ ִהנְ נִ י ְמק ֶֹשׁ ֶשׁת ְשׁנַיִ ם ֵע ִצים ָ
יר ִאי
יה ֵא ִליָּהוּ אַל ִתּ ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָמ ְתנוַּ (13) :ויּ ֶ
ַא ַכ ְלנֻהוּ ו ָ
וְ ִל ְבנִ י ו ֲ
ֲשׂי ִלי ִמ ָשּׁם ֻעגָה ְק ַטנָּה ָב ִראשֹׁנָה
אַך ע ִ
ֲשׂי ִכ ְד ָב ֵר ְך | ְ
בּ ִֹאי ע ִ
אָמר
אַחרֹנָהִ (14) :כּי כֹה ַ
ֲשׂי ָבּ ֲ
ֵך ַתּע ִ
את ִלי וְ ָל ְך וְ ִל ְבנ ְ
הוֹצ ְ
וְ ֵ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּד ַה ֶקּ ַמח לֹא ִת ְכ ָלה וְ ַצ ַפּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמן לֹא
ֶשׁם ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
ֶת ְח ָסר | ַעד יוֹם תתן ] ֵתּת קרי[ יְ הוָה גּ ֶ
ֹאכל הוא ] ִהיא קרי[
ֲשׂה ִכּ ְד ַבר ֵא ִליָּהוּ | ַותּ ַ
ַתּע ֶ
ַתּ ֶל ְך ו ַ
) (15ו ֵ
יתהּ י ִ
ָמיםַ (16) :כּד ַה ֶקּ ַמח לֹא ָכ ָל ָתה
וּב ָ
והיא ] ָוהוּא קרי[ ֵ
וְ ַצ ַפּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמן לֹא ָח ֵסר | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד ֵא ִל ָיּהוּ:

ֲלת ַה ָבּיִ ת |
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָח ָלה ֶבּן ָה ִא ָשּׁה ַבּע ַ
) (17וַיְ ִהי ַ
נוֹת ָרה בּוֹ נְ ָשׁ ָמה(18) :
וַיְ ִהי ָח ְליוֹ ָחזָק ְמאֹד ַעד ֲא ֶשׁר לֹא ְ
ֹאמר ֶאל ֵא ִליָּהוּ ַמה ִלּי ו ָ
את ֵא ַלי
ָל ְך ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ָבּ ָ
ַותּ ֶ
יה ְתּנִ י ִלי
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וּל ָה ִמית ֶאת ְבּנִ יַ (19) :ויּ ֶ
ְל ַה ְז ִכּיר ֶאת עֲוֹנִ י ְ
ֲל ָיּה ֲא ֶשׁר הוּא י ֵֹשׁב
ֲלהוּ ֶאל ָהע ִ
יקהּ ַו ַיּע ֵ
ֵך | וַיִּ ָקּ ֵחהוּ ֵמ ֵח ָ
ֶאת ְבּנ ְ
ֹאמר | יְ הוָה
ַשׁ ִכּ ֵבהוּ ַעל ִמ ָטּתוֹ (20) :וַיִּ ְק ָרא ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
ָשׁם ַויּ ְ
עוֹת
גּוֹרר ִע ָמּהּ ֲה ֵר ָ
אַל ָמנָה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ִמ ְת ֵ
ֱאל ָֹהי ֲהגַם ַעל ָה ְ
ֶלד ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַויִּ ְק ָרא
ְל ָה ִמית ֶאת ְבּנָהּ (21) :וַיִּ ְתמ ֵֹדד ַעל ַהיּ ֶ
ֶלד ַה ֶזּה ַעל
ֶפשׁ ַהיּ ֶ
ֹאמר | יְ הוָה ֱאל ָֹהי ָתּ ָשׁב נָא נ ֶ
ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
ֶלד ַעל
ֶפשׁ ַהיּ ֶ
ַתּ ָשׁב נ ֶ
ִק ְרבּוֹ (22) :וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ְבּקוֹל ֵא ִליָּהוּ | ו ָ
ִק ְרבּוֹ ַויּ ִ
ֶלד ַויּ ִֹר ֵדהוּ ִמן ָה ֲע ִליָּה
ֶחי (23) :וַיִּ ַקּח ֵא ִליָּהוּ ֶאת ַהיּ ֶ
ֵך(24) :
ֹאמר ֵא ִליָּהוּ ְר ִאי ַחי ְבּנ ְ
ַה ַבּיְ ָתה וַיִּ ְתּנֵהוּ ְל ִאמּוֹ | ַויּ ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִאישׁ ֱאל ִֹהים
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ֶאל ֵא ִליָּהוּ ַע ָתּה זֶה י ַ
ַותּ ֶ
יך ֱא ֶמת:
וּד ַבר יְ הוָה ְבּ ִפ ָ
אָתּה | ְ
ָ
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וּד ַבר יְ הוָה ָהיָה ֶאל ֵא ִליָּהוּ ַבּ ָשּׁנָה
ָמים ַר ִבּים ְ
) (1וַיְ ִהי י ִ
אַחאָב וְ ֶא ְתּנָה ָמ ָטר ַעל ְפּנֵי
ישׁית ֵלאמֹר | ֵל ְך ֵה ָר ֵאה ֶאל ְ
ַה ְשּׁ ִל ִ
אַחאָב | וְ ָה ָר ָעב ָחזָק
ֵל ְך ֵא ִליָּהוּ ְל ֵה ָראוֹת ֶאל ְ
ָה ֲא ָד ָמהַ (2) :ויּ ֶ
אַחאָב ֶאל ע ַֹב ְדיָהוּ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ ת |
ְבּשׁ ְֹמרוֹן (3) :וַיִּ ְק ָרא ְ
ֶבל
ָרא ֶאת יְ הוָה ְמאֹד (4) :וַיְ ִהי ְבּ ַה ְכ ִרית ִאיז ֶ
וְ ע ַֹב ְדיָהוּ ָהיָה י ֵ
יאם
ַח ִבּ ֵ
יאי יְ הוָה | וַיִּ ַקּח ע ַֹב ְדיָהוּ ֵמאָה נְ ִב ִאים ַויּ ְ
ֵאת נְ ִב ֵ
אַחאָב
ֹאמר ְ
ָמיִ םַ (5) :ויּ ֶ
ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ַבּ ְמּ ָע ָרה וְ ִכ ְל ְכּ ָלם ֶל ֶחם ו ָ
אָרץ ֶאל ָכּל ַמ ְעיְ נֵי ַה ַמּיִ ם וְ ֶאל ָכּל ַהנְּ ָח ִלים |
ֶאל ע ַֹב ְדיָהוּ ֵל ְך ָבּ ֶ
ַכ ִרית ֵמ ַה ְבּ ֵה ָמה:
ָפ ֶרד וְ לוֹא נ ְ
אוּלי נִ ְמ ָצא ָח ִציר וּנְ ַחיֶּה סוּס ו ֶ
ַ
אַחאָב ָה ַל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך
ֲבר ָבּהּ | ְ
אָרץ ַלע ָ
) (6וַיְ ַח ְלּקוּ ָל ֶהם ֶאת ָה ֶ
ֶא ָחד ְל ַבדּוֹ וְ ע ַֹב ְדיָהוּ ָה ַל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ָחד ְל ַבדּוֹ (7) :וַיְ ִהי ע ַֹב ְדיָהוּ
ֹאמר
ַכּ ֵרהוּ וַיִּ פֹּל ַעל ָפּנָיו ַויּ ֶ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ִהנֵּה ֵא ִליָּהוּ ִל ְק ָראתוֹ | ַויּ ִ
ֶיך
ֹאמר לוֹ אָנִ י | ֵל ְך ֱאמֹר ַלאדֹנ ָ
אַתּה זֶה ֲאדֹנִ י ֵא ִליָּהוַּ (8) :ויּ ֶ
ַה ָ
אַתּה נ ֵֹתן ֶאת ַע ְב ְדּ ָך
אתי | ִכּי ָ
ֹאמר ֶמה ָח ָט ִ
ִהנֵּה ֵא ִליָּהוַּ (9) :ויּ ֶ
יך ִאם יֶשׁ גּוֹי
יתנִ יַ (10) :חי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אַחאָב ַל ֲה ִמ ֵ
ְבּיַד ְ
וּמ ְמ ָל ָכה ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ַלח ֲאדֹנִ י ָשׁם ְל ַב ֶקּ ְשׁ ָך וְ ְ
אָמרוּ אָיִ ן |
ַ
יע ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ֶאת ַהגּוֹי ִכּי לֹא יִ ְמ ָצ ֶא ָכּה (11) :וְ ַע ָתּה
וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ

ֶיך ִהנֵּה ֵא ִליָּהוּ (12) :וְ ָהיָה ֲאנִ י
אַתּה א ֵֹמר | ֵל ְך ֱאמֹר ַלאדֹנ ָ
ָ
אתי ְל ַה ִגּיד
וּב ִ
רוּח יְ הוָה יִ ָשּׂ ֲא ָך ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ֵא ָדע ָ
ֵא ֵל ְך ֵמ ִא ָתּ ְך וְ ַ
ָרא ֶאת יְ הוָה ִמנְּ ע ָ
אַחאָב וְ לֹא יִ ְמ ָצ ֲא ָך ו ֲ
ְל ְ
ֻרי:
ַה ָרגָנִ י | וְ ַע ְב ְדּ ָך י ֵ
ֶבל ֵאת
יתי ַבּ ֲהרֹג ִאיז ֶ
)ֲ (13הלֹא ֻהגַּד ַלאדֹנִ י ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
יאי יְ הוָה ֵמאָה ִאישׁ ֲח ִמ ִשּׁים
ָאַח ִבּא ִמנְּ ִב ֵ
יאי יְ הוָה | ו ְ
נְ ִב ֵ
ָא ַכ ְל ְכּ ֵלם ֶל ֶחם ו ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ַבּ ְמּ ָע ָרה ו ֲ
אַתּה
ָמיִ ם (14) :וְ ַע ָתּה ָ
ֹאמר
ַה ָרגָנִ יַ (15) :ויּ ֶ
ֶיך ִהנֵּה ֵא ִל ָיּהוּ | ו ֲ
א ֵֹמר ֵל ְך ֱאמֹר ַלאדֹנ ָ
ֵא ִליָּהוּ ַחי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ִתּי ְל ָפנָיו | ִכּי ַהיּוֹם ֵא ָר ֶאה
אַחאָב
ֵל ְך ְ
אַחאָב ַו ַיּגֶּד לוֹ | ַויּ ֶ
ֵל ְך ע ַֹב ְדיָהוּ ִל ְק ַראת ְ
ֵא ָליוַ (16) :ויּ ֶ
ֹאמר
אַחאָב ֶאת ֵא ִליָּהוּ | ַויּ ֶ
ִל ְק ַראת ֵא ִליָּהוּ (17) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ְ
אַתּה זֶה ע ֵֹכר יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (18) :ויּ ֶ
ֹאמר לֹא ָע ַכ ְר ִתּי
אַחאָב ֵא ָליו ַה ָ
ְ
ָב ֶכם ֶאת ִמ ְצוֹת
יך | ַבּ ֲעז ְ
אָב ָ
וּבית ִ
אַתּה ֵ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִאם ָ
אַח ֵרי ַה ְבּ ָע ִלים (19) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַלח ְקבֹץ ֵא ַלי ֶאת ָכּל
ַתּ ֶל ְך ֲ
יְ הוָה ו ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
יאי ַה ַבּ ַעל ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַהר ַה ַכּ ְר ֶמל | וְ ֶאת נְ ִב ֵ
ָבל:
אַר ַבּע ֵמאוֹת א ְֹכ ֵלי ֻשׁ ְל ַחן ִאיז ֶ
יאי ָה ֲא ֵשׁ ָרה ְ
ַח ִמ ִשּׁים וּנְ ִב ֵ
וֲ
יאים ֶאל
אַחאָב ְבּ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְקבֹּץ ֶאת ַהנְּ ִב ִ
) (20וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
ֹאמר ַעד ָמ ַתי
ַהר ַה ַכּ ְר ֶמלַ (21) :ויִּ גַּשׁ ֵא ִליָּהוּ ֶאל ָכּל ָה ָעם ַויּ ֶ
אַתּם פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּים ִאם יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים ְלכוּ
ֶ
אַח ָריו | וְ לֹא ָענוּ ָה ָעם אֹתוֹ ָדּ ָבר(22) :
אַח ָריו וְ ִאם ַה ַבּ ַעל ְלכוּ ֲ
ֲ
ָביא ַליהוָה ְל ַב ִדּי |
נוֹת ְר ִתּי נ ִ
ֹאמר ֵא ִליָּהוּ ֶאל ָה ָעם ֲאנִ י ַ
ַויּ ֶ
ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ (23) :וְ יִ ְתּנוּ ָלנוּ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ו ֲ
יאי ַה ַבּ ַעל ְ
וּנְ ִב ֵ
ַתּ ֻחהוּ וְ י ִ
ְשׁנַיִ ם ָפּ ִרים וְ יִ ְב ֲחרוּ ָל ֶהם ַה ָפּר ָה ֶא ָחד וִ ינ ְ
ָשׂימוּ ַעל
ֱשׂה ֶאת ַה ָפּר ָה ֶא ָחד וְ ָנ ַת ִתּי
ַאנִ י ֶאע ֶ
ָשׂימוּ | ו ֲ
ָה ֵע ִצים וְ ֵאשׁ לֹא י ִ
יכם
אתם ְבּ ֵשׁם ֱאל ֵֹה ֶ
וּק ָר ֶ
אָשׂיםְ (24) :
ַעל ָה ֵע ִצים וְ ֵאשׁ לֹא ִ
ַאנִ י ֶא ְק ָרא ְב ֵשׁם יְ הוָה וְ ָהיָה ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ַי ֲענֶה ָב ֵאשׁ הוּא
וֲ
ֹאמר
ֹאמרוּ טוֹב ַה ָדּ ָברַ (25) :ויּ ֶ
ַען ָכּל ָה ָעם ַויּ ְ
ָה ֱאל ִֹהים | ַויּ ַ
יאי ַה ַבּ ַעל ַבּ ֲחרוּ ָל ֶכם ַה ָפּר ָה ֶא ָחד ַועֲשׂוּ ִראשֹׁנָה ִכּי
ֵא ִליָּהוּ ִלנְ ִב ֵ
יכם וְ ֵאשׁ לֹא ָת ִשׂימוּ(26) :
אַתּם ָה ַר ִבּים | וְ ִק ְראוּ ְבּ ֵשׁם ֱאל ֵֹה ֶ
ֶ
ָתן ָל ֶהם ַו ַיּעֲשׂוּ וַיִּ ְק ְראוּ ְב ֵשׁם ַה ַבּ ַעל
וַיִּ ְקחוּ ֶאת ַה ָפּר ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵמ ַהבּ ֶֹקר וְ ַעד ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ֵלאמֹר ַה ַבּ ַעל ֲענֵנוּ וְ ֵאין קוֹל וְ ֵאין עֹנֶה |
וַיְ ַפ ְסּחוּ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה (27) :וַיְ ִהי ַב ָצּ ֳה ַריִ ם וַיְ ַה ֵתּל
יח
ֹאמר ִק ְראוּ ְבקוֹל גָּדוֹל ִכּי ֱאל ִֹהים הוּא ִכּי ִשׂ ַ
ָבּ ֶהם ֵא ִליָּהוּ ַויּ ֶ
ָשׁן הוּא וְ יִ ָקץ (28) :וַיִּ ְק ְראוּ
אוּלי י ֵ
וְ ִכי ִשׂיג לוֹ וְ ִכי ֶד ֶר ְך לוֹ | ַ
וּב ְר ָמ ִחים | ַעד ְשׁ ָפ ְך
ְבּקוֹל גָּדוֹל וַיִּ ְתגּ ְֹדדוּ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ַבּ ֲח ָרבוֹת ָ

ַבּאוּ ַעד ַל ֲעלוֹת
יהם (29) :וַיְ ִהי ַכּ ֲעבֹר ַה ָצּ ֳה ַריִ ם וַיִּ ְתנ ְ
ֲל ֶ
ָדּם ע ֵ
ֹאמר ֵא ִליָּהוּ
ַה ִמּנְ ָחה | וְ ֵאין קוֹל וְ ֵאין עֹנֶה וְ ֵאין ָק ֶשׁבַ (30) :ויּ ֶ
ְל ָכל ָה ָעם ְגּשׁוּ ֵא ַלי וַיִּ ְגּשׁוּ ָכל ָה ָעם ֵא ָליו | וַיְ ַר ֵפּא ֶאת ִמ ְז ַבּח
יְ הוָה ֶה ָהרוּס (31) :וַיִּ ַקּח ֵא ִליָּהוּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ֲא ָבנִ ים ְכּ ִמ ְס ַפּר
ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵי ַי ֲעקֹב | ֲא ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֵא ָליו ֵלאמֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַעשׂ
יִ ְה ֶיה ְשׁ ֶמ ָך (32) :וַיִּ ְבנֶה ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ִמ ְז ֵבּ ַח ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | ַויּ ַ
ֶרע ָס ִביב ַל ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (33) :ו ַיּ ֲער ְֹך ֶאת
אתיִ ם ז ַ
ְתּ ָע ָלה ְכּ ֵבית ָס ַ
ֹאמר ִמ ְלאוּ
ָשׂם ַעל ָה ֵע ִציםַ (34) :ויּ ֶ
ַתּח ֶאת ַה ָפּר ַויּ ֶ
ָה ֵע ִצים | וַיְ נ ַ
ֹאמר ְשׁנוּ
אַר ָבּ ָעה ַכ ִדּים ַמיִ ם וְ יִ ְצקוּ ַעל ָהע ָֹלה וְ ַעל ָה ֵע ִצים | ַויּ ֶ
ְ
ֵלכוּ ַה ַמּיִ ם ָס ִביב ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח |
ֹאמר ַשׁ ֵלּשׁוּ וַיְ ַשׁ ֵלּשׁוַּ (35) :ויּ ְ
וַיִּ ְשׁנוּ ַויּ ֶ
וְ גַם ֶאת ַה ְתּ ָע ָלה ִמ ֵלּא ָמיִ ם (36) :וַיְ ִהי ַבּעֲלוֹת ַה ִמּנְ ָחה וַיִּ גַּשׁ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְ
ָביא ַויּ ַ
ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
ַאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך | ובדבריך
אַתּה ֱאל ִֹהים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
ָדע ִכּי ָ
ַהיּוֹם יִ וּ ַ
] ִ
יתי ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהֲ (37) :ענֵנִ י יְ הוָה
וּב ְד ָב ְר ָך קרי[ ָע ִשׂ ִ
אַתּה ֲה ִסבּ ָֹת
אַתּה יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים | וְ ָ
ֵדעוּ ָה ָעם ַהזֶּה ִכּי ָ
ֲענֵנִ י וְ י ְ
ֹאכל ֶאת ָהע ָֹלה
ַתּפֹּל ֵאשׁ יְ הוָה ַותּ ַ
ֶאת ִל ָבּם ֲאח ַֹרנִּ ית (38) :ו ִ
וְ ֶאת ָה ֵע ִצים וְ ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים וְ ֶאת ֶה ָע ָפר | וְ ֶאת ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר
ֹאמרוּ
ֵיהם | ַויּ ְ
ַרא ָכּל ָה ָעם וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
ַבּ ְתּ ָע ָלה ִל ֵח ָכהַ (39) :ויּ ְ
ֹאמר ֵא ִליָּהוּ
יְ הוָה הוּא ָה ֱאל ִֹהים יְ הוָה הוּא ָה ֱאל ִֹהיםַ (40) :ויּ ֶ
יאי ַה ַבּ ַעל ִאישׁ אַל יִ ָמּ ֵלט ֵמ ֶהם ַויִּ ְת ְפּשׂוּם |
ָל ֶהם ִתּ ְפשׂוּ ֶאת נְ ִב ֵ
ֹאמר
ַחל ִקישׁוֹן וַיִּ ְשׁ ָח ֵטם ָשׁםַ (41) :ויּ ֶ
ַיּוֹר ֵדם ֵא ִליָּהוּ ֶאל נ ַ
ו ִ
ָשׁם(42) :
וּשׁ ֵתה | ִכּי קוֹל ֲהמוֹן ַהגּ ֶ
ֲלה ֱאכֹל ְ
אַחאָב ע ֵ
ֵא ִליָּהוּ ְל ְ
אַחאָב ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת | וְ ֵא ִליָּהוּ ָע ָלה ֶאל רֹאשׁ ַה ַכּ ְר ֶמל
ֲלה ְ
ַו ַיּע ֶ
ֹאמר
ָשׂם ָפּנָיו ֵבּין ברכו ] ִבּ ְר ָכּיו קרי[ַ (43) :ויּ ֶ
אַר ָצה ַויּ ֶ
וַיִּ ְג ַהר ְ
וּמה
ֹאמר ֵאין ְמא ָ
ַבּט ַויּ ֶ
ַעל ַויּ ֵ
ֲלה נָא ַה ֵבּט ֶדּ ֶר ְך יָם ַויּ ַ
ֶאל ַנעֲרוֹ ע ֵ
ֹאמר ִהנֵּה ָעב
ֹאמר ֻשׁב ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים (44) :וַיְ ִהי ַבּ ְשּׁ ִב ִעית ַויּ ֶ
| ַויּ ֶ
אַחאָב
ֲלה ֱאמֹר ֶאל ְ
ֹאמר ע ֵ
ְק ַטנָּה ְכּ ַכף ִאישׁ ע ָֹלה ִמיָּם | ַויּ ֶ
ָשׁם (45) :וַיְ ִהי ַעד כֹּה וְ ַעד כֹּה
ַע ָצ ְר ָכה ַהגּ ֶ
ָרד וְ לֹא י ַ
ֱאסֹר ו ֵ
אַחאָב
ֶשׁם גָּדוֹל | וַיִּ ְר ַכּב ְ
רוּח וַיְ ִהי גּ ֶ
וְ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְת ַק ְדּרוּ ָע ִבים וְ ַ
אלה (46) :וְ יַד יְ הוָה ָהיְ ָתה ֶאל ֵא ִליָּהוּ וַיְ ַשׁנֵּס ָמ ְתנָיו
ֵל ְך יִ ְז ְר ֶע ָ
ַויּ ֶ
ֹא ָכה יִ ְז ְר ֶע ָ
אַחאָב ַעד בּ ֲ
ָרץ ִל ְפנֵי ְ
| ַויּ ָ
אלה:
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ֶבל ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֵא ִליָּהוּ | וְ ֵאת ָכּל
אַחאָב ְל ִאיז ֶ
)ַ (1ו ַיּגֵּד ְ
ֶבל ַמ ְלאָ ְך
ַתּ ְשׁ ַלח ִאיז ֶ
יאים ֶבּ ָח ֶרב (2) :ו ִ
ֲא ֶשׁר ָה ַרג ֶאת ָכּל ַהנְּ ִב ִ
יוֹספוּן ִכּי ָכ ֵעת
ֶאל ֵא ִליָּהוּ ֵלאמֹר | כֹּה ַיעֲשׂוּן ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
ֵל ְך
ָקם ַויּ ֶ
ַרא ַויּ ָ
אַחד ֵמ ֶהםַ (3) :ויּ ְ
ֶפשׁ ַ
ַפ ְשׁ ָך ְכּנ ֶ
אָשׂים ֶאת נ ְ
ָמ ָחר ִ
יהוּדה | ַו ַיּנַּח ֶאת ַנעֲרוֹ ָשׁם:
ַפשׁוֹ ַו ָיּבֹא ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ֲא ֶשׁר ִל ָ
ֶאל נ ְ
ֵשׁב ַתּ ַחת ר ֶֹתם אחת
) (4וְ הוּא ָה ַל ְך ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶדּ ֶר ְך יוֹם ַו ָיּבֹא ַויּ ֶ
ֹאמר ַרב ַע ָתּה יְ הוָה ַקח
ַפשׁוֹ ָלמוּת ַויּ ֶ
] ֶא ָחד קרי[ | וַיִּ ְשׁאַל ֶאת נ ְ
ישׁן ַתּ ַחת רֹ ֶתם
ַפ ִשׁי ִכּי לֹא טוֹב אָנ ִֹכי ֵמ ֲאב ָֹתי (5) :וַיִּ ְשׁ ַכּב וַיִּ ַ
נְ
ַבּט
ֹאמר לוֹ קוּם ֱאכוֹלַ (6) :ויּ ֵ
ֵע בּוֹ ַויּ ֶ
אָך נֹג ַ
ֶא ָחד | וְ ִהנֵּה זֶה ַמ ְל ְ
ֵשׁ ְתּ ַו ָיּ ָשׁב
ֹאכל ַויּ ְ
וְ ִהנֵּה ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ֻעגַת ְר ָצ ִפים וְ ַצ ַפּ ַחת ָמיִ ם | ַויּ ַ
אַך יְ הוָה ֵשׁנִ ית וַיִּ גַּע בּוֹ ַויּ ֶ
ֹאמר קוּם ֱאכֹל
ָשׁב ַמ ְל ְ
וַיִּ ְשׁ ָכּבַ (7) :ויּ ָ
ֵל ְך ְבּכ ַֹח
ֹאכל וַיִּ ְשׁ ֶתּה | ַויּ ֶ
ָקם ַויּ ַ
| ִכּי ַרב ִמ ְמּ ָך ַה ָדּ ֶר ְךַ (8) :ויּ ָ
אַר ָבּ ִעים ַליְ ָלה ַעד ַהר ָה ֱאל ִֹהים
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ילה ַה ִהיא ְ
ָה ֲא ִכ ָ
ָלן ָשׁם | וְ ִהנֵּה ְד ַבר יְ הוָה
ח ֵֹרבַ (9) :ו ָיּבֹא ָשׁם ֶאל ַה ְמּ ָע ָרה ַויּ ֶ
ֵאתי
ֹאמר ַקנֹּא ִקנּ ִ
ֹאמר לוֹ ַמה ְלּ ָך פֹה ֵא ִליָּהוַּ (10) :ויּ ֶ
ֵא ָליו ַויּ ֶ
ַליהוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ִכּי ָע ְזבוּ ְב ִר ְ
ית ָך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ָתר ֲאנִ י ְל ַב ִדּי
ָאוּ ֵ
יך ָה ְרגוּ ֶב ָח ֶרב | ו ִ
יא ָ
יך ָה ָרסוּ וְ ֶאת נְ ִב ֶ
ִמ ְז ְבּח ֶֹת ָ
ֹאמר ֵצא וְ ָע ַמ ְד ָתּ ָב ָהר ִל ְפנֵי
ַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהַּ (11) :ויּ ֶ
וַיְ ַב ְקשׁוּ ֶאת נ ְ
רוּח ְגּ ָ
יְ הוָה וְ ִהנֵּה יְ הוָה ע ֵֹבר וְ ַ
וּמ ַשׁ ֵבּר
דוֹלה וְ ָחזָק ְמ ָפ ֵרק ָה ִרים ְ
רוּח ַר ַעשׁ לֹא
אַחר ָה ַ
רוּח יְ הוָה | וְ ַ
ְס ָל ִעים ִל ְפנֵי יְ הוָה לֹא ָב ַ
אַחר
אַחר ָה ַר ַעשׁ ֵאשׁ לֹא ָב ֵאשׁ יְ הוָה | וְ ַ
ָב ַר ַעשׁ יְ הוָה (12) :וְ ַ
ָלט ָפּ ָניו
ָה ֵאשׁ קוֹל ְדּ ָמ ָמה ַד ָקּה (13) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ֵא ִליָּהוּ ַויּ ֶ
ֹאמר
ֵצא ַו ַיּ ֲעמֹד ֶפּ ַתח ַה ְמּ ָע ָרה | וְ ִהנֵּה ֵא ָליו קוֹל ַויּ ֶ
ְבּאַ ַדּ ְרתּוֹ ַויּ ֵ
ֵאתי ַליהוָה ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ַקנֹּא ִקנּ ִ
ַמה ְלּ ָך פֹה ֵא ִליָּהוַּ (14) :ויּ ֶ
יך ָה ָרסוּ וְ ֶאת
ית ָך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְז ְבּח ֶֹת ָ
ְצ ָבאוֹת ִכּי ָע ְזבוּ ְב ִר ְ
ַפ ִשׁי
ָתר ֲאנִ י ְל ַב ִדּי וַיְ ַב ְקשׁוּ ֶאת נ ְ
ָאוּ ֵ
יך ָה ְרגוּ ֶב ָח ֶרב | ו ִ
יא ָ
נְ ִב ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו ֵל ְך שׁוּב ְל ַד ְר ְכּ ָך ִמ ְד ַבּ ָרה
ְל ַק ְח ָתּהַּ (15) :ויּ ֶ
ָאל ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ֲא ָרם (16) :וְ ֵאת
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶאת ֲחז ֵ
את ָ
וּב ָ
ַד ָמּ ֶשׂק | ָ
ישׁע ֶבּן ָשׁ ָפט
יֵהוּא ֶבן נִ ְמ ִשׁי ִתּ ְמ ַשׁח ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ֶאת ֱא ִל ָ
יך (17) :וְ ָהיָה ַהנִּ ְמ ָלט
ָביא ַתּ ְח ֶתּ ָ
חוֹלה ִתּ ְמ ַשׁח ְלנ ִ
אָבל ְמ ָ
ֵמ ֵ
ָמית ֱא ִלי ָשׁע:
ָמית יֵהוּא | וְ ַהנִּ ְמ ָלט ֵמ ֶח ֶרב יֵהוּא י ִ
ָאל י ִ
ֵמ ֶח ֶרב ֲחז ֵ
אַר ִתּי ְביִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים | ָכּל ַה ִבּ ְר ַכּיִ ם ֲא ֶשׁר
) (18וְ ִה ְשׁ ְ
ֵל ְך ִמ ָשּׁם
ָשׁק לוַֹ (19) :ויּ ֶ
לֹא ָכ ְרעוּ ַל ַבּ ַעל וְ ָכל ַה ֶפּה ֲא ֶשׁר לֹא נ ַ
ישׁע ֶבּן ָשׁ ָפט וְ הוּא ח ֵֹרשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְצ ָמ ִדים
וַיִּ ְמ ָצא ֶאת ֱא ִל ָ

ַשׁ ֵל ְך אַ ַדּ ְרתּוֹ
ְל ָפנָיו וְ הוּא ִבּ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר | ַו ַיּ ֲעבֹר ֵא ִליָּהוּ ֵא ָליו ַויּ ְ
ֹאמר
אַח ֵרי ֵא ִליָּהוּ ַויּ ֶ
ָרץ ֲ
ֵא ָליוַ (20) :ו ַיּ ֲעזֹב ֶאת ַה ָבּ ָקר ַויּ ָ
אַח ֶר ָ
וּל ִא ִמּי וְ ֵא ְל ָכה ֲ
אָבי ְ
ֶא ְשּׁ ָקה נָּא ְל ִ
ֹאמר לוֹ ֵל ְך שׁוּב ִכּי
יך | ַויּ ֶ
אַח ָריו וַיִּ ַקּח ֶאת ֶצ ֶמד ַה ָבּ ָקר
ָשׁב ֵמ ֲ
יתי ָל ְךַ (21) :ויּ ָ
ֶמה ָע ִשׂ ִ
ָקם
וּב ְכ ִלי ַה ָבּ ָקר ִבּ ְשּׁ ָלם ַה ָבּ ָשׂר וַיִּ ֵתּן ָל ָעם ַויֹּא ֵכלוּ | ַויּ ָ
וַיִּ ְז ָבּ ֵחהוּ ִ
אַח ֵרי ֵא ִליָּהוּ וַיְ ָשׁ ְר ֵתהוּ:
ֵל ְך ֲ
ַויּ ֶ
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וּשׁל ִֹשׁים וּ ְשׁנַיִ ם
וּבן ֲה ַדד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ָק ַבץ ֶאת ָכּל ֵחילוֹ ְ
) ֶ (1
ָצר ַעל שׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ָלּ ֶחם ָבּהּ(2) :
ַעל ַויּ ַ
ָר ֶכב | ַויּ ַ
ֶמ ֶל ְך ִאתּוֹ וְ סוּס ו ָ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ִע ָ
ֹאמר
ירהַ (3) :ויּ ֶ
אָכים ֶאל ְ
וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ֶיך
וּבנ ָ
יך ָ
ָשׁ ָ
וּז ָה ְב ָך ִלי הוּא | וְ נ ֶ
אָמר ֶבּן ֲה ַדד ַכּ ְס ְפּ ָך ְ
לוֹ כֹּה ַ
ֹאמר ִכּ ְד ָב ְר ָך ֲאדֹנִ י
ַען ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
טּוֹבים ִלי ֵהםַ (4) :ויּ ַ
ַה ִ
ֹאמרוּ
אָכים ַויּ ְ
ָשׁבוּ ַה ַמּ ְל ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך | ְל ָך ֲאנִ י וְ ָכל ֲא ֶשׁר ִליַ (5) :ויּ ֻ
יך ֵלאמֹר ַכּ ְס ְפּ ָך
אָמר ֶבּן ֲה ַדד ֵלאמֹר | ִכּי ָשׁ ַל ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
כֹּה ַ
וּבנ ָ
יך ָ
ֶיך ִלי ִת ֵתּןִ (6) :כּי ִאם ָכּ ֵעת ָמ ָחר ֶא ְשׁ ַלח ֶאת
ָשׁ ָ
וּז ָה ְב ָך וְ נ ֶ
ְ
יך | וְ ָהיָה ָכּל
ֲב ֶד ָ
ית ָך וְ ֵאת ָבּ ֵתּי ע ָ
יך וְ ִח ְפּשׂוּ ֶאת ֵבּ ְ
ֲב ַדי ֵא ֶל ָ
עָ
ָדם וְ ָל ָקחוּ (7) :וַיִּ ְק ָרא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָשׂימוּ ְבי ָ
ֶיך י ִ
ַמ ְח ַמד ֵעינ ָ
וּראוּ ִכּי ָר ָעה זֶה ְמ ַב ֵקּשׁ | ִכּי
ֹאמר ְדּעוּ נָא ְ
אָרץ ַויּ ֶ
ְל ָכל ִז ְקנֵי ָה ֶ
וּל ַכ ְס ִפּי וְ ִל ְז ָה ִבי וְ לֹא ָמנ ְ
וּל ָבנַי ְ
ָשׁי ְ
ָשׁ ַלח ֵא ַלי ְלנ ַ
ַע ִתּי ִמ ֶמּנּוּ(8) :
ֹאבה:
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָכּל ַה ְזּ ֵקנִ ים וְ ָכל ָה ָעם | אַל ִתּ ְשׁ ַמע וְ לוֹא ת ֶ
ַויּ ְ
ֹאמר ְל ַמ ְל ֲא ֵכי ֶבן ֲה ַדד ִא ְמרוּ ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך כֹּל ֲא ֶשׁר
)ַ (9ויּ ֶ
וּכל
ֱשׂה וְ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה לֹא א ַ
ָשׁ ַל ְח ָתּ ֶאל ַע ְב ְדּ ָך ָב ִראשֹׁנָה ֶאע ֶ
אָכים וַיְ ִשׁבֻהוּ ָדּ ָבר (10) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ֶבּן
ֵלכוּ ַה ַמּ ְל ִ
ַלעֲשׂוֹת | ַויּ ְ
ֲפר
יוֹספוּ | ִאם יִ ְשׂפֹּק ע ַ
ֹאמר כֹּה ַיעֲשׂוּן ִלי ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
ֲה ַדד ַויּ ֶ
ַען ֶמ ֶל ְך
שׁ ְֹמרוֹן ִל ְשׁ ָע ִלים ְל ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ָליַ (11) :ויּ ַ
ֹאמר ַדּ ְבּרוּ אַל יִ ְת ַה ֵלּל חֹגֵר ִכּ ְמ ַפ ֵתּ ַח (12) :וַיְ ִהי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ִכּ ְשׁמ ַֹע ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ הוּא שׁ ֶֹתה הוּא וְ ַה ְמּ ָל ִכים ַבּ ֻסּכּוֹת |
ָביא
ָשׂימוּ ַעל ָה ִעיר (13) :וְ ִהנֵּה נ ִ
ֲב ָדיו ִשׂימוּ ַויּ ִ
ֹאמר ֶאל ע ָ
ַויּ ֶ
אָמר יְ הוָה
ֹאמר כֹּה ַ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ֶא ָחד נִ גַּשׁ ֶאל ְ
ָד ָך ַהיּוֹם
ית ֵאת ָכּל ֶה ָהמוֹן ַהגָּדוֹל ַהזֶּה | ִהנְ נִ י נ ְֹתנוֹ ְבי ְ
ְה ָר ִא ָ
אָמר
ֹאמר כֹּה ַ
אַחאָב ְבּ ִמי ַויּ ֶ
ֹאמר ְ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָהַ (14) :ויּ ֶ
וְ י ַ
ֶאסֹר ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ֹאמר ִמי י ְ
ֲרי ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת | ַויּ ֶ
יְ הוָה ְבּ ַנע ֵ

ֲרי ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת וַיִּ ְהיוּ
אָתּה (15) :וַיִּ ְפקֹד ֶאת ַנע ֵ
ֹאמר ָ
ַויּ ֶ
יהם ָפּ ַקד ֶאת ָכּל ָה ָעם ָכּל ְבּנֵי
אַח ֵר ֶ
וּשׁל ִֹשׁים | וְ ֲ
אתיִ ם ְשׁנַיִ ם ְ
ָמ ַ
וּבן ֲה ַדד שׁ ֶֹתה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפיםַ (16) :ויּ ְ
ֵצאוּ ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם | ֶ
וּשׁנַיִ ם ֶמ ֶל ְך עֹזֵר אֹתוֹ:
ִשׁכּוֹר ַבּ ֻסּכּוֹת הוּא וְ ַה ְמּ ָל ִכים ְשׁל ִֹשׁים ְ
ֲרי ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת ָבּ ִראשֹׁנָה | וַיִּ ְשׁ ַלח ֶבּן ֲה ַדד
ֵצאוּ ַנע ֵ
)ַ (17ויּ ְ
ֹאמר ִאם
ָצאוּ ִמשּׁ ְֹמרוֹןַ (18) :ויּ ֶ
ָשׁים י ְ
ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ֵלאמֹר ֲאנ ִ
ָצאוּ ַחיִּ ים
ָצאוּ ִתּ ְפשׂוּם ַחיִּ ים | וְ ִאם ְל ִמ ְל ָח ָמה י ָ
ְל ָשׁלוֹם י ָ
ֲרי ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת |
ָצאוּ ִמן ָה ִעיר ַנע ֵ
ִתּ ְפשׂוּם (19) :וְ ֵא ֶלּה י ְ
יהםַ (20) :ויַּכּוּ ִאישׁ ִאישׁוֹ ַו ָיּנֻסוּ ֲא ָרם
אַח ֵר ֶ
וְ ַה ַחיִ ל ֲא ֶשׁר ֲ
וּפ ָר ִשׁים:
וַיִּ ְר ְדּ ֵפם יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ָמּ ֵלט ֶבּן ֲה ַדד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ַעל סוּס ָ
ַך ֶאת ַהסּוּס וְ ֶאת ָה ָר ֶכב | וְ ִה ָכּה
ֵצא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
)ַ (21ויּ ֵ
ֹאמר
ָביא ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
דוֹלה (22) :וַיִּ גַּשׁ ַהנּ ִ
ַב ֲא ָרם ַמ ָכּה ְג ָ
שׁוּבת ַה ָשּׁנָה
ֲשׂה | ִכּי ִל ְת ַ
וּר ֵאה ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
לוֹ ֵל ְך ִה ְת ַחזַּק וְ ַדע ְ
אָמרוּ ֵא ָליו
) (23וְ ַע ְב ֵדי ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ְ
יך:
ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ע ֶֹלה ָע ֶל ָ
אוּלם נִ ָלּ ֵחם ִא ָתּם
יהם ַעל ֵכּן ָח ְזקוּ ִמ ֶמּנּוּ | וְ ָ
ֱאל ֵֹהי ָה ִרים ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשׂה |
ֶחזַק ֵמ ֶהם (24) :וְ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ע ֵ
ַבּ ִמּישׁוֹר ִאם לֹא נ ֱ
ָה ֵסר ַה ְמּ ָל ִכים ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ וְ ִשׂים ַפּחוֹת ַתּ ְח ֵתּ ֶ
יהם(25) :
אוֹת ְך וְ סוּס ַכּסּוּס וְ ֶר ֶכב
אַתּה ִת ְמנֶה ְל ָך ַחיִ ל ַכּ ַחיִ ל ַהנּ ֵֹפל ֵמ ָ
וְ ָ
ֶחזַק ֵמ ֶהם | וַיִּ ְשׁ ַמע
אוֹתם ַבּ ִמּישׁוֹר ִאם לֹא נ ֱ
ָכּ ֶר ֶכב וְ נִ ָלּ ֲח ָמה ָ
ַעשׂ ֵכּן:
ְלק ָֹלם ַויּ ַ
ַעל
שׁוּבת ַה ָשּׁנָה וַיִּ ְפקֹד ֶבּן ֲה ַדד ֶאת ֲא ָרם | ַויּ ַ
) (26וַיְ ִהי ִל ְת ַ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְת ָפּ ְקדוּ
ֲא ֵפ ָקה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (27) :
ַחנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ְֶג ָדּם ִכּ ְשׁנֵי ֲח ִשׂ ֵפי
אתם | ַויּ ֲ
ֵלכוּ ִל ְק ָר ָ
וְ ָכ ְל ְכּלוּ ַויּ ְ
אָרץ (28) :וַיִּ גַּשׁ ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ַא ָרם ִמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
ִע ִזּים ו ֲ
ַען ֲא ֶשׁר
אָמר יְ הוָה י ַ
ֹאמר כֹּה ַ
ֹאמר ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ֲמ ִקים הוּא |
ְ
אָמרוּ ֲא ָרם ֱאל ֵֹהי ָה ִרים יְ הוָה וְ לֹא ֱאל ֵֹהי ע ָ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
ָד ָך וִ ַ
ָת ִתּי ֶאת ָכּל ֶה ָהמוֹן ַהגָּדוֹל ַהזֶּה ְבּי ֶ
וְ נ ַ
יעי
ָמים | וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַחנוּ ֵא ֶלּה נ ַֹכח ֵא ֶלּה ִשׁ ְב ַעת י ִ
)ַ (29ויּ ֲ
ַתּ ְק ַרב ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַויַּכּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֲא ָרם ֵמאָה ֶא ֶלף ַר ְג ִלי
וִ
ַתּפֹּל
נּוֹת ִרים ֲא ֵפ ָקה ֶאל ָה ִעיר ו ִ
ְבּיוֹם ֶא ָחדַ (30) :ו ָיּנֻסוּ ַה ָ
חוֹמה ַעל ֶע ְשׂ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ֶא ֶלף ִאישׁ ַה ָ
וּבן ֲה ַדד נָס
נּוֹת ִרים | ֶ
ַה ָ
ֲב ָדיו ִהנֵּה
ֹאמרוּ ֵא ָליו ע ָ
)ַ (31ויּ ְ
ַו ָיּבֹא ֶאל ָה ִעיר ֶח ֶדר ְבּ ָח ֶדר:
ימה
ָשׂ ָ
נָא ָשׁ ַמ ְענוּ ִכּי ַמ ְל ֵכי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ַמ ְל ֵכי ֶח ֶסד ֵהם | נ ִ
ֵצא ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאשׁנוּ וְ נ ֵ
ַח ָב ִלים ְבּר ֵ
נָּא ַשׂ ִקּים ְבּ ָמ ְתנֵינוּ ו ֲ

ַח ָב ִלים
ֵיהם ו ֲ
ַח ְגּרוּ ַשׂ ִקּים ְבּ ָמ ְתנ ֶ
ַפ ֶשׁ ָךַ (32) :ויּ ְ
אוּלי יְ ַחיֶּה ֶאת נ ְ
ַ
ֹאמרוּ ַע ְב ְדּ ָך ֶבן ֲה ַדד
יהם ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
אשׁ ֶ
ְבּ ָר ֵ
עוֹדנּוּ ַחי ִ
אָמר ְתּ ִחי נָא נ ְ
ַ
אָחי הוּא(33) :
ֹאמר ַה ֶ
ַפ ִשׁי | ַויּ ֶ
יך ֶבן
אָח ָ
ֹאמרוּ ִ
ַח ְלטוּ ֲה ִמ ֶמּנּוּ ַויּ ְ
ַחשׁוּ וַיְ ַמ ֲהרוּ ַויּ ְ
ָשׁים יְ נ ֲ
וְ ָה ֲאנ ִ
ֲלהוּ ַעל
ֵצא ֵא ָליו ֶבּן ֲה ַדד ַו ַיּע ֵ
ֹאמר בֹּאוּ ָק ֻחהוּ | ַויּ ֵ
ֲה ַדד ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִ
אָבי ֵמ ֵאת
ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבהַ (34) :ויּ ֶ
אָבי
אָשׁיב וְ חוּצוֹת ָתּ ִשׂים ְל ָך ְב ַד ֶמּ ֶשׂק ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂם ִ
יך ִ
אָב ָ
ִ
ַאנִ י ַבּ ְבּ ִרית ֲא ַשׁ ְלּ ֶח ָךּ | וַיִּ ְכ ָרת לוֹ ְב ִרית וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ:
ְבּשׁ ְֹמרוֹן ו ֲ
אָמר ֶאל ֵר ֵעהוּ ִבּ ְד ַבר
יאים ַ
) (35וְ ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ְבּנֵי ַהנְּ ִב ִ
ַען
ֹאמר לוֹ י ַ
יְ הוָה ַה ֵכּינִ י נָא | וַיְ ָמ ֵאן ָה ִאישׁ ְל ַהכֹּתוַֹ (36) :ויּ ֶ
אַריֵה |
הוֹל ְך ֵמ ִא ִתּי וְ ִה ְכּ ָך ָה ְ
ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ הוָה ִהנְּ ָך ֵ
אַחר
ַכּהוּ (37) :וַיִּ ְמ ָצא ִאישׁ ֵ
אַריֵה ַויּ ֵ
ֵל ְך ֵמ ֶא ְצלוֹ וַיִּ ְמ ָצ ֵאהוּ ָה ְ
ַויּ ֶ
ָביא
ֵל ְך ַהנּ ִ
וּפצ ַֹעַ (38) :ויּ ֶ
ַכּהוּ ָה ִאישׁ ַה ֵכּה ָ
ֹאמר ַה ֵכּינִ י נָא | ַויּ ֵ
ַויּ ֶ
ַו ַיּ ֲעמֹד ַל ֶמּ ֶל ְך ַעל ַה ָדּ ֶר ְך | וַיִּ ְת ַח ֵפּשׂ ָבּ ֲא ֵפר ַעל ֵעינָיו (39) :וַיְ ִהי
ָצא ְב ֶק ֶרב
ֹאמר ַע ְב ְדּ ָך י ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵֹבר וְ הוּא ָצ ַעק ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
ֹאמר ְשׁמֹר ֶאת
ָבא ֵא ַלי ִאישׁ ַויּ ֶ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ ִהנֵּה ִאישׁ ָסר ַויּ ֵ
ַפשׁוֹ אוֹ ִכ ַכּר
ַפ ְשׁ ָך ַתּ ַחת נ ְ
ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִאם ִה ָפּ ֵקד יִ ָפּ ֵקד וְ ָהיְ ָתה נ ְ
ָהנָּה וְ הוּא ֵאינֶנּוּ |
ֶכּ ֶסף ִתּ ְשׁקוֹל (40) :וַיְ ִהי ַע ְב ְדּ ָך ע ֵֹשׂה ֵהנָּה ו ֵ
אַתּה ָח ָר ְצ ָתּ(41) :
ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵכּן ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָך ָ
ַכּר אֹתוֹ
ֲלי קרי[ ֵעינָיו | ַויּ ֵ
ָסר ֶאת ָה ֲא ֵפר מעל ] ֵמע ֵ
וַיְ ַמ ֵהר ַויּ ַ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה אָ ַמר
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵמ ַהנְּ ִב ִאים הוּאַ (42) :ויּ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ַתּ ַחת
ַען ִשׁ ַלּ ְח ָתּ ֶאת ִאישׁ ֶח ְר ִמי ִמיָּד | וְ ָהיְ ָתה נ ְ
יְ הוָה י ַ
ֵל ְך ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֵבּיתוֹ ַסר
ַפשׁוֹ וְ ַע ְמּ ָך ַתּ ַחת ַעמּוַֹ (43) :ויּ ֶ
נְ
ָעף | ַו ָיּבֹא שׁ ְֹמרוֹנָה:
וְ ז ֵ
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אלי
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶכּ ֶרם ָהיָה ְלנָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
) (1וַיְ ִהי ַ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך שׁ ְֹמרוֹן (2) :וַיְ ַד ֵבּר
יכל ְ
ֲא ֶשׁר ְבּיִ ְז ְר ֶעאל | ֵא ֶצל ֵה ַ
אַחאָב ֶאל נָבוֹת ֵלאמֹר ְתּנָה ִלּי ֶאת ַכּ ְר ְמ ָך וִ ִ
יהי ִלי ְלגַן ָי ָרק ִכּי
ְ
יתי וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ַתּ ְח ָתּיו ֶכּ ֶרם טוֹב ִמ ֶמּנּוּ | ִאם
הוּא ָקרוֹב ֵא ֶצל ֵבּ ִ
ֹאמר נָבוֹת ֶאל
ֶיך ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶכ ֶסף ְמ ִחיר זֶהַ (3) :ויּ ֶ
טוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ְ
ַח ַלת ֲאב ַֹתי ָל ְך(4) :
ילה ִלּי ֵמיהוָה ִמ ִתּ ִתּי ֶאת נ ֲ
אַחאָב | ָח ִל ָ
ָעף ַעל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו
אַחאָב ֶאל ֵבּיתוֹ ַסר וְ ז ֵ
ַו ָיּבֹא ְ

בוֹתי | וַיִּ ְשׁ ַכּב
ַח ַלת ֲא ָ
ֹאמר לֹא ֶא ֵתּן ְל ָך ֶאת נ ֲ
אלי ַויּ ֶ
נָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
ַתּבֹא ֵא ָליו
אָכל ָל ֶחם (5) :ו ָ
ַסּב ֶאת ָפּנָיו וְ לֹא ַ
ַעל ִמ ָטּתוֹ ַויּ ֵ
ַתּ ַד ֵבּר ֵא ָליו ַמה זֶּה ֲ
ִאיז ֶ
רוּח ָך ָס ָרה וְ ֵאינְ ָך אֹ ֵכל
ֶבל ִא ְשׁתּוֹ | ו ְ
אלי ָוא ַֹמר לוֹ
יה ִכּי ֲא ַד ֵבּר ֶאל נָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
ָל ֶחם (6) :וַיְ ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ְתּנָה ִלּי ֶאת ַכּ ְר ְמ ָך ְבּ ֶכ ֶסף אוֹ ִאם ָח ֵפץ ָ
אַתּה ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶכ ֶרם
ֹאמר ֵא ָליו
ֹאמר לֹא ֶא ֵתּן ְל ָך ֶאת ַכּ ְר ִמיַ (7) :ותּ ֶ
ַתּ ְח ָתּיו | ַויּ ֶ
לוּכה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | קוּם ֱא ָכל
ֲשׂה ְמ ָ
אַתּה ַע ָתּה ַתּע ֶ
ֶבל ִא ְשׁתּוֹ ָ
ִאיז ֶ
אלי(8) :
ֶל ֶחם וְ יִ ַטב ִל ֶבּ ָך ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְל ָך ֶאת ֶכּ ֶרם נָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
ַתּ ְשׁ ַלח
ַתּ ְחתֹּם ְבּח ָֹתמוֹ | ו ִ
אַחאָב ו ַ
ַתּ ְכתֹּב ְס ָפ ִרים ְבּ ֵשׁם ְ
וִ
הספרים ] ְס ָפ ִרים קרי[ ֶאל ַה ְז ֵקנִ ים וְ ֶאל ַהח ִֹרים ֲא ֶשׁר ְבּ ִעירוֹ
ַתּ ְכתֹּב ַבּ ְסּ ָפ ִרים ֵלאמֹר | ִק ְראוּ צוֹם
ַהיּ ְֹשׁ ִבים ֶאת נָבוֹת (9) :ו ִ
ָשׁים
הוֹשׁיבוּ ְשׁנַיִ ם ֲאנ ִ
הוֹשׁיבוּ ֶאת נָבוֹת ְבּרֹאשׁ ָה ָעם (10) :וְ ִ
וְ ִ
ָמ ֶל ְך |
יעדֻהוּ ֵלאמֹר ֵבּ ַר ְכ ָתּ ֱאל ִֹהים ו ֶ
ַעל נ ְֶגדּוֹ וִ ִ
ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
הוֹצ ֻ
וְ ִ
יאהוּ וְ ִס ְקלֻהוּ וְ ָימֹתַ (11) :ו ַיּעֲשׂוּ אַנְ ֵשׁי ִעירוֹ ַה ְזּ ֵקנִ ים
ָבל |
יהם ִאיז ֶ
וְ ַהח ִֹרים ֲא ֶשׁר ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ִעירוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְל ָחה ֲא ֵל ֶ
יהםָ (12) :ק ְראוּ צוֹם |
ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּתוּב ַבּ ְסּ ָפ ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ְל ָחה ֲא ֵל ֶ
ָשׁים ְבּנֵי
וְ ה ִֹשׁיבוּ ֶאת נָבוֹת ְבּרֹאשׁ ָה ָעםַ (13) :ו ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
ַעל ֶאת נָבוֹת ֶנגֶד ָה ָעם
ֵשׁבוּ נ ְֶגדּוֹ וַיְ ִעדֻהוּ אַנְ ֵשׁי ַה ְבּ ִליּ ַ
ַעל ַויּ ְ
ְב ִליּ ַ
ָמ ֶל ְך | ַויּ ִֹצ ֻאהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר
ֵלאמֹר ֵבּ ַר ְך נָבוֹת ֱאל ִֹהים ו ֶ
ֶבל ֵלאמֹר |
וַיִּ ְס ְקלֻהוּ ָב ֲא ָבנִ ים ַו ָיּמֹת (14) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ֶאל ִאיז ֶ
ֶבל ִכּי ֻס ַקּל נָבוֹת ַו ָיּמֹת
ֻס ַקּל נָבוֹת ַו ָיּמֹת (15) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ִאיז ֶ
אלי
אַחאָב קוּם ֵרשׁ ֶאת ֶכּ ֶרם נָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
ֶבל ֶאל ְ
ֹאמר ִאיז ֶ
| ַותּ ֶ
ֲא ֶשׁר ֵמ ֵאן ָל ֶתת ְל ָך ְב ֶכ ֶסף ִכּי ֵאין נָבוֹת ַחי ִכּי ֵמת (16) :וַיְ ִהי
אַחאָב ָל ֶר ֶדת ֶאל ֶכּ ֶרם ָנבוֹת
ָקם ְ
אַחאָב ִכּי ֵמת נָבוֹת | ַויּ ָ
ִכּ ְשׁמ ַֹע ְ
אלי ְל ִר ְשׁתּוֹ (17) :וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ֵא ִליָּהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּי
ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר
ֵלאמֹר (18) :קוּם ֵרד ִל ְק ַראת ְ
ָרד ָשׁם ְל ִר ְשׁתּוֹ(19) :
ְבּשׁ ְֹמרוֹן | ִהנֵּה ְבּ ֶכ ֶרם נָבוֹת ֲא ֶשׁר י ַ
אָמר יְ הוָה ֲה ָר ַצ ְח ָתּ וְ גַם י ָ
ָר ְשׁ ָתּ |
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֵא ָליו ֵלאמֹר כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ָל ְקקוּ
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֵא ָליו ֵלאמֹר כֹּה ַ
אָתּה(20) :
ַה ְכּ ָל ִבים ֶאת ַדּם נָבוֹת ָילֹקּוּ ַה ְכּ ָל ִבים ֶאת ָדּ ְמ ָך גַּם ָ
אתי
ֹאמר ָמ ָצ ִ
אתנִ י אֹיְ ִבי | ַויּ ֶ
אַחאָב ֶאל ֵא ִליָּהוּ ַה ְמ ָצ ַ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
ַען ִה ְת ַמ ֶכּ ְר ָך ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָהִ (21) :הנְ נִ י מבי ] ֵמ ִביא
יַ
אַחאָב ַמ ְשׁ ִתּין
אַח ֶר ָ
וּב ַע ְר ִתּי ֲ
יך ָר ָעה ִ
קרי[ ֵא ֶל ָ
יך | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְל ְ
ית ָך ְכּ ֵבית
ָת ִתּי ֶאת ֵבּ ְ
ְבּ ִקיר וְ ָעצוּר וְ ָעזוּב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (22) :וְ נ ַ

וּכ ֵבית ַבּ ְע ָשׁא ֶבן ֲא ִחיָּה | ֶאל ַה ַכּ ַעס ֲא ֶשׁר
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ְ
יָ
ֶבל ִדּ ֶבּר יְ הוָה
ַתּ ֲח ִטא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (23) :וְ גַם ְל ִאיז ֶ
ִה ְכ ַע ְס ָתּ ו ַ
ֹאכלוּ ֶאת ִאיז ֶ
ֵלאמֹר | ַה ְכּ ָל ִבים י ְ
ֶבל ְבּ ֵחל יִ ְז ְר ֶעאלַ (24) :ה ֵמּת
ֹאכלוּ עוֹף
ֹאכלוּ ַה ְכּ ָל ִבים | וְ ַה ֵמּת ַבּ ָשּׂ ֶדה י ְ
אַחאָב ָבּ ִעיר י ְ
ְל ְ
אַחאָב ֲא ֶשׁר ִה ְת ַמ ֵכּר ַלעֲשׂוֹת
ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (25) :רק לֹא ָהיָה ְכ ְ
ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ֵה ַס ָתּה אֹתוֹ ִאיז ֶ
ֶבל ִא ְשׁתּוֹ(26) :
ֻלים | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ָה ֱאמ ִֹרי
אַח ֵרי ַה ִגּלּ ִ
ַת ֵעב ְמאֹד ָל ֶל ֶכת ֲ
ַויּ ְ
אַחאָב
הוֹרישׁ יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (27) :וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ְ
ֲא ֶשׁר ִ
ָשׂם ַשׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם |
ָדיו ַויּ ֶ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָשּׂק וַיְ ַה ֵלּ ְך אַט (28) :וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ֵא ִליָּהוּ
ַען ִכּי
אַחאָב ִמ ְלּ ָפנָי | י ַ
ית ִכּי נִ ְכנַע ְ
ַה ִתּ ְשׁ ִבּי ֵלאמֹרֲ (29) :ה ָר ִא ָ
אָביא
ימי ְבנוֹ ִ
ָמיו ִבּ ֵ
אָביא קרי[ ָה ָר ָעה ְבּי ָ
נִ ְכנַע ִמ ָפּנַי לֹא אבי ] ִ
ָה ָר ָעה ַעל ֵבּיתוֹ:
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וּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵשׁבוּ ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים | ֵאין ִמ ְל ָח ָמה ֵבּין ֲא ָרם ֵ
)ַ (1ויּ ְ
הוּדה ֶאל ֶמ ֶל ְך
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֵרד יְ ָ
ישׁית | ַויּ ֶ
) (2וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲב ָדיו ַהיְ ַד ְע ֶתּם ִכּי ָלנוּ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ע ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (3) :ויּ ֶ
ַחנוּ ַמ ְח ִשׁים ִמ ַקּ ַחת א ָֹתהּ ִמיַּד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם(4) :
ַאנ ְ
ָרמֹת ִגּ ְל ָעד | ו ֲ
ֹאמר
הוֹשׁ ָפט ֲה ֵת ֵל ְך ִא ִתּי ַל ִמּ ְל ָח ָמה ָרמֹת ִגּ ְל ָעד | ַויּ ֶ
ֹאמר ֶאל יְ ָ
ַויּ ֶ
סוּסי
מוֹך ְכּ ַע ִמּי ְכ ַע ֶמּ ָך ְכּ ַ
הוֹשׁ ָפט ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּמוֹנִ י ָכ ָ
יְ ָ
הוֹשׁ ָפט ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְדּ ָרשׁ נָא ַכיּוֹם
ֹאמר יְ ָ
יךַ (5) :ויּ ֶ
סוּס ָ
ְכּ ֶ
יאים ְכּאַ ְר ַבּע
ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה (6) :וַיִּ ְקבֹּץ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהנְּ ִב ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַה ֵא ֵל ְך ַעל ָרמֹת ִגּ ְל ָעד ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִאם
ֵמאוֹת ִאישׁ ַויּ ֶ
ֹאמר
ֲלה וְ יִ ֵתּן ֲאדֹנָי ְבּיַד ַה ֶמּ ֶל ְךַ (7) :ויּ ֶ
ֹאמרוּ ע ֵ
ֶא ְח ָדּל | ַויּ ְ
ָביא ַליהוָה עוֹד | וְ נִ ְד ְר ָשׁה ֵמאוֹתוֹ(8) :
הוֹשׁ ָפט ַה ֵאין פֹּה נ ִ
יְ ָ
הוֹשׁ ָפט עוֹד ִאישׁ ֶא ָחד ִל ְדרֹשׁ ֶאת
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
ַויּ ֶ
ַבּא ָע ַלי טוֹב ִכּי ִאם ָרע
ֵאתיו ִכּי לֹא יִ ְתנ ֵ
ַאנִ י ְשׂנ ִ
יְ הוָה ֵמאֹתוֹ ו ֲ
הוֹשׁ ָפט אַל י ַ
ֹאמר יְ ָ
יכיְ הוּ ֶבּן יִ ְמ ָלה | ַויּ ֶ
ִמ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵכּן(9) :
יכיְ הוּ
ֹאמר ַמ ֲה ָרה ִמ ָ
וַיִּ ְק ָרא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָס ִריס ֶא ָחד | ַויּ ֶ
הוּדה י ְֹשׁ ִבים
יהוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ֶבן יִ ְמ ָלהֶ (10) :
ֻבּ ִשׁים ְבּג ִ
ִאישׁ ַעל ִכּ ְסאוֹ ְמל ָ
ָדים ְבּג ֶֹרן ֶפּ ַתח ַשׁ ַער שֹׁ ְמרוֹן | וְ ָכל
ַעשׂ לוֹ ִצ ְד ִקיָּה ֶבן ְכּ ַנ ֲענָה
ֵיהםַ (11) :ויּ ַ
ַבּ ִאים ִל ְפנ ֶ
יאים ִמ ְתנ ְ
ַהנְּ ִב ִ

אָמר יְ הוָה ְבּ ֵא ֶלּה ְתּ ַנגַּח ֶאת ֲא ָרם ַעד
ֹאמר כֹּה ַ
ַק ְרנֵי ַב ְרזֶל | ַויּ ֶ
ֲלה ָרמֹת ִגּ ְל ָעד
ַכּלּ ָֹתם (12) :וְ ָכל ַהנְּ ִב ִאים נִ ְבּ ִאים ֵכּן ֵלאמֹר | ע ֵ
וְ ַה ְצ ַלח וְ נ ַ
אָך ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך
ָתן יְ הוָה ְבּיַד ַה ֶמּ ֶל ְך (13) :וְ ַה ַמּ ְל ְ
יאים ֶפּה
יכיְ הוּ ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ֵלאמֹר ִהנֵּה נָא ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִ
ִל ְקרֹא ִמ ָ
אַחד
ֶא ָחד טוֹב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | יְ ִהי נָא דבריך ] ְד ָב ְר ָך קרי[ ִכּ ְד ַבר ַ
יכיְ הוּ | ַחי יְ הוָה ִכּי ֶאת ֲא ֶשׁר
ֹאמר ִמ ָ
ֵמ ֶהם וְ ִד ַבּ ְר ָתּ טּוֹבַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּרַ (15) :ויָּבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
י ַ
ֶח ָדּל
ֵל ְך ֶאל ָרמֹת ִגּ ְל ָעד ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִאם נ ְ
יכיְ הוּ ֲהנ ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ָליו ִמ ָ
ֹאמר
ָתן יְ הוָה ְבּיַד ַה ֶמּ ֶל ְךַ (16) :ויּ ֶ
ֲלה וְ ַה ְצ ַלח וְ נ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ע ֵ
| ַויּ ֶ
ֵא ָליו ַה ֶמּ ֶל ְך ַעד ַכּ ֶמּה ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ַמ ְשׁ ִבּ ֶע ָך | ֲא ֶשׁר לֹא ְת ַד ֵבּר
יתי ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר ָר ִא ִ
ֵא ַלי ַרק ֱא ֶמת ְבּ ֵשׁם יְ הוָהַ (17) :ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה
נְ פ ִֹצים ֶאל ֶה ָה ִרים ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ר ֶֹעה | ַויּ ֶ
ֹאמר
לֹא ֲאדֹנִ ים ָל ֵא ֶלּה יָשׁוּבוּ ִאישׁ ְל ֵביתוֹ ְבּ ָשׁלוֹםַ (18) :ויּ ֶ
ַבּא
יך לוֹא יִ ְתנ ֵ
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
הוֹשׁ ָפט | ֲהלוֹא ַ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
יתי
ֹאמר ָל ֵכן ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ הוָה | ָר ִא ִ
ָע ַלי טוֹב ִכּי ִאם ָרעַ (19) :ויּ ֶ
ימינוֹ
ֶאת יְ הוָה י ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ וְ ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ע ֵֹמד ָע ָליו ִמ ִ
ַעל וְ יִ פֹּל
אַחאָב וְ י ַ
ֹאמר יְ הוָה ִמי יְ ַפ ֶתּה ֶאת ְ
וּמ ְשּׂמֹאלוַֹ (20) :ויּ ֶ
ִ
ֵצא
ֹאמר זֶה ְבּכֹה וְ זֶה א ֵֹמר ְבּכֹהַ (21) :ויּ ֵ
ְבּ ָרמֹת ִגּ ְל ָעד | ַויּ ֶ
רוּח ַו ַיּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה
ֹאמר ֲאנִ י ֲא ַפ ֶתּנּוּ | ַויּ ֶ
ָה ַ
רוּח ֶשׁ ֶקר ְבּ ִפי ָכּל
יתי ַ
ֹאמר ֵא ֵצא וְ ָהיִ ִ
ֵא ָליו ַבּ ָמּהַ (22) :ויּ ֶ
ֲשׂה ֵכן (23) :וְ ַע ָתּה
תּוּכל ֵצא ַוע ֵ
ֹאמר ְתּ ַפ ֶתּה וְ גַם ָ
נְ ִביאָיו | ַויּ ֶ
יא ָ
רוּח ֶשׁ ֶקר ְבּ ִפי ָכּל נְ ִב ֶ
יך ֵא ֶלּה | וַיהוָה ִדּ ֶבּר
ָתן יְ הוָה ַ
ִהנֵּה נ ַ
ַכּה ֶאת ִמי ָכיְ הוּ ַעל
יך ָר ָעה (24) :וַיִּ גַּשׁ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן ְכּ ַנ ֲענָה ַויּ ֶ
ָע ֶל ָ
אוֹת ְך(25) :
ַה ֶלּ ִחי | ַויּ ֶ
רוּח יְ הוָה ֵמ ִא ִתּי ְל ַד ֵבּר ָ
ֹאמר ֵאי זֶה ָע ַבר ַ
יכיְ הוּ ִהנְּ ָך ר ֶֹאה ַבּיּוֹם ַההוּא | ֲא ֶשׁר ָתּבֹא ֶח ֶדר ְבּ ֶח ֶדר
ֹאמר ִמ ָ
ַויּ ֶ
יבהוּ
ַה ִשׁ ֵ
יכיְ הוּ ו ֲ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַקח ֶאת ִמ ָ
ְל ֵה ָח ֵבהַ (26) :ויּ ֶ
אָמ ְר ָתּ כֹּה
ֶאל אָמֹן ַשׂר ָה ִעיר | וְ ֶאל יוֹאָשׁ ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך (27) :וְ ַ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ִשׂימוּ ֶאת זֶה ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא | וְ ַה ֲא ִכילֻהוּ ֶל ֶחם ַל ַחץ
ַ
יכיְ הוּ ִאם שׁוֹב
ֹאמר ִמ ָ
וּמיִ ם ַל ַחץ ַעד בּ ִֹאי ְב ָשׁלוֹםַ (28) :ויּ ֶ
ַ
ֻלּם:
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ַע ִמּים כּ ָ
ָתּשׁוּב ְבּ ָשׁלוֹם לֹא ִד ֶבּר יְ הוָה ִבּי | ַויּ ֶ
הוּדה ָרמֹת ִגּ ְל ָעד(30) :
יהוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַעל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָ
)ַ (29ויּ ַ
הוֹשׁ ָפט ִה ְת ַח ֵפּשׂ ָובֹא ַב ִמּ ְל ָח ָמה
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
ַויּ ֶ
יך | וַיִּ ְת ַח ֵפּשׂ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויָּבוֹא ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה:
ָד ָ
אַתּה ְל ַבשׁ ְבּג ֶ
וְ ָ
וּשׁנַיִ ם
וּמ ֶל ְך ֲא ָרם ִצוָּה ֶאת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ֲא ֶשׁר לוֹ ְשׁל ִֹשׁים ְ
)ֶ (31

ֵלאמֹר לֹא ִתּ ָלּ ֲחמוּ ֶאת ָקטֹן וְ ֶאת גָּדוֹל | ִכּי ִאם ֶאת ֶמ ֶל ְך
הוֹשׁ ָפט
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַבדּוֹ (32) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ֶאת יְ ָ
אַך ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַויּ ֻ
אָמרוּ ְ
ָסרוּ ָע ָליו ְל ִה ָלּ ֵחם | וַיִּ ְז ַעק
וְ ֵה ָמּה ְ
יְ הוֹ ָשׁ ָפט (33) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ִכּי לֹא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַכּה
אַח ָריו (34) :וְ ִאישׁ ָמ ַשׁ ְך ַבּ ֶקּ ֶשׁת ְל ֻתמּוֹ ַויּ ֶ
הוּא | ַויָּשׁוּבוּ ֵמ ֲ
ֶאת ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּין ַה ְדּ ָב ִקים ֵ
ֹאמר ְל ַר ָכּבוֹ
וּבין ַה ִשּׁ ְריָן | ַויּ ֶ
ֲלה
ַתּע ֶ
יתי (35) :ו ַ
יאנִ י ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ִכּי ָה ֳח ֵל ִ
ָד ָך וְ הוֹ ִצ ֵ
ֲהפ ְֹך י ְ
ֳמד ַבּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה נ ַֹכח ֲא ָרם
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַבּיּוֹם ַההוּא וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָהיָה ָמע ָ
ָמת ָבּ ֶע ֶרב וַיִּ ֶצק ַדּם ַה ַמּ ָכּה ֶאל ֵחיק ָה ָר ֶכבַ (36) :ו ַיּ ֲעבֹר
| ַויּ ָ
ָה ִרנָּה ַבּ ַמּ ֲחנֶה ְכּבֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵלאמֹר | ִאישׁ ֶאל ִעירוֹ וְ ִאישׁ ֶאל
ְ
ָמת ַה ֶמּ ֶל ְך ַויָּבוֹא שׁ ְֹמרוֹן | וַיִּ ְק ְבּרוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
אַרצוַֹ (37) :ויּ ָ
ְבּשׁ ְֹמרוֹן (38) :וַיִּ ְשׁטֹף ֶאת ָה ֶר ֶכב ַעל ְבּ ֵר ַכת שׁ ְֹמרוֹן ַו ָיּלֹקּוּ
ַה ְכּ ָל ִבים ֶאת ָדּמוֹ וְ ַהזֹּנוֹת ָר ָחצוּ | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר(39) :
אַחאָב וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֵ
וּבית ַה ֵשּׁן ֲא ֶשׁר ָבּנָה וְ ָכל
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְ
וְ י ֶ
ָמים
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָבּנָה | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
אַחאָב ִעם ֲאב ָֹתיו | וַיִּ ְמל ְֹך
ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (40) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְ
ֲא ַח ְזיָהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אַחאָב
אַר ַבּע ְל ְ
הוּדה | ִבּ ְשׁנַת ְ
אָסא ָמ ַל ְך ַעל יְ ָ
יהוֹשׁ ָפט ֶבּן ָ
) (41וִ ָ
הוֹשׁ ָפט ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ְבּ ָמ ְלכוֹ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל (42) :יְ ָ
וְ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ֲזוּבה ַבּת
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ע ָ
אָביו לֹא ָסר ִמ ֶמּנּוּ | ַלעֲשׂוֹת
אָסא ִ
ֵל ְך ְבּ ָכל ֶדּ ֶר ְך ָ
ִשׁ ְל ִחיַ (43) :ויּ ֶ
אַך ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ | עוֹד ָה ָעם
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָהְ (44) :
ַהיּ ָ
הוֹשׁ ָפט ִעם ֶמ ֶל ְך
ַשׁ ֵלם יְ ָ
וּמ ַק ְטּ ִרים ַבּ ָבּמוֹתַ (45) :ויּ ְ
ַבּ ִחים ְ
ְמז ְ
ַא ֶשׁר
בוּרתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ו ֲ
וּג ָ
הוֹשׁ ָפט ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (46) :וְ י ֶ
נִ ְל ָחם | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
אָסא אָ ִביו | ִבּ ֵער
ימי ָ
ֶתר ַה ָקּ ֵדשׁ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁאַר ִבּ ֵ
הוּדה (47) :וְ י ֶ
יְ ָ
הוֹשׁ ָפט
וּמ ֶל ְך ֵאין ֶבּ ֱאדוֹם נִ ָצּב ֶמ ֶל ְך (49) :יְ ָ
אָרץֶ (48) :
ִמן ָה ֶ
ירה ַלזּ ָ
ָהב וְ לֹא
אוֹפ ָ
עשׂר ] ָע ָשׂה קרי[ ֳאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ ָל ֶל ֶכת ִ
ָבר (50) :אָז
ָה ָל ְך | ִכּי נשׁברה ]נִ ְשׁ ְבּרוּ קרי[ ֳאנִ יּוֹת ְבּ ֶע ְציוֹן גּ ֶ
יך
ֲב ֶד ָ
ֲב ַדי ִעם ע ָ
ֵלכוּ ע ָ
הוֹשׁ ָפט י ְ
אַחאָב ֶאל יְ ָ
אָמר ֲא ַח ְזיָהוּ ֶבן ְ
ַ
אָבה יְ ָ
ָבּ ֳאנִ יּוֹת | וְ לֹא ָ
הוֹשׁ ָפט ִעם ֲאב ָֹתיו
הוֹשׁ ָפט (51) :וַיִּ ְשׁ ַכּב יְ ָ
הוֹרם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אָביו | וַיִּ ְמל ְֹך יְ ָ
וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד ִ
אַחאָב ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִבּ ְשׁ ַנת
)ֲ (52א ַח ְזיָהוּ ֶבן ְ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ִל ָ

וּב ֶד ֶר ְך
אָביו ְ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ִ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
ָתיִ םַ (53) :ויּ ַ
ְשׁנ ָ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל(54) :
וּב ֶד ֶר ְך י ָ
ִאמּוֹ ְ
ַכ ֵעס ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַו ַיּ ֲעבֹד ֶאת ַה ַבּ ַעל וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוֹ | ַויּ ְ
אָביו:
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִ
ֵס ֶפר ְמ ָל ִכים ]ב[
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אַחאָב (2) :וַיִּ פֹּל ֲא ַח ְזיָה
אַח ֵרי מוֹת ְ
) (1וַיִּ ְפ ַשׁע מוֹאָב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
ְבּ ַעד ַה ְשּׂ ָב ָכה ַבּע ִ
אָכים
ָחל | וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ֲליָּתוֹ ֲא ֶשׁר ְבּשׁ ְֹמרוֹן ַויּ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְלכוּ ִד ְרשׁוּ ְבּ ַב ַעל ְזבוּב ֱאל ֵֹהי ֶע ְקרוֹן ִאם ֶא ְחיֶה
ַויּ ֶ
וּמ ְל ְ
) ַ (3
ֵמ ֳח ִלי זֶה:
אַך יְ הוָה ִדּ ֶבּר ֶאל ֵא ִליָּה ַה ִתּ ְשׁ ִבּי קוּם
ֲלה ִל ְק ַראת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶמ ֶל ְך שׁ ְֹמרוֹן | וְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ַה ִמ ְבּ ִלי ֵאין
עֵ
אַתּם ה ְֹל ִכים ִל ְדרֹשׁ ְבּ ַב ַעל ְזבוּב ֱאלֹ ֵהי
ֱאל ִֹהים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ית ָשּׁם לֹא
ֶע ְקרוֹן (4) :וְ ָל ֵכן כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה ַה ִמּ ָטּה ֲא ֶשׁר ָע ִל ָ
אָכים
ֵל ְך ֵא ִליָּהַ (5) :ויָּשׁוּבוּ ַה ַמּ ְל ִ
ֵת ֵרד ִמ ֶמּנָּה ִכּי מוֹת ָתּמוּת | ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִאישׁ
יהם ַמה זֶּה ַשׁ ְב ֶתּםַ (6) :ויּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֵא ָליו | ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ֵלינוּ ְלכוּ שׁוּבוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח
אתנוּ ַויּ ֶ
ָע ָלה ִל ְק ָר ֵ
אָמר יְ הוָה ַה ִמ ְבּ ִלי ֵאין ֱאל ִֹהים
ֶא ְת ֶכם וְ ִד ַבּ ְר ֶתּם ֵא ָליו כֹּה ַ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
אַתּה שׁ ֵֹל ַח ִל ְדרֹשׁ ְבּ ַב ַעל ְזבוּב ֱאל ֵֹהי ֶע ְקרוֹן | ָל ֵכן
ית ָשּׁם לֹא ֵת ֵרד ִמ ֶמּנָּה ִכּי מוֹת ָתּמוּת(7) :
ַה ִמּ ָטּה ֲא ֶשׁר ָע ִל ָ
וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ֶמה ִמ ְשׁ ַפּט ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָע ָלה ִל ְק ַרא ְת ֶכם | וַיְ ַד ֵבּר
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִאישׁ ַבּ ַעל ֵשׂ ָער
יכם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ (8) :ויּ ְ
ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ֵא ִליָּה ַה ִתּ ְשׁ ִבּי הוּא(9) :
וְ ֵאזוֹר עוֹר אָזוּר ְבּ ָמ ְתנָיו | ַויּ ַ
ַעל ֵא ָליו וְ ִהנֵּה י ֵֹשׁב ַעל
ַח ִמ ָשּׁיו | ַויּ ַ
וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ַשׂר ֲח ִמ ִשּׁים ו ֲ
רֹאשׁ ָה ָהר וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָליו ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַה ֶמּ ֶל ְך ִדּ ֶבּר ֵר ָדה(10) :
ַו ַיּ ֲענֶה ֵא ִליָּהוּ וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ַשׂר ַה ֲח ִמ ִשּׁים וְ ִאם ִאישׁ ֱאל ִֹהים אָנִ י
ֹאכל א ְֹת ָך וְ ֶאת ֲח ִמ ֶשּׁ ָ
ֵתּ ֶרד ֵאשׁ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ת ַ
ַתּ ֶרד ֵאשׁ
יך | ו ֵ
ָשׁב וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו
ֹאכל אֹתוֹ וְ ֶאת ֲח ִמ ָשּׁיוַ (11) :ויּ ָ
ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַותּ ַ
ַען וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָליו ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ַח ִמ ָשּׁיו | ַויּ ַ
אַחר ו ֲ
ַשׂר ֲח ִמ ִשּׁים ֵ
יהם
ַען ֵא ִליָּה וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ֵה ָרה ֵר ָדהַ (12) :ויּ ַ
כֹּה ַ
ֹאכל א ְֹת ָך
ִאם ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים אָנִ י ֵתּ ֶרד ֵאשׁ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ת ַ
ֹאכל אֹתוֹ
יך | ו ֵ
ַתּ ֶרד ֵאשׁ ֱאל ִֹהים ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַותּ ַ
וְ ֶאת ֲח ִמ ֶשּׁ ָ

ַח ִמ ָשּׁיו |
ָשׁב וַיִּ ְשׁ ַלח ַשׂר ֲח ִמ ִשּׁים ְשׁ ִל ִשׁים ו ֲ
וְ ֶאת ֲח ִמ ָשּׁיוַ (13) :ויּ ָ
ישׁי וַיִּ ְכ ַרע ַעל ִבּ ְר ָכּיו ְל ֶנגֶד
ַעל ַו ָיּבֹא ַשׂר ַה ֲח ִמ ִשּׁים ַה ְשּׁ ִל ִ
ַויּ ַ
ֵא ִליָּהוּ וַיִּ ְת ַחנֵּן ֵא ָליו וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָליו ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ִתּ ַ
יקר ָנא
ָר ָדה ֵאשׁ
ֶיךִ (14) :הנֵּה י ְ
יך ֵא ֶלּה ֲח ִמ ִשּׁים ְבּ ֵעינ ָ
ֲב ֶד ָ
ֶפשׁ ע ָ
ַפ ִשׁי וְ נ ֶ
נְ
ֹאכל ֶאת ְשׁנֵי ָשׂ ֵרי ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ֶאת
ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַותּ ַ
ֲח ִמ ֵשּׁ ֶ
אַך
) (15וַיְ ַד ֵבּר ַמ ְל ְ
ֶיך:
ַפ ִשׁי ְבּ ֵעינ ָ
יקר נ ְ
יהם | וְ ַע ָתּה ִתּ ַ
ֵרד אוֹתוֹ
ָקם ַויּ ֶ
ירא ִמ ָפּנָיו | ַויּ ָ
יְ הוָה ֶאל ֵא ִליָּהוּ ֵרד אוֹתוֹ אַל ִתּ ָ
ַען ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ
אָמר יְ הוָה י ַ
ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך (16) :וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָליו כֹּה ַ
אָכים ִל ְדרֹשׁ ְבּ ַב ַעל ְזבוּב ֱאל ֵֹהי ֶע ְקרוֹן ַה ִמ ְבּ ִלי ֵאין ֱאל ִֹהים
ַמ ְל ִ
ית ָשּׁם לֹא ֵת ֵרד
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְדרֹשׁ ִבּ ְד ָברוֹ | ָל ֵכן ַה ִמּ ָטּה ֲא ֶשׁר ָע ִל ָ
ָמת ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ִמ ֶמּנָּה ִכּי מוֹת ָתּמוּתַ (17) :ויּ ָ
הוֹרם ַתּ ְח ָתּיו
ֵא ִליָּהוּ וַיִּ ְמל ְֹך יְ ָ
הוּדה | ִכּי לֹא ָהיָה
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יהוֹרם ֶבּן יְ ָ
ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ִל ָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ֲא ַח ְזיָהוּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלוֹא ֵה ָמּה
לוֹ ֵבּן (18) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְכ ִ
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ֵל ְך
) (1וַיְ ִהי ְבּ ַהעֲלוֹת יְ הוָה ֶאת ֵא ִליָּהוּ ַבּ ְס ָע ָרה ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ַויּ ֶ
ישׁע ֵשׁב
ֹאמר ֵא ִליָּהוּ ֶאל ֱא ִל ָ
ישׁע ִמן ַה ִגּ ְלגָּלַ (2) :ויּ ֶ
ֶא ִל ָ
ֵא ִליָּהוּ ו ֱ
ישׁע ַחי יְ הוָה
ֹאמר ֱא ִל ָ
נָא פֹה ִכּי יְ הוָה ְשׁ ָל ַחנִ י ַעד ֵבּית ֵאל ַויּ ֶ
ֵצאוּ ְבנֵי
ֵרדוּ ֵבּית ֵאלַ (3) :ויּ ְ
ַפ ְשׁ ָך ִאם ֶא ֶע ְז ֶב ָךּ | ַויּ ְ
וְ ֵחי נ ְ
ָד ְע ָתּ ִכּי
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲהי ַ
ישׁע ַויּ ְ
יאים ֲא ֶשׁר ֵבּית ֵאל ֶאל ֱא ִל ָ
ַהנְּ ִב ִ
ֹאמר גַּם ֲאנִ י
ֹאשׁ ָך | ַויּ ֶ
ֶיך ֵמ ַעל ר ֶ
ַהיּוֹם יְ הוָה ל ֵֹק ַח ֶאת ֲאדֹנ ָ
ישׁע ֵשׁב נָא פֹה ִכּי
ֹאמר לוֹ ֵא ִליָּהוּ ֱא ִל ָ
ָד ְע ִתּי ֶה ֱחשׁוַּ (4) :ויּ ֶ
יַ
ַפ ְשׁ ָך ִאם ֶא ֶע ְז ֶב ָךּ |
ֹאמר ַחי יְ הוָה וְ ֵחי נ ְ
יְ הוָה ְשׁ ָל ַחנִ י יְ ִריחוֹ ַויּ ֶ
יריחוֹ ֶאל
יאים ֲא ֶשׁר ִבּ ִ
ַו ָיּבֹאוּ יְ ִריחוֹ (5) :וַיִּ ְגּשׁוּ ְבנֵי ַהנְּ ִב ִ
ֶיך
ָד ְע ָתּ ִכּי ַהיּוֹם יְ הוָה ל ֵֹק ַח ֶאת ֲאדֹנ ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲהי ַ
ישׁע ַויּ ְ
ֱא ִל ָ
ֹאמר לוֹ
ָד ְע ִתּי ֶה ֱחשׁוַּ (6) :ויּ ֶ
ֹאמר ַגּם ֲאנִ י י ַ
ֹאשׁ ָך | ַויּ ֶ
ֵמ ַעל ר ֶ
ֹאמר ַחי יְ הוָה
ַר ֵדּנָה ַויּ ֶ
ֵא ִליָּהוּ ֵשׁב נָא פֹה ִכּי יְ הוָה ְשׁ ָל ַחנִ י ַהיּ ְ
ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי
ֵיהם (7) :ו ֲ
ֵלכוּ ְשׁנ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ִאם ֶא ֶע ְז ֶב ָךּ | ַויּ ְ
וְ ֵחי נ ְ
ֵיהם ָע ְמדוּ ַעל
וּשׁנ ֶ
ַע ְמדוּ ִמ ֶנּגֶד ֵמ ָרחוֹק | ְ
יאים ָה ְלכוּ ַויּ ַ
ַהנְּ ִב ִ
אַדּ ְרתּוֹ וַיִּ ְגלֹם ַויּ ֶ
ַהיּ ְ
ַכּה ֶאת ַה ַמּיִ ם
ַר ֵדּן (8) :וַיִּ ַקּח ֵא ִליָּהוּ ֶאת ַ
ֵיהם ֶבּ ָח ָר ָבה (9) :וַיְ ִהי ְכ ָע ְב ָרם
ַע ְברוּ ְשׁנ ֶ
ָהנָּה | ַויּ ַ
ֵחצוּ ֵהנָּה ו ֵ
ַויּ ָ

ֱשׂה ָלּ ְך ְבּ ֶט ֶרם ֶא ָלּ ַקח
ישׁע ְשׁאַל ָמה ֶאע ֶ
אָמר ֶאל ֱא ִל ָ
וְ ֵא ִליָּהוּ ַ
רוּח ָך ֵא ָלי(10) :
יהי נָא ִפּי ְשׁנַיִ ם ְבּ ֲ
ישׁע וִ ִ
ֹאמר ֱא ִל ָ
ֵמ ִע ָמּ ְך | ַויּ ֶ
ֹאמר ִה ְק ִשׁ ָ
ַויּ ֶ
ֻקּח ֵמ ִא ָתּ ְך יְ ִהי ְל ָך
ית ִל ְשׁאוֹל | ִאם ִתּ ְר ֶאה א ִֹתי ל ָ
וֹך וְ ַד ֵבּר
ֵכן וְ ִאם אַיִ ן לֹא יִ ְהיֶה (11) :וַיְ ִהי ֵה ָמּה ה ְֹל ִכים ָהל ְ
ַעל ֵא ִליָּהוּ
ֵיהם | ַויּ ַ
ַפ ִרדוּ ֵבּין ְשׁנ ֶ
סוּסי ֵאשׁ ַויּ ְ
וְ ִהנֵּה ֶר ֶכב ֵאשׁ וְ ֵ
אָבי אָ ִבי
ישׁע ר ֶֹאה וְ הוּא ְמ ַצ ֵעק ִ
ֶא ִל ָ
ַבּ ְסּ ָע ָרה ַה ָשּׁ ָמיִ ם (12) :ו ֱ
ָדיו וַיִּ ְק ָר ֵעם
ַחזֵק ִבּ ְבג ָ
וּפ ָר ָשׁיו וְ לֹא ָראָהוּ עוֹד | ַויּ ֲ
ֶר ֶכב יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ָפ ָלה
ִל ְשׁנַיִ ם ְק ָר ִעיםַ (13) :ויּ ֶ
אַדּ ֶרת ֵא ִליָּהוּ ֲא ֶשׁר נ ְ
ָרם ֶאת ֶ
אַדּ ֶרת
ַר ֵדּן (14) :וַיִּ ַקּח ֶאת ֶ
ָשׁב ַו ַיּ ֲעמֹד ַעל ְשׂ ַפת ַהיּ ְ
ֵמ ָע ָליו | ַויּ ָ
ֹאמר אַיֵּה יְ הוָה
ַכּה ֶאת ַה ַמּיִ ם ַויּ ַ
ָפ ָלה ֵמ ָע ָליו ַויּ ֶ
ֵא ִליָּהוּ ֲא ֶשׁר נ ְ
ֵחצוּ ֵהנָּה ו ֵ
ָה ָנּה
ַכּה ֶאת ַה ַמּיִ ם ַויּ ָ
ֱאל ֵֹהי ֵא ִליָּהוּ | אַף הוּא ַויּ ֶ
יריחוֹ ִמ ֶנּגֶד
יאים ֲא ֶשׁר ִבּ ִ
ישׁע (15) :וַיִּ ְר ֻאהוּ ְבנֵי ַהנְּ ִב ִ
ַו ַיּ ֲעבֹר ֱא ִל ָ
ישׁע | ַו ָיּבֹאוּ ִל ְק ָראתוֹ
רוּח ֵא ִליָּהוּ ַעל ֱא ִל ָ
ַ
ָחה
ֹאמרוּ נ ָ
ַויּ ְ
וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ְ
יך
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה נָא יֵשׁ ֶאת ֲע ָב ֶד ָ
אָר ָצהַ (16) :ויּ ְ
ֶיך ֶפּן נְ ָשׂאוֹ
יב ְקשׁוּ ֶאת ֲאדֹנ ָ
ֵלכוּ נָא וִ ַ
ָשׁים ְבּנֵי ַחיִ ל י ְ
ֲח ִמ ִשּׁים ֲאנ ִ
אַחת הגיאות
אַחד ֶה ָה ִרים אוֹ ְבּ ַ
ַשׁ ִל ֵכהוּ ְבּ ַ
רוּח יְ הוָה ַויּ ְ
ַ
ֹאמר לֹא ִת ְשׁ ָלחוּ (17) :וַיִּ ְפ ְצרוּ בוֹ ַעד בֹּשׁ
] ַהגֵּאָיוֹת קרי[ | ַויּ ֶ
ָמים
ֹאמר ְשׁ ָלחוּ | וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ וַיְ ַב ְקשׁוּ ְשׁל ָֹשׁה י ִ
ַויּ ֶ
ֹאמר
יריחוֹ | ַויּ ֶ
ָשׁבוּ ֵא ָליו וְ הוּא י ֵֹשׁב ִבּ ִ
וְ לֹא ְמ ָצ ֻאהוַּ (18) :ויּ ֻ
אָמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֲא ֵל ֶהם ֲהלוֹא ַ
ֹאמרוּ אַנְ ֵשׁי
יכם אַל ֵתּ ֵלכוַּ (19) :ויּ ְ
מוֹשׁב ָה ִעיר טוֹב ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאדֹנִ י ר ֶֹאה |
ישׁע ִהנֵּה נָא ַ
ָה ִעיר ֶאל ֱא ִל ָ
ֹאמר ְקחוּ ִלי ְצל ִֹחית
אָרץ ְמ ַשׁ ָכּ ֶלתַ (20) :ויּ ֶ
וְ ַה ַמּיִ ם ָר ִעים וְ ָה ֶ
מוֹצא
ֵצא ֶאל ָ
ֲח ָד ָשׁה וְ ִשׂימוּ ָשׁם ֶמ ַלח | וַיִּ ְקחוּ ֵא ָליוַ (21) :ויּ ֵ
אתי ַל ַמּיִ ם
אָמר יְ הוָה ִר ִפּ ִ
ֹאמר כֹּה ַ
ַשׁ ֶל ְך ָשׁם ֶמ ַלח | ַויּ ֶ
ַה ַמּיִ ם ַויּ ְ
וּמ ַשׁ ָכּ ֶלתַ (22) :ויּ ָ
ֵרפוּ ַה ַמּיִ ם
ָה ֵא ֶלּה לֹא יִ ְהיֶה ִמ ָשּׁם עוֹד ָמוֶת ְ
ישׁע ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר:
ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִכּ ְד ַבר ֱא ִל ָ
ַעל ִמ ָשּׁם ֵבּית ֵאל | וְ הוּא ע ֶֹלה ַב ֶדּ ֶר ְך וּנְ ָע ִרים ְק ַטנִּ ים
)ַ (23ויּ ַ
ֲלה ֵק ֵר ַח ע ֵ
ֹאמרוּ לוֹ ע ֵ
ָצאוּ ִמן ָה ִעיר וַיִּ ְת ַק ְלּסוּ בוֹ ַויּ ְ
ֲלה ֵק ֵר ַח:
יְ
ַתּ ֶצאנָה ְשׁ ַתּיִ ם
אַח ָריו וַיִּ ְר ֵאם וַיְ ַק ְל ֵלם ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | ו ֵ
) (24וַיִּ ֶפן ֲ
וּשׁנֵי יְ ָל ִדים(25) :
אַר ָבּ ִעים ְ
ַתּ ַב ַקּ ְענָה ֵמ ֶהם ְ
ַער ו ְ
ֻבּים ִמן ַהיּ ַ
דִּ
וּמ ָשּׁם ָשׁב שׁ ְֹמרוֹן:
ֵל ְך ִמ ָשּׁם ֶאל ַהר ַה ַכּ ְר ֶמל | ִ
ַויּ ֶ
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אַחאָב ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִבּ ְשׁנַת ְשׁמֹנֶה
יהוֹרם ֶבּן ְ
) (1וִ ָ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁ ָנה(2) :
יהוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶע ְשׂ ֵרה ִל ָ
אָביו ְ
ֲשׂה ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ַרק לֹא ְכ ִ
ָסר ֶאת
וּכ ִאמּוֹ | ַויּ ַ
ַו ַיּע ֶ
ָר ְב ָעם ֶבּן
אָביוַ (3) :רק ְבּ ַחטֹּאות י ָ
ַמ ְצּ ַבת ַה ַבּ ַעל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִ
נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָדּ ֵבק | לֹא ָסר ִמ ֶמּנָּה(4) :
ישׁע ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָה ָיה נ ֵֹקד | וְ ֵה ִשׁיב ְל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמאָה ֶא ֶלף
וּמ ַ
ֵ
אַחאָב | וַיִּ ְפ ַשׁע
ילים ָצ ֶמר (5) :וַיְ ִהי ְכּמוֹת ְ
וּמאָה ֶא ֶלף ֵא ִ
ָכּ ִרים ֵ
הוֹרם ַבּיּוֹם
ֵצא ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ָ
ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ְבּ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (6) :ויּ ֵ
ֵל ְך וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל
ַההוּא ִמשּׁ ְֹמרוֹן | וַיִּ ְפקֹד ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (7) :ויּ ֶ
הוּדה ֵלאמֹר ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָפּ ַשׁע ִבּי ֲה ֵת ֵל ְך ִא ִתּי
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ ָ
מוֹך ְכּ ַע ִמּי ְכ ַע ֶמּ ָך
ֱלה ָכּמוֹנִ י ָכ ָ
ֹאמר ֶאע ֶ
ֶאל מוֹאָב ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ַויּ ֶ
ֹאמר ֶדּ ֶר ְך
ֹאמר ֵאי זֶה ַה ֶדּ ֶר ְך ַנ ֲע ֶלה | ַויּ ֶ
יךַ (8) :ויּ ֶ
סוּס ָ
סוּסי ְכּ ֶ
ְכּ ַ
הוּדה ֶ
וּמ ֶל ְך יְ ָ
ֵל ְך ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ִמ ְד ַבּר ֱאדוֹםַ (9) :ויּ ֶ
וּמ ֶל ְך ֱאדוֹם
ָמים | וְ לֹא ָהיָה ַמיִ ם ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ַל ְבּ ֵה ָמה
ַו ָיּסֹבּוּ ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ָההּ ִכּי ָק ָרא
יהםַ (10) :ויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
אוֹתם ְבּיַד מוֹאָב(11) :
יְ הוָה ִל ְשׁל ֶֹשׁת ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ָל ֵתת ָ
ָביא ַליהוָה וְ נִ ְד ְר ָשׁה ֶאת יְ הוָה
הוֹשׁ ָפט ַה ֵאין פֹּה נ ִ
ֹאמר יְ ָ
ַויּ ֶ
ישׁע ֶבּן
ֹאמר פֹּה ֱא ִל ָ
ַען ֶא ָחד ֵמ ַע ְב ֵדי ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ֵמאוֹתוֹ | ַויּ ַ
ָשׁ ָפט ֲא ֶשׁר י ַ
הוֹשׁ ָפט ֵישׁ
ֹאמר יְ ָ
ָצק ַמיִ ם ַעל יְ ֵדי ֵא ִליָּהוַּ (12) :ויּ ֶ
יהוֹשׁ ָפט וּ ֶמ ֶל ְך
ֵרדוּ ֵא ָליו ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
אוֹתוֹ ְדּ ַבר יְ הוָה | ַויּ ְ
ישׁע ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמה ִלּי ָו ָל ְך ֵל ְך
ֹאמר ֱא ִל ָ
ֱאדוֹםַ (13) :ויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל אַל
יאי ִא ֶמּ ָך | ַויּ ֶ
יך וְ ֶאל נְ ִב ֵ
אָב ָ
יאי ִ
ֶאל נְ ִב ֵ
אוֹתם ְבּיַד
ָ
ִכּי ָק ָרא יְ הוָה ִל ְשׁל ֶֹשׁת ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ָל ֵתת
ישׁע ַחי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ִתּי
ֹאמר ֱא ִל ָ
מוֹאָבַ (14) :ויּ ֶ
אַבּיט
הוּדה ֲאנִ י נ ֵֹשׂא | ִאם ִ
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
לוּלי ְפּנֵי יְ ָ
ְל ָפנָיו ִכּי ֵ
יך וְ ִאם ֶא ְר ֶא ָךּ (15) :וְ ַע ָתּה ְקחוּ ִלי ְמ ַנגֵּן | וְ ָהיָה ְכּ ַנגֵּן ַה ְמ ַנ ֵגּן
ֵא ֶל ָ
ַחל
אָמר יְ הוָה | ָעשֹׂה ַהנּ ַ
ֹאמר כֹּה ַ
ַתּ ִהי ָע ָליו יַד יְ הוָהַ (16) :ויּ ֶ
וְ
רוּח וְ לֹא
אָמר יְ הוָה לֹא ִת ְראוּ ַ
ֵביםִ (17) :כּי כֹה ַ
ֵבים גּ ִ
ַהזֶּה גּ ִ
אַתּם
יתם ֶ
וּשׁ ִת ֶ
ֶשׁם וְ ַהנּ ַ
ִת ְראוּ ג ֶ
ַחל ַההוּא יִ ָמּ ֵלא ָמיִ ם | ְ
ָתן ֶאת
ָקל זֹאת ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | וְ נ ַ
וּב ֶה ְמ ְתּ ֶכם (18) :וְ נ ַ
ֵיכם ְ
וּמ ְקנ ֶ
ִ
יתם ָכּל ִעיר ִמ ְב ָצר וְ ָכל ִעיר ִמ ְבחוֹר
ֶד ֶכם (19) :וְ ִה ִכּ ֶ
מוֹאָב ְבּי ְ
וְ ָכל ֵעץ טוֹב ַתּ ִפּילוּ וְ ָכל ַמ ְעיְ נֵי ַמיִ ם ִתּ ְסתֹּמוּ | וְ כֹל ַה ֶח ְל ָקה
טּוֹבה ַתּ ְכ ִאבוּ ָבּ ֲא ָבנִ ים (20) :וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ַכּעֲלוֹת ַה ִמּנְ ָחה
ַה ָ
אָרץ ֶאת ַה ָמּיִ ם:
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
וְ ִהנֵּה ַמיִ ם ָבּ ִאים ִמ ֶדּ ֶר ְך ֱאדוֹם | ו ִ

) (21וְ ָכל מוֹאָב ָשׁ ְמעוּ ִכּי ָעלוּ ַה ְמּ ָל ִכים ְל ִה ָלּ ֶחם ָבּם | וַיִּ ָצּעֲקוּ
ַשׁ ִכּימוּ
ַע ְמדוּ ַעל ַה ְגּבוּלַ (22) :ויּ ְ
ָמ ְע ָלה ַויּ ַ
ִמכֹּל חֹגֵר ֲחג ָֹרה ו ַ
ַבבּ ֶֹקר וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ז ְ
ָר ָחה ַעל ַה ָמּיִ ם | וַיִּ ְראוּ מוֹאָב ִמ ֶנּגֶד ֶאת ַה ַמּיִ ם
ֶח ְרבוּ ַה ְמּ ָל ִכים
ֹאמרוּ ָדּם זֶה ָה ֳח ֵרב נ ֶ
ֻמּים ַכּ ָדּםַ (23) :ויּ ְ
ֲאד ִ
ַויַּכּוּ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ | וְ ַע ָתּה ַל ָשּׁ ָלל מוֹאָבַ (24) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל
ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֻ
ֵיהם |
ָקמוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויַּכּוּ ֶאת מוֹאָב ַו ָיּנֻסוּ ִמ ְפּנ ֶ
ַהרֹסוּ
ויבו ] ַויַּכּוּ קרי[ ָבהּ וְ ַהכּוֹת ֶאת מוֹאָב (25) :וְ ֶה ָע ִרים י ֲ
אוּה וְ ָכל ַמ ְע ַין ַמיִ ם
וּמ ְל ָ
אַבנוֹ ִ
ַשׁ ִליכוּ ִאישׁ ְ
טוֹבה י ְ
וְ ָכל ֶח ְל ָקה ָ
ֶיה ַבּ ִקּיר ֲח ָר ֶשׂת |
יִ ְסתֹּמוּ וְ ָכל ֵעץ טוֹב י ִ
ַפּילוּ ַעד ִה ְשׁ ִאיר ֲא ָבנ ָ
ַרא ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ִכּי ָחזַק ִמ ֶמּנּוּ
ַכּוּהַ (26) :ויּ ְ
ַו ָיּסֹבּוּ ַה ַקּ ָלּ ִעים ַויּ ָ
יע
ַה ִמּ ְל ָח ָמה | וַיִּ ַקּח אוֹתוֹ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִאישׁ שׁ ֵֹלף ֶח ֶרב ְל ַה ְב ִק ַ
ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם וְ לֹא ָיכֹלוּ (27) :וַיִּ ַקּח ֶאת ְבּנוֹ ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר
ֲלהוּ ע ָֹלה ַעל ַהח ָֹמה וַיְ ִהי ֶק ֶצף גָּדוֹל ַעל
יִ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַו ַיּע ֵ
ָשׁבוּ ָלאָ ֶרץ:
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְסעוּ ֵמ ָע ָליו ַויּ ֻ
2 Kings Chapter 4
ישׁע ֵלאמֹר
ֲקה ֶאל ֱא ִל ָ
יאים ָצע ָ
אַחת ִמנְּ ֵשׁי ְבנֵי ַהנְּ ִב ִ
) (1וְ ִא ָשּׁה ַ
ָרא ֶאת יְ הוָה |
ָד ְע ָתּ ִכּי ַע ְב ְדּ ָך ָהיָה י ֵ
אַתּה י ַ
ישׁי ֵמת וְ ָ
ַע ְב ְדּ ָך ִא ִ
וְ ַהנּ ֶֹשׁה ָבּא ָל ַק ַחת ֶאת ְשׁנֵי יְ ָל ַדי לוֹ ַלע ָ
יה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֲב ִדיםַ (2) :ויּ ֶ
ידי ִלי ַמה יֶּשׁ לכי ] ָל ְך קרי[ ַבּ ָבּיִ ת |
ֱשׂה ָלּ ְך ַה ִגּ ִ
ישׁע ָמה ֶאע ֶ
ֱא ִל ָ
אָסוּך ָשׁ ֶמן(3) :
ַותּ ֶ
ְ
ֹאמר ֵאין ְל ִשׁ ְפ ָח ְת ָך כֹל ַבּ ַבּיִ ת ִכּי ִאם
ֹאמר ְל ִכי ַשׁ ֲא ִלי ָל ְך ֵכּ ִלים ִמן ַהחוּץ ֵמ ֵאת ָכּל שׁכנכי ] ְשׁ ֵכנָיִ ְך
ַויּ ֶ
ַר ְתּ ַה ֶדּ ֶלת
וּבאת וְ ָסג ְ
יטיָ (4) :
קרי[ | ֵכּ ִלים ֵר ִקים אַל ַתּ ְמ ִע ִ
ָצ ְק ְתּ ַעל ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלּה | וְ ַה ָמּ ֵלא
וּב ַעד ָבּנַיִ ְך וְ י ַ
ֲד ְך ְ
ַבּע ֵ
יה | ֵהם
וּב ַעד ָבּ ֶנ ָ
ֲדהּ ְ
ַתּ ְסגֹּר ַה ֶדּ ֶלת ַבּע ָ
ַתּ ֶל ְך ֵמ ִאתּוֹ ו ִ
יעי (5) :ו ֵ
ַתּ ִסּ ִ
מוֹצ ֶקת קרי[ (6) :וַיְ ִהי ִכּ ְמלֹאת
יה וְ ִהיא מיצקת ] ָ
ַמ ִגּ ִשׁים ֵא ֶל ָ
יה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ישׁה ֵא ַלי עוֹד ֶכּ ִלי ַויּ ֶ
ֹאמר ֶאל ְבּנָהּ ַה ִגּ ָ
ַה ֵכּ ִלים ַותּ ֶ
ַתּגֵּד ְל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ַתּבֹא ו ַ
ֵאין עוֹד ֶכּ ִלי | ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ָשּׁ ֶמן (7) :ו ָ
ֵך קרי[ |
ֹאמר ְל ִכי ִמ ְכ ִרי ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמן וְ ַשׁ ְלּ ִמי ֶאת נשׁיכי ]נִ ְשׁי ְ
ַויּ ֶ
נּוֹתר:
וּבנַיִ ְך קרי[ ִת ְחיִ י ַבּ ָ
אַתּ בניכי ] ָ
וְ ְ
דוֹלה
ישׁע ֶאל שׁוּנֵם וְ ָשׁם ִא ָשּׁה ְג ָ
) (8וַיְ ִהי ַהיּוֹם ַו ַיּ ֲעבֹר ֱא ִל ָ
ַתּ ֲחזֶק בּוֹ ֶל ֱא ָכל ָל ֶחם | וַיְ ִהי ִמ ֵדּי ָע ְברוֹ י ֻ
וַ
ָסר ָשׁ ָמּה ֶל ֱא ָכל
ָד ְע ִתּי ִכּי ִאישׁ ֱאלֹ ִהים
ישׁהּ ִהנֵּה נָא י ַ
ֹאמר ֶאל ִא ָ
ָל ֶחםַ (9) :ותּ ֶ

ֲליַּת ִקיר
ֲשׂה נָּא ע ִ
ָקדוֹשׁ הוּא | ע ֵֹבר ָע ֵלינוּ ָתּ ִמידַ (10) :נע ֶ
נוֹרה | וְ ָהיָה ְבּבֹאוֹ
וּמ ָ
ָשׂים לוֹ ָשׁם ִמ ָטּה וְ ֻשׁ ְל ָחן וְ ִכ ֵסּא ְ
ְק ַטנָּה וְ נ ִ
ָסר ֶאל
ֵא ֵלינוּ יָסוּר ָשׁ ָמּה (11) :וַיְ ִהי ַהיּוֹם ַו ָיּבֹא ָשׁ ָמּה | ַויּ ַ
ֵח ִזי ַנעֲרוֹ ְק ָרא
ֹאמר ֶאל גּ ֲ
ֲליָּה וַיִּ ְשׁ ַכּב ָשׁ ָמּהַ (12) :ויּ ֶ
ָהע ִ
ֹאמר לוֹ
ַתּ ֲעמֹד ְל ָפנָיוַ (13) :ויּ ֶ
ַמּית ַהזֹּאת | וַיִּ ְק ָרא ָלהּ ו ַ
ַלשּׁוּנ ִ
ֱא ָמר נָא ֵא ֶל ָ
יה ִהנֵּה ָח ַר ְד ְתּ ֵא ֵלינוּ ֶאת ָכּל ַה ֲח ָר ָדה ַהזֹּאת ֶמה
ַלעֲשׂוֹת ָל ְך ֲהיֵשׁ ְל ַד ֶבּר ָל ְך ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך אוֹ ֶאל ַשׂר ַה ָצּ ָבא |
וּמה ַלעֲשׂוֹת ָלהּ |
ֹאמר ֶ
תוֹך ַע ִמּי אָנ ִֹכי י ָֹשׁ ֶבתַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר ְבּ ְ
ַותּ ֶ
ֹאמר ְק ָרא
ָקןַ (15) :ויּ ֶ
ֹאמר גּ ֲ
ַויּ ֶ
ישׁהּ ז ֵ
ֵיח ִזי ֲא ָבל ֵבּן ֵאין ָלהּ וְ ִא ָ
מּוֹעד ַהזֶּה ָכּ ֵעת
ֹאמר ַל ֵ
ַתּ ֲעמֹד ַבּ ָפּ ַתחַ (16) :ויּ ֶ
ָלהּ | וַיִּ ְק ָרא ָלהּ ו ַ
אַתּ קרי[ ח ֶֹב ֶקת ֵבּן | ַותּ ֶ
ֹאמר אַל ֲאדֹנִ י ִאישׁ
ַחיָּה אתי ] ְ
ַתּ ֶלד ֵבּן |
ַתּ ַהר ָה ִא ָשּׁה ו ֵ
ָה ֱאל ִֹהים אַל ְתּ ַכזֵּב ְבּ ִשׁ ְפ ָח ֶת ָך (17) :ו ַ
ישׁע (18) :וַיִּ ְג ַדּל
יה ֱא ִל ָ
מּוֹעד ַהזֶּה ָכּ ֵעת ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
ַל ֵ
ֵצא ֶאל ִ
ַהיּ ֶ
ֹאמר
אָביו ֶאל ַהקּ ְֹצ ִריםַ (19) :ויּ ֶ
ָלד | וַיְ ִהי ַהיּוֹם ַויּ ֵ
ַער ָשׂ ֵאהוּ ֶאל ִאמּוֹ(20) :
ֹאמר ֶאל ַהנּ ַ
ֹאשׁי | ַויּ ֶ
ֹאשׁי ר ִ
אָביו ר ִ
ֶאל ִ
יה ַעד ַה ָצּ ֳה ַריִ ם
ֵשׁב ַעל ִבּ ְר ֶכּ ָ
יאהוּ ֶאל ִאמּוֹ | ַויּ ֶ
וַיִּ ָשּׂ ֵאהוּ וַיְ ִב ֵ
ַתּ ְסגֹּר
ַתּ ְשׁ ִכּ ֵבהוּ ַעל ִמ ַטּת ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ו ִ
ַתּ ַעל ו ַ
ַו ָיּמֹת (21) :ו ַ
ֹאמר ִשׁ ְל ָחה נָא ִלי
ישׁהּ ַותּ ֶ
ַתּ ְק ָרא ֶאל ִא ָ
ַתּ ֵצא (22) :ו ִ
ַבּעֲדוֹ ו ֵ
אָרוּצה ַעד ִאישׁ ָה ֱאלֹ ִהים
ָ
אַחת ָה ֲאתֹנוֹת | וְ
ֶא ָחד ִמן ַהנְּ ָע ִרים וְ ַ
ָ
וְ
אַתּ קרי[ הלכתי ]ה ֶֹל ֶכת
דּוּע אתי ] ְ
ֹאמר ַמ ַ
אָשׁוּבהַ (23) :ויּ ֶ
ֹאמר ָשׁלוֹם(24) :
קרי[ ֵא ָליו ַהיּוֹם לֹא ח ֶֹדשׁ וְ לֹא ַשׁ ָבּת | ַותּ ֶ
ֲצר ִלי
ָל ְך | אַל ַתּע ָ
ֲרהּ נְ ַהג ו ֵ
ֹאמר ֶאל ַנע ָ
ַתּ ֲחבֹשׁ ָהאָתוֹן ַותּ ֶ
וַ
ַתּבוֹא ֶאל ִאישׁ
ַתּ ֶל ְך ו ָ
אָמ ְר ִתּי ָל ְך (25) :ו ֵ
ִל ְרכֹּב ִכּי ִאם ַ
ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ַהר ַה ַכּ ְר ֶמל | וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים א ָֹתהּ
ַמּית ַה ָלּזַ (26) :ע ָתּה
ֵיח ִזי ַנעֲרוֹ ִהנֵּה ַהשּׁוּנ ִ
ֹאמר ֶאל גּ ֲ
ִמ ֶנּגֶד ַויּ ֶ
ישׁ ְך
ֶא ָמר ָלהּ ֲה ָשׁלוֹם ָל ְך ֲה ָשׁלוֹם ְל ִא ֵ
אתהּ ו ֱ
רוּץ נָא ִל ְק ָר ָ
ַתּבֹא ֶאל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ֹאמר ָשׁלוֹם (27) :ו ָ
ָלד | ַותּ ֶ
ֲה ָשׁלוֹם ַליּ ֶ
ֵיח ִזי ְל ָה ְד ָפהּ ַויּ ֶ
ֶאל ָה ָהר ו ַ
ֹאמר ִאישׁ
ַתּ ֲחזֵק ְבּ ַר ְג ָליו | וַיִּ גַּשׁ גּ ֲ
ַפ ָשׁהּ ָמ ָרה ָלהּ וַיהוָה ֶה ְע ִלים ִמ ֶמּנִּ י
ָה ֱאל ִֹהים ַה ְר ֵפּה ָלהּ ִכּי נ ְ
אַל ִתּי ֵבן ֵמ ֵאת ֲאדֹנִ י | ֲהלֹא
ֹאמר ֲה ָשׁ ְ
וְ לֹא ִה ִגּיד ִליַ (28) :ותּ ֶ
ַ
ֶיך
ֵיח ִזי ֲחגֹר ָמ ְתנ ָ
ֹאמר ְלג ֲ
אָמ ְר ִתּי לֹא ַת ְשׁ ֶלה א ִֹתיַ (29) :ויּ ֶ
ָל ְך ִכּי ִת ְמ ָצא ִאישׁ לֹא ְת ָב ְר ֶכנּוּ וְ ִכי
ָד ָך ו ֵ
וְ ַקח ִמ ְשׁ ַענְ ִתּי ְבי ְ
ָער(30) :
יְ ָב ֶר ְכ ָך ִאישׁ לֹא ַת ֲענֶנּוּ | וְ ַשׂ ְמ ָתּ ִמ ְשׁ ַענְ ִתּי ַעל ְפּנֵי ַהנּ ַ
ֵל ְך
ָקם ַויּ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ִאם ֶא ֶע ְז ֶב ָךּ | ַויּ ָ
ַער ַחי יְ הוָה וְ ֵחי נ ְ
ֹאמר ֵאם ַהנּ ַ
ַותּ ֶ

ָשׂם ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ֶע ֶנת ַעל ְפּנֵי
ֵיהם ַויּ ֶ
ֵח ִזי ָע ַבר ִל ְפנ ֶ
יה (31) :וְ ג ֲ
אַח ֶר ָ
ֲ
ָשׁב ִל ְק ָראתוֹ ַו ַיּגֶּד לוֹ ֵלאמֹר לֹא
ַער וְ ֵאין קוֹל וְ ֵאין ָק ֶשׁב | ַויּ ָ
ַהנּ ַ
ָערַ (32) :ו ָיּבֹא ֱא ִל ָ
ֵה ִקיץ ַהנּ ַ
ַער ֵמת
ישׁע ַה ָבּיְ ָתה | וְ ִהנֵּה ַהנּ ַ
ֵיהם |
ֻמ ְשׁ ָכּב ַעל ִמ ָטּתוַֹ (33) :ו ָיּבֹא וַיִּ ְסגֹּר ַה ֶדּ ֶלת ְבּ ַעד ְשׁנ ֶ
ָשׂם ִפּיו ַעל ִפּיו
ֶלד ַויּ ֶ
ַעל וַיִּ ְשׁ ַכּב ַעל ַהיּ ֶ
וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָהַ (34) :ויּ ַ
ָחם
וְ ֵעינָיו ַעל ֵעינָיו וְ ַכ ָפּיו ַעל כפו ] ַכּ ָפּיו קרי[ וַיִּ ְג ַהר ָע ָליו | ַויּ ָ
ַעל
אַחת ֵהנָּה ַויּ ַ
אַחת ֵהנָּה וְ ַ
ֵל ְך ַבּ ַבּיִ ת ַ
ָשׁב ַויּ ֶ
ָלדַ (35) :ויּ ָ
ְבּ ַשׂר ַהיּ ֶ
ַער ֶאת
ַער ַעד ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וַיִּ ְפ ַקח ַהנּ ַ
זוֹרר ַהנּ ַ
וַיִּ ְג ַהר ָע ָליו | וַיְ ֵ
ַמּית ַהזֹּאת
ֹאמר ְק ָרא ֶאל ַה ֻשּׁנ ִ
ֵיח ִזי ַויּ ֶ
ֵעינָיו (36) :וַיִּ ְק ָרא ֶאל גּ ֲ
ַתּפֹּל ַעל
ַתּבֹא ו ִ
ֵך (37) :ו ָ
ֹאמר ְשׂ ִאי ְבנ ְ
ַתּבוֹא ֵא ָליו | ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ָר ֶא ָה ו ָ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
ַר ְג ָליו ו ִ
ַתּ ֵצא:
ַתּ ָשּׂא ֶאת ְבּנָהּ ו ֵ
אָר ָצה | ו ִ
וּבנֵי ַהנְּ ִבי ִאים י ְֹשׁ ִבים
אָרץ ְ
ָלה וְ ָה ָר ָעב ָבּ ֶ
ישׁע ָשׁב ַה ִגּ ְלגּ ָ
ֶא ִל ָ
) (38ו ֱ
וּב ֵשּׁל נ ִָזיד ִל ְבנֵי
דוֹלה ַ
ֹאמר ְל ַנעֲרוֹ ְשׁפֹת ַה ִסּיר ַה ְגּ ָ
ְל ָפנָיו | ַויּ ֶ
ַהנְּ ִב ִ
ֶפן
ֵצא ֶא ָחד ֶאל ַה ָשּׂ ֶדה ְל ַל ֵקּט אֹרֹת וַיִּ ְמ ָצא גּ ֶ
יאיםַ (39) :ויּ ֵ
ָשׂ ֶדה וַיְ ַל ֵקּט ִמ ֶמּנּוּ ַפּ ֻקּעֹת ָשׂ ֶדה ְמלֹא ִב ְגדוֹ | ַו ָיּבֹא וַיְ ַפ ַלּח ֶאל
ָשׁים ֶל ֱאכוֹל | וַיְ ִהי
ָדעוּ (40) :וַיִּ ְצקוּ ַל ֲאנ ִ
ִסיר ַהנּ ִָזיד ִכּי לֹא י ָ
ֹאמרוּ ָמוֶת ַבּ ִסּיר ִאישׁ
אָכ ָלם ֵמ ַהנּ ִָזיד וְ ֵה ָמּה ָצ ָעקוּ ַויּ ְ
ְכּ ְ
ַשׁ ֵל ְך ֶאל
וּקחוּ ֶק ַמח ַויּ ְ
ֹאמר ְ
ָכלוּ ֶל ֱאכֹלַ (41) :ויּ ֶ
ָה ֱאל ִֹהים וְ לֹא י ְ
ֹאמר ַצק ָל ָעם וְ י ֵ
ֹאכלוּ וְ לֹא ָהיָה ָדּ ָבר ָרע ַבּ ִסּיר:
ַה ִסּיר | ַויּ ֶ
ָבא ְל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֶל ֶחם
) (42וְ ִאישׁ ָבּא ִמ ַבּ ַעל ָשׁ ִל ָשׁה ַויּ ֵ
ֹאמר ֵתּן
כּוּרים ֶע ְשׂ ִרים ֶל ֶחם ְשׂע ִֹרים וְ ַכ ְר ֶמל ְבּ ִצ ְקלֹנוֹ | ַויּ ֶ
ִבּ ִ
ָל ָעם וְ י ֵ
ֹאמר ְמ ָשׁ ְרתוֹ ָמה ֶא ֵתּן זֶה ִל ְפנֵי ֵמאָה
ֹאכלוַּ (43) :ויּ ֶ
אָמר יְ הוָה אָכֹל וְ הוֹ ֵתר:
ֹאכלוּ ִכּי כֹה ַ
ֹאמר ֵתּן ָל ָעם וְ י ֵ
ִאישׁ | ַויּ ֶ
ַיּוֹתרוּ ִכּ ְד ַבר יְ הוָה:
ֹאכלוּ ו ִ
ֵיהם ַויּ ְ
) (44וַיִּ ֵתּן ִל ְפנ ֶ
2 Kings Chapter 5
ֲמן ַשׂר ְצ ָבא ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ָהיָה ִאישׁ גָּדוֹל ִל ְפנֵי ֲאדֹנָיו
) (1וְ ַנע ָ
שׁוּעה ַל ֲא ָרם | וְ ָה ִאישׁ ָהיָה ִגּבּוֹר
ָתן יְ הוָה ְתּ ָ
וּנְ ֻשׂא ָפנִ ים ִכּי בוֹ נ ַ
דוּדים וַיִּ ְשׁבּוּ ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָצאוּ ְג ִ
ַא ָרם י ְ
ַחיִ ל ְמצ ָֹרע (2) :ו ֲ
ַתּ ִהי ִל ְפנֵי ֵא ֶשׁת ַנע ָ
ַנע ָ
ֹאמר ֶאל ְגּ ִב ְר ָתּהּ
ֲמןַ (3) :ותּ ֶ
ֲרה ְק ַטנָּה | ו ְ
ֶאסֹף אֹתוֹ
ָביא ֲא ֶשׁר ְבּשׁ ְֹמרוֹן | אָז י ֱ
אַח ֵלי ֲאדֹנִ י ִל ְפנֵי ַהנּ ִ
ֲ
ִמ ָצּ ַר ְעתּוַֹ (4) :ו ָיּבֹא ַו ַיּגֵּד ַלאדֹנָיו ֵלאמֹר | ָכּזֹאת וְ ָכזֹאת ִדּ ְבּ ָרה
ֹאמר ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ֶל ְך בֹּא
ֲרה ֲא ֶשׁר ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (5) :ויּ ֶ
ַה ַנּע ָ

ֵל ְך וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ ֶע ֶשׂר ִכּ ְכּ ֵרי
וְ ֶא ְשׁ ְל ָחה ֵס ֶפר ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ָבא
ָדיםַ (6) :ויּ ֵ
ָהב וְ ֶע ֶשׂר ֲח ִליפוֹת ְבּג ִ
ֶכ ֶסף וְ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ז ָ
יך
ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | וְ ַע ָתּה ְכּבוֹא ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ֵא ֶל ָ
ַא ַס ְפתּוֹ ִמ ָצּ ַר ְעתּוֹ (7) :וַיְ ִהי
ֲמן ַע ְב ִדּי ו ֲ
יך ֶאת ַנע ָ
ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
ָדיו ַויּ ֶ
ִכּ ְקרֹא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ֵסּ ֶפר וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
ֹאמר ַה ֱאל ִֹהים
וּל ַה ֲחיוֹת ִכּי זֶה שׁ ֵֹל ַח ֵא ַלי ֶל ֱאסֹף ִאישׁ ִמ ָצּ ַר ְעתּוֹ |
אָנִ י ְל ָה ִמית ְ
וּראוּ ִכּי ִמ ְתאַנֶּה הוּא ִלי (8) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע
אַך ְדּעוּ נָא ְ
ִכּי ְ
ָדיו וַיִּ ְשׁ ַלח
ישׁע ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ִכּי ָק ַרע ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְבּג ָ
ֱא ִל ָ
ֵדע ִכּי יֵשׁ
יך | ָיבֹא ָנא ֵא ַלי וְ י ַ
ָד ָ
ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר ָל ָמּה ָק ַר ְע ָתּ ְבּג ֶ
ָביא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ (9) :ו ָיּבֹא ַנע ָ
נִ
וּב ִר ְכבּוֹ |
סוּסיו קרי[ ְ
ֲמן בסוסו ] ְבּ ָ
אָך
ישׁע ַמ ְל ְ
ישׁע (10) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ֱא ִל ָ
ַו ַיּ ֲעמֹד ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת ֶל ֱא ִל ָ
ַר ֵדּן וְ ָישֹׁב ְבּ ָשׂ ְר ָך ְל ָך
לוֹך וְ ָר ַח ְצ ָתּ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ַבּיּ ְ
ֵלאמֹר | ָה ְ
ְ
ֵצא
אָמ ְר ִתּי ֵא ַלי י ֵ
ֹאמר ִהנֵּה ַ
ֵל ְך | ַויּ ֶ
ֲמן ַויּ ַ
וּט ָהר (11) :וַיִּ ְקצֹף ַנע ָ
יָצוֹא וְ ָע ַמד וְ ָק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ָֹהיו וְ ֵהנִ יף יָדוֹ ֶאל ַה ָמּקוֹם
וּפ ְר ַפּר
אָסף ַה ְמּצ ָֹרעֲ (12) :הלֹא טוֹב אבנה ] ֲא ָמנָה קרי[ ַ
וְ ַ
ימי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהלֹא ֶא ְר ַחץ ָבּ ֶהם וְ ָט ָה ְר ִתּי |
ַהרוֹת ַדּ ֶמּ ֶשׂק ִמכֹּל ֵמ ֵ
נֲ
אָבי
ֹאמרוּ ִ
ֲב ָדיו וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ַויּ ְ
ֵל ְך ְבּ ֵח ָמה (13) :וַיִּ ְגּשׁוּ ע ָ
וַיִּ ֶפן ַויּ ֶ
יך ֲהלוֹא ַתע ֶ
ָביא ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
ָדּ ָבר גָּדוֹל ַהנּ ִ
יך
אָמר ֵא ֶל ָ
ֲשׂה | וְ אַף ִכּי ַ
ַר ֵדּן ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִכּ ְד ַבר ִאישׁ
ֵרד וַיִּ ְטבֹּל ַבּיּ ְ
ְר ַחץ וּ ְט ָהרַ (14) :ויּ ֶ
ָשׁב ֶאל
ַער ָקטֹן וַיִּ ְט ָהרַ (15) :ויּ ָ
ָשׁב ְבּ ָשׂרוֹ ִכּ ְב ַשׂר נ ַ
ָה ֱאל ִֹהים | ַויּ ָ
ֹאמר
ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים הוּא וְ ָכל ַמ ֲחנֵהוּ ַו ָיּבֹא ַו ַיּ ֲעמֹד ְל ָפנָיו ַויּ ֶ
אָרץ ִכּי ִאם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל |
ָד ְע ִתּי ִכּי ֵאין ֱאל ִֹהים ְבּ ָכל ָה ֶ
ִהנֵּה נָא י ַ
ֹאמר ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר
וְ ַע ָתּה ַקח נָא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ַע ְב ֶדּ ָךַ (16) :ויּ ֶ
ֹאמר
ָע ַמ ְד ִתּי ְל ָפנָיו ִאם ֶא ָקּח | וַיִּ ְפ ַצר בּוֹ ָל ַק ַחת וַיְ ָמ ֵאןַ (17) :ויּ ֶ
ֻתּן נָא ְל ַע ְב ְדּ ָך ַמ ָשּׂא ֶצ ֶמד ְפּ ָר ִדים ֲא ָד ָמה | ִכּי לוֹא
ֲמן ָולֹא י ַ
ַנע ָ
ֶבח ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ִכּי ִאם ַליהוָה:
ֲשׂה עוֹד ַע ְב ְדּ ָך ע ָֹלה ָוז ַ
ַיע ֶ
)ַ (18ל ָדּ ָבר ַהזֶּה יִ ְס ַלח יְ הוָה ְל ַע ְב ֶדּ ָך | ְבּבוֹא ֲאדֹנִ י ֵבית ִרמּוֹן
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָשׁ ָמּה וְ הוּא נִ ְשׁ ָען ַעל י ִ
ֵיתי ֵבּית ִרמֹּן
ָדי וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחו ִ
ָתי ֵבּית ִרמֹּן יִ ְס ַלח נא ]כתיב ולא קרי[ יְ הוָה
ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ֲח ָוי ִ
ֵל ְך ֵמ ִאתּוֹ
ֹאמר לוֹ ֵל ְך ְל ָשׁלוֹם | ַויּ ֶ
ְל ַע ְב ְדּ ָך ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (19) :ויּ ֶ
ִכּ ְב ַרת ֶ
ישׁע ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ַער ֱא ִל ָ
ֵיח ִזי נ ַ
ֹאמר גּ ֲ
אָרץַ (20) :ויּ ֶ
ֲמן ָה ֲא ַר ִמּי ַהזֶּה ִמ ַקּ ַחת ִמיָּדוֹ ֵאת ֲא ֶשׁר
ִהנֵּה ָח ַשׂ ְך ֲאדֹנִ י ֶאת ַנע ָ
וּמה:
אַח ָריו וְ ָל ַק ְח ִתּי ֵמ ִאתּוֹ ְמא ָ
ֵה ִביא | ַחי יְ הוָה ִכּי ִאם ַר ְצ ִתּי ֲ
אַח ָריו וַיִּ פֹּל
ֲמן ָרץ ֲ
ֲמן | וַיִּ ְר ֶאה ַנע ָ
אַח ֵרי ַנע ָ
ֵיח ִזי ֲ
) (21וַיִּ ְרדֹּף גּ ֲ

ֹאמר ָשׁלוֹם
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹםַ (22) :ויּ ֶ
ֵמ ַעל ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ִל ְק ָראתוֹ ַויּ ֶ
ֲאדֹנִ י ְשׁ ָל ַחנִ י ֵלאמֹר ִהנֵּה ַע ָתּה זֶה ָבּאוּ ֵא ַלי ְשׁנֵי נְ ָע ִרים ֵמ ַהר
יאים | ְתּנָה נָּא ָל ֶהם ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ְ
ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְבּנֵי ַהנְּ ִב ִ
וּשׁ ֵתּי ֲח ִלפוֹת
ָצר
הוֹאל ַקח ִכּ ָכּ ָריִ ם | וַיִּ ְפ ָרץ בּוֹ ַויּ ַ
ֲמן ֵ
ֹאמר ַנע ָ
ָדיםַ (23) :ויּ ֶ
ְבּג ִ
ָדים וַיִּ ֵתּן ֶאל ְשׁנֵי
וּשׁ ֵתּי ֲח ִלפוֹת ְבּג ִ
ִכּ ְכּ ַריִ ם ֶכּ ֶסף ִבּ ְשׁנֵי ֲח ִר ִטים ְ
ָדם וַיִּ ְפקֹד
נְ ָע ָריו וַיִּ ְשׂאוּ ְל ָפנָיוַ (24) :ו ָיּבֹא ֶאל ָהע ֶֹפל וַיִּ ַקּח ִמיּ ָ
ֵלכוּ (25) :וְ הוּא ָבא ַו ַיּ ֲעמֹד ֶאל
ָשׁים ַויּ ֵ
ַבּ ָבּיִ ת | וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֵח ִזי | ַויּ ֶ
ֹאמר לֹא
ישׁע מאן ] ֵמאַיִ ן קרי[ גּ ֲ
ֹאמר ֵא ָליו ֱא ִל ָ
ֲאדֹנָיו ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו לֹא ִל ִבּי ָה ַל ְך ַכּ ֲא ֶשׁר
ָה ַל ְך ַע ְב ְדּ ָך אָנֶה וָאָנָהַ (26) :ויּ ֶ
את ָך | ַה ֵעת ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
ָה ַפ ְך ִאישׁ ֵמ ַעל ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ ִל ְק ָר ֶ
ֲב ִדים ְ
וּב ָקר ַוע ָ
וּכ ָר ִמים וְ צֹאן ָ
וּשׁ ָפחוֹת:
ֵיתים ְ
ָדים וְ ז ִ
וְ ָל ַק ַחת ְבּג ִ
ֵצא ִמ ְלּ ָפנָיו
עוֹלם | ַויּ ֵ
ֲך ְל ָ
ַרע ָ
וּבז ְ
ֲמן ִתּ ְד ַבּק ְבּ ָך ְ
) (27וְ ָצ ַר ַעת ַנע ָ
ְמצ ָֹרע ַכּ ָשּׁ ֶלג:
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יאים ֶאל ֱא ִל ָ
אמרוּ ְבנֵי ַהנְּ ִב ִ
)ַ (1ויֹּ ְ
ישׁע | ִהנֵּה נָא ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
ַר ֵדּן
ֵל ָכה נָּא ַעד ַהיּ ְ
ֶיך ַצר ִמ ֶמּנּוּ (2) :נ ְ
ַחנוּ י ְֹשׁ ִבים ָשׁם ְל ָפנ ָ
ֲאנ ְ
ֲשׂה ָלּנוּ ָשׁם ָמקוֹם ָל ֶשׁ ֶבת
קוֹרה ֶא ָחת וְ ַנע ֶ
וְ נִ ְק ָחה ִמ ָשּׁם ִאישׁ ָ
יך |
ֲב ֶד ָ
הוֹאל נָא וְ ֵל ְך ֶאת ע ָ
ֹאמר ָה ֶא ָחד ֶ
ֹאמר ֵלכוַּ (3) :ויּ ֶ
ָשׁם | ַויּ ֶ
ַר ֵדּנָה וַיִּ ְג ְזרוּ
ֵל ְך ִא ָתּם | ַו ָיּבֹאוּ ַהיּ ְ
ֹאמר ֲאנִ י ֵא ֵל ְךַ (4) :ויּ ֶ
ַויּ ֶ
ָפל ֶאל
קּוֹרה וְ ֶאת ַה ַבּ ְרזֶל נ ַ
ָה ֵע ִצים (5) :וַיְ ִהי ָה ֶא ָחד ַמ ִפּיל ַה ָ
ֹאמר
ֹאמר ֲא ָההּ ֲאדֹנִ י וְ הוּא ָשׁאוּלַ (6) :ויּ ֶ
ַה ָמּיִ ם | וַיִּ ְצ ַעק ַויּ ֶ
ַר ֵאהוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם וַיִּ ְק ָצב ֵעץ
ָפל | ַויּ ְ
ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים אָנָה נ ָ
ֹאמר ָה ֶרם ָל ְך | וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ
ָצף ַה ַבּ ְרזֶלַ (7) :ויּ ֶ
ַשׁ ֶל ְך ָשׁ ָמּה ַויּ ֶ
ַויּ ְ
וַיִּ ָקּ ֵחהוּ:
ֲב ָדיו ֵלאמֹר
ָעץ ֶאל ע ָ
וּמ ֶל ְך ֲא ָרם ָהיָה נִ ְל ָחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ וּ ַ
) ֶ (8
אַלמֹנִ י ַתּ ֲחנ ִֹתי (9) :וַיִּ ְשׁ ַלח ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֶאל
ֶאל ְמקוֹם ְפּלֹנִ י ְ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ֶמר ֵמ ֲעבֹר ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | ִכּי ָשׁם ֲא ָרם
אָמר לוֹ
נְ ִח ִתּים (10) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים והזהירה ]וְ ִה ְז ִהירוֹ קרי[ וְ נִ ְשׁ ַמר ָשׁם | לֹא
אַחת וְ לֹא ְשׁ ָתּיִ ם (11) :וַיִּ ָסּ ֵער ֵלב ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ַעל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה |
ַ
יהם ֲהלוֹא ַתּ ִגּידוּ ִלי ִמי ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֲב ָדיו ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ֶאל ע ָ
ֲב ָדיו לוֹא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך |
אַחד ֵמע ָ
ֹאמר ַ
ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (12) :ויּ ֶ

ָביא ֲא ֶשׁר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל י ִַגּיד ְל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ישׁע ַהנּ ִ
ִכּי ֱא ִל ָ
וּראוּ
ֹאמר ְלכוּ ְ
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ַבּ ֲח ַדר ִמ ְשׁ ָכּ ֶב ָךַ (13) :ויּ ֶ
ֵאיכֹה הוּא וְ ֶא ְשׁ ַלח וְ ֶא ָקּ ֵחהוּ | ַויֻּגַּד לוֹ ֵלאמֹר ִהנֵּה ְבד ָֹתן(14) :
ַקּפוּ ַעל
סוּסים וְ ֶר ֶכב וְ ַחיִ ל ָכּ ֵבד | ַו ָיּבֹאוּ ַליְ ָלה ַויּ ִ
וַיִּ ְשׁ ַלח ָשׁ ָמּה ִ
ֵצא וְ ִהנֵּה
ַשׁ ֵכּם ְמ ָשׁ ֵרת ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ָלקוּם ַויּ ֵ
ָה ִעירַ (15) :ויּ ְ
סוֹבב ֶאת ָה ִעיר וְ סוּס ו ָ
אמר ַנעֲרוֹ ֵא ָליו ֲא ָההּ
ָר ֶכב | ַויֹּ ֶ
ַחיִ ל ֵ
ירא | ִכּי ַר ִבּים ֲא ֶשׁר
ֹאמר אַל ִתּ ָ
ֲשׂהַ (16) :ויּ ֶ
יכה ַנע ֶ
ֲאדֹנִ י ֵא ָ
ֹאמר יְ הוָה ְפּ ַקח
ישׁע ַויּ ַ
אוֹתם (17) :וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֱא ִל ָ
ִא ָתּנוּ ֵמ ֲא ֶשׁר ָ
ַרא וְ ִהנֵּה
ַער ַויּ ְ
נָא ֶאת ֵעינָיו וְ יִ ְר ֶאה | וַיִּ ְפ ַקח יְ הוָה ֶאת ֵעינֵי ַהנּ ַ
ֵרדוּ ֵא ָליו
ישׁעַ (18) :ויּ ְ
סוּסים וְ ֶר ֶכב ֵאשׁ ְס ִביבֹת ֱא ִל ָ
ָה ָהר ָמ ֵלא ִ
ֹאמר ַה ְך נָא ֶאת ַהגּוֹי ַה ֶזּה
ישׁע ֶאל יְ הוָה ַויּ ַ
וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֱא ִל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
ישׁעַ (19) :ויּ ֶ
ֵרים ִכּ ְד ַבר ֱא ִל ָ
ַכּם ַבּ ַסּנְ ו ִ
ֵרים | ַויּ ֵ
ַבּ ַסּנְ ו ִ
יכה
אוֹל ָ
אַח ַרי וְ ִ
ישׁע לֹא זֶה ַה ֶדּ ֶר ְך וְ לֹא זֹה ָה ִעיר ְלכוּ ֲ
ֱא ִל ָ
ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְתּ ַב ֵקּשׁוּן | ַויּ ֶֹל ְך ָ
אוֹתם שׁ ְֹמרוֹנָה(20) :
ישׁע יְ הוָה ְפּ ַקח ֶאת ֵעינֵי ֵא ֶלּה
ֹאמר ֱא ִל ָ
וַיְ ִהי ְכּבֹאָם שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ֶ
תוֹך שׁ ְֹמרוֹן:
יהם וַיִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה ְבּ ְ
וְ יִ ְראוּ | וַיִּ ְפ ַקח יְ הוָה ֶאת ֵעי ֵנ ֶ
ישׁע ִכּ ְראֹתוֹ ָ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֱא ִל ָ
אַכּה
אוֹתם | ַה ֶ
)ַ (21ויּ ֶ
ית ְבּ ַח ְר ְבּ ָך
ֹאמר לֹא ַת ֶכּה ַה ֲא ֶשׁר ָשׁ ִב ָ
אָביַ (22) :ויּ ֶ
אַכּה ִ
ֶ
ֹאכלוּ וְ יִ ְשׁתּוּ
ֵיהם וְ י ְ
ָמיִ ם ִל ְפנ ֶ
אַתּה ַמ ֶכּה | ִשׂים ֶל ֶחם ו ַ
וּב ַק ְשׁ ְתּ ָך ָ
ְ
ֹאכלוּ
דוֹלה ַויּ ְ
ֵלכוּ ֶאל ֲאדֹנ ֶ
וְ י ְ
ֵיהם (23) :וַיִּ ְכ ֶרה ָל ֶהם ֵכּ ָרה ְג ָ
דוּדי
ָספוּ עוֹד ְגּ ֵ
ֵיהם | וְ לֹא י ְ
ֵלכוּ ֶאל ֲאדֹנ ֶ
וַיִּ ְשׁתּוּ וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ַויּ ְ
ֲא ָרם ָלבוֹא ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַח ֵרי ֵכן וַיִּ ְקבֹּץ ֶבּן ֲה ַדד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ֶאת ָכּל ַמ ֲח ֵנהוּ |
) (24וַיְ ִהי ֲ
ָצר ַעל שׁ ְֹמרוֹן (25) :וַיְ ִהי ָר ָעב גָּדוֹל ְבּשׁ ְֹמרוֹן וְ ִהנֵּה
ַעל ַויּ ַ
ַויּ ַ
יה | ַעד ֱהיוֹת רֹאשׁ ֲחמוֹר ִבּ ְשׁמֹנִ ים ֶכּ ֶסף וְ ר ַֹבע ַה ַקּב
ָצ ִרים ָע ֶל ָ
חרייונים ] ִדּ ְביוֹנִ ים קרי[ ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָכ ֶסףַ (26) :ויְ ִהי ֶמ ֶל ְך
יעה
הוֹשׁ ָ
ֲקה ֵא ָליו ֵלאמֹר ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵֹבר ַעל ַהח ָֹמה | וְ ִא ָשּׁה ָצע ָ
יע ְך |
אוֹשׁ ֵ
ִ
יוֹשׁ ֵע ְך יְ הוָה ֵמאַיִ ן
ֹאמר אַל ִ
ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךַ (27) :ויּ ֶ
ֲה ִמן ַהגּ ֶֹרן אוֹ ִמן ַהיּ ֶ
ֹאמר ָלהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה ָלּ ְך |
ָקבַ (28) :ויּ ֶ
ֹאכ ֶלנּוּ ַהיּוֹם
ֵך וְ נ ְ
אָמ ָרה ֵא ַלי ְתּנִ י ֶאת ְבּנ ְ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ְ
ַותּ ֶ
ֹאכ ֵלהוּ | ָוא ַֹמר
ֹאכל ָמ ָחר (29) :וַנְּ ַב ֵשּׁל ֶאת ְבּנִ י ַונּ ְ
וְ ֶאת ְבּנִ י נ ַ
ַתּ ְח ִבּא ֶאת ְבּנָהּ:
ֹאכ ֶלנּוּ ו ַ
ֵך וְ נ ְ
אַחר ְתּנִ י ֶאת ְבּנ ְ
יה ַבּיּוֹם ָה ֵ
ֵא ֶל ָ
ָדיו
) (30וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ִא ָשּׁה וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
ַרא ָה ָעם וְ ִהנֵּה ַה ַשּׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ָבּיִ ת:
וְ הוּא ע ֵֹבר ַעל ַהח ָֹמה | ַויּ ְ

יוֹסף | ִאם ַי ֲעמֹד רֹאשׁ
ֲשׂה ִלּי ֱאל ִֹהים וְ כֹה ִ
ֹאמר כֹּה ַיע ֶ
)ַ (31ויּ ֶ
ישׁע י ֵֹשׁב ְבּ ֵביתוֹ
ֶא ִל ָ
ישׁע ֶבּן ָשׁ ָפט ָע ָליו ַהיּוֹם (32) :ו ֱ
ֱא ִל ָ
וְ ַה ְזּ ֵקנִ ים י ְֹשׁ ִבים ִאתּוֹ | וַיִּ ְשׁ ַלח ִאישׁ ִמ ְלּ ָפנָיו ְבּ ֶט ֶרם ָיבֹא
יתם ִכּי ָשׁ ַלח ֶבּן
אָמר ֶאל ַה ְזּ ֵקנִ ים ַה ְרּ ִא ֶ
אָך ֵא ָליו וְ הוּא ַ
ַה ַמּ ְל ְ
אָך ִס ְגרוּ
ֹאשׁי ְראוּ ְכּבֹא ַה ַמּ ְל ְ
ַה ְמ ַר ֵצּ ַח ַהזֶּה ְל ָה ִסיר ֶאת ר ִ
וּל ַח ְצ ֶתּם אֹתוֹ ַבּ ֶדּ ֶלת ֲהלוֹא קוֹל ַר ְג ֵלי ֲאדֹנָיו אַ ֲח ָריו:
ַה ֶדּ ֶלת ְ
ֹאמר ִהנֵּה
אָך י ֵֹרד ֵא ָליו | ַויּ ֶ
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ִע ָמּם וְ ִהנֵּה ַה ַמּ ְל ְ
)ֶ (33
אוֹחיל ַליהוָה עוֹד:
זֹאת ָה ָר ָעה ֵמ ֵאת יְ הוָה ָמה ִ
2 Kings Chapter 7
)ַ (1ויּ ֶ
אָמר יְ הוָה ָכּ ֵעת
ֹאמר ֱא ִלי ָשׁע ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ הוָה | כֹּה ַ
אתיִ ם ְשׂע ִֹרים ְבּ ֶשׁ ֶקל ְבּ ַשׁ ַער
ָמ ָחר ְסאָה ס ֶֹלת ְבּ ֶשׁ ֶקל וְ ָס ַ
ַען ַה ָשּׁ ִלישׁ ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך נִ ְשׁ ָען ַעל יָדוֹ ֶאת ִאישׁ
שׁ ְֹמרוֹןַ (2) :ויּ ַ
ֹאמר ִהנֵּה יְ הוָה ע ֶֹשׂה ֲארֻבּוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֲהיִ ְהיֶה
ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ַ
ֹאכל(3) :
וּמ ָשּׁם לֹא ת ֵ
ֶיך ִ
ֹאמר ִהנְּ ָכה ר ֶֹאה ְבּ ֵעינ ָ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל
ָשׁים ָהיוּ ְמצ ָֹר ִעים ֶפּ ַתח ַה ָשּׁ ַער | ַויּ ְ
אַר ָבּ ָעה ֲאנ ִ
וְ ְ
אָמ ְרנוּ נָבוֹא
ַחנוּ י ְֹשׁ ִבים פֹּה ַעד ָמ ְתנוִּ (4) :אם ַ
ֵר ֵעהוּ ָמה ֲאנ ְ
ָמ ְתנוּ | וְ ַע ָתּה
ָשׁ ְבנוּ פֹה ו ָ
ָמ ְתנוּ ָשׁם וְ ִאם י ַ
ָה ִעיר וְ ָה ָר ָעב ָבּ ִעיר ו ַ
יתנוּ
ְלכוּ וְ נִ ְפּ ָלה ֶאל ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם ִאם יְ ַחיֻּנוּ נִ ְחיֶה וְ ִאם יְ ִמ ֻ
ֶשׁף ָלבוֹא ֶאל ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם | ַו ָיּבֹאוּ ַעד
ָמ ְתנוַּ (5) :ויָּקוּמוּ ַבנּ ֶ
וָ
יע ֶאת
ְק ֵצה ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם וְ ִהנֵּה ֵאין ָשׁם ִאישׁ (6) :וַאדֹנָי ִה ְשׁ ִמ ַ
ֹאמרוּ ִאישׁ
ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם קוֹל ֶר ֶכב קוֹל סוּס קוֹל ַחיִ ל גָּדוֹל | ַויּ ְ
אָחיו ִהנֵּה ָשׂ ַכר ָע ֵלינוּ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַמ ְל ֵכי ַה ִח ִתּים וְ ֶאת
ֶאל ִ
ַע ְזבוּ
ֶשׁף ַויּ ַ
ַמ ְל ֵכי ִמ ְצ ַריִ ם ָלבוֹא ָע ֵלינוַּ (7) :ויָּקוּמוּ ַויָּנוּסוּ ַבנּ ֶ
יהם ַה ַמּ ֲחנֶה ַכּ ֲא ֶשׁר
יהם וְ ֶאת ֲחמ ֵֹר ֶ
סוּס ֶ
יהם וְ ֶאת ֵ
אָה ֵל ֶ
ֶאת ֳ
ַפ ָשׁםַ (8) :ו ָיּבֹאוּ ַה ְמצ ָֹר ִעים ָה ֵא ֶלּה ַעד ְק ֵצה
ִהיא | ַו ָיּנֻסוּ ֶאל נ ְ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ וַיִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם
ַה ַמּ ֲחנֶה ַו ָיּבֹאוּ ֶאל א ֶֹהל ֶא ָחד ַויּ ְ
ֵלכוּ ַויּ ְ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל א ֶֹהל אַ ֵחר
ַט ִמנוּ | ַויּ ֻ
ָדים ַויּ ְ
וּבג ִ
ָהב ְ
ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ לֹא ֵכן
ַט ִמנוַּ (9) :ויּ ְ
ֵלכוּ ַויּ ְ
וַיִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם ַויּ ְ
ַא ַנ ְחנוּ ַמ ְח ִשׁים
ַחנוּ ע ִֹשׂים ַהיּוֹם ַהזֶּה יוֹם ְבּשׂ ָֹרה הוּא ו ֲ
ֲאנ ְ
ידה
וּמ ָצאָנוּ ָעווֹן | וְ ַע ָתּה ְלכוּ וְ ָנבֹאָה וְ נ ִַגּ ָ
וְ ִח ִכּינוּ ַעד אוֹר ַהבּ ֶֹקר ְ
ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְךַ (10) :ו ָיּבֹאוּ וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל שׁ ֵֹער ָה ִעיר ַויּ ִַגּידוּ ָל ֶהם
אָדם |
ֵלאמֹר ָבּאנוּ ֶאל ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם וְ ִהנֵּה ֵאין ָשׁם ִאישׁ וְ קוֹל ָ

ִכּי ִאם ַהסּוּס אָסוּר וְ ַה ֲחמוֹר אָסוּר וְ א ָֹה ִלים ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה:
ָקם
ימהַ (12) :ויּ ָ
ֲרים | ַויּ ִַגּידוּ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ְפּנִ ָ
) (11וַיִּ ְק ָרא ַהשֹּׁע ִ
אַגּ ָ
ֲב ָדיו ִ
ֹאמר ֶאל ע ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַליְ ָלה ַויּ ֶ
ידה נָּא ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
ֵצאוּ ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ְל ֵה ָח ֵבה
ַחנוּ ַויּ ְ
ָלנוּ ֲא ָרם | ָי ְדעוּ ִכּי ְר ֵע ִבים ֲאנ ְ
ֵצאוּ ִמן ָה ִעיר וְ נִ ְת ְפּ ֵשׂם ַחיִּ ים
בהשׂדה ] ַב ָשּׂ ֶדה קרי[ ֵלאמֹר ִכּי י ְ
ֹאמר וְ יִ ְקחוּ נָא
ֲב ָדיו ַויּ ֶ
ַען ֶא ָחד ֵמע ָ
וְ ֶאל ָה ִעיר ָנבֹאַ (13) :ויּ ַ
אָרים ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ֲארוּ ָבהּ ִהנָּם ְכּ ָכל
סּוּסים ַהנִּ ְשׁ ִ
ֲח ִמ ָשּׁה ִמן ַה ִ
ההמון ] ֲהמוֹן קרי[ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ֲארוּ ָבהּ ִהנָּם ְכּ ָכל ֲהמוֹן
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָתּמּוּ | וְ נִ ְשׁ ְל ָחה וְ נִ ְר ֶאה (14) :וַיִּ ְקחוּ ְשׁנֵי ֶר ֶכב
וּראוּ:
אַח ֵרי ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם ֵלאמֹר ְלכוּ ְ
סוּסים | וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ֲ
ִ
ָדים
ַר ֵדּן וְ ִהנֵּה ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך ְמ ֵלאָה ְבג ִ
)ַ (15ויּ ְ
יהם ַעד ַהיּ ְ
אַח ֵר ֶ
ֵלכוּ ֲ
ָשׁבוּ
וְ ֵכ ִלים ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִליכוּ ֲא ָרם בהחפזם ] ְבּ ָח ְפזָם קרי[ | ַויּ ֻ
ֵצא ָה ָעם ַו ָיּבֹזּוּ ֵאת ַמ ֲחנֵה
אָכים ַויּ ִַגּדוּ ַל ֶמּ ֶל ְךַ (16) :ויּ ֵ
ַה ַמּ ְל ִ
ֲא ָרם | וַיְ ִהי ְסאָה ס ֶֹלת ְבּ ֶשׁ ֶקל וְ ָס ַ
אתיִ ם ְשׂע ִֹרים ְבּ ֶשׁ ֶקל ִכּ ְד ַבר
יְ הוָה (17) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ִה ְפ ִקיד ֶאת ַה ָשּׁ ִלישׁ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ָען ַעל יָדוֹ ַעל
ַה ַשּׁ ַער וַיִּ ְר ְמ ֻסהוּ ָה ָעם ַבּ ַשּׁ ַער ַו ָיּמֹת | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאישׁ
ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ֶר ֶדת ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ָליו (18) :וַיְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר ִאישׁ
וּסאָה
אתיִ ם ְשׂע ִֹרים ְבּ ֶשׁ ֶקל ְ
ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר | ָס ַ
ַען ַה ָשּׁ ִלישׁ
ס ֶֹלת ְבּ ֶשׁ ֶקל יִ ְהיֶה ָכּ ֵעת ָמ ָחר ְבּ ַשׁ ַער שׁ ְֹמרוֹןַ (19) :ויּ ַ
ֹאמר וְ ִהנֵּה יְ הוָה ע ֶֹשׂה ֲארֻבּוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ֶאת ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ַ
וּמ ָשּׁם לֹא
ֶיך ִ
ֹאמר ִהנְּ ָך ר ֶֹאה ְבּ ֵעינ ָ
ֲהיִ ְהיֶה ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה | ַויּ ֶ
ת ֵ
ֹאכל (20) :וַיְ ִהי לוֹ ֵכּן | וַיִּ ְר ְמסוּ אֹתוֹ ָה ָעם ַבּ ַשּׁ ַער ַו ָיּמֹת:
2 Kings Chapter 8
קוּמי
ישׁע ִדּ ֶבּר ֶאל ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ֶה ֱחיָה ֶאת ְבּנָהּ ֵלאמֹר ִ
ֶא ִל ָ
)  (1ו ֱ
גוּרי | ִכּי ָק ָרא יְ הוָה
גוּרי ַבּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִ
ית ְך וְ ִ
וּב ֵ
אַתּ קרי[ ֵ
וּל ִכי אתי ] ְ
ְ
ַתּ ַעשׂ
ַתּ ָקם ָה ִא ָשּׁה ו ַ
אָרץ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים (2) :ו ָ
ָל ָר ָעב וְ גַם ָבּא ֶאל ָה ֶ
ַתּ ָגר ְבּ ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
יתהּ ו ָ
וּב ָ
ַתּ ֶל ְך ִהיא ֵ
ִכּ ְד ַבר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ו ֵ
ַתּ ָשׁב ָה ִא ָשּׁה ֵמ ֶא ֶרץ
ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים (3) :וַיְ ִהי ִמ ְק ֵצה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ו ָ
יתהּ וְ ֶאל ָשׂ ָדהּ(4) :
ַתּ ֵצא ִל ְצעֹק ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ֵבּ ָ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ו ֵ
ַער ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר | ַס ְפּ ָרה נָּא
ֵח ִזי נ ַ
וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ַד ֵבּר ֶאל גּ ֲ
ישׁע (5) :וַיְ ִהי הוּא ְמ ַס ֵפּר
ִלי ֵאת ָכּל ַה ְגּדֹלוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֱא ִל ָ
ַל ֶמּ ֶל ְך ֵאת ֲא ֶשׁר ֶה ֱחיָה ֶאת ַה ֵמּת וְ ִהנֵּה ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ֶה ֱחיָה ֶאת

ֵח ִזי ֲאדֹנִ י
ֹאמר גּ ֲ
יתהּ וְ ַעל ָשׂ ָדהּ | ַויּ ֶ
ְבּנָהּ צ ֶֹע ֶקת ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ֵבּ ָ
ישׁע (6) :וַיִּ ְשׁאַל
ַה ֶמּ ֶל ְך זֹאת ָה ִא ָשּׁה וְ זֶה ְבּנָהּ ֲא ֶשׁר ֶה ֱחיָה ֱא ִל ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ִא ָשּׁה ו ְ
ַתּ ַס ֶפּר לוֹ | וַיִּ ֶתּן ָלהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ָס ִריס ֶא ָחד ֵלאמֹר
ָה ֵשׁיב ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלהּ וְ ֵאת ָכּל ְתּבוּאֹת ַה ָשּׂ ֶדה ִמיּוֹם ָע ְז ָבה
אָרץ וְ ַעד ָע ָתּה:
ֶאת ָה ֶ
ישׁע ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֶ
וּבן ֲה ַדד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ח ֶֹלה | ַויֻּגַּד לוֹ
)ַ (7ו ָיּבֹא ֱא ִל ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
ֵלאמֹר ָבּא ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַעד ֵהנָּהַ (8) :ויּ ֶ
ָד ָך ִמנְ ָחה וְ ֵל ְך ִל ְק ַראת ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ
ָהאל ַקח ְבּי ְ
ֲחז ֵ
ָאל
ֵל ְך ֲחז ֵ
ֶאת יְ הוָה ֵמאוֹתוֹ ֵלאמֹר ַה ֶא ְחיֶה ֵמ ֳח ִלי זֶהַ (9) :ויּ ֶ
ִל ְק ָראתוֹ וַיִּ ַקּח ִמנְ ָחה ְביָדוֹ וְ ָכל טוּב ַדּ ֶמּ ֶשׂק ַמ ָשּׂא אַ ְר ָבּ ִעים
ֹאמר ִבּנְ ָך ֶבן ֲה ַדד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם
ָמל | ַו ָיּבֹא ַו ַיּ ֲעמֹד ְל ָפנָיו ַויּ ֶ
גָּ
ֹאמר ֵא ָליו
יך ֵלאמֹר ַה ֶא ְחיֶה ֵמ ֳח ִלי זֶהַ (10) :ויּ ֶ
ְשׁ ָל ַחנִ י ֵא ֶל ָ
ישׁע ֵל ְך ֱא ָמר לא ]לוֹ קרי[ ָחיֹה ִת ְחיֶה | וְ ִה ְראַנִ י יְ הוָה ִכּי
ֱא ִל ָ
ֲמד ֶאת ָפּנָיו ַויּ ֶ
ֵב ְךּ ִאישׁ
ָשׂם ַעד בֹּשׁ | ַויּ ְ
מוֹת יָמוּתַ (11) :ו ַיּע ֵ
ֹאמר ִכּי
דּוּע ֲאדֹנִ י ב ֶֹכה | ַויּ ֶ
ָאל ַמ ַ
ֹאמר ֲחז ֵ
ָה ֱאל ִֹהיםַ (12) :ויּ ֶ
יהם ְתּ ַשׁ ַלּח
ֲשׂה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָר ָעה ִמ ְב ְצ ֵר ֶ
ָד ְע ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
יַ
יהם ַבּ ֶח ֶרב ַתּ ֲהרֹג וְ ע ְֹל ֵל ֶ
יהם
יהם ְתּ ַר ֵטּשׁ וְ ָהר ֵֹת ֶ
וּב ֻח ֵר ֶ
ָבּ ֵאשׁ ַ
ֲשׂה
ָהאל ִכּי ָמה ַע ְב ְדּ ָך ַה ֶכּ ֶלב ִכּי ַיע ֶ
ֹאמר ֲחז ֵ
ְתּ ַב ֵקּ ַעַ (13) :ויּ ֶ
ישׁע ִה ְראַנִ י יְ הוָה א ְֹת ָך ֶמ ֶל ְך ַעל
ַה ָדּ ָבר ַהגָּדוֹל ַהזֶּה | ַויּ ֶ
ֹאמר ֱא ִל ָ
ֹאמר לוֹ ָמה
ישׁע ַו ָיּבֹא ֶאל ֲאדֹנָיו ַויּ ֶ
ֵל ְך ֵמ ֵאת ֱא ִל ָ
ֲא ָרםַ (14) :ויּ ֶ
אָמר ִלי ָחיֹה ִת ְחיֶה (15) :וַיְ ִהי
ֹאמר ַ
ישׁע | ַויּ ֶ
אָמר ְל ָך ֱא ִל ָ
ַ
ִמ ָמּ ֳח ָרת וַיִּ ַקּח ַה ַמּ ְכ ֵבּר וַיִּ ְטבֹּל ַבּ ַמּיִ ם וַיִּ ְפרֹשׂ ַעל ָפּנָיו ַו ָיּמֹת |
ָהאל ַתּ ְח ָתּיו:
וַיִּ ְמל ְֹך ֲחז ֵ
הוֹשׁ ָפט
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ י ָ
יוֹרם ֶבּן ְ
וּב ְשׁנַת ָח ֵמשׁ ְל ָ
)ִ (16
הוּדהֶ (17) :בּן
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
הוֹרם ֶבּן יְ ָ
הוּדה | ָמ ַל ְך יְ ָ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּשׁמֹנֶה שׁנה ] ָשׁנִ ים קרי[
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה ָהיָה ְב ָמ ְלכוֹ | ְ
ְשׁל ִֹשׁים ְ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
ירוּשׁ ָלִםַ (18) :ויּ ֶ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אַחאָב ִכּי ַבּת ְ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעי ֵני
אַחאָב ָהיְ ָתה לּוֹ ְל ִא ָשּׁה | ַויּ ַ
ֵבּית ְ
הוּדה ְל ַמ ַען ָדּוִ ד
אָבה יְ הוָה ְל ַה ְשׁ ִחית ֶאת יְ ָ
יְ הוָה (19) :וְ לֹא ָ
ָמים(20) :
אָמר לוֹ ָל ֵתת לוֹ נִ יר ְל ָבנָיו ָכּל ַהיּ ִ
ַע ְבדּוֹ | ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ָמיו ָפּ ַשׁע ֱאדוֹם ִמ ַתּ ַחת יַד יְ ָ
יהם ֶמ ֶל ְך:
ֲל ֶ
ַמ ִלכוּ ע ֵ
הוּדה | ַויּ ְ
ְבּי ָ
ירה וְ ָכל ָה ֶר ֶכב ִעמּוֹ | וַיְ ִהי הוּא ָקם ַליְ ָלה
יוֹרם ָצ ִע ָ
)ַ (21ו ַיּ ֲעבֹר ָ
ַכּה ֶאת ֱאדוֹם ַהסּ ֵֹביב ֵא ָליו וְ ֵאת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ַו ָיּנָס ָה ָעם
ַויּ ֶ
הוּדה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה |
ְלא ָֹה ָליו (22) :וַיִּ ְפ ַשׁע ֱאדוֹם ִמ ַתּ ַחת יַד יְ ָ

יוֹרם וְ ָכל ֲא ֶשׁר
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ָ
אָז ִתּ ְפ ַשׁע ִל ְבנָה ָבּ ֵעת ַה ִהיא (23) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ָע ָשׂה | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
יְ ָ
יוֹרם ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר
הוּדה (24) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
ָדּוִ ד | וַיִּ ְמל ְֹך ֲא ַח ְזיָהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יוֹרם ֶבּן ְ
)ִ (25בּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ָ
הוֹרם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָמ ַל ְך ֲא ַח ְזיָהוּ ֶבן יְ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם
הוּדהֶ (26) :בּן ֶע ְשׂ ִרים ְ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ
אַחת ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָשׁנָה ֲא ַח ְזיָהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְ ָשׁנָה ַ
אַחאָב
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ֵבּית ְ
ֲת ְליָהוּ ַבּת ָע ְמ ִרי ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (27) :ויּ ֶ
עַ
אַחאָב
אַחאָב | ִכּי ֲח ַתן ֵבּית ְ
ַויּ ַ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְכּ ֵבית ְ
אַחאָב ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִעם ֲחזָה ֵאל
יוֹרם ֶבּן ְ
ֵל ְך ֶאת ָ
הוּאַ (28) :ויּ ֶ
ָשׁב
יוֹרםַ (29) :ויּ ָ
ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ְבּ ָרמֹת ִגּ ְל ָעד | ַויַּכּוּ ֲא ַר ִמּים ֶאת ָ
יוֹרם ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ִה ְת ַר ֵפּא ְביִ ְז ְר ֶעאל ִמן ַה ַמּ ִכּים ֲא ֶשׁר ַיכֻּהוּ
ָ
ַא ַח ְזיָהוּ ֶבן
ָהאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם | ו ֲ
ֲא ַר ִמּים ָבּ ָר ָמה ְבּ ִה ָלּ ֲחמוֹ ֶאת ֲחז ֵ
יוֹרם ֶבּן ְ
ָרד ִל ְראוֹת ֶאת ָ
אַחאָב ְבּיִ ְז ְר ֶעאל
הוּדה י ַ
הוֹרם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ ָ
ִכּי ח ֶֹלה הוּא:
2 Kings Chapter 9
ֹאמר לוֹ
יאים | ַויּ ֶ
אַחד ִמ ְבּנֵי ַהנְּ ִב ִ
ָביא ָק ָרא ְל ַ
ישׁע ַהנּ ִ
ֶא ִל ָ
)  (1ו ֱ
ֶיך וְ ַקח ַפּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּה ְבּי ֶ
ָד ָך וְ ֵל ְך ָרמֹת ִגּ ְל ָעד(2) :
ֲחגֹר ָמ ְתנ ָ
את
וּב ָ
הוֹשׁ ָפט ֶבּן נִ ְמ ִשׁי ָ
וּר ֵאה ָשׁם יֵהוּא ֶבן יְ ָ
את ָשׁ ָמּה | ְ
וּב ָ
ָ
יאת אֹתוֹ ֶח ֶדר ְבּ ָח ֶדר (3) :וְ ָל ַק ְח ָתּ
תּוֹך ֶא ָחיו וְ ֵה ֵב ָ
ַה ֵקמֹתוֹ ִמ ְ
וֲ
יך
אָמר יְ הוָה ְמ ַשׁ ְח ִתּ ָ
ָצ ְק ָתּ ַעל רֹאשׁוֹ וְ ַ
ַפ ְך ַה ֶשּׁ ֶמן וְ י ַ
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ַס ָתּה וְ לֹא ְת ַח ֶכּה(4) :
וּפ ַת ְח ָתּ ַה ֶדּ ֶלת וְ נ ְ
ְל ֶמ ֶל ְך ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָ
ָביא ָרמֹת ִגּ ְל ָעדַ (5) :ו ָיּבֹא וְ ִהנֵּה ָשׂ ֵרי
ַער ַהנּ ִ
ַער ַהנּ ַ
ֵל ְך ַהנּ ַ
ַויּ ֶ
ֹאמר יֵהוּא ֶאל ִמי
יך ַה ָשּׂר | ַויּ ֶ
ֹאמר ָדּ ָבר ִלי ֵא ֶל ָ
ַה ַחיִ ל י ְֹשׁ ִבים ַויּ ֶ
ָקם ַו ָיּבֹא ַה ַבּיְ ָתה וַיִּ צֹק
יך ַה ָשּׂרַ (6) :ויּ ָ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֻלּנוּ ַויּ ֶ
ִמכּ ָ
ֹאמר לוֹ כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה ֱאלֹ ֵהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ֶשּׁ ֶמן ֶאל רֹאשׁוֹ | ַויּ ֶ
יתה ֶאת
יך ְל ֶמ ֶל ְך ֶאל ַעם יְ הוָה ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל (7) :וְ ִה ִכּ ָ
ְמ ַשׁ ְח ִתּ ָ
וּד ֵמי ָכּל
יאים ְ
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִ
ֶיך | וְ נִ ַקּ ְמ ִתּי ְדּ ֵמי ע ָ
אַחאָב ֲאדֹנ ָ
ֵבּית ְ
ַע ְב ֵדי יְ הוָה ִמיַּד ִאיז ֶ
אַחאָב | וְ ִה ְכ ַר ִתּי
אָבד ָכּל ֵבּית ְ
ָבל (8) :וְ ַ
ָת ִתּי ֶאת
אַחאָב ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר וְ ָעצוּר וְ ָעזוּב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (9) :וְ נ ַ
ְל ְ
וּכ ֵבית ַבּ ְע ָשׁא ֶבן ֲא ִחיָּה:
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט | ְ
אַחאָב ְכּ ֵבית י ָ
ֵבּית ְ
ֹאכלוּ ַה ְכּ ָל ִבים ְבּ ֵח ֶלק יִ ְז ְר ֶעאל וְ ֵאין ק ֵֹבר |
ֶבל י ְ
) (10וְ ֶאת ִאיז ֶ

ֹאמר
ָצא ֶאל ַע ְב ֵדי ֲאדֹנָיו ַויּ ֶ
וַיִּ ְפ ַתּח ַה ֶדּ ֶלת ַו ָיּנֹס (11) :וְ יֵהוּא י ָ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יך | ַויּ ֶ
דּוּע ָבּא ַה ְמ ֻשׁגָּע ַהזֶּה ֵא ֶל ָ
לוֹ ֲה ָשׁלוֹם ַמ ַ
ֶ
ֹאמרוּ ֶשׁ ֶקר ַה ֶגּד
אַתּם יְ ַד ְע ֶתּם ֶאת ָה ִאישׁ וְ ֶאת ִשׂיחוַֹ (12) :ויּ ְ
אָמר
אָמר ֵא ַלי ֵלאמֹר כֹּה ַ
ֹאמר ָכּזֹאת וְ ָכזֹאת ַ
נָא ָלנוּ | ַויּ ֶ
יך ְל ֶמ ֶל ְך ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל (13) :וַיְ ַמ ֲהרוּ וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ
יְ הוָה ְמ ַשׁ ְח ִתּ ָ
שּׁוֹפר
ֶרם ַה ַמּעֲלוֹת | וַיִּ ְת ְקעוּ ַבּ ָ
ָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו ֶאל גּ ֶ
ִבּ ְגדוֹ ַויּ ִ
הוֹשׁ ָפט ֶבּן נִ ְמ ִשׁי
ֹאמרוּ ָמ ַל ְך יֵהוּא (14) :וַיִּ ְת ַק ֵשּׁר יֵהוּא ֶבּן יְ ָ
ַויּ ְ
יוֹרם ָהיָה שׁ ֵֹמר ְבּ ָרמֹת ִגּ ְל ָעד הוּא וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
יוֹרם | וְ ָ
ֶאל ָ
הוֹרם ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ִה ְת ַר ֵפּא
ָשׁב יְ ָ
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרםַ (15) :ויּ ָ
ִמ ְפּנֵי ֲחז ֵ
ָאל
ִביְ ְז ְר ֶעאל ִמן ַה ַמּ ִכּים ֲא ֶשׁר ַיכֻּהוּ ֲא ַר ִמּים ְבּ ִה ָלּ ֲחמוֹ ֶאת ֲחז ֵ
ֵצא ָפ ִליט ִמן
ַפ ְשׁ ֶכם אַל י ֵ
ֹאמר יֵהוּא ִאם יֵשׁ נ ְ
ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם | ַויּ ֶ
ָה ִעיר ָל ֶל ֶכת לגיד ] ְל ַה ִגּיד קרי[ ְבּיִ ְז ְר ֶעאל (16) :וַיִּ ְר ַכּב יֵהוּא
ָרד
הוּדה י ַ
ַא ַח ְזיָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יוֹרם שׁ ֵֹכב ָשׁ ָמּה | ו ֲ
אלה ִכּי ָ
ֵל ְך יִ ְז ְר ֶע ָ
ַויּ ֶ
יוֹרם (17) :וְ ַהצּ ֶֹפה ע ֵֹמד ַעל ַה ִמּ ְג ָדּל ְבּיִ ְז ְר ֶעאל
ִל ְראוֹת ֶאת ָ
ֹאמר
ֹאמר ִשׁ ְפ ַעת ֲאנִ י ר ֶֹאה | ַויּ ֶ
ַרא ֶאת ִשׁ ְפ ַעת יֵהוּא ְבּבֹאוֹ ַויּ ֶ
ַויּ ְ
ֵל ְך
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹםַ (18) :ויּ ֶ
אתם וְ י ַ
וּשׁ ַלח ִל ְק ָר ָ
הוֹרם ַקח ַר ָכּב ְ
יְ ָ
ֹאמר כֹּה ַ
ר ֵֹכב ַהסּוּס ִל ְק ָראתוֹ ַויּ ֶ
ֹאמר
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲה ָשׁלוֹם ַויּ ֶ
אַח ָרי | ַו ַיּגֵּד ַהצּ ֶֹפה ֵלאמֹר ָבּא
וּל ָשׁלוֹם סֹב ֶאל ֲ
יֵהוּא ַמה ְלּ ָך ְ
אָך ַעד ֵהם וְ לֹא ָשׁב (19) :וַיִּ ְשׁ ַלח ר ֵֹכב סוּס ֵשׁנִ י ַו ָיּבֹא
ַה ַמּ ְל ְ
ֹאמר כֹּה ַ
ֲא ֵל ֶהם ַויּ ֶ
ֹאמר יֵהוּא ַמה ְלּ ָך
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁלוֹם | ַויּ ֶ
אַח ָריַ (20) :ו ַיגֵּד ַהצּ ֶֹפה ֵלאמֹר ָבּא ַעד
וּל ָשׁלוֹם סֹב ֶאל ֲ
ְ
יהם וְ לֹא ָשׁב | וְ ַה ִמּנְ ָהג ְכּ ִמנְ ַהג יֵהוּא ֶבן נִ ְמ ִשׁי ִכּי ְב ִשׁגָּעוֹן
ֲא ֵל ֶ
הוֹרם
ֵצא יְ ָ
ֶאסֹר ִר ְכבּוֹ | ַויּ ֵ
ֹאמר יְ ָ
יִ נְ ָהגַ (21) :ויּ ֶ
הוֹרם ֱאסֹר ַויּ ְ
ֵצאוּ ִל ְק ַראת
הוּדה ִאישׁ ְבּ ִר ְכבּוֹ ַויּ ְ
ַא ַח ְזיָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
אלי (22) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת
יֵהוּא וַיִּ ְמ ָצ ֻאהוּ ְבּ ֶח ְל ַקת נָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
ֹאמר ָמה ַה ָשּׁלוֹם
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹם יֵהוּא | ַויּ ֶ
יְ ָ
הוֹרם ֶאת יֵהוּא ַויּ ֶ
הוֹרם
ַהפ ְֹך יְ ָ
יה ָה ַר ִבּיםַ (23) :ויּ ֲ
וּכ ָשׁ ֶפ ָ
ֶבל ִא ְמּ ָך ְ
ַעד ְזנוּנֵי ִאיז ֶ
ֹאמר ֶאל ֲא ַח ְזיָהוּ ִמ ְר ָמה ֲא ַח ְזיָה (24) :וְ יֵהוּא
ָדיו ַו ָיּנֹס | ַויּ ֶ
יָ
הוֹרם ֵבּין ְזר ָֹעיו ַויּ ֵ
ַך ֶאת יְ ָ
ֵצא ַה ֵח ִצי ִמ ִלּבּוֹ |
ִמ ֵלּא יָדוֹ ַב ֶקּ ֶשׁת ַויּ ְ
ֹאמר ֶאל ִבּ ְד ַקר שׁלשׁה ] ָשׁ ִלשׁוֹ קרי[ ָשׂא
וַיִּ ְכ ַרע ְבּ ִר ְכבּוַֹ (25) :ויּ ֶ
ָאַתּה
אלי | ִכּי ְזכֹר ֲאנִ י ו ָ
ַה ְשׁ ִל ֵכהוּ ְבּ ֶח ְל ַקת ְשׂ ֵדה נָבוֹת ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
ָשׂא ָע ָליו ֶאת
אָביו וַיהוָה נ ָ
אַחאָב ִ
אַח ֵרי ְ
ֵאת ר ְֹכ ִבים ְצ ָמ ִדים ֲ
ַה ַמּ ָשּׂא ַהזֶּהִ (26) :אם לֹא ֶאת ְדּ ֵמי נָבוֹת וְ ֶאת ְדּ ֵמי ָבנָיו
ָר ִא ִ
יתי ֶא ֶמשׁ נְ ֻאם יְ הוָה וְ ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ְל ָך ַבּ ֶח ְל ָקה ַהזֹּאת נְ ֻאם

ַא ַח ְזיָה
יְ הוָה | וְ ַע ָתּה ָשׂא ַה ְשׁ ִל ֵכהוּ ַבּ ֶח ְל ָקה ִכּ ְד ַבר יְ הוָה (27) :ו ֲ
אַח ָריו יֵהוּא
הוּדה ָראָה ַו ָיּנָס ֶדּ ֶר ְך ֵבּית ַהגָּן | וַיִּ ְרדֹּף ֲ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֲלה גוּר ֲא ֶשׁר ֶאת
ַויּ ֶ
ֹאמר גַּם אֹתוֹ ַהכֻּהוּ ֶאל ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ְבּ ַמע ֵ
ֲב ָדיו
ַר ִכּבוּ אֹתוֹ ע ָ
ָמת ָשׁםַ (28) :ויּ ְ
יִ ְב ְל ָעם ַו ָיּנָס ְמ ִגדּוֹ ַויּ ָ
ֻרתוֹ ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד:
רוּשׁ ָל ְָמה | וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִב ְקב ָ
יְ ָ
יוֹרם ֶבּן ְ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ָ
וּב ְשׁנַת ַ
אַחאָב | ָמ ַל ְך ֲא ַח ְזיָה
)ִ (29
ַתּ ֶשׂם
ֶבל ָשׁ ְמ ָעה ו ָ
אלה | וְ ִאיז ֶ
הוּדהַ (30) :ויָּבוֹא יֵהוּא יִ ְז ְר ֶע ָ
ַעל יְ ָ
ַתּ ְשׁ ֵקף ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן(31) :
ֹאשׁהּ ו ַ
יטב ֶאת ר ָ
ַתּ ֶ
ֶיה ו ֵ
פּוּך ֵעינ ָ
ַבּ ְ
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹם ִז ְמ ִרי ה ֵֹרג ֲאדֹנָיו(32) :
וְ יֵהוּא ָבּא ַב ָשּׁ ַער | ַותּ ֶ
ַשׁ ִקיפוּ ֵא ָליו ְשׁנַיִ ם
ֹאמר ִמי ִא ִתּי ִמי | ַויּ ְ
וַיִּ ָשּׂא ָפנָיו ֶאל ַה ַחלּוֹן ַויּ ֶ
טוּה קרי[
ֹאמר שׁמטהו ] ִשׁ ְמ ָ
יסיםַ (33) :ויּ ֶ
ְשׁל ָֹשׁה ָס ִר ִ
טוּה | וַיִּ ז ִמ ָדּ ָמהּ ֶאל ַה ִקּיר וְ ֶאל ַה ִ
וַיִּ ְשׁ ְמ ָ
סּוּסים וַיִּ ְר ְמ ֶסנָּה(34) :
רוּרה ַהזֹּאת
ֹאמר ִפּ ְקדוּ נָא ֶאת ָה ֲא ָ
ֵשׁ ְתּ | ַויּ ֶ
ֹאכל ַויּ ְ
ַו ָיּבֹא ַויּ ַ
ֵלכוּ ְל ָק ְב ָרהּ | וְ לֹא ָמ ְצאוּ ָבהּ
רוּה ִכּי ַבת ֶמ ֶל ְך ִהיאַ (35) :ויּ ְ
וְ ִק ְב ָ
ֻלגּ ֶֹלת וְ ָה ַר ְג ַליִ ם וְ ַכפּוֹת ַהיּ ָ
ָשׁבוּ ַויּ ִַגּידוּ לוֹ
ָדיִ םַ (36) :ויּ ֻ
ִכּי ִאם ַהגּ ְ
ֹאמר ְדּ ַבר יְ הוָה הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד ַע ְבדּוֹ ֵא ִליָּהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּי
ַויּ ֶ
ָבל(37) :
ֹאכלוּ ַה ְכּ ָל ִבים ֶאת ְבּ ַשׂר ִאיז ֶ
ֵלאמֹר | ְבּ ֵח ֶלק יִ ְז ְר ֶעאל י ְ
ֶבל ְכּד ֶֹמן ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ֵח ֶלק
והית ]וְ ָהיְ ָתה קרי[ נִ ְב ַלת ִאיז ֶ
ָבל:
ֹאמרוּ זֹאת ִאיז ֶ
יִ ְז ְר ֶעאל | ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
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אַחאָב ִשׁ ְב ִעים ָבּנִ ים ְבּשׁ ְֹמרוֹן | וַיִּ ְכתֹּב יֵהוּא ְס ָפ ִרים
וּל ְ
) ְ (1
אַחאָב
וַיִּ ְשׁ ַלח שׁ ְֹמרוֹן ֶאל ָשׂ ֵרי יִ ְז ְר ֶעאל ַה ְזּ ֵקנִ ים וְ ֶאל ָהא ְֹמנִ ים ְ
יכם וְ ִא ְתּ ֶכם ְבּנֵי
ֵלאמֹר (2) :וְ ַע ָתּה ְכּבֹא ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ֲא ֵל ֶ
ָשׁק(3) :
סּוּסים וְ ִעיר ִמ ְב ָצר וְ ַהנּ ֶ
ֵיכם | וְ ִא ְתּ ֶכם ָה ֶר ֶכב וְ ַה ִ
ֲאדֹנ ֶ
אָביו |
ֵיכם וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ַעל ִכּ ֵסּא ִ
ָשׁר ִמ ְבּנֵי ֲאדֹנ ֶ
יתם ַהטּוֹב וְ ַהיּ ָ
וּר ִא ֶ
ְ
ֹאמרוּ ִהנֵּה
ֵיכם (4) :וַיִּ ְראוּ ְמאֹד ְמאֹד ַויּ ְ
וְ ִה ָלּ ֲחמוּ ַעל ֵבּית ֲאדֹנ ֶ
יך ַנ ֲעמֹד ֲאנ ְ
ְשׁנֵי ַה ְמּ ָל ִכים לֹא ָע ְמדוּ ְל ָפנָיו | וְ ֵא ְ
ָחנוּ (5) :וַיִּ ְשׁ ַלח
ַא ֶשׁר ַעל ָה ִעיר וְ ַה ְזּ ֵקנִ ים וְ ָהא ְֹמנִ ים ֶאל יֵהוּא
ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת ו ֲ
ֲשׂה | לֹא
ֹאמר ֵא ֵלינוּ ַנע ֶ
ַחנוּ וְ כֹל ֲא ֶשׁר תּ ַ
יך ֲאנ ְ
ֲב ֶד ָ
ֵלאמֹר ע ָ
ֶיך ע ֵ
יך ִאישׁ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ַמ ִל ְ
נְ
יהם ֵס ֶפר ֵשׁנִ ית
ֲשׂה (6) :וַיִּ ְכתֹּב ֲא ֵל ֶ
אשׁי
אַתּם שׁ ְֹמ ִעים ְקחוּ ֶאת ָר ֵ
וּלק ִֹלי ֶ
אַתּם ְ
ֵלאמֹר ִאם ִלי ֶ
וּבנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
אלה | ְ
ֵיכם וּבֹאוּ ֵא ַלי ָכּ ֵעת ָמ ָחר יִ ְז ְר ֶע ָ
אַנְ ֵשׁי ְבנֵי ֲאדֹנ ֶ

אוֹתם (7) :וַיְ ִהי ְכּבֹא
ַדּ ִלים ָ
ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ֶאת ְגּד ֵֹלי ָה ִעיר ְמג ְ
יהם וַיִּ ְקחוּ ֶאת ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ |
ַה ֵסּ ֶפר ֲא ֵל ֶ
יהם ַבּ ִ
אשׁ ֶ
ָשׂימוּ ֶאת ָר ֵ
אלה(8) :
דּוּדים וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ֵא ָליו יִ ְז ְר ֶע ָ
ַויּ ִ
ֹאמר
אשׁי ְבנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
אָך ַו ַיּגֶּד לוֹ ֵלאמֹר ֵה ִביאוּ ָר ֵ
ַו ָיּבֹא ַה ַמּ ְל ְ
ֻרים ֶפּ ַתח ַה ַשּׁ ַער ַעד ַהבּ ֶֹקר (9) :וַיְ ִהי
ִשׂימוּ א ָֹתם ְשׁנֵי ִצבּ ִ
ֹאמר ֶאל ָכּל ָה ָעם ַצ ִדּ ִקים ֶ
אַתּם | ִהנֵּה
ֵצא ַו ַיּ ֲעמֹד ַויּ ֶ
ַבבּ ֶֹקר ַויּ ֵ
וּמי ִה ָכּה ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה(10) :
ָא ְה ְרגֵהוּ ִ
ֲאנִ י ָק ַשׁ ְר ִתּי ַעל ֲאדֹנִ י ו ֶ
אַר ָצה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ ה ָוה ַעל
ְדּעוּ ֵאפוֹא ִכּי לֹא יִ פֹּל ִמ ְדּ ַבר יְ הוָה ְ
אַחאָב | וַיהוָה ָע ָשׂה ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד ַע ְבדּוֹ ֵא ִליָּהוּ:
ֵבּית ְ
אַחאָב ְבּיִ ְז ְר ֶעאל וְ ָכל
אָרים ְל ֵבית ְ
ַך יֵהוּא ֵאת ָכּל ַהנִּ ְשׁ ִ
)ַ (11ויּ ְ
ֻדּ ָעיו וְ כ ֲ
וּמי ָ
ְגּד ָֹליו ְ
ָקם
ֹהנָיו | ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִרידַ (12) :ויּ ָ
ֵל ְך שׁ ְֹמרוֹן | הוּא ֵבּית ֵע ֶקד ָהר ִֹעים ַבּ ָדּ ֶר ְך (13) :וְ יֵהוּא
ַו ָיּבֹא ַויּ ֶ
ֹאמרוּ
אַתּם | ַויּ ְ
ֹאמר ִמי ֶ
הוּדה ַויּ ֶ
ָמ ָצא ֶאת ֲא ֵחי ֲא ַח ְזיָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַחנוּ ַונּ ֶ
ֲא ֵחי ֲא ַח ְזיָהוּ ֲאנ ְ
ירה:
וּבנֵי ַה ְגּ ִב ָ
ֵרד ִל ְשׁלוֹם ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ֹאמר ִתּ ְפשׂוּם ַחיִּ ים וַיִּ ְת ְפּשׂוּם ַחיִּ ים | וַיִּ ְשׁ ָחטוּם ֶאל בּוֹר
)ַ (14ויּ ֶ
וּשׁנַיִ ם ִאישׁ וְ לֹא ִה ְשׁ ִאיר ִאישׁ ֵמ ֶהם:
אַר ָבּ ִעים ְ
ֵבּית ֵע ֶקד ְ
ָדב ֶבּן ֵר ָכב ִל ְק ָראתוֹ
ֵל ְך ִמ ָשּׁם וַיִּ ְמ ָצא ֶאת יְ הוֹנ ָ
)ַ (15ויּ ֶ
ָשׁר ַכּ ֲא ֶשׁר ְל ָב ִבי ִעם
ֹאמר ֵא ָליו ֲהיֵשׁ ֶאת ְל ָב ְב ָך י ָ
וַיְ ָב ְר ֵכהוּ ַויּ ֶ
ֲלהוּ
ָד ָך | וַיִּ ֵתּן יָדוֹ ַו ַיּע ֵ
ָדב יֵשׁ ָויֵשׁ ְתּנָה ֶאת י ֶ
ֹאמר יְ הוֹנ ָ
ְל ָב ֶב ָך ַויּ ֶ
אָתי
וּר ֵאה ְבּ ִקנְ ִ
ֹאמר ְל ָכה ִא ִתּי ְ
ֵא ָליו ֶאל ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבהַ (16) :ויּ ֶ
ַך ֶאת ָכּל
ַר ִכּבוּ אֹתוֹ ְבּ ִר ְכבּוַֹ (17) :ו ָיּבֹא שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ְ
ַליהוָה | ַויּ ְ
אָרים ְל ְ
ַהנִּ ְשׁ ִ
אַחאָב ְבּשׁ ְֹמרוֹן ַעד ִה ְשׁ ִמידוֹ | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר
ִדּ ֶבּר ֶאל ֵא ִליָּהוּ:
אַחאָב ָע ַבד ֶאת
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְ
) (18וַיִּ ְקבֹּץ יֵהוּא ֶאת ָכּל ָה ָעם ַויּ ֶ
יאי ַה ַבּ ַעל
ַע ְב ֶדנּוּ ַה ְר ֵבּה (19) :וְ ַע ָתּה ָכל נְ ִב ֵ
ַה ַבּ ַעל ְמ ָעט | יֵהוּא י ַ
ֶבח גָּדוֹל
ֹהנָיו ִק ְראוּ ֵא ַלי ִאישׁ אַל יִ ָפּ ֵקד ִכּי ז ַ
ָכּל ע ְֹב ָדיו וְ ָכל כּ ֲ
ִלי ַל ַבּ ַעל כֹּל ֲא ֶשׁר יִ ָפּ ֵקד לֹא יִ ְחיֶה | וְ יֵהוּא ָע ָשׂה ְב ָע ְק ָבּה ְל ַמ ַען
ֲצ ָרה ַל ַבּ ַעל
ֹאמר יֵהוּא ַק ְדּשׁוּ ע ָ
ַה ֲא ִביד ֶאת ע ְֹב ֵדי ַה ָבּ ַעלַ (20) :ויּ ֶ
וַיִּ ְק ָראוּ (21) :וַיִּ ְשׁ ַלח יֵהוּא ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּבֹאוּ ָכּל ע ְֹב ֵדי ַה ַבּ ַעל
וְ לֹא נִ ְשׁאַר ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא ָבא | ַו ָיּבֹאוּ ֵבּית ַה ַבּ ַעל וַיִּ ָמּ ֵלא ֵבית
הוֹצא ְלבוּשׁ
ֹאמר ַל ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶמּ ְל ָתּ ָחה ֵ
ַה ַבּ ַעל ֶפּה ָל ֶפהַ (22) :ויּ ֶ
ְלכֹל ע ְֹב ֵדי ַה ָבּ ַעל | ַויּ ֵֹצא ָל ֶהם ַה ַמּ ְלבּוּשַׁ (23) :ו ָיּבֹא יֵהוּא
וִ יהוֹנ ָ
ֹאמר ְלע ְֹב ֵדי ַה ַבּ ַעל ַח ְפּשׂוּ וּ ְראוּ
ָדב ֶבּן ֵר ָכב ֵבּית ַה ָבּ ַעל | ַויּ ֶ
ֶפּן יֶשׁ פֹּה ִע ָמּ ֶכם ֵמ ַע ְב ֵדי יְ הוָה ִכּי ִאם ע ְֹב ֵדי ַה ַבּ ַעל ְל ַב ָדּם(24) :

ַו ָיּבֹאוּ ַלעֲשׂוֹת ְז ָב ִחים וְ עֹלוֹת | וְ יֵהוּא ָשׂם לוֹ ַבחוּץ ְשׁמֹנִ ים
ָשׁים ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא
ֹאמר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵלט ִמן ָה ֲאנ ִ
ִאישׁ ַויּ ֶ
ַפשׁוֹ ַתּ ַחת נ ְ
יכם נ ְ
ַעל יְ ֵד ֶ
ַפשׁוֹ (25) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ַלעֲשׂוֹת ָהע ָֹלה
ֵצא
ֹאמר יֵהוּא ָל ָר ִצים וְ ַל ָשּׁ ִל ִשׁים בֹּאוּ ַהכּוּם ִאישׁ אַל י ֵ
ַויּ ֶ
ֵלכוּ ַעד ִעיר ֵבּית
ַשׁ ִלכוּ ָה ָר ִצים וְ ַה ָשּׁ ִל ִשׁים ַויּ ְ
ַויַּכּוּם ְל ִפי ָח ֶרב | ַויּ ְ
ַה ָבּ ַעלַ (26) :ויּ ִֹצאוּ ֶאת ַמ ְצּבוֹת ֵבּית ַה ַבּ ַעל וַיִּ ְשׂ ְר ָ
פוּה(27) :
וַיִּ ְתּצוּ ֵאת ַמ ְצּ ַבת ַה ָבּ ַעל | וַיִּ ְתּצוּ ֶאת ֵבּית ַה ַבּ ַעל וַיְ ִשׂ ֻמהוּ
ַשׁ ֵמד יֵהוּא ֶאת
מוֹצאוֹת קרי[ ַעד ַהיּוֹםַ (28) :ויּ ְ
למחראות ] ְל ָ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא
ַה ַבּ ַעל ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלַ (29) :רק ֲח ָט ֵאי י ָ
ָהב ֲא ֶשׁר ֵבּית
יהם | ֶע ְג ֵלי ַהזּ ָ
אַח ֵר ֶ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָסר יֵהוּא ֵמ ֲ
ַען ֲא ֶשׁר ֱה ִטיב ָֹת
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יֵהוּא י ַ
ַא ֶשׁר ְבּ ָדןַ (30) :ויּ ֶ
ֵאל ו ֲ
ָשׁר ְבּ ֵעינַי ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ִבי ָע ִשׂ ָ
אַחאָב | ְבּנֵי
ית ְל ֵבית ְ
ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
ֵשׁבוּ ְל ָך ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל (31) :וְ יֵהוּא לֹא ָשׁ ַמר ָל ֶל ֶכת
ְר ִב ִעים י ְ
תוֹרת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ְל ָבבוֹ | לֹא ָסר ֵמ ַעל ַחטֹּאות
ְבּ ַ
ָמים ָה ֵהם ֵה ֵחל
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (32) :בּיּ ִ
יָ
ָאל ְבּ ָכל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל(33) :
ַכּם ֲחז ֵ
יְ הוָה ְל ַקצּוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֵ
ַר ֵדּן ִמ ְז ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד ַהגּ ִ
ֻאובנִ י
ָדי וְ ָהר ֵ
ִמן ַהיּ ְ
אַרנֹן וְ ַה ִגּ ְל ָעד וְ ַה ָבּ ָשׁן(34) :
ַחל ְ
ַשּׁי | ֵמ ֲער ֵֹער ֲא ֶשׁר ַעל נ ַ
וְ ַה ְמנ ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יֵהוּא וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ָכל ְגּבוּ ָרתוֹ | ֲהלוֹא ֵהם
וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (35) :וַיִּ ְשׁ ַכּב
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְכּ ִ
הוֹאָחז ְבּנוֹ
ָ
יֵהוּא ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ְבּשׁ ְֹמרוֹן | וַיִּ ְמל ְֹך יְ
ָמים ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך יֵהוּא ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים
ַתּ ְח ָתּיו (36) :וְ ַהיּ ִ
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה ְבּשׁ ְֹמרוֹן:
ְ
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ֲת ְליָה ֵאם ֲא ַח ְזיָהוּ וראתה ] ָר ֲא ָתה קרי[ ִכּי ֵמת ְבּנָהּ |
)ַ (1וע ַ
הוֹשׁ ַבע ַבּת
ַתּ ַקּח יְ ֶ
ֶרע ַה ַמּ ְמ ָל ָכה (2) :ו ִ
אַבּד ֵאת ָכּל ז ַ
ַתּ ֵ
ַתּ ָקם ו ְ
וָ
ַתּ ְגנֹב אֹתוֹ
יוֹרם ֲאחוֹת ֲא ַח ְזיָהוּ ֶאת יוֹאָשׁ ֶבּן ֲא ַח ְזיָה ו ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
מּוּמ ִתים קרי[ אֹתוֹ וְ ֶאת
תּוֹך ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך הממותתים ] ַה ָ
ִמ ְ
ֲת ְליָהוּ וְ לֹא
ַס ִתּרוּ אֹתוֹ ִמ ְפּנֵי ע ַ
ֵמינִ ְקתּוֹ ַבּ ֲח ַדר ַה ִמּטּוֹת | ַויּ ְ
ָ
ֲת ְליָה
הוּמת (3) :וַיְ ִהי ִא ָתּהּ ֵבּית יְ הוָה ִמ ְת ַח ֵבּא ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים | ַוע ַ
אָרץ:
מ ֶֹל ֶכת ַעל ָה ֶ

ָדע וַיִּ ַקּח ֶאת ָשׂ ֵרי המאיות
יעית ָשׁ ַלח יְ הוֹי ָ
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
) ַ (4
ָבא א ָֹתם ֵא ָליו ֵבּית יְ הוָה |
] ַה ֵמּאוֹת קרי[ ַל ָכּ ִרי וְ ָל ָר ִצים ַויּ ֵ
ַשׁ ַבּע א ָֹתם ְבּ ֵבית יְ הוָה ַויּ ְ
וַיִּ ְכרֹת ָל ֶהם ְבּ ִרית ַויּ ְ
ַרא א ָֹתם ֶאת
ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך (5) :וַיְ ַצוֵּם ֵלאמֹר זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּן | ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
ִמ ֶכּם ָבּ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּת וְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך (6) :וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
ְבּ ַשׁ ַער סוּר וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ַבּ ַשּׁ ַער ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת
אַחר ָה ָר ִצים | ְ
וּשׁ ֵתּי ַהיָּדוֹת ָבּ ֶכם כֹּל י ְֹצ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּת |
ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ַבּיִ ת ַמ ָסּחְ (7) :
וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֵבּית יְ הוָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך (8) :וְ ִה ַקּ ְפ ֶתּם ַעל
ַה ֶמּ ֶל ְך ָס ִביב ִאישׁ וְ ֵכ ָליו ְבּיָדוֹ וְ ַה ָבּא ֶאל ַה ְשּׂ ֵדרוֹת יוּ ָמת | וִ ְהיוּ
וּבבֹאוַֹ (9) :ו ַיּעֲשׂוּ ָשׂ ֵרי המאיות ] ַה ֵמּאוֹת
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵצאתוֹ ְ
קרי[ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוֹי ָ
ָשׁיו
ָדע ַהכּ ֵֹהן וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ֶאת ֲאנ ָ
ָדע ַהכּ ֵֹהן(10) :
ָבּ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּת ִעם י ְֹצ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּת | ַו ָיּבֹאוּ ֶאל יְ הוֹי ָ
וַיִּ ֵתּן ַהכּ ֵֹהן ְל ָשׂ ֵרי המאיות ] ַה ֵמּאוֹת קרי[ ֶאת ַה ֲחנִ ית וְ ֶאת
ַע ְמדוּ
ַה ְשּׁ ָל ִטים ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד | ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָהַ (11) :ויּ ַ
ָה ָר ִצים ִאישׁ וְ ֵכ ָליו ְבּיָדוֹ ִמ ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית ַעד ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת
ַיּוֹצא ֶאת
אלית ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ַל ָבּיִ ת | ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ָס ִביב (12) :ו ִ
ַה ְשּׂ ָמ ִ
ַמ ִלכוּ אֹתוֹ
ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ֵתּן ָע ָליו ֶאת ַה ֵנּזֶר וְ ֶאת ָה ֵעדוּת ַויּ ְ
ַתּ ְשׁ ַמע
וִ
ֹאמרוּ יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך(13) :
וַיִּ ְמ ָשׁ ֻחהוּ | ַויַּכּוּ ָכף ַויּ ְ
ַתּבֹא ֶאל ָה ָעם ֵבּית יְ הוָה(14) :
ֲת ְליָה ֶאת קוֹל ָה ָר ִצין ָה ָעם | ו ָ
עַ
ַתּ ֶרא וְ ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵֹמד ַעל ָה ַעמּוּד ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ַה ָשּׂ ִרים
וֵ
אָרץ ָשׂ ֵמ ַח וְ ת ֵֹק ַע ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת |
וְ ַה ֲחצ ְֹצרוֹת ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ַעם ָה ֶ
יה ו ִ
ָד ָ
ֲת ְליָה ֶאת ְבּג ֶ
וַיְ ַצו
ַתּ ְק ָרא ֶק ֶשׁר ָק ֶשׁר(15) :
ַתּ ְק ַרע ע ַ
וִ
ָדע ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָשׂ ֵרי המיאות ] ַה ֵמּאוֹת קרי[ ְפּ ֻק ֵדי ַה ַחיִ ל
יְ הוֹי ָ
הוֹציאוּ א ָֹתהּ ֶאל ִמ ֵבּית ַל ְשּׂ ֵדרֹת וְ ַה ָבּא
ִ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַויּ ֶ
תּוּמת ֵבּית יְ הוָה:
אָמר ַהכּ ֵֹהן אַל ַ
יה ָה ֵמת ֶבּ ָח ֶרב | ִכּי ַ
ֲ
אַח ֶר ָ
סּוּסים ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך |
ַתּבוֹא ֶדּ ֶר ְך ְמבוֹא ַה ִ
ָדיִ ם ו ָ
ָשׂמוּ ָלהּ י ַ
)ַ (16ויּ ִ
ָדע ֶאת ַה ְבּ ִרית ֵבּין יְ הוָה וּ ֵבין
ַתּוּמת ָשׁם (17) :וַיִּ ְכרֹת יְ הוֹי ָ
ו ַ
וּבין ָה ָעם:
וּבין ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
וּבין ָה ָעם ִל ְהיוֹת ְל ָעם ַליהוָה | ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
אָרץ ֵבּית ַה ַבּ ַעל וַיִּ ְתּצֻהוּ ֶאת מזבחתו
)ַ (18ו ָיּבֹאוּ ָכל ַעם ָה ֶ
יטב וְ ֵאת ַמ ָתּן כּ ֵֹהן ַה ַבּ ַעל
] ִמ ְז ְבּח ָֹתיו קרי[ וְ ֶאת ְצ ָל ָמיו ִשׁ ְבּרוּ ֵה ֵ
ָשׂם ַהכּ ֵֹהן ְפּ ֻקדּוֹת ַעל ֵבּית יְ הוָה:
ָה ְרגוּ ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת | ַויּ ֶ
) (19וַיִּ ַקּח ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת וְ ֶאת ַה ָכּ ִרי וְ ֶאת ָה ָר ִצים וְ ֵאת ָכּל
אָרץ ַויּ ִֹרידוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ֵבּית יְ הוָה ַויָּבוֹאוּ ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער
ַעם ָה ֶ
ֵשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַה ְמּ ָל ִכים (20) :וַיִּ ְשׂ ַמח ָכּל
ָה ָר ִצים ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ

ֲת ְליָהוּ ֵה ִמיתוּ ַב ֶח ֶרב ֵבּית
אָרץ וְ ָה ִעיר ָשׁ ָק ָטה | וְ ֶאת ע ַ
ַעם ָה ֶ
מלך ] ַה ֶמּ ֶל ְך קרי[:
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)ֶ (1בּן ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים יְ הוֹאָשׁ ְבּ ָמ ְלכוֹ:
)ִ (2בּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבע ְליֵהוּא ָמ ַל ְך יְ הוֹאָשׁ וְ ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁ ָנה ָמ ַל ְך
ַעשׂ יְ הוֹאָשׁ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ִצ ְביָה ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבעַ (3) :ויּ ַ
ִבּ ָ
ָדע ַהכּ ֵֹהן(4) :
הוֹרהוּ יְ הוֹי ָ
ָמיו | ֲא ֶשׁר ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ָכּל י ָ
ַהיּ ָ
ַבּ ִחים ְ
וּמ ַק ְטּ ִרים ַבּ ָבּמוֹת:
ַרק ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ | עוֹד ָה ָעם ְמז ְ
יוּבא
ֹהנִ ים כֹּל ֶכּ ֶסף ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר ָ
ֹאמר יְ הוֹאָשׁ ֶאל ַהכּ ֲ
)ַ (5ויּ ֶ
ַפשׁוֹת ֶע ְרכּוֹ | ָכּל ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר
עוֹבר ִאישׁ ֶכּ ֶסף נ ְ
ֵבית יְ הוָה ֶכּ ֶסף ֵ
ַיע ֶ
ֹהנִ ים
ֲלה ַעל ֶלב ִאישׁ ְל ָה ִביא ֵבּית יְ הוָה (6) :יִ ְקחוּ ָל ֶהם ַהכּ ֲ
ִאישׁ ֵמ ֵאת ַמ ָכּרוֹ | וְ ֵהם יְ ַח ְזּקוּ ֶאת ֶבּ ֶדק ַה ַבּיִ ת ְלכֹל ֲא ֶשׁר
יִ ָמּ ֵצא ָשׁם ָבּ ֶדק:
) (7וַיְ ִהי ִבּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלֹשׁ ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך יְ הוֹאָשׁ | לֹא ִח ְזּקוּ
ֹהנִ ים ֶאת ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת (8) :וַיִּ ְק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוֹאָשׁ ִליהוֹ ָי ָדע
ַהכּ ֲ
דּוּע ֵאינְ ֶכם ְמ ַח ְזּ ִקים ֶאת
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַמ ַ
ֹהנִ ים ַויּ ֶ
ַהכּ ֵֹהן וְ ַלכּ ֲ
ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת | וְ ַע ָתּה אַל ִתּ ְקחוּ ֶכ ֶסף ֵמ ֵאת ַמ ָכּ ֵר ֶ
יכם ִכּי ְל ֶב ֶדק
ֹהנִ ים | ְל ִב ְל ִתּי ְק ַחת ֶכּ ֶסף ֵמ ֵאת
ַה ַבּיִ ת ִתּ ְתּנֻהוַּ (9) :ו ֵיּאֹתוּ ַהכּ ֲ
ָדע ַהכּ ֵֹהן
וּל ִב ְל ִתּי ַחזֵּק ֶאת ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת (10) :וַיִּ ַקּח יְ הוֹי ָ
ָה ָעם ְ
ֲארוֹן ֶא ָחד וַיִּ קֹּב חֹר ְבּ ַד ְלתּוֹ | וַיִּ ֵתּן אֹתוֹ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח בימין
ֹהנִ ים שֹׁ ְמ ֵרי
ָתנוּ ָשׁ ָמּה ַהכּ ֲ
ָמין קרי[ ְבּבוֹא ִאישׁ ֵבּית יְ הוָה וְ נ ְ
] ִמיּ ִ
אוֹתם ִכּי
מּוּבא ֵבית יְ הוָה (11) :וַיְ ִהי ִכּ ְר ָ
ַה ַסּף ֶאת ָכּל ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
ַעל ס ֵֹפר ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ַו ָיּצֻרוּ וַיִּ ְמנוּ
ַרב ַה ֶכּ ֶסף ָבּאָרוֹן | ַויּ ַ
ָתנוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַה ְמ ֻת ָכּן
ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ֵבית יְ הוָה (12) :וְ נ ְ
אכה הפקדים ] ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים קרי[
ַעל יד ]יְ ֵדי קרי[ ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
יאהוּ ְל ָח ָר ֵשׁי ָה ֵעץ וְ ַלבֹּנִ ים ָהע ִֹשׂים ֵבּית יְ הוָה:
ַיּוֹצ ֻ
ֵבּית יְ הוָה | ו ִ
אַבנֵי ַמ ְח ֵצב
וּלח ְֹצ ֵבי ָה ֶא ֶבן וְ ִל ְקנוֹת ֵע ִצים וְ ְ
) (13וְ ַלגּ ְֹד ִרים ְ
ֵצא ַעל ַה ַבּיִ ת ְל ָח ְז ָקה:
וּלכֹל ֲא ֶשׁר י ֵ
ְל ַחזֵּק ֶאת ֶבּ ֶדק ֵבּית יְ הוָה | ְ
ַמּרוֹת ִמ ְז ָרקוֹת
ֵע ֶשׂה ֵבּית יְ הוָה ִספּוֹת ֶכּ ֶסף ְמז ְ
אַך לֹא י ָ
)ְ (14
מּוּבא ֵבית
וּכ ִלי ָכ ֶסף | ִמן ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
ָהב ְ
ֲחצ ְֹצרוֹת ָכּל ְכּ ִלי ז ָ
אכה יִ ְתּנֻהוּ | וְ ִח ְזּקוּ בוֹ ֶאת ֵבּית
יְ הוָהִ (15) :כּי ְלע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל
יְ הוָה (16) :וְ לֹא יְ ַח ְשּׁבוּ ֶאת ָה ֲאנ ִ

אכה | ִכּי ֶב ֱא ֻמנָה ֵהם ע ִֹשׂיםֶ (17) :כּ ֶסף
ָדם ָל ֵתת ְלע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
יָ
ֹהנִ ים יִ ְהיוּ:
יוּבא ֵבּית יְ הוָה | ַלכּ ֲ
אָשׁם וְ ֶכ ֶסף ַח ָטּאוֹת לֹא ָ
ָ
ֲלה ֲחז ֵ
ָשׂם
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם וַיִּ ָלּ ֶחם ַעל גַּת וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ | ַויּ ֶ
) (18אָז ַיע ֶ
וּדה
רוּשׁ ָלִם (19) :וַיִּ ַקּח יְ הוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ה ָ
ָאל ָפּנָיו ַלעֲלוֹת ַעל יְ ָ
ֲחז ֵ
ַא ַח ְזיָהוּ
יהוֹרם ו ֲ
הוֹשׁ ָפט וִ ָ
ֵאת ָכּל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁוּ יְ ָ
הוּדה וְ ֶאת ֳק ָד ָשׁיו וְ ֵאת ָכּל ַהזּ ָ
ָהב ַהנִּ ְמ ָצא
ֲאב ָֹתיו ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם
וּבית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ְשׁ ַלח ַל ֲחז ֵ
ְבּא ְֹצרוֹת ֵבּית יְ הוָה ֵ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יוֹאָשׁ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה |
רוּשׁ ָלִם (20) :וְ י ֶ
ַעל ֵמ ַעל יְ ָ
ַויּ ַ
הוּדה(21) :
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
וּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲהלוֹא ֵהם ְכּת ִ
ֲב ָדיו וַיִּ ְק ְשׁרוּ ָק ֶשׁר | ַויַּכּוּ ֶאת יוֹאָשׁ ֵבּית ִמלֹּא ַהיּוֹ ֵרד
ָקמוּ ע ָ
ַויּ ֻ
ֲב ָדיו ִהכֻּהוּ
ָבד ֶבּן שׁ ֵֹמר ע ָ
ָבד ֶבּן ִשׁ ְמ ָעת וִ יהוֹז ָ
ִס ָלּא (22) :וְ יוֹז ָ
ַו ָיּמֹת וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד | וַיִּ ְמל ְֹך ֲא ַמ ְציָה ְבנוֹ
ַתּ ְח ָתּיו:
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הוּדה |
)ִ (1בּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלֹשׁ ָשׁנָה ְליוֹאָשׁ ֶבּן ֲא ַח ְז ָיהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
הוֹאָחז ֶבּן יֵהוּא ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה:
ָ
ָמ ַל ְך יְ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט
אַחר ַחטֹּאת י ָ
ֵל ְך ַ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
)ַ (2ויּ ַ
ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָסר ִמ ֶמּנָּה (3) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה
ָאל
וּביַד ֶבּן ֲה ַדד ֶבּן ֲחז ֵ
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ְ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד ֲחז ֵ
הוֹאָחז ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה | וַיִּ ְשׁ ַמע ֵא ָליו
ָ
ָמים (4) :וַיְ ַחל יְ
ָכּל ַהיּ ִ
יְ הוָה ִכּי ָראָה ֶאת ַל ַחץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ָל ַחץ א ָֹתם ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם(5) :
ֵשׁבוּ ְב ֵני
ֵצאוּ ִמ ַתּ ַחת יַד ֲא ָרם | ַויּ ְ
יע ַויּ ְ
מוֹשׁ ַ
וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
יהם ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹםְ (6) :
אַך לֹא ָסרוּ ֵמ ַחטֹּאות
אָה ֵל ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֳ
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר החטי ] ֶה ֱח ִטיא קרי[ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּהּ ָה ָל ְך |
ֵבּית י ָ
יהוֹאָחז ָעם
ָ
וְ גַם ָה ֲא ֵשׁ ָרה ָע ְמ ָדה ְבּשׁ ְֹמרוֹןִ (7) :כּי לֹא ִה ְשׁ ִאיר ִל
ִכּי ִאם ֲח ִמ ִשּׁים ָפּ ָר ִשׁים ַוע ָ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ַר ְג ִלי | ִכּי
ֲשׂ ָרה ֶר ֶכב ַוע ֶ
הוֹאָחז
ָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ
ִא ְבּ ָדם ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם וַיְ ִשׂ ֵמם ֶכּ ָע ָפר ָלדֻשׁ (8) :וְ י ֶ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי
וּג ָ
וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
בוּרתוֹ | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
הוֹאָחז ִעם ֲאב ָֹתיו
ָ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (9) :וַיִּ ְשׁ ַכּב יְ
ַהיּ ִ
וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּשׁ ְֹמרוֹן | וַיִּ ְמל ְֹך יוֹאָשׁ ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
וּדה | ָמ ַל ְך
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְליוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ה ָ
)ִ (10בּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ו ֶ
הוֹאָחז ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה(11) :
ָ
יְ הוֹאָשׁ ֶבּן יְ

ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט
ֲשׂה ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | לֹא ָסר ִמ ָכּל ַחטֹּאות י ָ
ַו ַיּע ֶ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יוֹאָשׁ וְ ָכל
ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּהּ ָה ָל ְך (12) :וְ י ֶ
הוּדה |
בוּרתוֹ ֲא ֶשׁר נִ ְל ַחם ִעם ֲא ַמ ְציָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּג ָ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל(13) :
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
ָשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ | וַיִּ ָקּ ֵבר יוֹאָשׁ
ָר ְב ָעם י ַ
וַיִּ ְשׁ ַכּב יוֹאָשׁ ִעם ֲאב ָֹתיו וְ י ָ
ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִעם ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵרד ֵא ָליו יוֹאָשׁ
ישׁע ָח ָלה ֶאת ָח ְליוֹ ֲא ֶשׁר יָמוּת בּוֹ | ַויּ ֶ
ֶא ִל ָ
) (14ו ֱ
אָבי ֶר ֶכב יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָבי ִ
ֹאמר ִ
ֵב ְךּ ַעל ָפּנָיו ַויּ ַ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ישׁע ַקח ֶק ֶשׁת וְ ִח ִצּים | וַיִּ ַקּח ֵא ָליו
ֹאמר לוֹ ֱא ִל ָ
וּפ ָר ָשׁיוַ (15) :ויּ ֶ
ָ
ָד ָך ַעל
ֹאמר ְל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְר ֵכּב י ְ
ֶק ֶשׁת וְ ִח ִצּיםַ (16) :ויּ ֶ
ָדיו ַעל יְ ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך(17) :
ָשׂם ֱא ִל ָ
ַר ֵכּב יָדוֹ | ַויּ ֶ
ישׁע י ָ
ַה ֶקּ ֶשׁת ַויּ ְ
ישׁע יְ ֵרה וַיּוֹר
ֹאמר ֱא ִל ָ
ֹאמר ְפּ ַתח ַה ַחלּוֹן ֵק ְד ָמה וַיִּ ְפ ָתּח | ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ית ֶאת
שׁוּעה ַב ֲא ָרם וְ ִה ִכּ ָ
שׁוּעה ַליהוָה וְ ֵחץ ְתּ ָ
ֹאמר ֵחץ ְתּ ָ
ַויּ ֶ
ֹאמר
ֹאמר ַקח ַה ִח ִצּים וַיִּ ָקּח | ַויּ ֶ
ֲא ָרם ַבּ ֲא ֵפק ַעד ַכּ ֵלּהַ (18) :ויּ ֶ
ַך ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַו ַיּ ֲעמֹד(19) :
אַר ָצה ַויּ ְ
ְל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְך ְ
ֹאמר ְל ַהכּוֹת ָח ֵמשׁ אוֹ ֵשׁשׁ
וַיִּ ְקצֹף ָע ָליו ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
ית ֶאת ֲא ָרם ַעד ַכּ ֵלּה | וְ ַע ָתּה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַתּ ֶכּה
ְפּ ָע ִמים אָז ִה ִכּ ָ
דוּדי מוֹאָב
וּג ֵ
ישׁע וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ | ְ
ָמת ֱא ִל ָ
)ַ (20ויּ ָ
ֶאת ֲא ָרם:
אָרץ ָבּא ָשׁנָה (21) :וַיְ ִהי ֵהם ק ְֹב ִרים ִאישׁ וְ ִהנֵּה ָראוּ
ָיבֹאוּ ָב ֶ
ַשׁ ִליכוּ ֶאת ָה ִאישׁ ְבּ ֶק ֶבר ֱא ִל ָ
ֵל ְך וַיִּ גַּע
ישׁע | ַויּ ֶ
ֶאת ַה ְגּדוּד ַויּ ְ
ָקם ַעל ַר ְג ָליו:
ישׁע וַיְ ִחי ַויּ ָ
ָה ִאישׁ ְבּ ַע ְצמוֹת ֱא ִל ָ
הוֹאָחז:
ָ
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ָל ַחץ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | כֹּל יְ ֵמי יְ
ַחז ֵ
) (22ו ֲ
יהם ְל ַמ ַען ְבּ ִריתוֹ ֶאת
ָחן יְ הוָה א ָֹתם וַיְ ַר ֲח ֵמם וַיִּ ֶפן ֲא ֵל ֶ
)ַ (23ויּ ָ
יכם
יתם וְ לֹא ִה ְשׁ ִל ָ
אָבה ַה ְשׁ ִח ָ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב | וְ לֹא ָ
ְ
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם | וַיִּ ְמל ְֹך ֶבּן
ֵמ ַעל ָפּנָיו ַעד ָע ָתּהַ (24) :ויּ ָ
ָמת ֲחז ֵ
הוֹאָחז וַיִּ ַקּח ֶאת
ָ
ָשׁב יְ הוֹאָשׁ ֶבּן יְ
ֲה ַדד ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיוַ (25) :ויּ ָ
אָביו
ָאל ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִמיַּד יְ הוֹאָ ָחז ִ
ֶה ָע ִרים ִמיַּד ֶבּן ֲה ַדד ֶבּן ֲחז ֵ
ָשׁב ֶאת ָע ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ִה ָכּהוּ יוֹאָשׁ ַויּ ֶ
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יוֹאָחז ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָמ ַל ְך ֲא ַמ ְציָהוּ
ָ
)ִ (1בּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְליוֹאָשׁ ֶבּן
הוּדהֶ (2) :בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָהיָה ְב ָמ ְלכוֹ
ֶבן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ יהועדין
ָת ַשׁע ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ

ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ַרק לֹא
ַעשׂ ַהיּ ָ
רוּשׁ ָלִםַ (3) :ויּ ַ
הוֹע ָדּן קרי[ ִמן יְ ָ
]יְ ַ
אָביו ָע ָשׂהַ (4) :רק ַה ָבּמוֹת
אָביו | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יוֹאָשׁ ִ
ְכּ ָדוִ ד ִ
ַבּ ִחים ְ
לֹא ָסרוּ | עוֹד ָה ָעם ְמז ְ
וּמ ַק ְטּ ִרים ַבּ ָבּמוֹת (5) :וַיְ ִהי
ֲב ָדיו ַה ַמּ ִכּים ֶאת
ַך ֶאת ע ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ְז ָקה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְבּיָדוֹ | ַויּ ְ
אָביו (6) :וְ ֶאת ְבּנֵי ַה ַמּ ִכּים לֹא ֵה ִמית | ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר
ַה ֶמּ ֶל ְך ִ
יוּמתוּ אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים
ַ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֵלאמֹר לֹא ְ
יוּמת
יוּמתוּ ַעל אָבוֹת ִכּי ִאם ִאישׁ ְבּ ֶח ְטאוֹ ימות ] ָ
וּבנִ ים לֹא ְ
ָ
ֲשׂ ֶרת
קרי[ (7) :הוּא ִה ָכּה ֶאת ֱאדוֹם ְבּגֵיא המלח ] ֶמ ַלח קרי[ ע ֶ
ָק ְת ֵאל
ֲא ָל ִפים וְ ָת ַפשׂ ֶאת ַה ֶסּ ַלע ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁ ָמהּ י ְ
ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
הוֹאָחז ֶבּן יֵהוּא
ָ
אָכים ֶאל יְ הוֹאָשׁ ֶבּן יְ
) (8אָז ָשׁ ַלח ֲא ַמ ְציָה ַמ ְל ִ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ְל ָכה נִ ְת ָר ֶאה ָפנִ ים (9) :וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוֹאָשׁ
חוֹח ֲא ֶשׁר
הוּדה ֵלאמֹר ַה ַ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֲא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַבּ ְלּ ָבנוֹן ָשׁ ַלח ֶאל ָה ֶא ֶרז ֲא ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן ֵלאמֹר ְתּנָה ֶאת ִבּ ְתּ ָך
ַתּ ְרמֹס ֶאת
ַתּ ֲעבֹר ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן ו ִ
ִל ְבנִ י ְל ִא ָשּׁה | ו ַ
ית ֶאת ֱאדוֹם וּנְ ָשׂ ֲא ָך ִל ֶבּ ָך | ִה ָכּ ֵבד וְ ֵשׁב
חוֹחַ (10) :ה ֵכּה ִה ִכּ ָ
ַה ַ
יהוּדה ִע ָמּ ְך(11) :
ית ָך וְ ָל ָמּה ִת ְתגּ ֶ
אַתּה וִ ָ
ָפ ְל ָתּה ָ
ָרה ְבּ ָר ָעה וְ נ ַ
ְבּ ֵב ֶ
ַעל יְ הוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְת ָראוּ ָפנִ ים
וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ַמ ְציָהוּ ַויּ ַ
יהוּדה(12) :
הוּדה | ְבּ ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ֲא ֶשׁר ִל ָ
ַא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
הוּא ו ֲ
וַיִּ ָנּגֶף יְ ָ
הוּדה ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ָיּנֻסוּ ִאישׁ לאהלו ] ְלא ָֹה ָליו קרי[:
הוּדה ֶבּן יְ הוֹאָשׁ ֶבּן ֲא ַח ְזיָהוּ ָתּ ַפשׂ
) (13וְ ֵאת ֲא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
רוּשׁ ַלִם
יְ הוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵבית ָשׁ ֶמשׁ | ויבאו ] ַו ָיּבֹא קרי[ יְ ָ
אַר ַבּע
רוּשׁ ַלִם ְבּ ַשׁ ַער ֶא ְפ ַריִ ם ַעד ַשׁ ַער ַה ִפּנָּה ְ
חוֹמת יְ ָ
וַיִּ ְפרֹץ ְבּ ַ
ָהב וְ ַה ֶכּ ֶסף וְ ֵאת ָכּל
אַמּה (14) :וְ ָל ַקח ֶאת ָכּל ַהזּ ָ
ֵמאוֹת ָ
וּבא ְֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵאת ְבּנֵי
ַה ֵכּ ִלים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ֵבּית יְ הוָה ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ הוֹאָשׁ ֲא ֶשׁר
ָשׁב שׁ ְֹמרוֹנָה (15) :וְ י ֶ
ַה ַתּ ֲערֻבוֹת | ַויּ ָ
הוּדה | ֲהלֹא
ַא ֶשׁר נִ ְל ַחם ִעם ֲא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
בוּרתוֹ ו ֲ
וּג ָ
ָע ָשׂה ְ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֵהם ְכּ ִ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל(16) :
וַיִּ ְשׁ ַכּב יְ הוֹאָשׁ ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִעם ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
וַיִּ ְמל ְֹך ָי ָר ְב ָעם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אַח ֵרי מוֹת יְ הוֹאָשׁ ֶבּן
הוּדה ֲ
) (17וַיְ ִחי ֲא ַמ ְציָהוּ ֶבן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי
הוֹאָחז ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה (18) :וְ י ֶ
ָ
יְ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲא ַמ ְציָהוּ | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ

ישׁה |
ירוּשׁ ַלִם ַו ָיּנָס ָל ִכ ָ
הוּדה (19) :וַיִּ ְק ְשׁרוּ ָע ָליו ֶק ֶשׁר ִבּ ָ
יְ ָ
ישׁה וַיְ ִמ ֻתהוּ ָשׁם (20) :וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ ַעל
אַח ָריו ָל ִכ ָ
וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ֲ
ירוּשׁ ַלִם ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד (21) :וַיִּ ְקחוּ
סּוּסים | וַיִּ ָקּ ֵבר ִבּ ָ
ַה ִ
ַריָה והיא ]וְ הוּא קרי[ ֶבּן ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
הוּדה ֶאת ֲעז ְ
ָכּל ַעם יְ ָ
ילת
אָביו ֲא ַמ ְציָהוּ (22) :הוּא ָבּנָה ֶאת ֵא ַ
ַמ ִלכוּ אֹתוֹ ַתּ ַחת ִ
| ַויּ ְ
אַח ֵרי ְשׁ ַכב ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ֲאב ָֹתיו:
יהוּדה | ֲ
וַיְ ִשׁ ֶב ָה ִל ָ
הוּדה |
)ִ (23בּ ְשׁנַת ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֲא ַמ ְצ ָיהוּ ֶבן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אַחת
אַר ָבּ ִעים וְ ַ
ָר ְב ָעם ֶבּן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ְ
ָמ ַל ְך י ָ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | לֹא ָסר ִמ ָכּל ַחטֹּאות
ָשׁנָהַ (24) :ויּ ַ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (25) :הוּא ֵה ִשׁיב ֶאת
יָ
ֲר ָבה | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְלּבוֹא ֲח ָמת ַעד יָם ָהע ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד ַע ְבדּוֹ יוֹנָה ֶבן ֲא ִמ ַתּי ַהנּ ִ
ָביא ֲא ֶשׁר ִמגַּת
ַה ֵח ֶפרִ (26) :כּי ָראָה יְ הוָה ֶאת עֳנִ י יִ ְשׂ ָר ֵאל מ ֶֹרה ְמאֹד | וְ ֶא ֶפס
ָעצוּר וְ ֶא ֶפס ָעזוּב וְ ֵאין עֹזֵר ְליִ ְשׂ ָר ֵאל (27) :וְ לֹא ִד ֶבּר יְ הוָה
ָר ְב ָעם
יעם ְבּיַד י ָ
ַיּוֹשׁ ֵ
ִל ְמחוֹת ֶאת ֵשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ו ִ
וּרתוֹ
וּגב ָ
ָר ְב ָעם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי י ָ
ֶבּן יוֹאָשׁ (28) :וְ י ֶ
יהוּדה
ַא ֶשׁר ֵה ִשׁיב ֶאת ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ֶאת ֲח ָמת ִל ָ
ֲא ֶשׁר נִ ְל ָחם ו ֲ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ָר ְב ָעם ִעם ֲאב ָֹתיו ִעם ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יִ ְשׂ ָר ֵאל (29) :וַיִּ ְשׁ ַכּב י ָ
וַיִּ ְמל ְֹך ְז ַכ ְריָה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָמ ַל ְך
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְלי ָ
)ִ (1בּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ו ֶ
ַריָה ֶבן ֲא ַמ ְציָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֲעז ְ
הוּדהֶ (2) :בּן ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָהיָה
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ַח ִמ ִשּׁים ְ
ְב ָמ ְלכוֹ ו ֲ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
ַעשׂ ַהיּ ָ
ירוּשׁ ָלִםַ (3) :ויּ ַ
יְ ָכ ְליָהוּ ִמ ָ
ָע ָשׂה ֲא ַמ ְציָהוּ ִ
אָביוַ (4) :רק ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ | עוֹד ָה ָעם
וּמ ַק ְטּ ִרים ַבּ ָבּמוֹת (5) :וַיְ ַנגַּע יְ הוָה ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך וַיְ ִהי
ַבּ ִחים ְ
ְמז ְ
יוֹתם ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל
ֵשׁב ְבּ ֵבית ַה ָח ְפ ִשׁית | וְ ָ
ְמצ ָֹרע ַעד יוֹם מֹתוֹ ַויּ ֶ
ַה ַבּיִ ת שׁ ֵֹפט ֶאת ַעם ָה ֶ
ַריָהוּ וְ ָכל ֲא ֶשׁר
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ֲעז ְ
אָרץ (6) :וְ י ֶ
וּדה:
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ה ָ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ַריָה ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר
) (7וַיִּ ְשׁ ַכּב ֲעז ְ
יוֹתם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ָדּוִ ד | וַיִּ ְמל ְֹך ָ

הוּדה | ָמ ַל ְך
ַריָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה ַל ֲעז ְ
)ִ (8בּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ְ
ָר ְב ָעם ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים(9) :
ְז ַכ ְריָהוּ ֶבן י ָ
ַויּ ַ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲאב ָֹתיו | לֹא ָסר ֵמ ַחטֹּאות
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :וַיִּ ְקשֹׁר ָע ָליו
יָ
יתהוּ | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו(11) :
ַכּהוּ ָק ָב ְל ָעם וַיְ ִמ ֵ
ָבשׁ ַויּ ֵ
ַשׁלֻּם ֶבּן י ֵ
וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְז ַכ ְריָה | ִהנָּם ְכּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (12) :הוּא ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֶאל יֵהוּא ֵלאמֹר ְבּנֵי
ֵשׁבוּ ְל ָך ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ִהי ֵכן:
יעים י ְ
ְר ִב ִ
ֻזיָּה
ָת ַשׁע ָשׁ ָנה ְלע ִ
ָבישׁ ָמ ַל ְך ִבּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ו ֵ
)ַ (13שׁלּוּם ֶבּן י ֵ
ַחם ֶבּן
ַעל ְמנ ֵ
ָמים ְבּשׁ ְֹמרוֹןַ (14) :ויּ ַ
ֶרח י ִ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך י ַ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָבישׁ ְבּשׁ ְֹמרוֹן |
גִּ
ַך ֶאת ַשׁלּוּם ֶבּן י ֵ
ָדי ִמ ִתּ ְר ָצה ַו ָיּבֹא שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ַשׁלּוּם וְ ִק ְשׁרוֹ ֲא ֶשׁר
יתהוּ וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו (15) :וְ י ֶ
וַיְ ִמ ֵ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָק ָשׁר | ִהנָּם ְכּ ֻת ִבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ַחם ֶאת ִתּ ְפ ַסח וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּהּ וְ ֶאת
ַכּה ְמנ ֵ
) (16אָז י ֶ
יה ִבּ ֵקּ ַע:
רוֹת ָ
ַך | ֵאת ָכּל ֶה ָה ֶ
יה ִמ ִתּ ְר ָצה ִכּי לֹא ָפ ַתח ַויּ ְ
בוּל ָ
ְגּ ֶ
הוּדה | ָמ ַל ְך
ַריָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָת ַשׁע ָשׁנָה ַל ֲעז ְ
)ִ (17בּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ו ֵ
ַעשׂ ָה ַרע
ָדי ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְבּשׁ ְֹמרוֹןַ (18) :ויּ ַ
ַחם ֶבּן גּ ִ
ְמנ ֵ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | לֹא ָסר ֵמ ַעל ַחטֹּאות י ָ
ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל י ָ
ָמיוָ (19) :בּא פוּל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל
ָדיו ִאתּוֹ
ַחם ְלפוּל ֶא ֶלף ִכּ ַכּר ָכּ ֶסף | ִל ְהיוֹת י ָ
אָרץ וַיִּ ֵתּן ְמנ ֵ
ָה ֶ
ַחם ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל
ְל ַה ֲח ִזיק ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְבּיָדוַֹ (20) :ויּ ֵֹצא ְמנ ֵ
בּוֹרי ַה ַחיִ ל ָל ֵתת ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֲח ִמ ִשּׁים ְשׁ ָק ִלים
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָכּל ִגּ ֵ
ָשׁב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ לֹא ָע ַמד ָשׁם ָבּאָ ֶרץ(21) :
ֶכּ ֶסף ְל ִאישׁ ֶא ָחד | ַויּ ָ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר
ַחם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְמנ ֵ
וְ י ֶ
ַחם ִעם ֲאב ָֹתיו |
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (22) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְמנ ֵ
ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ַויִּ ְמל ְֹך ְפּ ַק ְחיָה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
הוּדה | ָמ ַל ְך ְפּ ַק ְחיָה ֶבן
ַריָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
)ִ (23בּ ְשׁנַת ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ַל ֲעז ְ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ָתיִ םַ (24) :ויּ ַ
ַחם ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ְשׁנ ָ
ְמנ ֵ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת
יְ הוָה | לֹא ָסר ֵמ ַחטֹּאות י ָ
ַכּהוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (25) :וַיִּ ְקשֹׁר ָע ָליו ֶפּ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ָשׁ ִלישׁוֹ ַויּ ֵ
אַרגֹּב וְ ֶאת
אַרמוֹן ֵבּית מלך ] ַה ֶמּ ֶל ְך קרי[ ֶאת ְ
ְבשׁ ְֹמרוֹן ְבּ ְ
יתהוּ וַיִּ ְמל ְֹך
אַריֵה וְ ִעמּוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי ִג ְל ָע ִדים | וַיְ ִמ ֵ
ָה ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְפ ַק ְחיָה וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ִהנָּם
ַתּ ְח ָתּיו (26) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְכּ ִ

הוּדה | ָמ ַל ְך
ַריָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה ַל ֲעז ְ
)ִ (27בּ ְשׁנַת ֲח ִמ ִשּׁים ְ
ַעשׂ
ֶפּ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָהַ (28) :ויּ ַ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר
ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | לֹא ָסר ִמן ַחטֹּאות י ָ
ימי ֶפּ ַקח ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּא ִתּ ְג ַלת
ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (29) :בּ ֵ
ֲכה וְ ֶאת
אָבל ֵבּית ַמע ָ
ִפּ ְל ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וַיִּ ַקּח ֶאת ִעיּוֹן וְ ֶאת ֵ
ילה כֹּל ֶא ֶרץ
ָל ָ
ָנוֹח וְ ֶאת ֶק ֶדשׁ וְ ֶאת ָחצוֹר וְ ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד וְ ֶאת ַהגּ ִ
י ַ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ַעל
אַשּׁוּרה (30) :וַיִּ ְק ָשׁר ֶק ֶשׁר ֵ
ָ
ַפ ָתּ ִלי | ַויּ ְַג ֵלם
נְ
יתהוּ וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו | ִבּ ְשׁנַת
ַכּהוּ וַיְ ִמ ֵ
ֶפּ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ַויּ ֵ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ֶפ ַקח וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ֻזיָּה (31) :וְ י ֶ
יוֹתם ֶבּן ע ִ
ֶע ְשׂ ִרים ְל ָ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
| ִהנָּם ְכּ ִ
יוֹתם
)ִ (32בּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ֶפ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָמ ַל ְך ָ
הוּדהֶ (33) :בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָה ָיה
ֶבּן ֻע ִזיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ יְ ָ
ְב ָמ ְלכוֹ וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
רוּשׁא ַבּת
ֻז ָיּהוּ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ע ִ
ַעשׂ ַהיּ ָ
ָצדוֹקַ (34) :ויּ ַ
ַבּ ִחים
אָביו ָע ָשׂהַ (35) :רק ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ עוֹד ָה ָעם ְמז ְ
ִ
וּמ ַק ְטּ ִרים ַבּ ָבּמוֹת | הוּא ָבּנָה ֶאת ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה ָה ֶע ְליוֹן:
ְ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר
יוֹתם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ָ
) (36וְ י ֶ
ָמים ָה ֵהם ֵה ֵחל יְ הוָה
הוּדהַ (37) :בּיּ ִ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
יהוּדה ְר ִצין ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם | וְ ֵאת ֶפּ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ:
יח ִבּ ָ
ְל ַה ְשׁ ִל ַ
יוֹתם ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד
) (38וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
אָחז ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אָביו | וַיִּ ְמל ְֹך ָ
ִ
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אָחז ֶבּן
)ִ (1בּ ְשׁנַת ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ֶפ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ | ָמ ַל ְך ָ
אָחז ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ֵשׁשׁ
הוּדהֶ (2) :בּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ָ
יוֹתם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ ה ָוה
ירוּשׁ ָלִם | וְ לֹא ָע ָשׂה ַהיּ ָ
ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אָביוַ (3) :ו ֵיּ ֶל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ גַם ֶאת ְבּנוֹ
ֱאל ָֹהיו ְכּ ָדוִ ד ִ
הוֹרישׁ יְ הוָה אֹ ָתם ִמ ְפּנֵי
ֱביר ָבּ ֵאשׁ ְכּתֹעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
ֶהע ִ
ַבּ ַח וַיְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת | וְ ַת ַחת ָכּל
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :וַיְ ז ֵ
וּפ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך
ֲלה ְר ִצין ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ֶ
ֵעץ ַר ֲענָן (5) :אָז ַיע ֶ
ָכלוּ ְל ִה ָלּ ֵחם:
רוּשׁ ַלִם ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ַו ָיּצֻרוּ ַעל ָ
אָחז וְ לֹא י ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָ
ַשּׁל
ילת ַל ֲא ָרם וַיְ נ ֵ
)ָ (6בּ ֵעת ַה ִהיא ֵה ִשׁיב ְר ִצין ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ֶאת ֵא ַ

ילת
דוֹמים קרי[ ָבּאוּ ֵא ַ
ַא ִ
הוּדים ֵמ ֵאילוֹת | וארמים ]ו ֲ
ֶאת ַהיְ ִ
ֵשׁבוּ ָשׁם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ַויּ ְ
אָכים ֶאל ִתּ ְג ַלת ְפּ ֶל ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֵלאמֹר
אָחז ַמ ְל ִ
) (7וַיִּ ְשׁ ַלח ָ
ַע ְב ְדּ ָך ִ
וּמ ַכּף ֶמ ֶל ְך
הוֹשׁ ֵענִ י ִמ ַכּף ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ִ
ֲלה וְ ִ
וּבנְ ָך אָנִ י | ע ֵ
ָהב
אָחז ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
קּוֹמים ָע ָלי (8) :וַיִּ ַקּח ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִ
וּבא ְֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ְשׁ ַלח ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר
ַהנִּ ְמ ָצא ֵבּית יְ הוָה ְ
ַעל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאל
שׁ ַֹחד (9) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֵא ָליו ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַויּ ַ
ֵל ְך
ירה | וְ ֶאת ְר ִצין ֵה ִמיתַ (10) :ויּ ֶ
ַדּ ֶמּ ֶשׂק וַיִּ ְת ְפּ ֶשׂ ָה ַויּ ְַג ֶל ָה ִק ָ
ַרא
דּוּמּ ֶשׂק ַויּ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
אָחז ִל ְק ַראת ִתּ ְג ַלת ִפּ ְל ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶ
אוּר ָיּה
אָחז ֶאל ִ
ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק | וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ֲשׂהוּ (11) :וַיִּ ֶבן
ַהכּ ֵֹהן ֶאת ְדּמוּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ַתּ ְבנִ יתוֹ ְל ָכל ַמע ֵ
אָחז
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ִ
אָחז ִמ ַדּ ָמּ ֶשׂק:
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן ַעד בּוֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֵכּן ָע ָשׂה ִ
)ַ (12ו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ַויּ ְ
ַרא ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ַויִּ ְק ַרב
ַק ֵטר ֶאת ע ָֹלתוֹ וְ ֶאת
ַעל ָע ָליוַ (13) :ויּ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַויּ ַ
ַסּ ְך ֶאת נִ ְסכּוֹ | וַיִּ ְזרֹק ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר לוֹ ַעל
ִמנְ ָחתוֹ ַויּ ֵ
ַק ֵרב
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (14) :וְ ֵאת ַה ִמּ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויּ ְ
וּמ ֵבּין ֵבּית יְ הוָה | וַיִּ ֵתּן אֹתוֹ ַעל
ֵמ ֵאת ְפּנֵי ַה ַבּיִ ת ִמ ֵבּין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִ
יֶ
אָחז ֶאת
ֶר ְך ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָצפוֹנָה (15) :ויצוהו ]וַיְ ַצוֶּה קרי[ ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן ֵלאמֹר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהגָּדוֹל ַה ְק ֵטר ֶאת ע ַֹלת
ִ
ַהבּ ֶֹקר וְ ֶאת ִמנְ ַחת ָה ֶע ֶרב וְ ֶאת ע ַֹלת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ִמנְ ָחתוֹ וְ ֵאת
יהם וְ ָכל ַדּם ע ָֹלה וְ ָכל ַדּם
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
אָרץ ִ
ע ַֹלת ָכּל ַעם ָה ֶ
ַעשׂ
וּמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת יִ ְהיֶה ִלּי ְל ַב ֵקּרַ (16) :ויּ ַ
ֶבח ָע ָליו ִתּ ְזרֹק | ִ
זַ
אָחז (17) :וַיְ ַק ֵצּץ ַה ֶמּ ֶל ְך
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ִ
יהם ואת ] ֶאת קרי[
ֲל ֶ
ָסר ֵמע ֵ
אָחז ֶאת ַה ִמּ ְס ְגּרוֹת ַה ְמּכֹנוֹת ַויּ ַ
ָ
יה |
הוֹרד ֵמ ַעל ַה ָבּ ָקר ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַה ִכּיֹּר וְ ֶאת ַהיָּם ִ
מוּס ְך קרי[
וַיִּ ֵתּן אֹתוֹ ַעל ַמ ְר ֶצ ֶפת ֲא ָבנִ ים (18) :וְ ֶאת מיסך ] ַ
ַה ַשּׁ ָבּת ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ַב ַבּיִ ת וְ ֶאת ְמבוֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ִחיצוֹנָה ֵה ֵסב ֵבּית
אָחז ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה |
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ָ
יְ הוָה | ִמ ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר (19) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
הוּדה(20) :
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
אָחז ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ ד | וַיִּ ְמל ְֹך
וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
ִח ְז ִקיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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הוֹשׁ ַע ֶבּן
הוּדה | ָמ ַל ְך ֵ
אָחז ֶמ ֶל ְך יְ ָ
)ִ (1בּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ְל ָ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ֵא ָלה ְבשׁ ְֹמרוֹן ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵתּ ַשׁע ָשׁנִ יםַ (2) :ויּ ַ
יְ הוָה | ַרק לֹא ְכּ ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנָיוָ (3) :ע ָליו ָע ָלה
ָשׁב לוֹ ִמנְ ָחה:
הוֹשׁ ַע ֶע ֶבד ַויּ ֶ
ַשׁ ְל ַמנְ ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | וַיְ ִהי לוֹ ֵ
אָכים ֶאל
הוֹשׁ ַע ֶק ֶשׁר ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ַמ ְל ִ
) (4וַיִּ ְמ ָצא ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ְבּ ֵ
ֱלה ִמנְ ָחה ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ְכּ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה
סוֹא ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא ֶהע ָ
ַעל ֶמ ֶל ְך
ַאַס ֵרהוּ ֵבּית ֶכּ ֶלאַ (5) :ויּ ַ
ַע ְצ ֵרהוּ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַויּ ְ
| ַויּ ַ
יה ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים(6) :
אָרץ | ַויּ ַ
ָצר ָע ֶל ָ
ַעל שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ַ
אַשּׁוּר ְבּ ָכל ָה ֶ
הוֹשׁ ַע ָל ַכד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת שֹׁ ְמרוֹן ַו ֶיּגֶל ֶאת
יעית ְל ֵ
ִבּ ְשׁנַת ַה ְתּ ִשׁ ִ
וּב ָחבוֹר נְ ַהר גּוֹזָן וְ ָע ֵרי
אַשּׁוּרה | ַויּ ֶֹשׁב א ָֹתם ַבּ ְח ַלח ְ
ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָמ ָדי:
יהם ַה ַמּע ֶ
ֲלה א ָֹתם
) (7וַיְ ִהי ִכּי ָח ְטאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יראוּ ֱאל ִֹהים
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ַתּ ַחת יַד ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם | וַיִּ ְ
הוֹרישׁ יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי
ֲא ֵח ִריםַ (8) :ויּ ְ
ֵלכוּ ְבּ ֻחקּוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
וּמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ (9) :וַיְ ַח ְפּאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַ
יהם | וַיִּ ְבנוּ ָל ֶהם ָבּמוֹת ְבּ ָכל
ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר לֹא ֵכן ַעל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַצּבוּ ָל ֶהם
נוֹצ ִרים ַעד ִעיר ִמ ְב ָצרַ (10) :ויּ ִ
יהם ִמ ִמּ ְג ַדּל ְ
ָע ֵר ֶ
ַא ֵשׁ ִרים | ַעל ָכּל ִגּ ְב ָעה ְגב ָֹהה וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן(11) :
ַמ ֵצּבוֹת ו ֲ
ֵיהם |
וַיְ ַק ְטּרוּ ָשׁם ְבּ ָכל ָבּמוֹת ַכּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה יְ הוָה ִמ ְפּנ ֶ
ֻלים |
ַע ְבדוּ ַה ִגּלּ ִ
ַו ַיּעֲשׂוּ ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ְל ַה ְכ ִעיס ֶאת יְ הוָהַ (12) :ויּ ַ
ָעד
אָמר יְ הוָה ָל ֶהם לֹא ַתעֲשׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהַ (13) :ויּ ַ
ֲא ֶשׁר ַ
יאי קרי[ ָכל חֹזֶה
יהוּדה ְבּיַד ָכּל נביאו ]נְ ִב ֵ
וּב ָ
יְ הוָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
קּוֹתי ְכּ ָכל
וֹתי ֻח ַ
יכם ָה ָר ִעים וְ ִשׁ ְמרוּ ִמ ְצ ַ
ֵלאמֹר ֻשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יכם ְבּיַד
ַא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי ֲא ֵל ֶ
יכם | ו ֲ
יתי ֶאת ֲאב ֵֹת ֶ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַה ָ
ַקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם ְכּע ֶֹרף
יאים (14) :וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ | ַויּ ְ
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִ
עָ
יהם (15) :וַיִּ ְמ ֲאסוּ ֶאת
בוֹתם ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲא ָ
וֹתיו ֲא ֶשׁר
בוֹתם וְ ֵאת ֵע ְד ָ
ֻח ָקּיו וְ ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת ֲא ָ
אַח ֵרי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ֶה ָבּלוּ וְ ֲ
אַח ֵרי ַה ֶה ֶבל ַויּ ְ
ֵלכוּ ֲ
ֵה ִעיד ָבּם | ַויּ ְ
ְס ִביב ָֹתם ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה א ָֹתם ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ָכּ ֶהם(16) :
יהם ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם ַמ ֵסּ ָכה שׁנים
ַע ְזבוּ ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַויּ ַ
ירה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ָלים | ַו ַיּעֲשׂוּ ֲא ֵשׁ ָ
] ְשׁנֵי קרי[ ֲעג ִ
יהם
נוֹת ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּ ֵ
ֲבירוּ ֶאת ְבּנ ֶ
ַע ְבדוּ ֶאת ַה ָבּ ַעלַ (17) :ו ַיּע ִ
ַויּ ַ
ָבּ ֵאשׁ וַיִּ ְק ְסמוּ ְק ָס ִמים וַיְ נ ֵ
ַחשׁוּ | וַיִּ ְת ַמ ְכּרוּ ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי

יְ הוָה ְל ַה ְכ ִעיסוֹ (18) :וַיִּ ְתאַנַּף יְ הוָה ְמאֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ִס ֵרם
הוּדה
הוּדה ְל ַבדּוֹ (19) :גַּם יְ ָ
ֵמ ַעל ָפּנָיו | לֹא נִ ְשׁאַר ַרק ֵשׁ ֶבט יְ ָ
ֵלכוּ ְבּ ֻחקּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם | ַויּ ְ
לֹא ָשׁ ַמר ֶאת ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ַענֵּם ַויִּ ְתּנֵם
ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ (20) :וַיִּ ְמאַס יְ הוָה ְבּ ָכל ז ַ
יכם ִמ ָפּנָיוִ (21) :כּי ָק ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּיַד שׁ ִֹסים | ַעד ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ָ
ַדּח קרי[
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט | וידא ] ַויּ ַ
ַמ ִליכוּ ֶאת י ָ
ֵמ ַעל ֵבּית ָדּוִ ד ַויּ ְ
דוֹלה:
אַח ֵרי יְ הוָה וְ ֶה ֱח ֵטיאָם ֲח ָטאָה ְג ָ
ָר ְב ָעם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲ
יָ
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | לֹא
ֵלכוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ַחטֹּאות י ָ
)ַ (22ויּ ְ
ָסרוּ ִמ ֶמּנָּהַ (23) :עד ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר יְ הוָה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַעל ָפּנָיו
יאים | וַיִּ גֶל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַעל
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד ָכּל ע ָ
אַשּׁוּרה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ָ
אַד ָמתוֹ
ְ
וּמ ַעוָּא ֵ
כּוּתה ֵ
וּמ ָ
ָבא ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִמ ָבּ ֶבל ִ
וּמ ֲח ָמת
)ַ (24ויּ ֵ
וּס ַפ ְרוַיִ ם ַויּ ֶֹשׁב ְבּ ָע ֵרי שׁ ְֹמרוֹן ַתּ ַחת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְרשׁוּ ֶאת
ְ
ָראוּ
יה (25) :וַיְ ִהי ִבּ ְת ִח ַלּת ִשׁ ְב ָתּם ָשׁם לֹא י ְ
ֵשׁבוּ ְבּ ָע ֶר ָ
שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ְ
ֶאת יְ הוָה | וַיְ ַשׁ ַלּח יְ הוָה ָבּ ֶהם ֶאת ָה ֲא ָריוֹת וַיִּ ְהיוּ ה ְֹר ִגים
ית
ֹאמרוּ ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֵלאמֹר ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְג ִל ָ
ָבּ ֶהםַ (26) :ויּ ְ
ָדעוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ֵֹהי ָהאָ ֶרץ |
ַתּוֹשׁב ְבּ ָע ֵרי שׁ ְֹמרוֹן לֹא י ְ
ו ֶ
אוֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר ֵאינָם
יתים ָ
וַיְ ַשׁ ַלּח ָבּם ֶאת ָה ֲא ָריוֹת וְ ִהנָּם ְמ ִמ ִ
אָרץ (27) :וַיְ ַצו ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֵלאמֹר
י ְֹד ִעים ֶאת ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ֵֹהי ָה ֶ
ֵלכוּ
יתם ִמ ָשּׁם וְ י ְ
ֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ִה ְג ִל ֶ
ה ִֹליכוּ ָשׁ ָמּה ֶא ָחד ֵמ ַהכּ ֲ
אָרץַ (28) :ו ָיּבֹא ֶא ָחד
ֵשׁבוּ ָשׁם | וְ י ֵֹרם ֶאת ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ֵֹהי ָה ֶ
וְ י ְ
מוֹרה
ֵשׁב ְבּ ֵבית ֵאל | וַיְ ִהי ֶ
ֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ִה ְגלוּ ִמשּׁ ְֹמרוֹן ַויּ ֶ
ֵמ ַהכּ ֲ
יראוּ ֶאת יְ הוָה (29) :וַיִּ ְהיוּ ע ִֹשׂים גּוֹי גּוֹי ֱאל ָֹהיו |
יך יִ ְ
א ָֹתם ֵא ְ
יהם
ַויַּנִּ יחוּ ְבּ ֵבית ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַהשּׁ ְֹמרֹנִ ים גּוֹי גּוֹי ְבּ ָע ֵר ֶ
ֲא ֶשׁר ֵהם י ְֹשׁ ִבים ָשׁם (30) :וְ אַנְ ֵשׁי ָב ֶבל ָעשׂוּ ֶאת ֻסכּוֹת ְבּנוֹת
ימא:
ֵרגַל | וְ אַנְ ֵשׁי ֲח ָמת ָעשׂוּ ֶאת ֲא ִשׁ ָ
וְ אַנְ ֵשׁי כוּת ָעשׂוּ ֶאת נ ְ
) (31וְ ָה ַעוִּ ים ָעשׂוּ נִ ְב ַחז וְ ֶאת ַתּ ְר ָתּק | וְ ַה ְס ַפ ְרוִ ים שׂ ְֹר ִפים ֶאת
ַמּ ֶל ְך אלה ] ֱאל ֵֹהי קרי[ ספרים
אַד ַר ֶמּ ֶל ְך ַו ֲענ ֶ
ֵיהם ָבּ ֵאשׁ ְל ְ
ְבּנ ֶ
] ְס ַפ ְרוָיִ ם קרי[ (32) :וַיִּ ְהיוּ יְ ֵר ִאים ֶאת יְ הוָה | ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם
ֹהנֵי ָבמוֹת וַיִּ ְהיוּ ע ִֹשׂים ָל ֶהם ְבּ ֵבית ַה ָבּמוֹת(33) :
צוֹתם כּ ֲ
ִמ ְק ָ
יהם ָהיוּ ע ְֹב ִדים ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט
ֶאת יְ הוָה ָהיוּ יְ ֵר ִאים | וְ ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְגלוּ א ָֹתם ִמ ָשּׁםַ (34) :עד ַהיּוֹם ַה ֶזּה ֵהם ע ִֹשׂים
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ִראשֹׁנִ ים | ֵאינָם יְ ֵר ִאים ֶאת יְ הוָה וְ ֵאינָם ע ִֹשׂים
תּוֹרה וְ ַכ ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת ְבּנֵי
וּכ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם וְ ַכ ָ
ְכּ ֻחקּ ָֹתם ְ

ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר ָשׂם ְשׁמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל (35) :וַיִּ ְכרֹת יְ הוָה ִא ָתּם ְבּ ִרית
יראוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים | וְ לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם
וַיְ ַצוֵּם ֵלאמֹר לֹא ִת ְ
וְ לֹא ַת ַע ְבדוּם וְ לֹא ִת ְז ְבּחוּ ָל ֶהםִ (36) :כּי ִאם ֶאת יְ הוָה ֲא ֶשׁר
רוֹע נְ טוּיָה אֹתוֹ
וּב ְז ַ
ֱלה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּכ ַֹח גָּדוֹל ִ
ֶהע ָ
יראוּ | וְ לוֹ ִת ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ לוֹ ִת ְז ָבּחוּ (37) :וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת
ִת ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים וְ ַה ָ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ָל ֶכם ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת
יראוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים (38) :וְ ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר
ָמים | וְ לֹא ִת ְ
ָכּל ַהיּ ִ
יראוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים(39) :
ָכּ ַר ִתּי ִא ְתּ ֶכם לֹא ִת ְשׁ ָכּחוּ | וְ לֹא ִת ְ
ַצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ָכּל
יראוּ | וְ הוּא י ִ
יכם ִתּ ָ
ִכּי ִאם ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם (40) :וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ | ִכּי ִאם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ָה ִראשׁוֹן ֵהם
אֹיְ ֵב ֶ
ע ִֹשׂים (41) :וַיִּ ְהיוּ ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה יְ ֵר ִאים ֶאת יְ הוָה וְ ֶאת
יל ֶ
ְפּ ִס ֵ
ֵיהם ַכּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
וּבנֵי ְבנ ֶ
ֵיהם ְ
יהם ָהיוּ ע ְֹב ִדים | גַּם ְבּנ ֶ
ֲאב ָֹתם ֵהם ע ִֹשׂים ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
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הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָמ ַל ְך
) (1וַיְ ִהי ִבּ ְשׁנַת ָשׁלֹשׁ ְל ֵ
אָחז ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ִח ְז ִקיָּה ֶבן ָ
הוּדהֶ (2) :בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָהיָה
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ֲא ִבי
ָת ַשׁע ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ְב ָמ ְלכוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָדּוִ ד
ַעשׂ ַהיּ ָ
ַבּת ְז ַכ ְריָהַ (3) :ויּ ַ
אָביו (4) :הוּא ֵה ִסיר ֶאת ַה ָבּמוֹת וְ ִשׁ ַבּר ֶאת ַה ַמּ ֵצּבֹת וְ ָכ ַרת
ִ
ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ָרה | וְ ִכ ַתּת נְ ַחשׁ ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ִכּי ַעד
ָמים ָה ֵה ָמּה ָהיוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְטּ ִרים לוֹ וַיִּ ְק ָרא לוֹ
ַהיּ ִ
אַח ָריו לֹא ָהיָה
נְ ֻח ְשׁ ָתּןַ (5) :בּיהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָטח | וְ ֲ
ַא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנָיו (6) :וַיִּ ְד ַבּק ַבּיהוָה
הוּדה ו ֲ
ָכמֹהוּ ְבּכֹל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
וֹתיו ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מֹ ֶשׁה:
אַח ָריו | וַיִּ ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
לֹא ָסר ֵמ ֲ
ַשׂ ִכּיל | וַיִּ ְמרֹד ְבּ ֶמ ֶל ְך
ֵצא י ְ
) (7וְ ָהיָה יְ הוָה ִעמּוֹ ְבּכֹל ֲא ֶשׁר י ֵ
ֲבדוֹ (8) :הוּא ִה ָכּה ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַעד ַעזָּה וְ ֶאת
אַשּׁוּר וְ לֹא ע ָ
נוֹצ ִרים ַעד ִעיר ִמ ְב ָצר:
יה | ִמ ִמּ ְג ַדּל ְ
בוּל ָ
ְגּ ֶ
יעית
יעית ַל ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ִהיא ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
) (9וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ְל ֵ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָע ָלה ַשׁ ְל ַמנְ ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל
ֻה ִמ ְק ֵצה ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ִבּ ְשׁנַת
יה (10) :וַיִּ ְל ְכּד ָ
ָצר ָע ֶל ָ
שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ַ
הוֹשׁ ַע ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְל ְכּ ָדה
ֵשׁשׁ ְל ִח ְז ִקיָּה | ִהיא ְשׁנַת ֵתּ ַשׁע ְל ֵ
אַשּׁוּרה | ַויַּנְ ֵחם
ָ
שׁ ְֹמרוֹןַ (11) :ו ֶיּגֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל

וּב ָחבוֹר נְ ַהר גּוֹזָן וְ ָע ֵרי ָמ ָדיַ (12) :על ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ
ַבּ ְח ַלח ְ
ַע ְברוּ ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה
יהם ַויּ ַ
ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה | וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ וְ לֹא ָעשׂוּ:
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּה ָע ָלה ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך
וּב ְ
)ְ (13
הוּדה ַה ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְת ְפּ ֵשׂם (14) :וַיִּ ְשׁ ַלח
אַשּׁוּר ַעל ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
אתי
ישׁה ֵלאמֹר ָח ָט ִ
הוּדה ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָל ִכ ָ
ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׂם ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל
שׁוּב ֵמ ָע ַלי ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּן ָע ַלי ֶא ָשּׂא | ַויּ ֶ
וּשׁל ִֹשׁים ִכּ ַכּר
הוּדה ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ְ
ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָהב (15) :וַיִּ ֵתּן ִח ְז ִקיָּה ֶאת ָכּל ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ֵבית יְ ה ָוה |
זָ
וּבא ְֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְךָ (16) :בּ ֵעת ַה ִהיא ִק ַצּץ ִח ְז ִקיָּה ֶאת
ְ
יכל יְ הוָה וְ ֶאת ָהאֹ ְמנוֹת ֲא ֶשׁר ִצ ָפּה ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך
ַדּ ְלתוֹת ֵה ַ
יְ ָ
הוּדה | וַיִּ ְתּנֵם ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר:
) (17וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת ַתּ ְר ָתּן וְ ֶאת ַרב ָס ִריס וְ ֶאת ַרב
רוּשׁ ָלִם | ַו ַיּעֲלוּ
ָשׁ ֵקה ִמן ָל ִכישׁ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ֵחיל ָכּ ֵבד יְ ָ
ַע ְמדוּ ִבּ ְת ָע ַלת ַה ְבּ ֵר ָכה ָה ֶע ְליוֹנָה
רוּשׁ ַלִם ַו ַיּעֲלוּ ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ַ
ַו ָיּבֹאוּ יְ ָ
ֵצא
כוֹבס (18) :וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֵ
ֲא ֶשׁר ִבּ ְמ ִס ַלּת ְשׂ ֵדה ֵ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ ת | וְ ֶשׁ ְבנָה ַהסּ ֵֹפר
ֲא ֵל ֶהם ֶא ְלי ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַרב ָשׁ ֵקה ִא ְמרוּ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּירַ (19) :ויּ ֶ
וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָמה
נָא ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | כֹּה ַ
אַך ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ַתיִ ם ֵע ָצה
אָמ ְר ָתּ ְ
ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָט ְח ָתַּ (20) :
בוּרה ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ַע ָתּה ַעל ִמי ָב ַט ְח ָתּ ִכּי ָמ ַר ְד ָתּ ִבּיַ (21) :ע ָתּה
וּג ָ
ְ
ִהנֵּה ָב ַט ְח ָתּ ְלּ ָך ַעל ִמ ְשׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָה ָרצוּץ ַהזֶּה ַעל ִמ ְצ ַריִ ם
וּבא ְב ַכפּוֹ וּנְ ָק ָבהּ | ֵכּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
ֲא ֶשׁר יִ ָסּ ֵמ ְך ִאישׁ ָע ָליו ָ
ֹאמרוּן ֵא ַלי ֶאל יְ הוָה
ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָכל ַהבּ ְֹט ִחים ָע ָליו (22) :וְ ִכי ת ְ
ֱאל ֵֹהינוּ ָבּ ָט ְחנוּ | ֲהלוֹא הוּא ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ָבּמֹ ָתיו
ירוּשׁ ַלִם ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהזֶּה
יהוּדה וְ ִל ָ
ֹאמר ִל ָ
וְ ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתיו ַויּ ֶ
ירוּשׁ ָלִם (23) :וְ ַע ָתּה ִה ְת ָע ֶרב נָא ֶאת ֲאדֹנִ י ֶאת
ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִבּ ָ
תּוּכל ָל ֶתת ְל ָך
סוּסים ִאם ַ
ִ
אַל ַפּיִ ם
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ְ
אַחד ַע ְב ֵדי
יך ָתּ ִשׁיב ֵאת ְפּנֵי ַפ ַחת ַ
יהם (24) :וְ ֵא ְ
ֲל ֶ
ר ְֹכ ִבים ע ֵ
וּל ָפ ָר ִשׁים(25) :
ֲאדֹנִ י ַה ְקּ ַטנִּ ים | ו ִ
ַתּ ְב ַטח ְל ָך ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶר ֶכב ְ
יתי ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ְל ַה ְשׁ ִחתוֹ | יְ הוָה
ֲדי יְ הוָה ָע ִל ִ
ַע ָתּה ֲה ִמ ַבּ ְלע ֵ
ֹאמר
יתהַּ (26) :ויּ ֶ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַה ְשׁ ִח ָ
ֲלה ַעל ָה ֶ
אָמר ֵא ַלי ע ֵ
ַ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ וְ ֶשׁ ְבנָה וְ יוֹאָח ֶאל ַרב ָשׁ ֵקה ַדּ ֶבּר נָא ֶאל
ֶא ְלי ִ
הוּדית
ָחנוּ | וְ אַל ְתּ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ יְ ִ
יך ֲא ָר ִמית ִכּי שׁ ְֹמ ִעים ֲאנ ְ
ֲב ֶד ָ
עָ

יהם ַרב ָשׁ ֵקה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אָזנֵי ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַעל ַהח ָֹמהַ (27) :ויּ ֶ
ְבּ ְ
יך ְשׁ ָל ַחנִ י ֲאדֹנִ י ְל ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה |
ֶיך וְ ֵא ֶל ָ
ַה ַעל ֲאדֹנ ָ
ֲהלֹא ַעל ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַעל ַהח ָֹמה ֶל ֱאכֹל ֶאת חריהם
יהם קרי[
ימי ַר ְג ֵל ֶ
צוֹאָתם קרי[ וְ ִל ְשׁתּוֹת ֶאת שׁיניהם ] ֵמ ֵ
ָ
]
הוּדית |
ִע ָמּ ֶכםַ (28) :ו ַיּ ֲעמֹד ַרב ָשׁ ֵקה וַיִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּדוֹל יְ ִ
וַיְ ַד ֵבּר ַויּ ֶ
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר (29) :כֹּה
יוּכל ְל ַה ִצּיל
ַשּׁיא ָל ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ | ִכּי לֹא ַ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ִ
ַ
ַב ַטח ֶא ְת ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר
ֶא ְת ֶכם ִמיָּדוֹ (30) :וְ אַל י ְ
ילנוּ יְ הוָה | וְ לֹא ִתנּ ֵ
ָתן ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך
ַצּ ֵ
ַה ֵצּל י ִ
אָמר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר
אַשּׁוּר (31) :אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | ִכּי כֹה ַ
ַפנוֹ וְ ִאישׁ ְתּ ֵאנָתוֹ
וּצאוּ ֵא ַלי וְ ִא ְכלוּ ִאישׁ גּ ְ
עֲשׂוּ ִא ִתּי ְב ָר ָכה ְ
וּשׁתוּ ִאישׁ ֵמי בוֹרוַֹ (32) :עד בּ ִֹאי וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ
ְ
וּכ ָר ִמים ֶא ֶרץ ֵזית יִ ְצ ָהר
אַר ְצ ֶכם ֶא ֶרץ ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ ֶא ֶרץ ֶל ֶחם ְ
ְכּ ְ
ַסּית
וּד ַבשׁ וִ ְחיוּ וְ לֹא ָת ֻמתוּ | וְ אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי י ִ
ְ
ילנוַּ (33) :ה ַה ֵצּל ִה ִצּילוּ ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם
ַצּ ֵ
ֶא ְת ֶכם ֵלאמֹר יְ הוָה י ִ
אַרצוֹ | ִמיַּד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר (34) :אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ֲח ָמת
ִאישׁ ֶאת ְ
אַר ָפּד אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ְס ַפ ְרוַיִ ם ֵהנַע וְ ִעוָּה | ִכּי ִה ִצּילוּ ֶאת שׁ ְֹמרוֹן
וְ ְ
ָדיִ (35) :מי ְבּ ָכל ֱאל ֵֹהי ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ִצּילוּ ֶאת אַ ְר ָצם
ִמיּ ִ
ָדי (36) :וְ ֶה ֱח ִרישׁוּ ָה ָעם
רוּשׁ ַלִם ִמיּ ִ
ַצּיל יְ הוָה ֶאת יְ ָ
ָדי | ִכּי י ִ
ִמיּ ִ
וְ לֹא ָענוּ אֹתוֹ ָדּ ָבר | ִכּי ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ַת ֲענֻהוּ:
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּה ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת וְ ֶשׁ ְב ָנא ַהסּ ֵֹפר
)ַ (37ו ָיּבֹא ֶא ְלי ִ
ָדים | ַויּ ִַגּדוּ לוֹ
רוּעי ְבג ִ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּיר ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ְק ֵ
וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
ִדּ ְב ֵרי ַרב ָשׁ ֵקה:
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ָדיו | וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק
) (1וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
ָקים ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת
ַו ָיּבֹא ֵבּית יְ הוָה (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ֶא ְלי ִ
וְ ֶשׁ ְבנָא ַהסּ ֵֹפר וְ ֵאת ִז ְקנֵי ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים ִמ ְת ַכּ ִסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים | ֶאל
אָמר ִח ְז ִקיָּהוּ
ֹאמרוּ ֵא ָליו כֹּה ַ
ָביא ֶבּן אָמוֹץַ (3) :ויּ ְ
יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
אָצה ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִכּי ָבאוּ ָבנִ ים ַעד ַמ ְשׁ ֵבּר
תוֹכ ָחה וּנְ ָ
יוֹם ָצ ָרה וְ ֵ
יך ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַרב
אוּלי יִ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ כ ַֹח אַיִ ן ְל ֵל ָדהַ (4) :
יח
הוֹכ ַ
ָשׁ ֵקה ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֲאדֹנָיו ְל ָח ֵרף ֱאל ִֹהים ַחי וְ ִ
את ְת ִפ ָלּה ְבּ ַעד
ָשׂ ָ
יך | וְ נ ָ
ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהנִּ ְמ ָצאָהַ (5) :ו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל
יכם |
ֹאמרוּן ֶאל ֲאדֹ ֵנ ֶ
ֹאמר ָל ֶהם יְ ַשׁ ְעיָהוּ כֹּה ת ְ
יְ ַשׁ ַעיָהוַּ (6) :ויּ ֶ
אָמר יְ הוָה אַל ִתּ ָ
כֹּה ַ
ירא ִמ ְפּנֵי ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֲא ֶשׁר
רוּח וְ ָשׁ ַמע
ֲרי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר א ִֹתיִ (7) :הנְ נִ י נ ֵֹתן בּוֹ ַ
ִגּ ְדּפוּ ַנע ֵ
ָשׁב ַרב
אַרצוַֹ (8) :ויּ ָ
אַרצוֹ | וְ ִה ַפּ ְל ִתּיו ַבּ ֶח ֶרב ְבּ ְ
מוּעה וְ ָשׁב ְל ְ
ְשׁ ָ
ָסע
ָשׁ ֵקה וַיִּ ְמ ָצא ֶאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר נִ ְל ָחם ַעל ִל ְבנָה | ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי נ ַ
ָצא
ִמ ָלּ ִכישׁ (9) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֶאל ִתּ ְר ָה ָקה ֶמ ֶל ְך כּוּשׁ ֵלאמֹר ִהנֵּה י ָ
אָכים ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֵלאמֹר:
ָשׁב וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ְל ִה ָלּ ֵחם ִא ָתּ ְך | ַויּ ָ
ַשּׁ ֲא ָך
הוּדה ֵלאמֹר אַל י ִ
ֹאמרוּן ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
) (10כֹּה ת ְ
רוּשׁ ַלִם ְבּיַד
ָתן יְ ָ
אַתּה בּ ֵֹט ַח בּוֹ ֵלאמֹר | לֹא ִתנּ ֵ
יך ֲא ֶשׁר ָ
ֱאל ֶֹה ָ
אַתּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּרִ (11) :הנֵּה ָ
ָצלַ (12) :ה ִה ִצּילוּ א ָֹתם
אַתּה ִתּנּ ֵ
ימם | וְ ָ
ְל ָכל ָה ֲא ָרצוֹת ְל ַה ֲח ִר ָ
בוֹתי ֶאת גּוֹזָן וְ ֶאת ָח ָרן | וְ ֶר ֶצף
ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִשׁ ֲחתוּ ֲא ַ
אַר ָפּד
וּבנֵי ֶע ֶדן ֲא ֶשׁר ִבּ ְת ַל ָ
ְ
וּמ ֶל ְך ְ
אשּׂר (13) :אַיּוֹ ֶמ ֶל ְך ֲח ָמת ֶ
וּמ ֶל ְך ָל ִעיר ְס ַפ ְרוָיִ ם | ֵהנַע וְ ִעוָּה (14) :וַיִּ ַקּח ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת
ֶ
ַעל ֵבּית יְ הוָה וַיִּ ְפ ְר ֵשׂהוּ
אָכים וַיִּ ְק ָר ֵאם | ַויּ ַ
ַה ְסּ ָפ ִרים ִמיַּד ַה ַמּ ְל ִ
ִח ְז ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה:
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (15וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ִח ְז ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויּ ַ
אָרץ
אַתּה הוּא ָה ֱאל ִֹהים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ֻבים ָ
י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
אַתּה ָע ִשׂ ָ
| ָ
אָזנְ ָך
אָרץַ (16) :ה ֵטּה יְ הוָה ְ
וּשׁ ַמע ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַסנְ ֵח ִריב ֲא ֶשׁר
וּר ֵאה | ְ
ֶיך ְ
וּשׁ ָמע ְפּ ַקח יְ הוָה ֵעינ ָ
ֲ
אָמנָם יְ הוָה | ֶה ֱח ִריבוּ ַמ ְל ֵכי
ְשׁ ָלחוֹ ְל ָח ֵרף ֱאל ִֹהים ָחיְ (17) :
יהם ָבּ ֵאשׁ |
ָתנוּ ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
אַר ָצם (18) :וְ נ ְ
אַשּׁוּר ֶאת ַהגּוֹיִ ם וְ ֶאת ְ
ָא ֶבן
אָדם ֵעץ ו ֶ
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
ִכּי לֹא ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה ִכּי ִאם ַמע ֵ
ֵדעוּ
יענוּ נָא ִמיָּדוֹ | וְ י ְ
הוֹשׁ ֵ
אַבּדוּם (19) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִ
וַיְ ְ
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אָרץ ִכּי אַ ָתּה יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְל ַב ֶדּ ָך:
ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
אָמר יְ הוָה
וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֵלאמֹר | כֹּה ַ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵא ַלי ֶאל ַסנְ ֵח ִרב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר
ָשׁ ָמ ְע ִתּי (21) :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ָע ָליו | ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה
רוּשׁ ָלִם(22) :
יעה ַבּת יְ ָ
יך רֹאשׁ ֵהנִ ָ
אַח ֶר ָ
תוּלת ַבּת ִציּוֹן ֲ
ְל ָך ְבּ ַ
ֶאת ִמי ֵח ַר ְפ ָתּ וְ ִג ַדּ ְפ ָתּ וְ ַעל ִמי ֲה ִר ָ
ַתּ ָשּׂא ָמרוֹם
ימוֹת קּוֹל | ו ִ
יך ֵח ַר ְפ ָתּ ֲאדֹנָי
אָכ ָ
ֶיך ַעל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (23) :בּיַד ַמ ְל ֶ
ֵעינ ָ
יתי ְמרוֹם ָה ִרים
אמר ברכב ] ְבּרֹב קרי[ ִר ְכ ִבּי ֲאנִ י ָע ִל ִ
ַותֹּ ֶ
קוֹמת ֲא ָרזָיו ִמ ְבחוֹר ְבּר ָֹשׁיו וְ אָבוֹאָה
ַר ְכּ ֵתי ְל ָבנוֹן | וְ ֶא ְכרֹת ַ
יְ

ָרים |
יתי ַמיִ ם ז ִ
ַער ַכּ ְר ִמלּוֲֹ (24) :אנִ י ַק ְר ִתּי וְ ָשׁ ִת ִ
ְמלוֹן ִקצֹּה י ַ
אַח ִרב ְבּ ַכף ְפּ ָע ַמי כֹּל יְ אֹ ֵרי ָמצוֹרֲ (25) :הלֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְל ֵמ ָרחוֹק
וְ ְ
יצ ְר ִתּ ָ
ימי ֶק ֶדם וִ ַ
יתי ְל ִמ ֵ
א ָֹתהּ ָע ִשׂ ִ
וּת ִהי
יה ְ
יאת ָ
יה | ַע ָתּה ֲה ֵב ִ
יהן ִק ְצ ֵרי יָד
ַלּים נִ ִצּים ָע ִרים ְבּצֻרוֹת (26) :וְ י ְֹשׁ ֵב ֶ
ַל ְהשׁוֹת גּ ִ
וּשׁ ֵד ָפה
ירק ֶדּ ֶשׁא ֲח ִציר גַּגּוֹת ְ
ַחתּוּ ַו ֵיּבֹשׁוּ | ָהיוּ ֵע ֶשׂב ָשׂ ֶדה וִ ַ
ֹא ָך י ָ
ָד ְע ִתּי | וְ ֵאת ִה ְת ַרגּ ְֶז ָך
את ָך וּב ֲ
ִל ְפנֵי ָק ָמה (27) :וְ ִשׁ ְב ְתּ ָך וְ ֵצ ְ
אָזנָי | וְ ַשׂ ְמ ִתּי ַח ִחי
ַען ִה ְת ַרגּ ְֶז ָך ֵא ַלי וְ ַשׁ ֲאנַנְ ָך ָע ָלה ְב ְ
ֵא ָלי (28) :י ַ
את ָבּהּ(29) :
יך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָבּ ָ
ַה ִשׁב ִֹת ָ
יך ו ֲ
וּמ ְת ִגּי ִבּ ְשׂ ָפ ֶת ָ
אַפּ ָך ִ
ְבּ ֶ
וּב ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ָס ִחישׁ |
יח ַ
וְ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת אָכוֹל ַה ָשּׁנָה ָס ִפ ַ
ישׁית ִז ְרעוּ וְ ִק ְצרוּ וְ נִ ְטעוּ ְכ ָר ִמים וְ ִא ְכלוּ ִפ ְריָם:
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
הוּדה ַהנִּ ְשׁ ָ
יטת ֵבּית יְ ָ
אָרה שׁ ֶֹרשׁ ְל ָמ ָטּה | וְ ָע ָשׂה
ָס ָפה ְפּ ֵל ַ
) (30וְ י ְ
יטה ֵמ ַהר
וּפ ֵל ָ
ירוּשׁ ַלִם ֵתּ ֵצא ְשׁ ֵא ִרית ְ
ְפ ִרי ְל ָמ ְע ָלהִ (31) :כּי ִמ ָ
ֲשׂה זֹּאת:
ִציּוֹן | ִקנְ אַת יְ הוָה ] ְצ ָבאוֹת קרי ולא כתיב[ ַתּע ֶ
אָמר יְ הוָה ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא ָיבֹא ֶאל
)ָ (32ל ֵכן כֹּה ַ
יוֹרה ָשׁם ֵחץ | וְ לֹא יְ ַק ְדּ ֶמנָּה ָמגֵן וְ לֹא יִ ְשׁפּ ְֹך
ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ לֹא ֶ
יה ס ְֹל ָלהַ (33) :בּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָיבֹא ָבּהּ יָשׁוּב | וְ ֶאל ָה ִעיר
ָע ֶל ָ
ַנּוֹתי ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת
ַהזֹּאת לֹא ָיבֹא נְ ֻאם יְ הוָה (34) :וְ ג ִ
וּל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי (35) :וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא
יעהּ | ְל ַמעֲנִ י ְ
הוֹשׁ ָ
ְל ִ
ַח ִמ ָשּׁה
ַך ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר ֵמאָה ְשׁמוֹנִ ים ו ֲ
אַך יְ הוָה ַויּ ְ
ֵצא ַמ ְל ְ
ַויּ ֵ
ָרים ֵמ ִתים (36) :וַיִּ ַסּע
ֻלּם ְפּג ִ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה כ ָ
אָלף | ַויּ ְ
ֶ
ֵשׁב ְבּנִ ינְ וֵה (37) :וַיְ ִהי הוּא
ָשׁב ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | ַויּ ֶ
ֵל ְך ַויּ ָ
ַויּ ֶ
ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֵבּית נִ ְסר ְֹך ֱאל ָֹהיו וְ ְ
אַד ַר ֶמּ ֶל ְך וְ ַשׂ ְר ֶא ֶצר ] ָבּנָיו קרי
ולא כתיב[ ִהכֻּהוּ ַב ֶח ֶרב וְ ֵה ָמּה נִ ְמ ְלטוּ ֶא ֶרץ ֲא ָר ָרט | וַיִּ ְמל ְֹך
ֵא ַסר ַחדֹּן ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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ָמים ָה ֵהם ָח ָלה ִח ְז ִק ָיּהוּ ָלמוּת | ַו ָיּבֹא ֵא ָליו יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן
)ַ (1בּיּ ִ
ית ָך ִכּי ֵמת
אָמר יְ הוָה ַצו ְל ֵב ֶ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
ָביא ַויּ ֶ
אָמוֹץ ַהנּ ִ
ַסּב ֶאת ָפּנָיו ֶאל ַה ִקּיר | וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל
אַתּה וְ לֹא ִת ְחיֶהַ (2) :ויּ ֵ
ָ
יְ הוָה ֵלאמֹר (3) :אָנָּה יְ הוָה ְז ָכר נָא ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי
ֵב ְךּ
יתי | ַויּ ְ
ֶיך ָע ִשׂ ִ
וּב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם וְ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֶיך ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ְל ָפנ ָ
ָצא העיר ] ָח ֵצר
ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ִכי גָדוֹל (4) :וַיְ ִהי יְ ַשׁ ְעיָהוּ לֹא י ָ
אָמ ְר ָתּ
וּד ַבר יְ הוָה ָהיָה ֵא ָליו ֵלאמֹר (5) :שׁוּב וְ ַ
קרי[ ַה ִתּיכֹנָה | ְ

יך ָשׁ ַמ ְע ִתּי
אָב ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָדּוִ ד ִ
ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ נְ ִגיד ַע ִמּי כֹּה ַ
יתי ֶאת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך | ִהנְ נִ י ר ֶֹפא ָל ְך ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִלי ִשׁי
ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָר ִא ִ
ַתּע ֶ
יך ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
ָמ ָ
ֲלה ֵבּית יְ הוָה (6) :וְ ה ַֹס ְפ ִתּי ַעל י ֶ
ַנּוֹתי ַעל ָה ִעיר
יל ָך וְ ֵאת ָה ִעיר ַהזֹּאת | וְ ג ִ
אַצּ ְ
וּמ ַכּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ְקחוּ
וּל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּיַ (7) :ויּ ֶ
ַהזֹּאת ְל ַמעֲנִ י ְ
ֹאמר
ֶחיַ (8) :ויּ ֶ
ָשׂימוּ ַעל ַה ְשּׁ ִחין ַויּ ִ
ְדּ ֶב ֶלת ְתּ ֵאנִ ים | וַיִּ ְקחוּ ַויּ ִ
יתי ַבּיּוֹם
ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ ָמה אוֹת ִכּי יִ ְר ָפּא יְ הוָה ִלי | וְ ָע ִל ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ֵמ ֵאת
ישׁי ֵבּית יְ הוָהַ (9) :ויּ ֶ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׂה יְ הוָה ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר | ָה ַל ְך ַה ֵצּל ֶע ֶשׂר
יְ הוָה ִכּי ַיע ֶ
ָקל
ֹאמר יְ ִח ְז ִקיָּהוּ נ ֵ
ַמעֲלוֹת ִאם יָשׁוּב ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹתַ (10) :ויּ ֶ
ַל ֵצּל ִלנְ טוֹת ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת | לֹא ִכי יָשׁוּב ַה ֵצּל ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר
ָשׁב ֶאת ַה ֵצּל
ָביא ֶאל יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַמעֲלוֹת (11) :וַיִּ ְק ָרא יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
אָחז ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת:
ָר ָדה ְבּ ַמעֲלוֹת ָ
ַבּ ַמּעֲלוֹת ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאד ְך ַבּ ְל ֲא ָדן ֶבּן ַבּ ְל ֲא ָדן ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
)ָ (12בּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ְבּר ַ
וּמנְ ָחה ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי ָח ָלה ִח ְז ִקיָּהוּ(13) :
ְס ָפ ִרים ִ
ַר ֵאם ֶאת ָכּל ֵבּית נְ כֹתֹה ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
יהם ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ְ
ֲל ֶ
וַיִּ ְשׁ ַמע ע ֵ
ָהב וְ ֶאת ַה ְבּ ָשׂ ִמים וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַהטּוֹב וְ ֵאת ֵבּית ֵכּ ָליו
וְ ֶאת ַהזּ ָ
אוֹצר ָֹתיו | לֹא ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא
וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ְבּ ְ
ֶה ְראָם ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ֵביתוֹ ְ
וּב ָכל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוַֹ (14) :ו ָיּבֹא יְ ַשׁ ְעיָהוּ
ָשׁים
אָמרוּ ָה ֲאנ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ָמה ְ
ָביא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ | ַויּ ֶ
ַהנּ ִ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ָבּאוּ
יך ַויּ ֶ
וּמאַיִ ן ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
ָה ֵא ֶלּה ֵ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֵאת ָכּל
ית ָך | ַויּ ֶ
ֹאמר ָמה ָראוּ ְבּ ֵב ֶ
ִמ ָבּ ֶבלַ (15) :ויּ ֶ
יתם ְבּא ְֹצר ָֹתי:
יתי ָראוּ לֹא ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְר ִא ִ
ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ הוָהִ (17) :הנֵּה
)ַ (16ויּ ֶ
יך ַעד
אָצרוּ ֲאב ֶֹת ָ
ַא ֶשׁר ְ
ית ָך ו ֲ
ָמים ָבּ ִאים וְ נִ ָשּׂא ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ֶ
יִ
ֶיך
וּמ ָבּנ ָ
אָמר יְ הוָהִ (18) :
ָתר ָדּ ָבר ַ
ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּ ֶב ָלה | לֹא יִ וּ ֵ
יסים
תּוֹליד יקח ]יִ ָקּחוּ קרי[ | וְ ָהיוּ ָס ִר ִ
ֵצאוּ ִמ ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ִ
ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ טוֹב ְדּ ַבר
יכל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבלַ (19) :ויּ ֶ
ְבּ ֵה ַ
ֶא ֶמת יִ ְהיֶה
ֹאמר ֲהלוֹא ִאם ָשׁלוֹם ו ֱ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ | ַויּ ֶ
ְבי ָ
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת
בוּרתוֹ ו ֲ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ָכל ְגּ ָ
ָמי (20) :וְ י ֶ
ירה | ֲהלֹא ֵהם
ָבא ֶאת ַה ַמּיִ ם ָה ִע ָ
ַה ְבּ ֵר ָכה וְ ֶאת ַה ְתּ ָע ָלה ַויּ ֵ
הוּדה (21) :וַיִּ ְשׁ ַכּב
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְכּ ִ
ַשּׁה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ִח ְז ִקיָּהוּ ִעם ֲאב ָֹתיו | וַיִּ ְמל ְֹך ְמנ ֶ
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ַח ִמ ִשּׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁ ָנה
ַשּׁה ְב ָמ ְלכוֹ ו ֲ
)ֶ (1בּן ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְמנ ֶ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ֶח ְפ ִצי ָבהַּ (2) :ויּ ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
יְ הוָה | ְכּתוֹ ֲעבֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר הוֹ ִרישׁ יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָקם
אָביו | ַויּ ֶ
ָשׁב וַיִּ ֶבן ֶאת ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ִא ַבּד ִח ְז ִקיָּהוּ ִ
)ַ (3ויּ ָ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַעשׂ ֲא ֵשׁ ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
ִמ ְז ְבּחֹת ַל ַבּ ַעל ַויּ ַ
וּבנָה ִמ ְז ְבּחֹת
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַו ַיּ ֲעבֹד אֹ ָתםָ (4) :
אָשׂים ֶאת ְשׁ ִמי(5) :
ירוּשׁ ַלִם ִ
אָמר יְ הוָה ִבּ ָ
ְבּ ֵבית יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ַ
וַיִּ ֶבן ִמ ְז ְבּחוֹת ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ִבּ ְשׁ ֵתּי ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ הוָה:
ֱביר ֶאת ְבּנוֹ ָבּ ֵאשׁ וְ עוֹנֵן וְ נִ ֵחשׁ וְ ָע ָשׂה אוֹב וְ יִ ְדּעֹנִ ים |
) (6וְ ֶהע ִ
ָשׂם ֶאת ֶפּ ֶסל
ִה ְר ָבּה ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְל ַה ְכ ִעיסַ (7) :ויּ ֶ
אָמר יְ הוָה ֶאל ָדּוִ ד וְ ֶאל
ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ַ
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי
וּב ָ
ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה ִ
עוֹלם (8) :וְ לֹא א ִֹסיף ְל ָהנִ יד ֶרגֶל
אָשׂים ֶאת ְשׁ ִמי ְל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
בוֹתם | ַרק ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּה א ָֹתם ַע ְב ִדּי
וּל ָכל ַה ָ
יתים ְ
ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַשּׁה ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָה ָרע ִמן
ַת ֵעם ְמנ ֶ
מ ֶֹשׁה (9) :וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ | ַויּ ְ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה
ַשּׁה ֶמ ֶל ְך
ַען ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְמנ ֶ
יאים ֵלאמֹר (11) :י ַ
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
ְבּיַד ע ָ
יְ ָ
הוּדה ַהתּ ֵֹעבוֹת ָה ֵא ֶלּה ֵה ַרע ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר
לּוּליו:
הוּדה ְבּ ִג ָ
ַח ִטא גַם ֶאת יְ ָ
ְל ָפנָיו | ַויּ ֲ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָר ָעה ַעל
)ָ (12ל ֵכן כֹּה ַ
יהוּדה | ֲא ֶשׁר ָכּל שׁמעיו ]שׁ ְֹמ ָעהּ קרי[ ִתּ ַצּ ְלנָה ְשׁ ֵתּי
רוּשׁ ַלִם וִ ָ
יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ֵאת ָקו שׁ ְֹמרוֹן וְ ֶאת ִמ ְשׁק ֶֹלת
יתי ַעל יְ ָ
ָט ִ
אָזנָיו (13) :וְ נ ִ
ְ
רוּשׁ ַלִם ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְמ ֶחה ֶאת ַה ַצּ ַלּ ַחת
יתי ֶאת יְ ָ
וּמ ִח ִ
אַחאָב | ָ
ֵבּית ְ
ֶיה (14) :וְ נ ַ
ַח ָל ִתי
ָט ְשׁ ִתּי ֵאת ְשׁ ֵא ִרית נ ֲ
ָמ ָחה וְ ָה ַפ ְך ַעל ָפּנ ָ
יהם(15) :
יהם | וְ ָהיוּ ְל ַבז וְ ִל ְמ ִשׁ ָסּה ְל ָכל אֹיְ ֵב ֶ
וּנְ ַת ִתּים ְבּיַד אֹיְ ֵב ֶ
ַען ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינַי וַיִּ ְהיוּ ַמ ְכ ִע ִסים א ִֹתי | ִמן ַהיּוֹם
יַ
בוֹתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (16) :וְ גַם ָדּם
ָצאוּ ֲא ָ
ֲא ֶשׁר י ְ
וּשׁ ַלִם ֶפּה
ַשּׁה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ַעד ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ֶאת יְ ר ָ
ָקי ָשׁ ַפ ְך ְמנ ֶ
נִ
הוּדה ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע
ָל ֶפה | ְל ַבד ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יְ ָ
ַשּׁה וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ַח ָטּאתוֹ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְמנ ֶ
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה (17) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲא ֶשׁר ָח ָטא | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ

ַשּׁה ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּגַן ֵבּיתוֹ ְבּגַן
הוּדה (18) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְמנ ֶ
יְ ָ
ֻעזָּא | וַיִּ ְמל ְֹך אָמוֹן ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה אָמוֹן ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
)ֶ (19בּן ֶע ְשׂ ִרים ְ
ִבּ ָ
ַעשׂ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶמת ַבּת ָחרוּץ ִמן ָי ְט ָבהַ (20) :ויּ ַ
ֵל ְך ְבּ ָכל
אָביוַ (21) :ויּ ֶ
ַשּׁה ִ
ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְמנ ֶ
ֻלים ֲא ֶשׁר ָע ַבד אָ ִביו
אָביו | ַו ַיּ ֲעבֹד ֶאת ַה ִגּלּ ִ
ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ִ
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָל ֶהםַ (22) :ו ַיּ ֲעזֹב ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתיו | וְ לֹא ָה ַל ְך
ָמיתוּ ֶאת
ְבּ ֶד ֶר ְך יְ הוָה (23) :וַיִּ ְק ְשׁרוּ ַע ְב ֵדי אָמוֹן ָע ָליו | ַויּ ִ
אָרץ ֵאת ָכּל ַהקּ ְֹשׁ ִרים ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך
ַך ַעם ָה ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵביתוַֹ (24) :ויּ ְ
ֶתר
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו (25) :וְ י ֶ
אָרץ ֶאת י ִ
ַמ ִליכוּ ַעם ָה ֶ
אָמוֹן | ַויּ ְ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי
ִדּ ְב ֵרי אָמוֹן ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ֻרתוֹ ְבּגַן ֻעזָּא |
הוּדה (26) :וַיִּ ְקבֹּר אֹתוֹ ִבּ ְקב ָ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ַהיּ ִ
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
וַיִּ ְמל ְֹך י ִ
2 Kings Chapter 22
אַחת ָשׁנָה ָמ ַל ְך
וּשׁל ִֹשׁים וְ ַ
ֹאשׁיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ ְ
)ֶ (1בּן ְשׁמֹנֶה ָשׁנָה י ִ
ַעשׂ
ֲדיָה ִמ ָבּ ְצ ַקתַ (2) :ויּ ַ
ידה ַבת ע ָ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ יְ ִד ָ
ִבּ ָ
ָמין
אָביו וְ לֹא ָסר י ִ
ֵל ְך ְבּ ָכל ֶדּ ֶר ְך ָדּוִ ד ִ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַהיּ ָ
וּשׂמֹאול:
ְ
) (3וַיְ ִהי ִבּ ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך י ִ
ֹאשׁיָּהוּ | ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ֲלה
ָשׁ ָפן ֶבּן ֲא ַצ ְליָהוּ ֶבן ְמ ֻשׁ ָלּם ַהסּ ֵֹפר ֵבּית יְ הוָה ֵלאמֹר (4) :ע ֵ
מּוּבא ֵבּית יְ הוָה |
ַתּם ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
ֶאל ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וְ י ֵ
אָספוּ שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף ֵמ ֵאת ָה ָעם (5) :ויתנה ]וְ יִ ְתּנֻהוּ קרי[
ֲא ֶשׁר ְ
אכה ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים בבית ] ֵבּית קרי[ יְ הוָה | וְ יִ ְתּנוּ
ַעל יַד ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
אכה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָה ְל ַחזֵּק ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת(6) :
אֹתוֹ ְלע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
אַבנֵי ַמ ְח ֵצב ְל ַחזֵּק
ֶל ָח ָר ִשׁים וְ ַלבֹּנִ ים וְ ַלגּ ְֹד ִרים | וְ ִל ְקנוֹת ֵע ִצים וְ ְ
ָדם | ִכּי
ֵח ֵשׁב ִא ָתּם ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ָתּן ַעל י ָ
אַך לֹא י ָ
ֶאת ַה ָבּיִ תְ (7) :
ֹאמר ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ַעל ָשׁ ָפן
ֶב ֱאמוּנָה ֵהם ע ִֹשׂיםַ (8) :ויּ ֶ
אתי ְבּ ֵבית יְ הוָה | וַיִּ ֵתּן ִח ְל ִקיָּה ֶאת
תּוֹרה ָמ ָצ ִ
ַהסּ ֵֹפר ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ָשׁ ָפן וַיִּ ְק ָר ֵאהוַּ (9) :ו ָיּבֹא ָשׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
יך ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
ֲב ֶד ָ
ֹאמר ִה ִתּיכוּ ע ָ
ָשׁב ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר | ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
אכה ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים ֵבּית
ַהנִּ ְמ ָצא ַב ַבּיִ ת וַיִּ ְתּנֻהוּ ַעל יַד ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ָתן ִלי ִח ְל ִקיָּה
יְ הוָהַ (10) :ו ַיּגֵּד ָשׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר ַל ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר ֵס ֶפר נ ַ

ַהכּ ֵֹהן | וַיִּ ְק ָר ֵאהוּ ָשׁ ָפן ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (11) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך
ָדיו (12) :וַיְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך
תּוֹרה | וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ָ
ֶאת ִח ְל ִקיָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת ֲא ִח ָ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן וְ ֶאת ַע ְכבּוֹר ֶבּן ִמי ָכיָה
ֲשׂיָה ֶע ֶבד ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹרְ (13) :לכוּ
וְ ֵאת ָשׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר וְ ֵאת ע ָ
וּב ַעד ָכּל יְ ָ
וּב ַעד ָה ָעם ְ
ֲדי ְ
ִד ְרשׁוּ ֶאת יְ הוָה ַבּע ִ
הוּדה ַעל ִדּ ְב ֵרי
דוֹלה ֲח ַמת יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִהיא נִ ְצּ ָתה
ַה ֵסּ ֶפר ַהנִּ ְמ ָצא ַהזֶּה | ִכּי ְג ָ
ָבנוּ ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ ֲאב ֵֹתינוּ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר ַה ֶזּה ַלעֲשׂוֹת
יקם וְ ַע ְכבּוֹר
ַא ִח ָ
ֵל ְך ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ו ֲ
ְכּ ָכל ַה ָכּתוּב ָע ֵלינוַּ (14) :ויּ ֶ
ֲשׂיָה ֶאל ֻח ְל ָדּה ַהנְּ ִביאָה ֵא ֶשׁת ַשׁלֻּם ֶבּן ִתּ ְקוָה ֶבּן
וְ ָשׁ ָפן ַוע ָ
ָדים וְ ִהיא י ֶֹשׁ ֶבת ִבּ ָ
ַח ְר ַחס שׁ ֵֹמר ַה ְבּג ִ
ירוּשׁ ַלִם ַבּ ִמּ ְשׁנֶה | וַיְ ַד ְבּרוּ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יהם כֹּה ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יהַ (15) :ותּ ֶ
ֵא ֶל ָ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י
ִא ְמרוּ ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי (16) :כֹּה ַ
ֵמ ִביא ָר ָעה ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ ַעל י ְֹשׁ ָביו | ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר
הוּדהַ (17) :תּ ַחת ֲא ֶשׁר ֲעזָבוּנִ י וַיְ ַק ְטּרוּ
ֲא ֶשׁר ָק ָרא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יהם | וְ נִ ְצּ ָתה
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
יסנִ י ְבּכֹל ַמע ֵ
ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ַמ ַען ַה ְכ ִע ֵ
הוּדה ַהשֹּׁ ֵל ַח
ֲח ָמ ִתי ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ לֹא ִת ְכ ֶבּה (18) :וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה
ֹאמרוּ ֵא ָליו | כֹּה ַ
ֶא ְת ֶכם ִל ְדרֹשׁ ֶאת יְ הוָה כֹּה ת ְ
ַען ַר ְך ְל ָב ְב ָך
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמ ְע ָתּ (19) :י ַ
ֲך ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ ַעל
ַתּ ָכּנַע ִמ ְפּנֵי יְ הוָה ְבּ ָשׁ ְמע ָ
וִ
ַתּ ְב ֶכּה ְל ָפנָי
יך ו ִ
ָד ָ
ַתּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ֶ
י ְֹשׁ ָביו ִל ְהיוֹת ְל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְק ָל ָלה ו ִ
| וְ גַם אָנ ִֹכי ָשׁ ַמ ְע ִתּי נְ ֻאם יְ הוָהָ (20) :ל ֵכן ִהנְ נִ י א ִֹס ְפ ָך ַעל
ֶיך
יך ְבּ ָשׁלוֹם וְ לֹא ִת ְר ֶאינָה ֵעינ ָ
ֶא ַס ְפ ָתּ ֶאל ִק ְבר ֶֹת ָ
יך וְ נ ֱ
ֲאב ֶֹת ָ
ָשׁיבוּ ֶאת
ְבּכֹל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | ַויּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר:
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ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה וִ ָ
ַאַספוּ ֵא ָליו ָכּל ִז ְקנֵי יְ ָ
) (1וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ְ
רוּשׁ ַלִם
הוּדה וְ ָכל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית יְ הוָה וְ ָכל ִאישׁ יְ ָ
)ַ (2ויּ ַ
יאים וְ ָכל ָה ָעם ְל ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל | וַיִּ ְק ָרא
ֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִ
ִאתּוֹ וְ ַהכּ ֲ
ֵיהם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ַהנִּ ְמ ָצא ְבּ ֵבית יְ ה ָוה(3) :
אָזנ ֶ
ְב ְ
ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ָה ַעמּוּד וַיִּ ְכרֹת ֶאת ַה ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְ הוָה ָל ֶל ֶכת
וֹתיו וְ ֶאת ֻחקּ ָֹתיו ְבּ ָכל ֵלב
וֹתיו וְ ֶאת ֵע ְד ָ
אַחר יְ הוָה וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ַ
ֶפשׁ ְל ָה ִקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת ַה ְכּ ֻת ִבים ַעל
וּב ָכל נ ֶ
ְ

ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה | ַו ַיּ ֲעמֹד ָכּל ָה ָעם ַבּ ְבּ ִרית (4) :וַיְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ֹהנֵי ַה ִמּ ְשׁנֶה וְ ֶאת שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף
ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וְ ֶאת כּ ֲ
יכל יְ הוָה ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָהעֲשׂוּיִ ם ַל ַבּ ַעל וְ ָל ֲא ֵשׁ ָרה
הוֹציא ֵמ ֵה ַ
ְל ִ
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַשׁ ְדמוֹת
וּלכֹל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וַיִּ ְשׂ ְר ֵפם ִמחוּץ ִל ָ
ְ
ֲפ ָרם ֵבּית ֵאל (5) :וְ ִה ְשׁ ִבּית ֶאת ַה ְכּ ָמ ִרים
ָשׂא ֶאת ע ָ
ִק ְדרוֹן וְ נ ָ
הוּדה וַיְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
וּמ ִס ֵבּי
הוּדה ְ
ָתנוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ֲא ֶשׁר נ ְ
וּלכֹל
ָר ַח וְ ַל ַמּזָּלוֹת ְ
רוּשׁ ָלִם | וְ ֶאת ַה ְמ ַק ְטּ ִרים ַל ַבּ ַעל ַל ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַליּ ֵ
יְ ָ
ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ םַ (6) :ויּ ֵֹצא ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ָרה ִמ ֵבּית יְ הוָה ִמחוּץ
ָדק
ַחל ִק ְדרוֹן ַויּ ֶ
ַחל ִק ְדרוֹן וַיִּ ְשׂרֹף א ָֹתהּ ְבּנ ַ
ירוּשׁ ַלִם ֶאל נ ַ
ִל ָ
ֲפ ָרהּ ַעל ֶק ֶבר ְבּנֵי ָה ָעם (7) :וַיִּ תֹּץ ֶאת ָבּ ֵתּי
ַשׁ ֵל ְך ֶאת ע ָ
ְל ָע ָפר | ַויּ ְ
ָשׁים א ְֹרגוֹת ָשׁם ָבּ ִתּים
ַה ְקּ ֵד ִשׁים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ַהנּ ִ
הוּדה וַיְ ַט ֵמּא ֶאת
ֹהנִ ים ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
ָבא ֶאת ָכּל ַהכּ ֲ
ָל ֲא ֵשׁ ָרהַ (8) :ויּ ֵ
ָתץ
ֶבע ַעד ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע | וְ נ ַ
ֹהנִ ים ִמגּ ַ
ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ִק ְטּרוּ ָשׁ ָמּה ַהכּ ֲ
הוֹשׁ ַע ַשׂר ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ַעל
ֶאת ָבּמוֹת ַה ְשּׁ ָע ִרים ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח ַשׁ ַער יְ ֻ
ֹהנֵי ַה ָבּמוֹת ֶאל
אַך לֹא ַיעֲלוּ כּ ֲ
ְשׂמֹאול ִאישׁ ְבּ ַשׁ ַער ָה ִעירְ (9) :
יהם:
ירוּשׁ ָלִם | ִכּי ִאם ְ
תוֹך ֲא ֵח ֶ
אָכלוּ ַמצּוֹת ְבּ ְ
ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ִבּ ָ
) (10וְ ִט ֵמּא ֶאת ַהתּ ֶֹפת ֲא ֶשׁר ְבּגֵי בני ] ֶבן קרי[ ִהנֹּם | ְל ִב ְל ִתּי
ַשׁ ֵבּת ֶאת
ֲביר ִאישׁ ֶאת ְבּנוֹ וְ ֶאת ִבּתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ַלמּ ֶֹל ְךַ (11) :ויּ ְ
ְל ַהע ִ
הוּדה ַל ֶשּׁ ֶמשׁ ִמבֹּא ֵבית יְ הוָה ֶאל
ָתנוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
סּוּסים ֲא ֶשׁר נ ְ
ַה ִ
ָרים | וְ ֶאת ַמ ְר ְכּבוֹת
ִל ְשׁ ַכּת נְ ַתן ֶמ ֶל ְך ַה ָסּ ִריס ֲא ֶשׁר ַבּ ַפּ ְרו ִ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ (12) :וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת ֲא ֶשׁר ַעל ַהגָּג ע ִ
ֲל ַיּת
ַשּׁה
הוּדה וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְמנ ֶ
אָחז ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ָ
יך ֶאת
ָרץ ִמ ָשּׁם וְ ִה ְשׁ ִל ְ
ָתץ ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ָ
ִבּ ְשׁ ֵתּי ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ הוָה נ ַ
רוּשׁ ַלִם
ַחל ִק ְדרוֹן (13) :וְ ֶאת ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי יְ ָ
ֲפ ָרם ֶאל נ ַ
עָ
ימין ְל ַהר ַה ַמּ ְשׁ ִחית ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר ִמ ִ
ֲבת
וּל ִמ ְלכֹּם תּוֹע ַ
ְל ַע ְשׁתּ ֶֹרת ִשׁ ֻקּץ ִצידֹנִ ים וְ ִל ְכמוֹשׁ ִשׁ ֻקּץ מוֹאָב ְ
ְבּנֵי ַעמּוֹן | ִט ֵמּא ַה ֶמּ ֶל ְך (14) :וְ ִשׁ ַבּר ֶאת ַה ַמּ ֵצּבוֹת וַיִּ ְכרֹת ֶאת
אָדם (15) :וְ גַם ֶאת
קוֹמם ַע ְצמוֹת ָ
ָה ֲא ֵשׁ ִרים | וַיְ ַמ ֵלּא ֶאת ְמ ָ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית ֵאל ַה ָבּ ָמה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה י ָ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר
ָתץ |
ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל גַּם ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַההוּא וְ ֶאת ַה ָבּ ָמה נ ָ
וַיִּ ְשׂרֹף ֶאת ַה ָבּ ָמה ֵה ַדק ְל ָע ָפר וְ ָשׂ ַרף ֲא ֵשׁ ָרה (16) :וַיִּ ֶפן
ַרא ֶאת ַה ְקּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁם ָבּ ָהר וַיִּ ְשׁ ַלח וַיִּ ַקּח ֶאת
ֹאשׁיָּהוּ ַויּ ְ
י ִ
ֲצמוֹת ִמן ַה ְקּ ָב ִרים וַיִּ ְשׂרֹף ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וַיְ ַט ְמּ ֵאהוּ | ִכּ ְד ַבר
ָהע ָ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָק ָרא ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָק ָרא ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים

ֹאמרוּ
ֹאמר ָמה ַה ִצּיּוּן ַה ָלּז ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ר ֶֹאה | ַויּ ְ
ָה ֵא ֶלּהַ (17) :ויּ ֶ
יהוּדה
ֵא ָליו אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַה ֶקּ ֶבר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָבּא ִמ ָ
וַיִּ ְק ָרא ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ית ַעל ַה ִמּ ְז ַבּח ֵבּית ֵאל:
ֹאמר ַהנִּ יחוּ לוֹ ִאישׁ אַל ָינַע ַע ְצמ ָֹתיו | וַיְ ַמ ְלּטוּ ַע ְצמ ָֹתיו
)ַ (18ויּ ֶ
ָביא ֲא ֶשׁר ָבּא ִמשּׁ ְֹמרוֹן (19) :וְ גַם ֶאת ָכּל ָבּ ֵתּי
ֵאת ַע ְצמוֹת ַהנּ ִ
ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ָע ֵרי שׁ ְֹמרוֹן ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְכ ִעיס
ֲשׂים ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּ ֵבית
ַעשׂ ָל ֶהם ְכּ ָכל ַה ַמּע ִ
ֹאשׁיָּהוּ | ַויּ ַ
ֵה ִסיר י ִ
ֹהנֵי ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ָשׁם ַעל ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת
ֵאל (20) :וַיִּ ְז ַבּח ֶאת ָכּל כּ ֲ
רוּשׁ ָלִם (21) :וַיְ ַצו
ָשׁב יְ ָ
יהם | ַויּ ָ
ֲל ֶ
אָדם ע ֵ
וַיִּ ְשׂרֹף ֶאת ַע ְצמוֹת ָ
יכם | ַכּ ָכּתוּב
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר עֲשׂוּ ֶפ ַסח ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשׂה ַכּ ֶפּ ַסח ַהזֶּה ִמ ֵ
ימי
ַעל ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ַהזֶּהִ (22) :כּי לֹא ַנע ָ
ַהשּׁ ְֹפ ִטים ֲא ֶשׁר ָשׁ ְפטוּ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ כֹל יְ ֵמי ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדהִ (23) :כּי ִאם ִבּ ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך
וּמ ְל ֵכי יְ ָ
ַ
ֲשׂה ַה ֶפּ ַסח ַהזֶּה ַליהוָה ִבּ ָ
י ִ
ירוּשׁ ָלִם (24) :וְ גַם ֶאת
ֹאשׁיָּהוּ | ַנע ָ
ֻלים וְ ֵאת ָכּל
ָהאֹבוֹת וְ ֶאת ַהיִּ ְדּעֹנִ ים וְ ֶאת ַה ְתּ ָר ִפים וְ ֶאת ַה ִגּלּ ִ
ֹאשׁיָּהוּ |
ירוּשׁ ַלִם ִבּ ֵער י ִ
וּב ָ
הוּדה ִ
ַה ִשּׁ ֻקּ ִצים ֲא ֶשׁר נִ ְראוּ ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
תּוֹרה ַה ְכּ ֻת ִבים ַעל ַה ֵסּ ֶפר ֲא ֶשׁר ָמ ָצא
ְל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ֵבּית יְ הוָה (25) :וְ ָכמֹהוּ לֹא ָהיָה ְל ָפנָיו ֶמ ֶל ְך
וּב ָכל ְמאֹדוֹ ְכּכֹל
ַפשׁוֹ ְ
וּב ָכל נ ְ
ֲא ֶשׁר ָשׁב ֶאל יְ הוָה ְבּ ָכל ְל ָבבוֹ ְ
אַך לֹא ָשׁב יְ הוָה
אַח ָריו לֹא ָקם ָכּמֹהוְּ (26) :
תּוֹרת מ ֶֹשׁה | וְ ֲ
ַ
יהוּדה | ַעל ָכּל ַה ְכּ ָע ִסים
ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ָח ָרה אַפּוֹ ִבּ ָ
הוּדה ִ
ֹאמר יְ הוָה גַּם ֶאת יְ ָ
ֲא ֶשׁר ִה ְכ ִעיסוֹ ְמנ ֶ
אָסיר
ַשּׁהַ (27) :ויּ ֶ
אַס ִתּי ֶאת ָה ִעיר
וּמ ְ
ֵמ ַעל ָפּנַי ַכּ ֲא ֶשׁר ֲה ִסר ִֹתי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָ
אָמ ְר ִתּי
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ַ
ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ֶאת יְ ָ
ֹאשׁיָּהוּ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה |
ֶתר ִדּ ְב ֵרי י ִ
יִ ְהיֶה ְשׁ ִמי ָשׁם (28) :וְ י ֶ
הוּדה(29) :
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ָמיו ָע ָלה ַפ ְרעֹה נְ כֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל נְ ַהר
ְבּי ָ
יתהוּ ִבּ ְמ ִגדּוֹ ִכּ ְראֹתוֹ
ֹאשׁיָּהוּ ִל ְק ָראתוֹ וַיְ ִמ ֵ
ֵל ְך ַה ֶמּ ֶל ְך י ִ
ְפּ ָרת | ַויּ ֶ
רוּשׁ ַלִם
ֲב ָדיו ֵמת ִמ ְמּ ִגדּוֹ וַיְ ִב ֻאהוּ יְ ָ
ַר ִכּבֻהוּ ע ָ
אֹתוַֹ (30) :ויּ ְ
הוֹאָחז ֶבּן י ִ
ָ
אָרץ ֶאת יְ
ֻרתוֹ | וַיִּ ַקּח ַעם ָה ֶ
וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ִבּ ְקב ָ
ֹאשׁיָּהוּ
אָביו:
ַמ ִליכוּ אֹתוֹ ַתּ ַחת ִ
וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֹתוֹ ַויּ ְ
וּשׁלֹ ָשׁה ֳח ָד ִשׁים
הוֹאָחז ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
ָ
)ֶ (31בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלֹשׁ ָשׁנָה יְ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ֲח ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
מוּטל ַבּת יִ ְר ְמיָהוּ ִמ ִלּ ְבנָה(32) :
ַאַס ֵרהוּ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲאב ָֹתיוַ (33) :ויּ ְ
ַויּ ַ

ירוּשׁ ָלִם
ַפ ְרעֹה נְ כֹה ְב ִר ְב ָלה ְבּ ֶא ֶרץ ֲח ָמת במלך ] ִמ ְמּל ְֹך קרי[ ִבּ ָ
ַמ ֵל ְך
ָהבַ (34) :ויּ ְ
אָרץ ֵמאָה ִכ ַכּר ֶכּ ֶסף וְ ִכ ַכּר ז ָ
| וַיִּ ֶתּן עֹנֶשׁ ַעל ָה ֶ
ֹאשׁיָּהוּ ַתּ ַחת י ִ
ָקים ֶבּן י ִ
ַפּ ְרעֹה נְ כֹה ֶאת ֶא ְלי ִ
ַסּב
ֹאשׁיָּהוּ אָ ִביו ַויּ ֵ
ָמת
הוֹאָחז ָל ָקח ַו ָיּבֹא ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ָ
ָ
ָקים | וְ ֶאת יְ
ֶאת ְשׁמוֹ יְ הוֹי ִ
יך ֶאת
ֱר ְ
אַך ֶהע ִ
ָקים ְל ַפ ְרעֹה ְ
ָתן יְ הוֹי ִ
ָהב נ ַ
ָשׁם (35) :וְ ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
אָרץ ָל ֵתת ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל ִפּי ַפ ְרעֹה | ִאישׁ ְכּ ֶע ְרכּוֹ ָנגַשׂ ֶאת
ָה ֶ
אָרץ ָל ֵתת ְל ַפ ְרעֹה נְ כֹהֶ (36) :בּן
ָהב ֶאת ַעם ָה ֶ
ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך
ָקים ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ַ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה יְ הוֹי ִ
בוּדּה קרי[ ַבת ְפּ ָדיָה ִמן
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ זבידה ] ְז ָ
ִבּ ָ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲאב ָֹתיו:
רוּמהַ (37) :ויּ ַ
ָ
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ֻכ ְדנ ַ
ָמיו ָע ָלה נְ ב ַ
ָקים ֶע ֶבד
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | וַיְ ִהי לוֹ יְ הוֹי ִ
)ְ (1בּי ָ
דוּדי
ָשׁב וַיִּ ְמ ָרד בּוֹ (2) :וַיְ ַשׁ ַלּח יְ הוָה בּוֹ ֶאת ְגּ ֵ
ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ַויּ ָ
דוּדי ְבנֵי
דוּדי מוֹאָב וְ ֵאת ְגּ ֵ
דוּדי ֲא ָרם וְ ֵאת ְגּ ֵ
ַכ ְשׂ ִדּים וְ ֶאת ְגּ ֵ
ַעמּוֹן וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ִבּ ָ
יהוּדה ְל ַה ֲא ִבידוֹ | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד
יהוּדה ְל ָה ִסיר
אַך ַעל ִפּי יְ הוָה ָהיְ ָתה ִבּ ָ
יאיםְ (3) :
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
עָ
ָקי
ַשּׁה ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה (4) :וְ גַם ַדּם ַהנּ ִ
ֵמ ַעל ָפּנָיו | ְבּ ַחטֹּאת ְמנ ֶ
אָבה יְ הוָה
ָקי | וְ לֹא ָ
רוּשׁ ַלִם ָדּם נ ִ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ָפ ְך וַיְ ַמ ֵלּא ֶאת יְ ָ
ָקים וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ֲהלֹא ֵהם
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ הוֹי ִ
ִל ְסל ַֹח (5) :וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
הוּדה (6) :וַיִּ ְשׁ ַכּב
ְכּ ִ
ָכין ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו (7) :וְ לֹא
ָקים ִעם ֲאב ָֹתיו | וַיִּ ְמל ְֹך יְ הוֹי ִ
יְ הוֹי ִ
אַרצוֹ | ִכּי ָל ַקח ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ה ִֹסיף עוֹד ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ָל ֵצאת ֵמ ְ
ַחל ִמ ְצ ַריִ ם ַעד נְ ַהר ְפּ ָרת כֹּל ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם:
ִמנּ ַ
וּשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים
ָכין ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
)ֶ (8בּן ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה יְ הוֹי ִ
ירוּשׁ ָלִם(9) :
ָתן ִמ ָ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ נְ ֻח ְשׁ ָתּא ַבת ֶא ְלנ ָ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אָביוָ (10) :בּ ֵעת
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִ
ַויּ ַ
רוּשׁ ָלִם |
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל יְ ָ
ֻכ ְדנ ַ
ַה ִהיא עלה ] ָעלוּ קרי[ ַע ְב ֵדי נְ ב ַ
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַעל
וָ
בוּכ ְדנ ַ
ַתּבֹא ָה ִעיר ַבּ ָמּצוֹרַ (11) :ו ָיּבֹא נְ ַ
הוּדה ַעל
ָכין ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֵצא יְ הוֹי ִ
יהַ (12) :ויּ ֵ
ֲב ָדיו ָצ ִרים ָע ֶל ָ
ָה ִעיר | ַוע ָ
יסיו | וַיִּ ַקּח אֹתוֹ ֶמ ֶל ְך
ֲב ָדיו וְ ָשׂ ָריו וְ ָס ִר ָ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל הוּא וְ ִאמּוֹ ַוע ָ
אוֹצרוֹת
ַיּוֹצא ִמ ָשּׁם ֶאת ָכּל ְ
ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ְשׁמֹנֶה ְל ָמ ְלכוֹ (13) :ו ֵ
ָהב
אוֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיְ ַק ֵצּץ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַהזּ ָ
ֵבּית יְ הוָה וְ ְ

יכל יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵה ַ
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ָכּל ַה ָשּׂ ִרים וְ ֵאת ָכּל
יְ הוָה (14) :וְ ִה ְג ָלה ֶאת ָכּל יְ ָ
גּוֹלה וְ ָכל ֶה ָח ָרשׁ
בּוֹרי ַה ַחיִ ל עשׂרה ]ע ֶ
ִגּ ֵ
ֲשׂ ֶרת קרי[ ֲא ָל ִפים ֶ
אָרץַ (15) :ו ֶיּגֶל ֶאת
זוּלת ַדּ ַלּת ַעם ָה ֶ
וְ ַה ַמּ ְסגֵּר | לֹא נִ ְשׁאַר ַ
יסיו
ָכין ָבּ ֶב ָלה | וְ ֶאת ֵאם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת נְ ֵשׁי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ָס ִר ָ
יְ הוֹי ִ
וְ ֵאת אולי ] ֵא ֵ
ירוּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלה:
גּוֹלה ִמ ָ
יך ָ
הוֹל ְ
אָרץ ִ
ילי קרי[ ָה ֶ
) (16וְ ֵאת ָכּל אַנְ ֵשׁי ַה ַחיִ ל ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים וְ ֶה ָח ָרשׁ וְ ַה ַמּ ְסגֵּר ֶא ֶלף
גּוֹלה ָבּ ֶב ָלה:
יאם ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָ
בּוֹרים ע ֵֹשׂי ִמ ְל ָח ָמה | וַיְ ִב ֵ
ַהכֹּל ִגּ ִ
ַסּב ֶאת ְשׁמוֹ
ַמ ֵל ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת ַמ ַתּנְ יָה דֹדוֹ ַתּ ְח ָתּיו | ַויּ ֵ
)ַ (17ויּ ְ
ִצ ְד ִקיָּהוּ:
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
אַחת ָשׁ ָנה ִצ ְד ִקיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְ ַ
)ֶ (18בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
מוּטל קרי[ ַבּת יִ ְר ְמיָהוּ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ חמיטל ] ֲח ַ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ִמ ִלּ ְבנָהַ (19) :ויּ ַ
יהוּדה ַעד
וּב ָ
ירוּשׁ ַלִם ִ
ָקיםִ (20) :כּי ַעל אַף יְ הוָה ָהיְ ָתה ִב ָ
יְ הוֹי ִ
ִה ְשׁ ִלכוֹ א ָֹתם ֵמ ַעל ָפּנָיו | וַיִּ ְמרֹד ִצ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל:
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ירי ֶבּ ָעשׂוֹר
ֲשׂ ִ
יעית ְל ָמ ְלכוֹ ַבּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
) (1וַיְ ִהי ִב ְשׁנַת ַה ְתּ ִשׁ ִ
רוּשׁ ַלִם
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל הוּא וְ ָכל ֵחילוֹ ַעל יְ ָ
ֻכ ְדנ ַ
ַלח ֶֹדשׁ ָבּא נְ ב ַ
ַתּבֹא ָה ִעיר ַבּ ָמּצוֹר |
יה ָדּיֵק ָס ִביב (2) :ו ָ
יה | וַיִּ ְבנוּ ָע ֶל ָ
וַיִּ ַחן ָע ֶל ָ
ַעד ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוְּ (3) :בּ ִת ְשׁ ָעה ַלח ֶֹדשׁ
ַתּ ָבּ ַקע
אָרץ (4) :ו ִ
ֶחזַק ָה ָר ָעב ָבּ ִעיר | וְ לֹא ָהיָה ֶל ֶחם ְל ַעם ָה ֶ
ַויּ ֱ
ָה ִעיר וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ַלּיְ ָלה ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ֵבּין ַהחֹמ ַֹתיִ ם
ֵל ְך ֶדּ ֶר ְך
ֲא ֶשׁר ַעל גַּן ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַכ ְשׂ ִדּים ַעל ָה ִעיר ָס ִביב | ַויּ ֶ
ַשּׂגוּ אֹתוֹ
אַחר ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ִ
ֲר ָבה (5) :וַיִּ ְר ְדּפוּ ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ַ
ָהע ָ
ְבּ ַע ְרבוֹת יְ ֵרחוֹ | וְ ָכל ֵחילוֹ ָנפֹצוּ ֵמ ָע ָליו (6) :וַיִּ ְת ְפּשׂוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
ַו ַיּעֲלוּ אֹתוֹ ֶאל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִר ְב ָל ָתה | וַיְ ַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ִמ ְשׁ ָפּט(7) :
וְ ֶאת ְבּנֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ָשׁ ֲחטוּ ְל ֵעינָיו | וְ ֶאת ֵעינֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ִעוֵּר
ישׁי
וּבח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
ַאַס ֵרהוּ ַבנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם וַיְ ִב ֵאהוּ ָבּ ֶבלַ (8) :
ַויּ ְ
ֶאצּר
ֻכ ְדנ ַ
ְבּ ִשׁ ְב ָעה ַלח ֶֹדשׁ ִהיא ְשׁנַת ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך נְ ב ַ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל יְ רוּ ָשׁ ָלִם:
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | ָבּא נְ בוּז ְ
) (9וַיִּ ְשׂרֹף ֶאת ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ֵאת ָכּל ָבּ ֵתּי
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ָכּל ֵבּית גָּדוֹל ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ (10) :וְ ֶאת חוֹמֹת
יְ ָ

ָתצוּ ָכּל ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ֲא ֶשׁר ַרב ַט ָבּ ִחים(11) :
רוּשׁ ַלִם ָס ִביב | נ ְ
יְ ָ
ָפלוּ ַעל
אָרים ָבּ ִעיר וְ ֶאת ַהנּ ְֹפ ִלים ֲא ֶשׁר נ ְ
ֶתר ָה ָעם ַהנִּ ְשׁ ִ
וְ ֵאת י ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ֵאת י ֶ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים:
ֶתר ֶה ָהמוֹן | ֶה ְג ָלה נְ בוּז ְ
וּלי ְֹג ִבים:
אָרץ ִה ְשׁ ִאיר ַרב ַט ָבּ ִחים | ְלכ ְֹר ִמים ְ
וּמ ַדּ ַלּת ָה ֶ
)ִ (12
מּוּדי ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ַה ְמּכֹנוֹת וְ ֶאת
) (13וְ ֶאת ַע ֵ
יָם ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָה ִשׁ ְבּרוּ ַכ ְשׂ ִדּים | וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת
ַמּרוֹת
ָעים וְ ֶאת ַה ְמז ְ
נְ ֻח ְשׁ ָתּם ָבּ ֶב ָלה (14) :וְ ֶאת ַה ִסּירֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
וְ ֶאת ַה ַכּפּוֹת וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָבם ָל ָקחוּ:
ַא ֶשׁר
ָהב ו ֲ
ָהב ז ָ
) (15וְ ֶאת ַה ַמּ ְחתּוֹת וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָרקוֹת ֲא ֶשׁר ז ָ
מּוּדים ְשׁנַיִ ם ַהיָּם
ֶכּ ֶסף ָכּ ֶסף | ָל ַקח ַרב ַט ָבּ ִחיםָ (16) :ה ַע ִ
ָה ֶא ָחד וְ ַה ְמּכֹנוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ְל ֵבית יְ הוָה | לֹא ָהיָה
אַמּה
ִמ ְשׁ ָקל ִלנְ ח ֶֹשׁת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלּהְ (17) :שׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָ
קוֹמת ַהכּ ֶֹת ֶרת
קוֹמת ָה ַעמּוּד ָה ֶא ָחד וְ כ ֶֹת ֶרת ָע ָליו נְ ח ֶֹשׁת וְ ַ
ַ
וּשׂ ָב ָכה וְ ִרמֹּנִ ים ַעל ַהכּ ֶֹת ֶרת ָס ִביב
ָשׁלֹשׁ אמה ]אַמּוֹת קרי[ ְ
ַהכֹּל נְ ח ֶֹשׁת | וְ ָכ ֵא ֶלּה ַל ַעמּוּד ַה ֵשּׁנִ י ַעל ַה ְשּׂ ָב ָכה (18) :וַיִּ ַקּח ַרב
ַט ָבּ ִחים ֶאת ְשׂ ָריָה כֹּ ֵהן ָהרֹאשׁ וְ ֶאת ְצ ַפנְ יָהוּ כּ ֵֹהן ִמ ְשׁנֶה | וְ ֶאת
וּמן ָה ִעיר ָל ַקח ָס ִריס ֶא ָחד ֲא ֶשׁר
ְשׁל ֶֹשׁת שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּףִ (19) :
ָשׁים ֵמר ֵֹאי ְפנֵי
ַח ִמ ָשּׁה ֲאנ ִ
הוּא ָפ ִקיד ַעל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ו ֲ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר נִ ְמ ְצאוּ ָב ִעיר וְ ֵאת ַהסּ ֵֹפר ַשׂר ַה ָצּ ָבא ַה ַמּ ְצ ִבּא ֶאת
ַעם ָה ֶ
אָרץ ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ָבּ ִעיר(20) :
אָרץ | וְ ִשׁ ִשּׁים ִאישׁ ֵמ ַעם ָה ֶ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים | ַויּ ֶֹל ְך א ָֹתם ַעל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
וַיִּ ַקּח א ָֹתם נְ בוּז ְ
יתם ְבּ ִר ְב ָלה ְבּ ֶא ֶרץ
ַך א ָֹתם ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וַיְ ִמ ֵ
ִר ְב ָל ָתהַ (21) :ויּ ְ
אַד ָמתוֹ (22) :וְ ָה ָעם ַהנִּ ְשׁאָר ְבּ ֶא ֶרץ
הוּדה ֵמ ַעל ְ
ֲח ָמת | וַיִּ גֶל יְ ָ
יהם
ֲל ֶ
ַפ ֵקד ע ֵ
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | ַויּ ְ
בוּכ ְדנ ַ
הוּדה ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִאיר נְ ַ
יְ ָ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן:
ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן ֲא ִח ָ
ָשׁים ִכּי ִה ְפ ִקיד ֶמ ֶל ְך
ָלים ֵה ָמּה וְ ָה ֲאנ ִ
) (23וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
ָבּ ֶבל ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ְגּ ַד ְליָהוּ ַה ִמּ ְצ ָפּה | וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח ְ
ַאזַנְ יָהוּ ֶבּן
וּשׂ ָריָה ֶבן ַתּנְ ֻח ֶמת ַהנְּ ט ָֹפ ִתי וְ י ֲ
נְ ַתנְ יָה וְ ָ
יהם (24) :וַיִּ ָשּׁ ַבע ָל ֶהם ְגּ ַד ְליָהוּ
ֲכ ִתי ֵה ָמּה וְ אַנְ ֵשׁ ֶ
ַה ַמּע ָ
יראוּ ֵמ ַע ְב ֵדי ַה ַכּ ְשׂ ִדּים | ְשׁבוּ
ֹאמר ָל ֶהם אַל ִתּ ְ
יהם ַויּ ֶ
וּלאַנְ ֵשׁ ֶ
ְ
) (25וַיְ ִהי ַבּח ֶֹדשׁ
אָרץ וְ ִע ְבדוּ ֶאת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ יִ ַטב ָל ֶכם:
ָב ֶ
לוּכה
ֶרע ַה ְמּ ָ
ישׁ ָמע ִמזּ ַ
יעי ָבּא יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ֶבּן ֱא ִל ָ
ַה ְשּׁ ִב ִ
הוּדים
ָשׁים ִאתּוֹ ַויַּכּוּ ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ַו ָיּמֹת | וְ ֶאת ַהיְּ ִ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
ַוע ָ
ָקמוּ ָכל ָה ָעם
וְ ֶאת ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִאתּוֹ ַבּ ִמּ ְצ ָפּהַ (26) :ויּ ֻ

ָראוּ ִמ ְפּנֵי
ָלים ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי י ְ
ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל וְ ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
ַכ ְשׂ ִדּים:
הוּדה
ָכין ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְלגָלוּת יְ הוֹי ִ
) (27וַיְ ִהי ִב ְשׁל ִֹשׁים ו ֶ
ָשׂא ֱאוִ יל ְמר ַֹד ְך
ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ַלח ֶֹדשׁ | נ ָ
הוּדה ִמ ֵבּית
ָכין ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ָמ ְלכוֹ ֶאת רֹאשׁ יְ הוֹי ִ
ֶכּ ֶלא (28) :וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ טֹבוֹת | וַיִּ ֵתּן ֶאת ִכּ ְסאוֹ ֵמ ַעל ִכּ ֵסּא
אָכל
ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ְבּ ָב ֶבל (29) :וְ ִשׁנָּא ֵאת ִבּ ְג ֵדי ִכ ְלאוֹ | וְ ַ
ֻחת ָתּ ִמיד
ֻחתוֹ ֲאר ַ
ַאר ָ
ֶל ֶחם ָתּ ִמיד ְל ָפנָיו ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו (30) :ו ֲ
נִ ְתּנָה לּוֹ ֵמ ֵאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ | כֹּל יְ ֵמי ַחיָּו:
ֵס ֶפר יְ ַשׁ ְעיָהוּ
Isaiah Chapter 1
הוּדה וִ ירוּ ָשׁ ָלִם |
)ֲ (1חזוֹן יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ֲא ֶשׁר ָחזָה ַעל יְ ָ
הוּדהִ (2) :שׁ ְמעוּ
אָחז יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
יוֹתם ָ
ֻזּיָּהוּ ָ
ימי ע ִ
ִבּ ֵ
רוֹמ ְמ ִתּי
ָשׁ ַמיִ ם וְ ַה ֲא ִזינִ י ֶא ֶרץ ִכּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר | ָבּנִ ים ִגּ ַדּ ְל ִתּי וְ ַ
ַחמוֹר ֵאבוּס ְבּ ָע ָליו |
ָדע שׁוֹר קֹנֵהוּ ו ֲ
וְ ֵהם ָפּ ְשׁעוּ ִבי (3) :י ַ
ָדע ַע ִמּי לֹא ִה ְתבּוֹנָן (4) :הוֹי גּוֹי ח ֵֹטא ַעם ֶכּ ֶבד
יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא י ַ
ֶרע ְמ ֵר ִעים ָבּנִ ים ַמ ְשׁ ִחי ִתים | ָע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה נִ ֲאצוּ ֶאת
ָעוֹן ז ַ
תּוֹסיפוּ ָס ָרה |
ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָנזֹרוּ אָחוֹרַ (5) :על ֶמה ֻתכּוּ עוֹד ִ
ָכּל רֹאשׁ ָל ֳח ִלי וְ ָכל ֵל ָבב ַדּוָּיִ (6) :מ ַכּף ֶרגֶל וְ ַעד רֹאשׁ ֵאין בּוֹ
וּמ ָכּה ְט ִריָּה | לֹא זֹרוּ וְ לֹא ֻח ָבּשׁוּ וְ לֹא
בּוּרה ַ
ְמתֹם ֶפּ ַצע וְ ַח ָ
יכם ְשׂרֻפוֹת ֵאשׁ |
אַר ְצ ֶכם ְשׁ ָמ ָמה ָע ֵר ֶ
ֻכּ ָכה ַבּ ָשּׁ ֶמןְ (7) :
רְ
וּשׁ ָמ ָמה ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת
ָרים א ְֹכ ִלים א ָֹתהּ ְ
אַד ַמ ְת ֶכם ְלנ ְֶג ְדּ ֶכם ז ִ
ְ
נוֹת ָרה ַבת ִציּוֹן ְכּ ֻס ָכּה ְב ָכ ֶרם | ִכּ ְמלוּנָה ְב ִמ ְק ָשׁה
ָרים (8) :וְ ְ
זִ
הוֹתיר ָלנוּ ָשׂ ִריד ִכּ ְמ ָעט |
לוּלי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִ
צוּרהֵ (9) :
ְכּ ִעיר נְ ָ
ִכּ ְסדֹם ָהיִ ינוּ ַל ֲעמ ָֹרה ָדּ ִמינוִּ (10) :שׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה ְק ִצי ֵני
תּוֹרת ֱאל ֵֹהינוּ ַעם ֲעמ ָֹרהָ (11) :ל ָמּה ִלּי רֹב
ְסדֹם | ַה ֲא ִזינוּ ַ
יאים |
ילים וְ ֵח ֶלב ְמ ִר ִ
ֹאמר יְ הוָה ָשׂ ַב ְע ִתּי עֹלוֹת ֵא ִ
יכם י ַ
ִז ְב ֵח ֶ
וּכ ָב ִשׂים וְ ַע ִ
וְ ַדם ָפּ ִרים ְ
תּוּדים לֹא ָח ָפ ְצ ִתּיִ (12) :כּי ָתבֹאוּ
ֶד ֶכם ְרמֹס ֲח ֵצ ָרי (13) :לֹא
ֵל ָראוֹת ָפּנָי | ִמי ִב ֵקּשׁ זֹאת ִמיּ ְ
תּוֹע ָבה ִהיא ִלי | ח ֶֹדשׁ וְ ַשׁ ָבּת
תוֹסיפוּ ָה ִביא ִמנְ ַחת ָשׁוְ א ְקט ֶֹרת ֵ
ִ
יכם
ֲד ֶ
יכם וּמוֹע ֵ
ֲצ ָרהָ (14) :ח ְד ֵשׁ ֶ
אוּכל אָוֶן ַוע ָ
ְקרֹא ִמ ְק ָרא לֹא ַ

וּב ָפ ִר ְשׂ ֶכם
יתי נְ שֹׂאְ (15) :
ַפ ִשׁי ָהיוּ ָע ַלי ָלט ַֹרח | נִ ְל ֵא ִ
ָשׂנְ אָה נ ְ
אַע ִלים ֵעינַי ִמ ֶכּם גַּם ִכּי ַת ְרבּוּ ְת ִפ ָלּה ֵאינֶנִּ י שֹׁ ֵמ ַע |
יכם ְ
ַכּ ֵפּ ֶ
יכם
יכם ָדּ ִמים ָמ ֵלאוַּ (16) :ר ֲחצוּ ִהזַּכּוּ ָה ִסירוּ ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יְ ֵד ֶ
יטב ִדּ ְרשׁוּ ִמ ְשׁ ָפּט אַ ְשּׁרוּ
ִמ ֶנּגֶד ֵעינָי | ִח ְדלוּ ָה ֵר ַעִ (17) :ל ְמדוּ ֵה ֵ
ָכ ָחה
אַל ָמנָהְ (18) :לכוּ נָא וְ נִ וּ ְ
ָחמוֹץ | ִשׁ ְפטוּ יָתוֹם ִריבוּ ְ
י ַ
ַל ִבּינוּ ִאם
יכם ַכּ ָשּׁנִ ים ַכּ ֶשּׁ ֶלג י ְ
ֹאמר יְ הוָה | ִאם יִ ְהיוּ ֲח ָט ֵא ֶ
וּשׁ ַמ ְע ֶתּם | טוּב
תּוֹלע ַכּ ֶצּ ֶמר יִ ְהיוִּ (19) :אם תֹּאבוּ ְ
ַא ִדּימוּ ַכ ָ
יְ
יתם | ֶח ֶרב ְתּ ֻא ְכּלוּ ִכּי ִפּי
וּמ ִר ֶ
ֹאכלוּ (20) :וְ ִאם ְתּ ָמ ֲאנוּ ְ
אָרץ תּ ֵ
ָה ֶ
ֶא ָמנָה |
יכה ָהיְ ָתה ְלזוֹנָה ִק ְריָה נ ֱ
)ֵ (21א ָ
יְ הוָה ִדּ ֵבּר:
ָלין ָבּהּ וְ ַע ָתּה ְמ ַר ְצּ ִחיםַ (22) :כּ ְס ֵפּ ְך ָהיָה
ְמ ֵל ֲא ִתי ִמ ְשׁ ָפּט ֶצ ֶדק י ִ
סוֹר ִרים וְ ַח ְב ֵרי
ְ
יגים | ָס ְב ֵא ְך ָמהוּל ַבּ ָמּיִ םָ (23) :שׂ ַריִ ְך
ְל ִס ִ
ָבים כֻּלּוֹ א ֵֹהב שׁ ַֹחד וְ ר ֵֹדף ַשׁ ְלמֹנִ ים | יָתוֹם לֹא יִ ְשׁפֹּטוּ וְ ִריב
ַגּנּ ִ
יהם:
אַל ָמנָה לֹא יָבוֹא ֲא ֵל ֶ
ְ
ָחם
)ָ (24ל ֵכן נְ ֻאם ָהאָדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ִביר יִ ְשׂ ָר ֵאל | הוֹי ֶאנּ ֵ
ִמ ָצּ ַרי וְ ִאנּ ְ
ָדי ָע ַליִ ְך וְ ֶא ְצרֹף ַכּבֹּר
יבה י ִ
אָשׁ ָ
ָק ָמה ֵמאוֹיְ ָבי (25) :וְ ִ
יבה שׁ ְֹפ ַטיִ ְך ְכּ ָב ִראשֹׁנָה
אָשׁ ָ
יליִ ְך (26) :וְ ִ
ירה ָכּל ְבּ ִד ָ
אָס ָ
ִסיגָיִ ְך | וְ ִ
אַח ֵרי ֵכן יִ ָקּ ֵרא ָל ְך ִעיר ַה ֶצּ ֶדק ִק ְריָה
ֲציִ ְך ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה | ֲ
וְ יֹע ַ
יה ִבּ ְצ ָד ָקה(28) :
ֶא ָמנָהִ (27) :ציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה | וְ ָשׁ ֶב ָ
נֱ
ַח ָדּו | וְ ע ְֹז ֵבי יְ הוָה יִ ְכלוִּ (29) :כּי ֵיבֹשׁוּ
וְ ֶשׁ ֶבר פּ ְֹשׁ ִעים וְ ַח ָטּ ִאים י ְ
ֵמ ֵא ִ
ילים ֲא ֶשׁר ֲח ַמ ְד ֶתּם | וְ ַת ְח ְפּרוּ ֵמ ַהגַּנּוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ֶתּם(30) :
וּכ ַגנָּה ֲא ֶשׁר ַמיִ ם ֵאין ָלהּ(31) :
ִכּי ִת ְהיוּ ְכּ ֵא ָלה נ ֶֹב ֶלת ָע ֶל ָה | ְ
ַח ָדּו וְ ֵאין
ֵיהם י ְ
וּבעֲרוּ ְשׁנ ֶ
וְ ָהיָה ֶה ָחסֹן ִלנְ ע ֶֹרת וּפֹעֲלוֹ ְלנִ יצוֹץ | ָ
ְמ ַכ ֶבּה:
Isaiah Chapter 2
ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה וִ ָ
)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָחזָה יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבּן אָמוֹץ | ַעל יְ ָ
ָמים נָכוֹן יִ ְהיֶה ַהר ֵבּית יְ הוָה ְבּרֹאשׁ
אַח ִרית ַהיּ ִ
) (2וְ ָהיָה ְבּ ֲ
ָהרוּ ֵא ָליו ָכּל ַהגּוֹיִ ם (3) :וְ ָה ְלכוּ
ֶה ָה ִרים וְ נִ ָשּׂא ִמ ְגּ ָבעוֹת | וְ נ ֲ
ֲלה ֶאל ַהר יְ הוָה ֶאל ֵבּית ֱאלֹ ֵהי
אָמרוּ ְלכוּ וְ ַנע ֶ
ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ְ
תוֹרה
ֵל ָכה ְבּא ְֹרח ָֹתיו | ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
ַי ֲעקֹב וְ י ֵֹרנוּ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ נ ְ
יח ְל ַע ִמּים
הוֹכ ַ
ירוּשׁ ָלִם (4) :וְ ָשׁ ַפט ֵבּין ַהגּוֹיִ ם וְ ִ
וּד ַבר יְ הוָה ִמ ָ
ְ
יהם ְל ַמ ְז ֵמרוֹת לֹא
יתוֹת ֶ
ֵ
ַחנִ
בוֹתם ְל ִא ִתּים ו ֲ
ַר ִבּים | וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ
יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב וְ לֹא יִ ְל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה:

ָט ְשׁ ָתּה ַע ְמּ ָך
ֵל ָכה ְבּאוֹר יְ הוָהִ (6) :כּי נ ַ
)ֵ (5בּית ַי ֲעקֹב | ְלכוּ וְ נ ְ
ָכ ִרים
ַל ֵדי נ ְ
ֵבּית ַי ֲעקֹב ִכּי ָמ ְלאוּ ִמ ֶקּ ֶדם וְ עֹנְ נִ ים ַכּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | וּ ְבי ְ
אַרצוֹ ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
יְ
ָהב וְ ֵאין ֵק ֶצה ְלא ְֹצר ָֹתיו |
ַתּ ָמּ ֵלא ְ
ַשׂ ִפּיקוּ (7) :ו ִ
ַתּ ָמּ ֵלא
סוּסים וְ ֵאין ֵק ֶצה ְל ַמ ְר ְכּב ָֹתיו (8) :ו ִ
ִ
אַרצוֹ
ַתּ ָמּ ֵלא ְ
וִ
ָדיו יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶא ְצ ְבּע ָֹתיו:
ֲשׂה י ָ
ילים | ְל ַמע ֵ
אַרצוֹ ֱא ִל ִ
ְ
) (9וַיִּ ַשּׁח ָ
אָדם וַיִּ ְשׁ ַפּל ִאישׁ | וְ אַל ִתּ ָשּׂא ָל ֶהם (10) :בּוֹא ַבצּוּר
ַבהוּת
וּמ ֲה ַדר ְגּאֹנוֵֹ (11) :עינֵי גּ ְ
וְ ִה ָטּ ֵמן ֶבּ ָע ָפר | ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד יְ הוָה ֵ
ָשׁים | וְ נִ ְשׂגַּב יְ הוָה ְל ַבדּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא:
אָדם ָשׁ ֵפל וְ ַשׁח רוּם ֲאנ ִ
ָ
ָרם | וְ ַעל ָכּל
ֵאה ו ָ
)ִ (12כּי יוֹם ַליהוָה ְצ ָבאוֹת ַעל ָכּל גּ ֶ
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹן ָה ָר ִמים וְ ַהנִּ ָשּׂ ִאים | וְ ַעל
נִ ָשּׂא וְ ָשׁ ֵפל (13) :וְ ַעל ָכּל ְ
ָכּל אַלּוֹנֵי ַה ָבּ ָשׁן (14) :וְ ַעל ָכּל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים | וְ ַעל ָכּל
חוֹמה
ַה ְגּ ָבעוֹת ַהנִּ ָשּׂאוֹת (15) :וְ ַעל ָכּל ִמ ְג ָדּל ָגּב ַֹה | וְ ַעל ָכּל ָ
צוּרה (16) :וְ ַעל ָכּל ֳאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ | וְ ַעל ָכּל ְשׂ ִכיּוֹת ַה ֶח ְמ ָדּה:
ְב ָ
ָשׁים | וְ נִ ְשׂגַּב יְ הוָה ְל ַבדּוֹ
אָדם וְ ָשׁ ֵפל רוּם ֲאנ ִ
ַבהוּת ָה ָ
) (17וְ ַשׁח גּ ְ
וּבאוּ ִבּ ְמ ָערוֹת
ַחלֹףָ (19) :
ילים ָכּ ִליל י ֲ
ַבּיּוֹם ַההוּא (18) :וְ ָה ֱא ִל ִ
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר | ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד יְ הוָה ֵ
ֻרים ִ
צִ
אָדם ֵאת ֱא ִל ֵ
יך ָה ָ
ַל ֲערֹץ ָה ֶ
ילי ַכ ְספּוֹ
ַשׁ ִל ְ
אָרץַ (20) :בּיּוֹם ַההוּא י ְ
ילי ְז ָהבוֹ | ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ לוֹ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ַל ְחפֹּר ֵפּרוֹת
וְ ֵאת ֱא ִל ֵ
וּב ְס ִע ֵפי ַה ְסּ ָל ִעים |
ֻרים ִ
ֲט ֵלּ ִפיםָ (21) :לבוֹא ְבּנִ ְקרוֹת ַהצּ ִ
וְ ָלע ַ
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ ַל ֲערֹץ ָה ֶ
אָרץִ (22) :ח ְדלוּ
ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד יְ הוָה ֵ
ֶח ָשׁב הוּא:
אָדם ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ָמה ְבּאַפּוֹ | ִכּי ַב ֶמּה נ ְ
ָל ֶכם ִמן ָה ָ
Isaiah Chapter 3
וּדה
וּמיה ָ
ירוּשׁ ַלִם ִ
)ִ (1כּי ִהנֵּה ָהאָדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵמ ִסיר ִמ ָ
וּמ ְשׁ ֵענָה | כֹּל ִמ ְשׁ ַען ֶל ֶחם וְ כֹל ִמ ְשׁ ַען ָמיִ םִ (2) :גּבּוֹר
ַמ ְשׁ ֵען ַ
ָקןַ (3) :שׂר ֲח ִמ ִשּׁים
ָביא וְ ק ֵֹסם וְ ז ֵ
שׁוֹפט וְ נ ִ
וְ ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה | ֵ
ָת ִתּי
ַח ַכם ֲח ָר ִשׁים וּנְ בוֹן ָל ַחשׁ (4) :וְ נ ַ
יוֹעץ ו ֲ
וּנְ שׂוּא ָפנִ ים | וְ ֵ
נְ ָע ִרים ָשׂ ֵר ֶ
ֲלוּלים יִ ְמ ְשׁלוּ ָבם (5) :וְ נִ גַּשׂ ָה ָעם ִאישׁ
יהם | וְ ַתע ִ
ָקן וְ ַהנִּ ְק ֶלה ַבּנִּ ְכ ָבּד(6) :
ַער ַבּזּ ֵ
ְבּ ִאישׁ וְ ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ | יִ ְר ֲהבוּ ַהנּ ַ
אָחיו ֵבּית ִ
אָביו ִשׂ ְמ ָלה ְל ָכה ָק ִצין ִתּ ְהיֶה ָלּנוּ |
ִכּי יִ ְתפֹּשׂ ִאישׁ ְבּ ִ
ָד ָך (7) :יִ ָשּׂא ַביּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר לֹא
וְ ַה ַמּ ְכ ֵשׁ ָלה ַהזֹּאת ַתּ ַחת י ֶ
ימנִ י ְק ִצין
יתי ֵאין ֶל ֶחם וְ ֵאין ִשׂ ְמ ָלה | לֹא ְת ִשׂ ֻ
וּב ֵב ִ
ֶא ְהיֶה ח ֵֹבשׁ ְ
ָפל | ִכּי ְלשׁוֹנָם
רוּשׁ ַלִם וִ יהוּ ָדה נ ָ
ָעםִ (8) :כּי ָכ ְשׁ ָלה יְ ָ

ֵיהם
יהם ֶאל יְ הוָה ַל ְמרוֹת ֵענֵי ְכבוֹדוַֹ (9) :ה ָכּ ַרת ְפּנ ֶ
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
ַ
ַפ ָשׁם ִכּי
אתם ִכּ ְסדֹם ִה ִגּידוּ לֹא ִכ ֵחדוּ | אוֹי ְלנ ְ
ָענְ ָתה ָבּם וְ ַח ָטּ ָ
ָמלוּ ָל ֶהם ָר ָעהִ (10) :א ְמרוּ ַצ ִדּיק ִכּי טוֹב | ִכּי ְפ ִרי ַמ ַע ְל ֵל ֶ
גְ
יהם
ֵע ֶשׂה לּוַֹ (12) :ע ִמּי
ָדיו י ָ
ֹאכלוּ (11) :אוֹי ְל ָר ָשׁע ָרע | ִכּי ְגמוּל י ָ
י ֵ
יך ַמ ְת ִעים וְ ֶד ֶר ְך
אַשּׁ ֶר ָ
ָשׁים ָמ ְשׁלוּ בוֹ | ַע ִמּי ְמ ְ
עוֹלל וְ נ ִ
נ ְֹג ָשׂיו ְמ ֵ
יך ִבּ ֵלּעוּ:
א ְֹרח ֶֹת ָ
) (13נִ ָצּב ָל ִריב יְ הוָה | וְ ע ֵֹמד ָל ִדין ַע ִמּים:
אַתּם ִבּ ַע ְר ֶתּם
) (14יְ הוָה ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט יָבוֹא ִעם ִז ְקנֵי ַעמּוֹ וְ ָשׂ ָריו | וְ ֶ
יכם (15) :מלכם ] ַמּה ָלּ ֶכם קרי[
ֵלת ֶה ָענִ י ְבּ ָב ֵתּ ֶ
ַה ֶכּ ֶרם ְגּז ַ
וּפנֵי עֲנִ יִּ ים ִתּ ְט ָחנוּ | נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת:
ְתּ ַד ְכּאוּ ַע ִמּי ְ
ַתּ ַל ְכנָה נטוות
ַען ִכּי ָג ְבהוּ ְבּנוֹת ִציּוֹן ו ֵ
ֹאמר יְ הוָה י ַ
)ַ (16ויּ ֶ
לוֹך וְ ָטפֹף ֵתּ ַל ְכנָה
וּמ ַשׂ ְקּרוֹת ֵעינָיִ ם | ָה ְ
]נְ טוּיוֹת קרי[ גָּרוֹן ְ
וּב ַר ְג ֵל ֶ
יהם ְתּ ַע ַכּ ְסנָה (17) :וְ ִשׂ ַפּח ֲאדֹנָי ָק ְדקֹד ְבּנוֹת ִציּוֹן |
ְ
ָסיר ֲאדֹנָי ֵאת
וַיהוָה ָפּ ְת ֵהן יְ ָע ֶרהַ (18) :בּיּוֹם ַההוּא י ִ
יסים וְ ַה ַשּׂ ֲהרֹנִ יםַ (19) :הנְּ ִטיפוֹת
ֲכ ִסים וְ ַה ְשּׁ ִב ִ
ִתּ ְפ ֶא ֶרת ָהע ָ
וְ ַה ֵשּׁירוֹת וְ ָה ְר ָעלוֹתַ (20) :ה ְפּ ֵא ִרים וְ ַה ְצּ ָעדוֹת וְ ַה ִקּ ֻשּׁ ִרים וּ ָב ֵתּי
ֶפשׁ וְ ַה ְלּ ָח ִשׁיםַ (21) :ה ַטּ ָבּעוֹת וְ נִ ְז ֵמי ָהאָףַ (22) :ה ַמּ ֲח ָלצוֹת
ַהנּ ֶ
יטים (23) :וְ ַה ִגּ ְליֹנִ ים
ֲטפוֹת וְ ַה ִמּ ְט ָפּחוֹת וְ ָה ֲח ִר ִ
וְ ַה ַמּע ָ
ידים (24) :וְ ָהיָה ַת ַחת בּ ֶֹשׂם ַמק
וְ ַה ְסּ ִדינִ ים וְ ַה ְצּנִ יפוֹת וְ ָה ְר ִד ִ
ֲשׂה ִמ ְק ֶשׁה ָק ְר ָחה וְ ַת ַחת
גוֹרה נִ ְק ָפּה וְ ַת ַחת ַמע ֶ
יִ ְהיֶה וְ ַת ַחת ֲח ָ
יגיל ַמ ֲחג ֶֹרת ָשׂק | ִכּי ַת ַחת י ִֹפיְ (25) :מ ַתיִ ְך ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ |
ְפּ ִת ִ
אָבלוּ ְפּ ָת ֶח ָ
וּג ָ
ְ
אָרץ
יה | וְ נִ ָקּ ָתה ָל ֶ
בוּר ֵת ְך ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה (26) :וְ אָנוּ וְ ְ
ֵתּ ֵשׁב:
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ָשׁים ְבּ ִאישׁ ֶא ָחד ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר
) (1וְ ֶה ֱח ִזיקוּ ֶשׁ ַבע נ ִ
ֹאכל וְ ִשׂ ְמ ָל ֵתנוּ נִ ְל ָבּשׁ | ַרק יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ָך ָע ֵלינוּ ֱאסֹף
ַל ְח ֵמנוּ נ ֵ
וּל ָכבוֹד |
ֶח ְר ָפּ ֵתנוַּ (2) :בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ֶצ ַמח יְ הוָה ִל ְצ ִבי ְ
יטת יִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וְ ָהיָה
וּל ִת ְפ ֶא ֶרת ִל ְפ ֵל ַ
אָרץ ְלגָאוֹן ְ
וּפ ִרי ָה ֶ
ְ
ֵאָמר לוֹ | ָכּל ַה ָכּתוּב
ירוּשׁ ַלִם ָקדוֹשׁ י ֶ
נּוֹתר ִבּ ָ
ַהנִּ ְשׁאָר ְבּ ִציּוֹן וְ ַה ָ
ירוּשׁ ָלִםִ (4) :אם ָר ַחץ ֲאדֹנָי ֵאת צֹאַת ְבּנוֹת ִציּוֹן
ַל ַחיִּ ים ִבּ ָ
רוּח ָבּ ֵער:
וּב ַ
רוּח ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יח ִמ ִקּ ְר ָבּהּ | ְבּ ַ
ָד ַ
רוּשׁ ַלִם י ִ
וְ ֶאת ְדּ ֵמי יְ ָ
וּב ָרא יְ הוָה ַעל ָכּל ְמכוֹן ַהר ִציּוֹן וְ ַעל ִמ ְק ָר ֶא ָה ָענָן יוֹ ָמם
) ָ (5

וְ ָע ָשׁן וְ נֹגַהּ ֵאשׁ ֶל ָה ָבה ָליְ ָלה | ִכּי ַעל ָכּל ָכּבוֹד ֻח ָפּה (6) :וְ ֻס ָכּה
וּמ ָמּ ָטר:
ֶרם ִ
וּל ִמ ְסתּוֹר ִמזּ ֶ
וּל ַמ ְח ֶסה ְ
יוֹמם ֵמח ֶֹרב | ְ
ִתּ ְהיֶה ְל ֵצל ָ
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ירת ִ
ידי ִשׁ ַ
ידי
יד ִ
דּוֹדי ְל ַכ ְרמוֹ | ֶכּ ֶרם ָהיָה ִל ִ
יד ִ
ירה נָּא ִל ִ
אָשׁ ָ
) ִ (1
ְבּ ֶק ֶרן ֶבּן ָשׁ ֶמן (2) :וַיְ ַע ְזּ ֵקהוּ וַיְ ַס ְקּ ֵלהוּ וַיִּ ָטּ ֵעהוּ שׂ ֵֹרק וַיִּ ֶבן ִמ ְג ָדּל
ָבים ַויּ ַ
ֶקב ָח ֵצב בּוֹ | וַיְ ַקו ַלעֲשׂוֹת ֲענ ִ
ְבּתוֹכוֹ וְ גַם י ֶ
ַעשׂ ְבּ ֻא ִשׁים:
וּבין
הוּדה | ִשׁ ְפטוּ נָא ֵבּינִ י ֵ
רוּשׁ ַלִם וְ ִאישׁ יְ ָ
יוֹשׁב יְ ָ
) (3וְ ַע ָתּה ֵ
דּוּע
יתי בּוֹ | ַמ ַ
ַכּ ְר ִמיַ (4) :מה ַלּעֲשׂוֹת עוֹד ְל ַכ ְר ִמי וְ לֹא ָע ִשׂ ִ
יעה נָּא
ָבים ַויּ ַ
ֵיתי ַלעֲשׂוֹת ֲענ ִ
ִקוּ ִ
אוֹד ָ
ַעשׂ ְבּ ֻא ִשׁים (5) :וְ ַע ָתּה ִ
שׂוּכּתוֹ וְ ָהיָה ְל ָב ֵער
ֶא ְת ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ְל ַכ ְר ִמי | ָה ֵסר ְמ ָ
ָמר וְ לֹא
יתהוּ ָב ָתה לֹא יִ זּ ֵ
ַא ִשׁ ֵ
ָפּרֹץ ְגּ ֵדרוֹ וְ ָהיָה ְל ִמ ְר ָמס (6) :ו ֲ
ֵע ֵדר וְ ָע ָלה ָשׁ ִמיר ו ָ
ָשׁיִ ת | וְ ַעל ֶה ָע ִבים ֲא ַצוֶּה ֵמ ַה ְמ ִטיר ָע ָליו
יָ
ָמ ָטרִ (7) :כּי ֶכ ֶרם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִאישׁ יְ הוּ ָדה נְ ַטע
ֲשׁוּעיו | וַיְ ַקו ְל ִמ ְשׁ ָפּט וְ ִהנֵּה ִמ ְשׂ ָפּח ִל ְצ ָד ָקה וְ ִהנֵּה ְצ ָע ָקה:
ַשׁע ָ
ַק ִריבוּ | ַעד ֶא ֶפס
יעי ַביִ ת ְבּ ַביִ ת ָשׂ ֶדה ְב ָשׂ ֶדה י ְ
) (8הוֹי ַמ ִגּ ֵ
אָזנָי יְ הוָה
אָרץְ (9) :בּ ְ
הוּשׁ ְב ֶתּם ְל ַב ְדּ ֶכם ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ָמקוֹם וְ ַ
טוֹבים
ְצ ָבאוֹת | ִאם לֹא ָבּ ִתּים ַר ִבּים ְל ַשׁ ָמּה יִ ְהיוּ ְגּד ִֹלים וְ ִ
ֶרע
ֲשׂ ֶרת ִצ ְמ ֵדּי ֶכ ֶרם ַיעֲשׂוּ ַבּת ֶא ָחת | וְ ז ַ
יוֹשׁבִ (10) :כּי ע ֶ
ֵמ ֵאין ֵ
יפה:
ֲשׂה ֵא ָ
ח ֶֹמר ַיע ֶ
ֶשׁף יַיִ ן
אַח ֵרי ַבנּ ֶ
ימי ַבבּ ֶֹקר ֵשׁ ָכר יִ ְרדֹּפוּ | ְמ ֲ
) (11הוֹי ַמ ְשׁ ִכּ ֵ
יהם | וְ ֵאת
ֶבל תֹּף וְ ָח ִליל ָויַיִ ן ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
יקם (12) :וְ ָהיָה ִכנּוֹר ָונ ֶ
ַד ִל ֵ
יְ
ָלה ַע ִמּי
ָדיו לֹא ָראוָּ (13) :ל ֵכן גּ ָ
ֲשׂה י ָ
וּמע ֵ
ַבּיטוּ ַ
פּ ַֹעל יְ הוָה לֹא י ִ
ַהמוֹנוֹ ִצ ֵחה ָצ ָמאָ (14) :ל ֵכן
ִמ ְבּ ִלי ָד ַעת | ְ
וּכבוֹדוֹ ְמ ֵתי ָר ָעב ו ֲ
ָרד ֲה ָד ָרהּ
יה ִל ְב ִלי חֹק | וְ י ַ
ֲרה ִפ ָ
וּפע ָ
ַפ ָשׁהּ ָ
יבה ְשּׁאוֹל נ ְ
ִה ְר ִח ָ
אָדם וַיִּ ְשׁ ַפּל ִאישׁ | וְ ֵעינֵי
וּשׁאוֹנָהּ וְ ָע ֵלז ָבּהּ (15) :וַיִּ ַשּׁח ָ
ַהמוֹנָהּ ְ
וֲ
ְגב ִֹהים ִתּ ְשׁ ַפּ ְלנָה (16) :וַיִּ ְג ַבּה יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט | וְ ָה ֵאל
ַה ָקּדוֹשׁ נִ ְק ָדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקה (17) :וְ ָרעוּ ְכ ָב ִשׂים ְכּ ָד ְב ָרם | וְ ָח ְרבוֹת
ֹאכלוּ (18) :הוֹי מ ְֹשׁ ֵכי ֶה ָעוֹן ְבּ ַח ְב ֵלי ַה ָשּׁוְ א |
ָרים י ֵ
ֵמ ִחים גּ ִ
וְ ַכעֲבוֹת ָה ֲעג ָ
ֲשׂהוּ
ישׁה ַמע ֵ
ָח ָ
ָלה ַח ָטּאָהָ (19) :הא ְֹמ ִרים יְ ַמ ֵהר י ִ
ֵד ָעה:
ֲצת ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ָ
ְל ַמ ַען נִ ְר ֶאה | וְ ִת ְק ַרב וְ ָתבוֹאָה ע ַ
) (20הוֹי ָהא ְֹמ ִרים ָל ַרע טוֹב וְ ַלטּוֹב ָרע | ָשׂ ִמים ח ֶֹשׁ ְך
וּמתוֹק ְל ָמר(21) :
ְלאוֹר וְ אוֹר ְלח ֶֹשׁ ְך ָשׂ ִמים ַמר ְל ָמתוֹק ָ

בּוֹרים
ֵיהם נְ בֹנִ ים (22) :הוֹי ִגּ ִ
ֵיהם | וְ ֶנגֶד ְפּנ ֶ
הוֹי ֲח ָכ ִמים ְבּ ֵעינ ֶ
יקי ָר ָשׁע ֵע ֶקב
ִל ְשׁתּוֹת יָיִ ן | וְ אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל ִל ְמס ְֹך ֵשׁ ָכרַ (23) :מ ְצ ִדּ ֵ
ָסירוּ ִמ ֶמּנּוָּ (24) :ל ֵכן ֶכּ ֱאכֹל ַקשׁ
יקים י ִ
שׁ ַֹחד | וְ ִצ ְד ַקת ַצ ִדּ ִ
וּפ ְר ָחם
ַח ַשׁשׁ ֶל ָה ָבה יִ ְר ֶפּה ָשׁ ְר ָשׁם ַכּ ָמּק יִ ְהיֶה ִ
ְלשׁוֹן ֵאשׁ ו ֲ
תּוֹרת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת וְ ֵאת ִא ְמ ַרת
ֲלה | ִכּי ָמ ֲאסוּ ֵאת ַ
אָבק ַיע ֶ
ָכּ ָ
ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ֵאצוַּ (25) :על ֵכּן ָח ָרה אַף יְ הוָה ְבּ ַעמּוֹ ַויֵּט ָידוֹ
סּוּחה ְבּ ֶק ֶרב חוּצוֹת
ַתּ ִהי נִ ְב ָל ָתם ַכּ ָ
ַכּהוּ וַיִּ ְר ְגּזוּ ֶה ָה ִרים ו ְ
ָע ָליו ַויּ ֵ
ָשׂא נֵס ַלגּוֹיִ ם
| ְבּ ָכל זֹאת לֹא ָשׁב אַפּוֹ וְ עוֹד יָדוֹ נְ טוּיָה (26) :וְ נ ָ
אָרץ | וְ ִהנֵּה ְמ ֵה ָרה ַקל יָבוֹא(27) :
ֵמ ָרחוֹק וְ ָשׁ ַרק לוֹ ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
ישׁן | וְ לֹא נִ ְפ ַתּח ֵאזוֹר
כּוֹשׁל בּוֹ לֹא יָנוּם וְ לֹא יִ ָ
ֵאין ָעיֵף וְ ֵאין ֵ
רוֹך נְ ָע ָליוֲ (28) :א ֶשׁר ִח ָצּיו ְשׁנוּנִ ים וְ ָכל
ֲח ָל ָציו וְ לֹא נִ ַתּק ְשׂ ְ
ַל ִגּ ָלּיו ַכּסּוּ ָפה:
ֶח ָשׁבוּ וְ ג ְ
סוּסיו ַכּ ַצּר נ ְ
ַק ְשּׁת ָֹתיו ְדּרֻכוֹת | ַפּ ְרסוֹת ָ
ירים וְ יִ נְ הֹם
)ְ (29שׁאָגָה לוֹ ַכּ ָלּ ִביא | ושׁאג ]יִ ְשׁאַג קרי[ ַכּ ְכּ ִפ ִ
ַפ ִליט וְ ֵאין ַמ ִצּיל (30) :וְ יִ נְ הֹם ָע ָליו ַבּיּוֹם ַההוּא
ֹאחז ֶט ֶרף וְ י ְ
וְ י ֵ
יה:
יפ ָ
ֲר ֶ
אָרץ וְ ִהנֵּה ח ֶֹשׁ ְך ַצר ָואוֹר ָח ַשׁ ְך ַבּע ִ
ַה ַמת יָם | וְ נִ ַבּט ָל ֶ
ְכּנ ֲ
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ָא ְר ֶאה ֶאת ֲאדֹנָי י ֵֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא
ֻזּיָּהוּ ו ֶ
)ִ (1בּ ְשׁנַת מוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ע ִ
שׁוּליו ְמ ֵל ִאים ֶאת ַה ֵה ָ
יכלְ (2) :שׂ ָר ִפים ע ְֹמ ִדים
ָרם וְ נִ ָשּׂא | וְ ָ
ָפיִ ם ְל ֶא ָחד | ִבּ ְשׁ ַתּיִ ם יְ ַכ ֶסּה ָפנָיו
ָפיִ ם ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
ִמ ַמּ ַעל לוֹ ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
עוֹפף (3) :וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה
וּב ְשׁ ַתּיִ ם יְ ֵ
וּב ְשׁ ַתּיִ ם יְ ַכ ֶסּה ַר ְג ָליו ִ
ִ
אָרץ
אָמר ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ְמלֹא ָכל ָה ֶ
וְ ַ
קּוֹרא | וְ ַה ַבּיִ ת יִ ָמּ ֵלא
ְכּבוֹדוַֹ (4) :ו ָיּנֻעוּ אַמּוֹת ַה ִסּ ִפּים ִמקּוֹל ַה ֵ
יתי ִכּי ִאישׁ ְט ֵמא ְשׂ ָפ ַתיִ ם אָנ ִֹכי
ָע ָשׁןָ (5) :וא ַֹמר אוֹי ִלי ִכי נִ ְד ֵמ ִ
יוֹשׁב | ִכּי ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוָה
וּב ְ
ְ
תוֹך ַעם ְט ֵמא ְשׂ ָפ ַתיִ ם אָנ ִֹכי ֵ
וּביָדוֹ
ָעף ֵא ַלי ֶא ָחד ִמן ַה ְשּׂ ָר ִפים ְ
ְצ ָבאוֹת ָראוּ ֵעינָיַ (6) :ויּ ָ
ֹאמר
ִר ְצ ָפּה | ְבּ ֶמ ְל ַק ַחיִ ם ָל ַקח ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחַ (7) :ו ַיּגַּע ַעל ִפּי ַויּ ֶ
ֻפּר(8) :
את ָך ְתּכ ָ
ֶך וְ ַח ָטּ ְ
יך | וְ ָסר עֲוֹנ ָ
ִהנֵּה ָנגַע זֶה ַעל ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֵל ְך ָלנוּ |
וּמי י ֶ
ָא ְשׁ ַמע ֶאת קוֹל ֲאדֹנָי א ֵֹמר ֶאת ִמי ֶא ְשׁ ַלח ִ
וֶ
אָמ ְר ָתּ ָל ָעם ַהזֶּה | ִשׁ ְמעוּ
ֹאמר ֵל ְך וְ ַ
ָוא ַֹמר ִהנְ נִ י ְשׁ ָל ֵחנִ יַ (9) :ויּ ֶ
וּראוּ ָראוֹ וְ אַל ֵתּ ָדעוַּ (10) :ה ְשׁ ֵמן ֵלב ָה ָעם
מוֹע וְ אַל ָתּ ִבינוּ ְ
ָשׁ ַ
אָזנָיו
וּב ְ
אָזנָיו ַה ְכ ֵבּד וְ ֵעינָיו ָה ַשׁע | ֶפּן יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָיו ְ
ַהזֶּה וְ ְ
ָשׁב וְ ָר ָפא לוָֹ (11) :וא ַֹמר ַעד ָמ ַתי ֲאדֹנָי |
ָבין ו ָ
וּל ָבבוֹ י ִ
יִ ְשׁ ָמע ְ

אָדם
וּב ִתּים ֵמ ֵאין ָ
יוֹשׁב ָ
ֹאמר ַעד ֲא ֶשׁר ִאם ָשׁאוּ ָע ִרים ֵמ ֵאין ֵ
ַויּ ֶ
אָדם | וְ ַר ָבּה
וְ ָה ֲא ָד ָמה ִתּ ָשּׁ ֶאה ְשׁ ָמ ָמה (12) :וְ ִר ַחק יְ הוָה ֶאת ָה ָ
אָרץ (13) :וְ עוֹד ָבּהּ ע ִ
ֲזוּבה ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ָהע ָ
ֲשׂ ִריָּה וְ ָשׁ ָבה וְ ָהיְ ָתה
ֶרע ק ֶֹדשׁ
ְל ָב ֵער | ָכּ ֵא ָלה וְ ָכאַלּוֹן ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁ ֶלּ ֶכת ַמ ֶצּ ֶבת ָבּם ז ַ
ַמ ַצּ ְב ָתּהּ:
Isaiah Chapter 7
הוּדה ָע ָלה ְר ִצין
ֻזּיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יוֹתם ֶבּן ע ִ
אָחז ֶבּן ָ
ימי ָ
) (1וַיְ ִהי ִבּ ֵ
רוּשׁ ַלִם ַל ִמּ ְל ָח ָמה
וּפ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָ
ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ֶ
ָחה
יהַ (2) :ויֻּגַּד ְל ֵבית ָדּוִ ד ֵלאמֹר נ ָ
יה | וְ לֹא ָיכֹל ְל ִה ָלּ ֵחם ָע ֶל ָ
ָע ֶל ָ
ַער ִמ ְפּנֵי
ֲצי י ַ
נוֹע ע ֵ
וּל ַבב ַעמּוֹ ְכּ ַ
ֲא ָרם ַעל ֶא ְפ ָריִ ם | ַו ָיּנַע ְל ָבבוֹ ְ
אַתּה
אָחז ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֵצא נָא ִל ְק ַראת ָ
רוּחַ (3) :ויּ ֶ
ַ
ֶך | ֶאל ְק ֵצה ְתּ ָע ַלת ַה ְבּ ֵר ָכה ָה ֶע ְליוֹנָה ֶאל ְמ ִס ַלּת
וּשׁאָר יָשׁוּב ְבּנ ָ
ְ
ירא
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ִה ָשּׁ ֵמר וְ ַה ְשׁ ֵקט אַל ִתּ ָ
כוֹבס (4) :וְ ַ
ְשׂ ֵדה ֵ
ֲשׁנִ ים ָה ֵא ֶלּה | ָבּ ֳח ִרי
אוּדים ָהע ֵ
ֵר ְך ִמ ְשּׁנֵי זַנְ בוֹת ָה ִ
וּל ָב ְב ָך אַל י ַ
ְ
יך ֲא ָרם ָר ָעה |
ָעץ ָע ֶל ָ
ַען ִכּי י ַ
וּבן ְר ַמ ְליָהוּ (5) :י ַ
ַא ָרם ֶ
אַף ְר ִצין ו ֲ
יצנָּה
יהוּדה וּנְ ִק ֶ
ֲלה ִב ָ
וּבן ְר ַמ ְליָהוּ ֵלאמֹרַ (6) :נע ֶ
ֶא ְפ ַריִ ם ֶ
תוֹכהּ ֵאת ֶבּן ָט ְבאַל (7) :כֹּה
ַמ ִל ְ
ַב ִק ֶענָּה ֵא ֵלינוּ | וְ נ ְ
יך ֶמ ֶל ְך ְבּ ָ
וְ נ ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | לֹא ָתקוּם וְ לֹא ִת ְהיֶהִ (8) :כּי רֹאשׁ ֲא ָרם
ַ
וּבעוֹד ִשׁ ִשּׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ֵי ַחת
ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ רֹאשׁ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ְר ִצין | ְ
ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ָעם (9) :וְ רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם שׁ ְֹמרוֹן וְ רֹאשׁ שׁ ְֹמרוֹן ֶבּן
וֹסף יְ הוָה
אָמנוּ (10) :וַיּ ֶ
ְר ַמ ְליָהוּ | ִאם לֹא ַת ֲא ִמינוּ ִכּי לֹא ֵת ֵ
אָחז ֵלאמֹרְ (11) :שׁאַל ְל ָך אוֹת ֵמ ִעם יְ הוָה ֱאל ֶֹהי ָך |
ַדּ ֵבּר ֶאל ָ
אָחז | לֹא
ֹאמר ָ
אָלה אוֹ ַה ְג ֵבּ ַהּ ְל ָמ ְע ָלהַ (12) :ויּ ֶ
ַה ְע ֵמק ְשׁ ָ
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ נָא ֵבּית ָדּוִ ד |
ַסּה ֶאת יְ הוָהַ (13) :ויּ ֶ
ֶא ְשׁאַל וְ לֹא ֲאנ ֶ
ָשׁים ִכּי ַת ְלאוּ גַּם ֶאת ֱאל ָֹהיָ (14) :ל ֵכן
ַה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ַה ְלאוֹת ֲאנ ִ
יִ ֵתּן ֲאדֹנָי הוּא ָל ֶכם אוֹת | ִהנֵּה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת ֵבּן
ֹאכל | ְל ַד ְעתּוֹ
וּד ַבשׁ י ֵ
וְ ָק ָראת ְשׁמוֹ ִע ָמּנוּ ֵאלֶ (15) :ח ְמאָה ְ
ַער ָמאֹס ָבּ ָרע
ֵדע ַהנּ ַ
וּבחוֹר ַבּטּוֹבִ (16) :כּי ְבּ ֶט ֶרם י ַ
ָמאוֹס ָבּ ָרע ָ
יה:
אַתּה ָקץ ִמ ְפּנֵי ְשׁ ֵני ְמ ָל ֶכ ָ
וּבחֹר ַבּטּוֹב | ֵתּ ָעזֵב ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָ
ָ
ָמים ֲא ֶשׁר לֹא
יך י ִ
אָב ָ
יך וְ ַעל ַע ְמּ ָך וְ ַעל ֵבּית ִ
ָביא יְ הוָה ָע ֶל ָ
) (17י ִ
הוּדה | ֵאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר:
ָבאוּ ְל ִמיּוֹם סוּר ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ַעל יְ ָ

) (18וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְשׁרֹק יְ הוָה ַל ְזּבוּב ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה יְ א ֵֹרי
ֻלּם
וּבאוּ וְ נָחוּ כ ָ
בוֹרה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּרָ (19) :
ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ַל ְדּ ָ
וּבכֹל
ֲצוּצים ְ
וּבכֹל ַה ַנּע ִ
יקי ַה ְסּ ָל ִעים | ְ
וּבנְ ִק ֵ
ַח ֵלי ַה ַבּתּוֹת ִ
ְבּנ ֲ
ירה
ַלּח ֲאדֹנָי ְבּ ַת ַער ַה ְשּׂ ִכ ָ
ַהל ִֹליםַ (20) :בּיּוֹם ַההוּא יְ ג ַ
ַהנּ ֲ
ָהר ְבּ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ַשׂ ַער ָה ַר ְג ָליִ ם | וְ גַם ֶאת
ְבּ ֶע ְב ֵרי נ ָ
ָקן ִתּ ְס ֶפּה (21) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא | יְ ַחיֶּה ִאישׁ ֶע ְג ַלת ָבּ ָקר
ַהזּ ָ
ֹאכל ֶח ְמאָה | ִכּי
וּשׁ ֵתּי צֹאן (22) :וְ ָהיָה ֵמרֹב ֲעשׂוֹת ָח ָלב י ַ
ְ
אָרץ (23) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם
נּוֹתר ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ֹאכל ָכּל ַה ָ
וּד ַבשׁ י ֵ
ֶח ְמאָה ְ
ֶפן ְבּ ֶא ֶלף ָכּ ֶסף |
ַההוּא יִ ְהיֶה ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשּׁם ֶא ֶלף גּ ֶ
וּב ֶקּ ֶשׁת יָבוֹא ָשׁ ָמּה | ִכּי
ַל ָשּׁ ִמיר וְ ַל ַשּׁיִ ת יִ ְהיֶהַ (24) :בּ ִח ִצּים ַ
אָרץ (25) :וְ כֹל ֶה ָה ִרים ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ְע ֵדּר
ָשׁיִ ת ִתּ ְהיֶה ָכל ָה ֶ
ָשׁ ִמיר ו ַ
ָשׁיִ ת | וְ ָהיָה ְל ִמ ְשׁ ַלח
ֵע ֵדרוּן לֹא ָתבוֹא ָשׁ ָמּה יִ ְראַת ָשׁ ִמיר ו ָ
יָ
וּל ִמ ְר ַמס ֶשׂה:
שׁוֹר ְ
Isaiah Chapter 8
וּכתֹב ָע ָליו ְבּ ֶח ֶרט
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ַקח ְל ָך ִגּ ָלּיוֹן גָּדוֹל | ְ
)ַ (1ויּ ֶ
ֶא ָמנִ ים | ֵאת
ידה ִלּי ֵע ִדים נ ֱ
אָע ָ
ֱאנוֹשׁ ְל ַמ ֵהר ָשׁ ָלל ָחשׁ ַבּז (2) :וְ ִ
ָא ְק ַרב ֶאל
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת ְז ַכ ְריָהוּ ֶבּן יְ ֶב ֶר ְכיָהוּ (3) :ו ֶ
ִ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ְק ָרא ְשׁמוֹ ַמ ֵהר
ַתּ ֶלד ֵבּן | ַויּ ֶ
ַתּ ַהר ו ֵ
ַהנְּ ִביאָה ו ַ
אָבי וְ ִא ִמּי | יִ ָשּׂא
ַער ְקרֹא ִ
ֵדע ַהנּ ַ
ָשׁ ָלל ָחשׁ ַבּזִ (4) :כּי ְבּ ֶט ֶרם י ַ
ֶאת ֵחיל ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ֵאת ְשׁ ַלל שׁ ְֹמרוֹן ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר(5) :
ַויּ ֶֹסף יְ הוָה ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד ֵלאמֹר (6) :י ַ
ַען ִכּי ָמאַס ָה ָעם ַהזֶּה
וּבן ְר ַמ ְל ָיהוּ:
וּמשׂוֹשׂ ֶאת ְר ִצין ֶ
ֵאת ֵמי ַה ִשּׁל ַֹח ַהה ְֹל ִכים ְלאַט | ְ
וּמים
ָהר ָהעֲצ ִ
יהם ֶאת ֵמי ַהנּ ָ
ֲל ֶ
ֲלה ע ֵ
) (7וְ ָל ֵכן ִהנֵּה ֲאדֹנָי ַמע ֶ
יקיו
וְ ָה ַר ִבּים ֶאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ֶאת ָכּל ְכּבוֹדוֹ | וְ ָע ָלה ַעל ָכּל ֲא ִפ ָ
יהוּדה ָשׁ ַטף וְ ָע ַבר ַעד ַצ ָוּאר
דוֹתיו (8) :וְ ָח ַלף ִבּ ָ
וְ ָה ַל ְך ַעל ָכּל ְגּ ָ
ָפיו ְמלֹא ר ַֹחב ְ
יע | וְ ָהיָה ֻמטּוֹת ְכּנ ָ
י ִַגּ ַ
אַר ְצ ָך ִע ָמּנוּ ֵאל (9) :רֹעוּ
אַזּרוּ ָוחֹתּוּ
אָרץ | ִה ְת ְ
ַע ִמּים ָוחֹתּוּ וְ ַה ֲא ִזינוּ כֹּל ֶמ ְר ַח ֵקּי ֶ
אַזּרוּ ָוחֹתּוּ (10) :עֻצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפר | ַדּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּם ִכּי
ִה ְת ְ
אָמר יְ הוָה ֵא ַלי ְכּ ֶח ְז ַקת ַהיָּד | וְ יִ ְסּ ֵרנִ י
ִע ָמּנוּ ֵאלִ (11) :כּי כֹה ַ
ֹאמרוּן ֶק ֶשׁר ְלכֹל
ִמ ֶלּ ֶכת ְבּ ֶד ֶר ְך ָה ָעם ַהזֶּה ֵלאמֹר (12) :לֹא ת ְ
יראוּ וְ לֹא
מוֹראוֹ לֹא ִת ְ
ֹאמר ָה ָעם ַהזֶּה ָק ֶשׁר | וְ ֶאת ָ
ֲא ֶשׁר י ַ
ֲריצוֶּ (13) :את יְ הוָה ְצ ָבאוֹת אֹתוֹ ַת ְק ִדּישׁוּ | וְ הוּא
ַתע ִ

וּל ֶא ֶבן ֶנגֶף
ֲר ְצ ֶכם (14) :וְ ָהיָה ְל ִמ ְק ָדּשׁ | ְ
מוֹר ֲא ֶכם וְ הוּא ַמע ִ
ַ
מוֹקשׁ ְליוֹ ֵשׁב
וּל ֵ
וּלצוּר ִמ ְכשׁוֹל ִל ְשׁנֵי ָב ֵתּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַפח ְ
ְ
נוֹקשׁוּ
ָפלוּ וְ נִ ְשׁ ָבּרוּ וְ ְ
רוּשׁ ָלִם (15) :וְ ָכ ְשׁלוּ ָבם ַר ִבּים | וְ נ ְ
יְ ָ
תּוֹרה ְבּ ִל ֻמּ ָדי(17) :
ָ
עוּדה | ֲחתוֹם
וְ נִ ְל ָכּדוּ (16) :צוֹר ְתּ ָ
ֵיתי לוֹ(18) :
יתי ַליהוָה ַה ַמּ ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ֵבּית ַי ֲעקֹב | וְ ִקוּ ִ
וְ ִח ִכּ ִ
מוֹפ ִתים
ָתן ִלי יְ הוָה ְלאֹתוֹת וּ ְל ְ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי וְ ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר נ ַ
וְ ִכי
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵמ ִעם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַהשּׁ ֵֹכן ְבּ ַהר ִציּוֹן(19) :
יכם ִדּ ְרשׁוּ ֶאל ָהאֹבוֹת וְ ֶאל ַהיִּ ְדּעֹנִ ים ַה ְמ ַצ ְפ ְצ ִפים
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶ
י ְ
וְ ַה ַמּ ְה ִגּים | ֲהלוֹא ַעם ֶאל ֱאל ָֹהיו יִ ְדרֹשׁ ְבּ ַעד ַה ַחיִּ ים ֶאל
ֹאמרוּ ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה
עוּדה | ִאם לֹא י ְ
ַה ֵמּ ִתיםְ (20) :לתוֹ ָרה וְ ִל ְת ָ
ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ָשׁ ַחר (21) :וְ ָע ַבר ָבּהּ נִ ְק ֶשׁה וְ ָר ֵעב | וְ ָהיָה ִכי יִ ְר ַעב
וּפנָה ְל ָמ ְע ָלה (22) :וְ ֶאל ֶא ֶרץ
וּבאל ָֹהיו ָ
וְ ִה ְת ַק ַצּף וְ ִק ֵלּל ְבּ ַמ ְלכּוֹ ֵ
ֻדּחִ (23) :כּי
ַא ֵפ ָלה ְמנ ָ
צוּקה ו ֲ
ַח ֵשׁ ָכה ְמעוּף ָ
ַבּיט | וְ ִהנֵּה ָצ ָרה ו ֲ
יִ
אַר ָצה ְזבֻלוּן
מוּצק ָלהּ ָכּ ֵעת ָה ִראשׁוֹן ֵה ַקל ְ
מוּעף ַל ֲא ֶשׁר ָ
לֹא ָ
ַפ ָתּ ִלי וְ ָה ֲ
אַר ָצה נ ְ
וְ ְ
ַר ֵדּן ְגּ ִליל
אַחרוֹן ִה ְכ ִבּיד | ֶדּ ֶר ְך ַהיָּם ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַהגּוֹיִ ם:
Isaiah Chapter 9
)ָ (1ה ָעם ַהה ְֹל ִכים ַבּח ֶֹשׁ ְך ָראוּ אוֹר גָּדוֹל | י ְֹשׁ ֵבי ְבּ ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמ ֶות
יהםִ (2) :ה ְר ִבּ ָ
ֲל ֶ
אוֹר ָנגַהּ ע ֵ
ית ַהגּוֹי לא ]לוֹ קרי[ ִה ְג ַדּ ְל ָתּ
ֶיך ְכּ ִשׂ ְמ ַחת ַבּ ָקּ ִציר ַכּ ֲא ֶשׁר י ִָגילוּ ְבּ ַח ְלּ ָקם
ַה ִשּׂ ְמ ָחה | ָשׂ ְמחוּ ְל ָפנ ָ
ָשׁ ָללִ (3) :כּי ֶאת עֹל ֻסבֳּלוֹ וְ ֵאת ַמ ֵטּה ִשׁ ְכמוֹ ֵשׁ ֶבט ַהנֹּגֵשׂ בּוֹ |
ַה ִחתּ ָֹת ְכּיוֹם ִמ ְדיָןִ (4) :כּי ָכל ְסאוֹן ס ֵֹאן ְבּ ַר ַעשׁ וְ ִשׂ ְמ ָלה
ֻלּד
ֶלד י ַ
גוֹל ָלה ְב ָד ִמים | וְ ָהיְ ָתה ִל ְשׂ ֵר ָפה ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשִׁ (5) :כּי י ֶ
ְמ ָ
ַתּ ִהי ַה ִמּ ְשׂ ָרה ַעל ִשׁ ְכמוֹ | ַויִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶפּ ֶלא
ָלנוּ ֵבּן נִ ַתּן ָלנוּ ו ְ
יעד ַשׂר ָשׁלוֹם (6) :לםרבה ] ְל ַמ ְר ֵבּה קרי[
יוֹעץ ֵאל ִגּבּוֹר ֲא ִב ַ
ֵ
וּל ָשׁלוֹם ֵאין ֵקץ ַעל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד וְ ַעל ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ְל ָה ִכין
ַה ִמּ ְשׂ ָרה ְ
ֲדהּ ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִ
וּל ַסע ָ
א ָֹתהּ ְ
עוֹלם ִקנְ אַת
וּב ְצ ָד ָקה | ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
)ָ (7דּ ָבר ָשׁ ַלח ֲאדֹנָי ְבּ ַי ֲעקֹב |
ֲשׂה זֹּאת:
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַתּע ֶ
יוֹשׁב שׁ ְֹמרוֹן |
ָדעוּ ָה ָעם כֻּלּוֹ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֵ
ָפל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :וְ י ְ
וְ נ ַ
ַאוָה ְ
ְבּג ֲ
ָפלוּ וְ ג ִָזית נִ ְבנֶה |
וּבג ֶֹדל ֵל ָבב ֵלאמֹרְ (9) :ל ֵבנִ ים נ ָ
ַא ָר ִזים ַנ ֲח ִליף (10) :וַיְ ַשׂגֵּב יְ הוָה ֶאת ָצ ֵרי ְר ִצין
ֻדּעוּ ו ֲ
ִשׁ ְק ִמים גּ ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים
ָע ָליו | וְ ֶאת אֹיְ ָביו יְ ַס ְכ ֵס ְךֲ (11) :א ָרם ִמ ֶקּ ֶדם ְ

ֹאכלוּ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֶפּה | ְבּ ָכל זֹאת לֹא ָשׁב אַפּוֹ
ֵמאָחוֹר ַויּ ְ
וְ עוֹד יָדוֹ נְ טוּיָה (12) :וְ ָה ָעם לֹא ָשׁב ַעד ַה ַמּ ֵכּהוּ | וְ ֶאת יְ הוָה
ְצ ָבאוֹת לֹא ָד ָרשׁוַּ (13) :ויּ ְ
ַכ ֵרת יְ הוָה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל רֹאשׁ וְ ָזנָב
ָקן וּנְ שׂוּא ָפנִ ים הוּא ָהרֹאשׁ |
אַגמוֹן יוֹם ֶא ָחד (14) :ז ֵ
ִכּ ָפּה וְ ְ
אַשּׁ ֵרי ָה ָעם ַה ֶזּה
מוֹרה ֶשּׁ ֶקר הוּא ַה ָזּנָב (15) :וַיִּ ְהיוּ ְמ ְ
ָביא ֶ
וְ נ ִ
ֻלּ ִעיםַ (16) :על ֵכּן ַעל ַבּ ָ
וּמ ֻא ָשּׁ ָריו ְמב ָ
ַמ ְת ִעים | ְ
חוּריו לֹא יִ ְשׂ ַמח
וּמ ַרע
אַל ְמנ ָֹתיו לֹא יְ ַר ֵחם ִכּי כֻלּוֹ ָחנֵף ֵ
ֲאדֹנָי וְ ֶאת יְ ת ָֹמיו וְ ֶאת ְ
וְ ָכל ֶפּה דּ ֵֹבר נְ ָב ָלה | ְבּ ָכל זֹאת לֹא ָשׁב אַפּוֹ וְ עוֹד יָדוֹ נְ טוּיָה:
ַתּ ַצּת ְבּ ִס ְב ֵכי
ֹאכל | ו ִ
ָשׁיִ ת תּ ֵ
ֲרה ָכ ֵאשׁ ִר ְשׁ ָעה ָשׁ ִמיר ו ַ
)ִ (17כּי ָבע ָ
ֶע ַתּם
אַבּכוּ גֵּאוּת ָע ָשׁןְ (18) :בּ ֶע ְב ַרת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת נ ְ
ַער וַיִּ ְת ְ
ַהיּ ַ
ַחמֹלוּ:
אָחיו לֹא י ְ
אָרץ | וַיְ ִהי ָה ָעם ְכּ ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשׁ ִאישׁ ֶאל ִ
ֶ
ָמין וְ ָר ֵעב ַויּ ַ
) (19וַיִּ ְגזֹר ַעל י ִ
ֹאכל ַעל ְשׂמֹאול וְ לֹא ָשׂ ֵבעוּ | ִאישׁ
ַשּׁה
ַשּׁה ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֶא ְפ ַריִ ם ֶאת ְמנ ֶ
ֹאכלוְּ (20) :מנ ֶ
ְבּ ַשׂר ְזרֹעוֹ י ֵ
הוּדה | ְבּ ָכל זֹאת לֹא ָשׁב אַפּוֹ וְ עוֹד יָדוֹ נְ טוּיָה:
ַח ָדּו ֵה ָמּה ַעל יְ ָ
יְ
Isaiah Chapter 10
וּמ ַכ ְתּ ִבים ָע ָמל ִכּ ֵתּבוּ(2) :
) (1הוֹי ַהח ְֹק ִקים ִח ְק ֵקי אָוֶן | ְ
אַל ָמנוֹת
ְל ַהטּוֹת ִמ ִדּין ַדּ ִלּים וְ ִל ְגזֹל ִמ ְשׁ ַפּט עֲנִ יֵּי ַע ִמּי | ִל ְהיוֹת ְ
וּמה ַתּעֲשׂוּ ְליוֹם ְפּ ֻק ָדּה
תוֹמים ָיבֹזּוַּ (3) :
ְשׁ ָל ָלם וְ ֶאת יְ ִ
וּלשׁוֹאָה ִמ ֶמּ ְר ָחק ָתּבוֹא | ַעל ִמי ָתּנוּסוּ ְל ֶע ְז ָרה וְ אָנָה ַת ַע ְזבוּ
ְ
רוּגים יִ פֹּלוּ |
אַסּיר וְ ַת ַחת ֲה ִ
בוֹד ֶכםִ (4) :בּ ְל ִתּי ָכ ַרע ַתּ ַחת ִ
ְכּ ְ
ְבּ ָכל זֹאת לֹא ָשׁב אַפּוֹ וְ עוֹד יָדוֹ נְ טוּיָה (5) :הוֹי אַשּׁוּר
ַע ִמיְ (6) :בּגוֹי ָחנֵף ֲא ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ וְ ַעל
ָדם ז ְ
וּמ ֶטּה הוּא ְבי ָ
אַפּי | ַ
ֵשׁ ֶבט ִ
וּלשׂוּמוֹ קרי[
ַעם ֶע ְב ָר ִתי ֲא ַצוֶּנּוּ | ִל ְשׁלֹל ָשׁ ָלל וְ ָלבֹז ַבּז ולשׂימו ] ְ
וּל ָבבוֹ לֹא ֵכן
ִמ ְר ָמס ְכּח ֶֹמר חוּצוֹת (7) :וְ הוּא לֹא ֵכן יְ ַד ֶמּה ְ
וּל ַה ְכ ִרית גּוֹיִ ם לֹא ְמ ָעטִ (8) :כּי
ַחשֹׁב | ִכּי ְל ַה ְשׁ ִמיד ִבּ ְל ָבבוֹ ְ
יְ
ַח ָדּו ְמ ָל ִכיםֲ (9) :הלֹא ְכּ ַכ ְר ְכּ ִמישׁ ַכּ ְלנוֹ |
ֹאמר | ֲהלֹא ָשׂ ַרי י ְ
י ַ
אַר ַפּד ֲח ָמת ִאם לֹא ְכ ַד ֶמּ ֶשׂק שׁ ְֹמרוֹןַ (10) :כּ ֲא ֶשׁר
ִאם לֹא ְכ ְ
ירוּשׁ ַלִם
יהם ִמ ָ
יל ֶ
וּפ ִס ֵ
ָדי ְל ַמ ְמ ְלכֹת ָה ֱא ִליל | ְ
ָמ ְצאָה י ִ
יה | ֵכּן
יל ָ
יתי ְלשׁ ְֹמרוֹן וְ ֶל ֱא ִל ֶ
וּמשּׁ ְֹמרוֹןֲ (11) :הלֹא ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ִ
יה:
ֲצ ֶבּ ָ
ירוּשׁ ַלִם וְ ַלע ַ
ֱשׂה ִל ָ
ֶאע ֶ
) (12וְ ָהיָה ִכּי יְ ַב ַצּע ֲאדֹנָי ֶאת
ירוּשׁ ָלִם | ֶא ְפקֹד ַעל ְפּ ִרי ג ֶֹדל ְל ַבב
וּב ָ
ֲשׂהוּ ְבּ ַהר ִציּוֹן ִ
ָכּל ַמע ֵ

ָדי
אָמר ְבּכ ַֹח י ִ
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ַעל ִתּ ְפ ֶא ֶרת רוּם ֵעינָיוִ (13) :כּי ַ
אָסיר ְגּבוּלֹת ַע ִמּים
ֻנוֹתי | וְ ִ
וּב ָח ְכ ָמ ִתי ִכּי נְ ב ִ
יתי ְ
ָע ִשׂ ִ
אבּיר
אוֹריד ַכּ ִ
שׁוֹשׂ ִתי וְ ִ
ֵ
יהם קרי[
ֲתוּדוֹת ֶ
ֵ
ועתידתיהם ] ַוע
ְ
ָדי ְל ֵחיל ָה ַע ִמּים וְ ֶכ ֱאסֹף ֵבּי ִצים
ַתּ ְמ ָצא ַכ ֵקּן י ִ
יוֹשׁ ִבים (14) :ו ִ
אָס ְפ ִתּי | וְ לֹא ָהיָה נֹ ֵדד ָכּנָף וּפ ֶֹצה ֶפה
אָרץ ֲאנִ י ָ
ֲעזֻבוֹת ָכּל ָה ֶ
ַדּל
ַרזֶן ַעל ַהח ֵֹצב בּוֹ | ִאם יִ ְתגּ ֵ
וּמ ַצ ְפ ֵצףֲ (15) :היִ ְת ָפּ ֵאר ַהגּ ְ
ְ
ימיו ְכּ ָה ִרים ַמ ֶטּה לֹא
ַה ַמּשּׂוֹר ַעל ְמנִ יפוֹ ְכּ ָהנִ יף ֵשׁ ֶבט וְ ֶאת ְמ ִר ָ
ֵעץָ (16) :ל ֵכן יְ ַשׁ ַלּח ָהאָדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְבּ ִמ ְשׁ ַמנָּיו ָרזוֹן |
ֵקד יְ קֹד ִכּיקוֹד ֵאשׁ (17) :וְ ָהיָה אוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ַת ַחת ְכּבֹדוֹ י ַ
וּשׁ ִמירוֹ ְבּיוֹם
אָכ ָלה ִשׁיתוֹ ְ
ֲרה וְ ְ
וּבע ָ
וּקדוֹשׁוֹ ְל ֶל ָה ָבה | ָ
ְל ֵאשׁ ְ
ֶפשׁ וְ ַעד ָבּ ָשׂר יְ ַכ ֶלּה | וְ ָהיָה
ַערוֹ וְ ַכ ְר ִמלּוֹ ִמנּ ֶ
וּכבוֹד י ְ
ֶא ָחדְ (18) :
וּשׁאָר ֵעץ י ְ
ִכּ ְמסֹס נ ֵֹססְ (19) :
ַער יִ ְכ ְתּ ֵבם:
ַערוֹ ִמ ְס ָפּר יִ ְהיוּ | וְ נ ַ
יטת
וּפ ֵל ַ
יוֹסיף עוֹד ְשׁאָר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
) (20וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא לֹא ִ
ֵבּית ַי ֲעקֹב ְל ִה ָשּׁ ֵען ַעל ַמ ֵכּהוּ | וְ נִ ְשׁ ַען ַעל יְ הוָה ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶבּ ֱא ֶמתְ (21) :שׁאָר יָשׁוּב ְשׁאָר ַי ֲעקֹב | ֶאל ֵאל ִגּבּוֹרִ (22) :כּי
ִאם יִ ְהיֶה ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּחוֹל ַהיָּם ְשׁאָר יָשׁוּב בּוֹ | ִכּ ָלּיוֹן ָחרוּץ
ֶח ָר ָצה | ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת ע ֶֹשׂה
שׁוֹטף ְצ ָד ָקהִ (23) :כּי ָכ ָלה וְ נ ֱ
ֵ
ְבּ ֶק ֶרב ָכּל ָה ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת
אָרץָ (24) :ל ֵכן כֹּה ַ
וּמ ֵטּהוּ יִ ָשּׂא
ַכּ ָכּה ַ
ירא ַע ִמּי י ֵֹשׁב ִציּוֹן ֵמאַשּׁוּר | ַבּ ֵשּׁ ֶבט י ֶ
אַל ִתּ ָ
אַפּי
ַעם וְ ִ
יך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִ םִ (25) :כּי עוֹד ְמ ַעט ִמ ְז ָער | וְ ָכ ָלה ז ַ
ָע ֶל ָ
עוֹרר ָע ָליו יְ הוָה ְצ ָבאוֹת שׁוֹט ְכּ ַמ ַכּת ִמ ְדיָן
יתם (26) :וְ ֵ
ַעל ַתּ ְב ִל ָ
וּמ ֵטּהוּ ַעל ַהיָּם וּנְ ָשׂאוֹ ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִ ם (27) :וְ ָהיָה
עוֹרב | ַ
ְבּצוּר ֵ
ַבּיּוֹם ַההוּא יָסוּר ֻסבֳּלוֹ ֵמ ַעל ִשׁ ְכ ֶמ ָך וְ עֻלּוֹ ֵמ ַעל ַצוָּא ֶר ָך | וְ ֻח ַבּל
ַפ ִקיד
עֹל ִמ ְפּנֵי ָשׁ ֶמןָ (28) :בּא ַעל ַעיַּת ָע ַבר ְבּ ִמ ְגרוֹן | ְל ִמ ְכ ָמשׂ י ְ
ֶבע ָמלוֹן ָלנוּ | ָח ְר ָדה ָה ָר ָמה ִגּ ְב ַעת
ֵכּ ָליוָ (29) :ע ְברוּ ַמ ְע ָבּ ָרה גּ ַ
יבי ַליְ ָשׁה עֲנִ יָּה
ַלּים | ַה ְק ִשׁ ִ
קוֹל ְך ַבּת גּ ִ
ָסהַ (30) :צ ֲה ִלי ֵ
ָשׁאוּל נ ָ
ֵבים ֵה ִעיזוּ (32) :עוֹד
ָד ָדה ַמ ְד ֵמנָה | י ְֹשׁ ֵבי ַהגּ ִ
ֲענָתוֹת (31) :נ ְ
ַהיּוֹם ְבּנֹב ַל ֲעמֹד | יְ נ ֵֹפף יָדוֹ ַהר בית ] ַבּת קרי[ ִציּוֹן ִגּ ְב ַעת
ֻארה
רוּשׁ ָלִםִ (33) :הנֵּה ָהאָדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְמ ָס ֵעף פּ ָ
יְ ָ
דוּעים וְ ַה ְגּב ִֹהים יִ ְשׁ ָפּלוּ (34) :וְ נִ ַקּף
קּוֹמה ְגּ ִ
ֲר ָצה | וְ ָר ֵמי ַה ָ
ְבּ ַמע ָ
ַער ַבּ ַבּ ְרזֶל | וְ ַה ְלּ ָבנוֹן ְבּ ִ
ִס ְב ֵכי ַהיּ ַ
אַדּיר יִ פּוֹל:
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ָחה ָע ָליו
ֵצר ִמ ָשּׁ ָר ָשׁיו יִ ְפ ֶרה (2) :וְ נ ָ
ָצא ח ֶֹטר ִמ ֵגּזַע יִ ָשׁי | וְ נ ֶ
) (1וְ י ָ
רוּח ַדּ ַעת
בוּרה ַ
וּג ָ
רוּח ֵע ָצה ְ
וּבינָה ַ
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
רוּח יְ הוָה | ַ
ַ
ַה ִריחוֹ ְבּיִ ְראַת יְ הוָה | וְ לֹא ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו
וְ יִ ְראַת יְ הוָה (3) :ו ֲ
יח (4) :וְ ָשׁ ַפט ְבּ ֶצ ֶדק ַדּ ִלּים
יוֹכ ַ
אָזנָיו ִ
יִ ְשׁפּוֹט וְ לֹא ְל ִמ ְשׁ ַמע ְ
רוּח
וּב ַ
אָרץ | וְ ִה ָכּה ֶא ֶרץ ְבּ ֵשׁ ֶבט ִפּיו ְ
יח ְבּ ִמישׁוֹר ְל ַענְ וֵי ֶ
הוֹכ ַ
וְ ִ
ְשׂ ָפ ָתיו י ִ
ָמית ָר ָשׁע (5) :וְ ָהיָה ֶצ ֶדק ֵאזוֹר ָמ ְתנָיו | וְ ָה ֱאמוּ ָנה
ָמר ִעם ְגּ ִדי יִ ְר ָבּץ | וְ ֵעגֶל
ֵאזוֹר ֲח ָל ָציו (6) :וְ גָר ְז ֵאב ִעם ֶכּ ֶבשׂ וְ נ ֵ
וּפ ָרה ָודֹב ִתּ ְר ֶעינָה
ַער ָקטֹן נ ֵֹהג ָבּםָ (7) :
ַח ָדּו וְ נ ַ
וּמ ִריא י ְ
וּכ ִפיר ְ
ְ
ֲשׁע
ֹאכל ֶתּ ֶבן (8) :וְ ִשׁע ַ
אַריֵה ַכּ ָבּ ָקר י ַ
יהן | וְ ְ
יְ
ַל ֵד ֶ
ַח ָדּו יִ ְר ְבּצוּ י ְ
אוּרת ִצ ְפעוֹנִ י גָּמוּל יָדוֹ ָה ָדה (9) :לֹא
יוֹ ֵנק ַעל ֻחר ָפּ ֶתן | וְ ַעל ְמ ַ
אָרץ ֵדּ ָעה ֶאת
ַשׁ ִחיתוּ ְבּ ָכל ַהר ָק ְד ִשׁי | ִכּי ָמ ְלאָה ָה ֶ
ָרעוּ וְ לֹא י ְ
יֵ
יְ הוָה ַכּ ַמּיִ ם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים:
) (10וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא שׁ ֶֹרשׁ יִ ַשׁי ֲא ֶשׁר ע ֵֹמד ְלנֵס ַע ִמּים ֵא ָליו
ֻחתוֹ ָכּבוֹד:
גּוֹיִ ם יִ ְדרֹשׁוּ | וְ ָהיְ ָתה ְמנ ָ
) (11וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִ
יוֹסיף ֲאדֹנָי ֵשׁנִ ית יָדוֹ ִל ְקנוֹת ֶאת ְשׁאָר
וּמכּוּשׁ
וּמ ַפּ ְתרוֹס ִ
וּמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִ
ַעמּוֹ | ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֵאר ֵמאַשּׁוּר ִ
ָשׂא נֵס ַלגּוֹיִ ם
וּמ ֲח ָמת וּ ֵמ ִאיֵּי ַהיָּם (12) :וְ נ ָ
וּמ ִשּׁנְ ָער ֵ
ילם ִ
וּמ ֵע ָ
ֵ
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת
הוּדה יְ ַק ֵבּץ ֵמ ְ
וְ ַ
אָסף נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וּנְ פֻצוֹת יְ ָ
הוּדה יִ ָכּ ֵרתוּ |
אָרץ (13) :וְ ָס ָרה ִקנְ אַת ֶא ְפ ַריִ ם וְ צ ְֹר ֵרי יְ ָ
ָה ֶ
יהוּדה לֹא ָיצֹר ֶאת ֶא ְפ ָריִ ם:
הוּדה וִ ָ
ֶא ְפ ַריִ ם לֹא יְ ַקנֵּא ֶאת יְ ָ
ָמּה י ְ
) (14וְ ָעפוּ ְב ָכ ֵתף ְפּ ִל ְשׁ ִתּים י ָ
ַח ָדּו ָיבֹזּוּ ֶאת ְבּנֵי ֶק ֶדם |
וּבנֵי ַעמּוֹן ִמ ְשׁ ַמ ְע ָתּם(15) :
ָדם ְ
ֱאדוֹם וּמוֹאָב ִמ ְשׁלוֹח י ָ
ָהר ַבּ ְעיָם
וְ ֶה ֱח ִרים יְ הוָה ֵאת ְלשׁוֹן יָם ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵהנִ יף יָדוֹ ַעל ַהנּ ָ
יך ַבּנְּ ָע ִלים (16) :וְ ָהיְ ָתה
רוּחוֹ | וְ ִה ָכּהוּ ְל ִשׁ ְב ָעה נְ ָח ִלים וְ ִה ְד ִר ְ
ְמ ִס ָלּה ִל ְשׁאָר ַעמּוֹ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֵאר ֵמאַשּׁוּר | ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיוֹם ֲעלֹתוֹ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
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אוֹד ָך יְ הוָה ִכּי אָנ ְ
אָמ ְר ָתּ ַבּיּוֹם ַההוּא ְ
) (1וְ ַ
אַפּ ָך
ַפ ָתּ ִבּי | ָישֹׁב ְ
שׁוּע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד | ִכּי ָע ִזּי
ַח ֵמנִ יִ (2) :הנֵּה ֵאל יְ ָ
וּתנ ֲ
ְ
אַב ֶתּם ַמיִ ם ְבּ ָשׂשׂוֹן |
וּשׁ ְ
ישׁוּעהְ (3) :
וְ ִז ְמ ָרת יָהּ יְ הוָה וַיְ ִהי ִלי ִל ָ
ִמ ַמּ ַעיְ נֵי ַהיְ ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּיּוֹם ַההוּא הוֹדוּ ַליהוָה
שׁוּעה (4) :ו ֲ
ֲליל ָֹתיו | ַה ְז ִכּירוּ ִכּי נִ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ:
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ע ִ
ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ ִ

מוּד ַעת קרי[ זֹאת ְבּ ָכל
ַמּרוּ יְ הוָה ִכּי גֵאוּת ָע ָשׂה | מידעת ] ַ
)  (5ז ְ
יוֹשׁ ֶבת ִציּוֹן | ִכּי גָדוֹל ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך ְקדוֹשׁ
אָרץַ (6) :צ ֲה ִלי ָורֹנִּ י ֶ
ָה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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)ַ (1מ ָשּׂא ָבּ ֶבל | ֲא ֶשׁר ָחזָה יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבּן אָמוֹץַ (2) :על ַהר נִ ְשׁ ֶפּה
יבים(3) :
ְשׂאוּ נֵס ָה ִרימוּ קוֹל ָל ֶהם | ָהנִ יפוּ יָד וְ ָיבֹאוּ ִפּ ְת ֵחי נְ ִד ִ
ָתי:
ַאו ִ
אַפּי ַע ִלּיזֵי גּ ֲ
בּוֹרי ְל ִ
אתי ִג ַ
ֵיתי ִל ְמ ֻק ָדּ ָשׁי | גַּם ָק ָר ִ
ֲאנִ י ִצוּ ִ
) (4קוֹל ָהמוֹן ֶבּ ָה ִרים ְדּמוּת ַעם ָרב | קוֹל ְשׁאוֹן ַמ ְמ ְלכוֹת גּוֹיִ ם
ֶא ָס ִפים יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְמ ַפ ֵקּד ְצ ָבא ִמ ְל ָח ָמהָ (5) :בּ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ
נֱ
אָרץ(6) :
וּכ ֵלי ז ְ
ֶמ ְר ָחק ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם | יְ הוָה ְ
ַעמוֹ ְל ַח ֵבּל ָכּל ָה ֶ
ילילוּ ִכּי ָקרוֹב יוֹם יְ הוָה | ְכּשֹׁד ִמ ַשּׁ ַדּי יָבוֹאַ (7) :על ֵכּן ָכּל
ֵה ִ
ירים
ָדיִ ם ִתּ ְר ֶפּינָה | וְ ָכל ְל ַבב ֱאנוֹשׁ יִ ָמּס (8) :וְ נִ ְב ָהלוּ ִצ ִ
יַ
ֹאחזוּן ַכּ ֵ
ַח ָב ִלים י ֵ
וֲ
יּוֹל ָדה יְ ִחילוּן | ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ יִ ְת ָמהוּ ְפּנֵי
ַחרוֹן
ָרי וְ ֶע ְב ָרה ו ֲ
אַכז ִ
ֵיהםִ (9) :הנֵּה יוֹם יְ הוָה ָבּא ְ
ְל ָה ִבים ְפּנ ֶ
ַשׁ ִמיד ִמ ֶמּנָּהִ (10) :כּי
יה י ְ
אָרץ ְל ַשׁ ָמּה וְ ַח ָטּ ֶא ָ
אָף | ָלשׂוּם ָה ֶ
ָהלּוּ ָ
יהם לֹא י ֵ
יל ֶ
וּכ ִס ֵ
אוֹרם | ָח ַשׁ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ְ
יה אוֹרוֹ (11) :וּ ָפ ַק ְד ִתּי ַעל ֵתּ ֵבל ָר ָעה וְ ַעל
ָר ַח לֹא י ִַגּ ַ
ְבּ ֵצאתוֹ וְ י ֵ
אַשׁ ִפּיל:
יצים ְ
ַאוַת ָע ִר ִ
ֵדים וְ ג ֲ
ְר ָשׁ ִעים עֲוֹנָם | וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ְגּאוֹן ז ִ
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אוֹפירַ (13) :על ֵכּן
אָדם ִמ ֶכּ ֶתם ִ
אוֹקיר ֱאנוֹשׁ ִמ ָפּז | וְ ָ
ִ
קוֹמהּ | ְבּ ֶע ְב ַרת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
אָרץ ִמ ְמּ ָ
אַר ִגּיז וְ ִת ְר ַעשׁ ָה ֶ
ָשׁ ַמיִ ם ְ
וּכצֹאן וְ ֵאין ְמ ַק ֵבּץ |
וּביוֹם ֲחרוֹן אַפּוֹ (14) :וְ ָהיָה ִכּ ְצ ִבי ֻמ ָדּח ְ
ְ
אַרצוֹ יָנוּסוָּ (15) :כּל ַהנִּ ְמ ָצא
ִאישׁ ֶאל ַעמּוֹ יִ ְפנוּ וְ ִאישׁ ֶאל ְ
ֻטּשׁוּ
יהם יְ ר ְ
יִ ָדּ ֵקר | וְ ָכל ַהנִּ ְס ֶפּה יִ פּוֹל ֶבּ ָח ֶרב (16) :וְ ע ְֹל ֵל ֶ
יהם תשׁגלנה ] ִתּ ָשּׁ ַכ ְבנָה קרי[:
יהם וּנְ ֵשׁ ֶ
ֵיהם | יִ ַשּׁסּוּ ָבּ ֵתּ ֶ
ְל ֵעינ ֶ
ָהב
ַחשֹׁבוּ וְ ז ָ
יהם ֶאת ָמ ָדי | ֲא ֶשׁר ֶכּ ֶסף לֹא י ְ
ֲל ֶ
)ִ (17הנְ נִ י ֵמ ִעיר ע ֵ
וּפ ִרי ֶב ֶטן לֹא
וּק ָשׁתוֹת נְ ָע ִרים ְתּ ַר ַטּ ְשׁנָה | ְ
ַח ְפּצוּ בוְֹ (18) :
לֹא י ְ
יְ ַר ֵחמוּ ַעל ָבּנִ ים לֹא ָתחוּס ֵעינָם (19) :וְ ָהיְ ָתה ָב ֶבל ְצ ִבי
ַמ ְמ ָלכוֹת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְגּאוֹן ַכּ ְשׂ ִדּים | ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ֱאל ִֹהים ֶאת ְסדֹם
ֶצח וְ לֹא ִת ְשׁכֹּן ַעד דּוֹר וָדוֹר |
וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה (20) :לֹא ֵת ֵשׁב ָלנ ַ
ֲר ִבי וְ ר ִֹעים לֹא י ְ
ַהל ָשׁם ע ָ
וְ לֹא י ֵ
ַר ִבּצוּ ָשׁם (21) :וְ ָר ְבצוּ ָשׁם
ירים
וּשׂ ִע ִ
יהם א ִֹחים | וְ ָשׁ ְכנוּ ָשׁם ְבּנוֹת ַי ֲענָה ְ
וּמ ְלאוּ ָב ֵתּ ֶ
ִציִּ ים ָ

יכ ֵלי עֹנֶג |
נוֹתיו וְ ַתנִּ ים ְבּ ֵה ְ
אַל ְמ ָ
יְ ַר ְקּדוּ ָשׁם (22) :וְ ָענָה ִאיִּ ים ְבּ ְ
יה לֹא יִ ָמּ ֵשׁכוּ:
ָמ ָ
וְ ָקרוֹב ָלבוֹא ִע ָתּהּ וְ י ֶ
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יחם ַעל
וּב ַחר עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִהנִּ ָ
)ִ (1כּי יְ ַר ֵחם יְ הוָה ֶאת ַי ֲעקֹב ָ
יהם וְ נִ ְס ְפּחוּ ַעל ֵבּית ַי ֲעקֹב(2) :
ֲל ֶ
אַד ָמ ָתם | וְ נִ ְלוָה ַהגֵּר ע ֵ
ְ
ַחלוּם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
קוֹמם וְ ִה ְתנ ֲ
ֶה ִביאוּם ֶאל ְמ ָ
וּל ָקחוּם ַע ִמּים ו ֱ
ְ
יהם
ֲב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת | וְ ָהיוּ שׁ ִֹבים ְלשׁ ֵֹב ֶ
אַד ַמת יְ הוָה ַלע ָ
ַעל ְ
יח יְ הוָה ְל ָך ֵמ ָע ְצ ְבּ ָך
) (3וְ ָהיָה ְבּיוֹם ָהנִ ַ
יהם:
וְ ָרדוּ ְבּנ ְֹג ֵשׂ ֶ
את
ָשׂ ָ
ֻבּד ָבּ ְך (4) :וְ נ ָ
וּמן ָה ֲעב ָֹדה ַה ָקּ ָשׁה ֲא ֶשׁר ע ַ
ֶך | ִ
וּמ ָר ְגז ָ
ֵ
ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ַעל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ָ
יך ָשׁ ַבת נֹגֵשׂ ָשׁ ְב ָתה
אָמ ְר ָתּ | ֵא ְ
ַמ ְד ֵה ָבהָ (5) :שׁ ַבר יְ הוָה ַמ ֵטּה ְר ָשׁ ִעים | ֵשׁ ֶבט מ ְֹשׁ ִלים(6) :
ַמ ֶכּה ַע ִמּים ְבּ ֶע ְב ָרה ַמ ַכּת ִבּ ְל ִתּי ָס ָרה | ר ֶֹדה ָבאַף גּוֹיִ ם ֻמ ְר ָדּף
אָרץ | ָפּ ְצחוּ ִרנָּה (8) :גַּם
ָחה ָשׁ ְק ָטה ָכּל ָה ֶ
ְבּ ִלי ָח ָשׂ ְך (7) :נ ָ
ֲלה ַהכֹּ ֵרת
אַרזֵי ְל ָבנוֹן | ֵמאָז ָשׁ ַכ ְב ָתּ לֹא ַיע ֶ
רוֹשׁים ָשׂ ְמחוּ ְל ָך ְ
ְבּ ִ
עוֹרר ְל ָך
בּוֹא ָך | ֵ
ָע ֵלינוְּ (9) :שׁאוֹל ִמ ַתּ ַחת ָר ְגזָה ְל ָך ִל ְק ַראת ֶ
אוֹתם כֹּל ַמ ְל ֵכי גוֹיִ ם(10) :
אָרץ ֵה ִקים ִמ ִכּ ְס ָ
תּוּדי ֶ
ְר ָפ ִאים ָכּל ַע ֵ
ית ָכמוֹנוּ ֵא ֵלינוּ
אַתּה ֻח ֵלּ ָ
יך | ַגּם ָ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
ֻלּם ַיעֲנוּ וְ י ְ
כָּ
ֶך ֶה ְמיַת נְ ָב ֶל ָ
ֻצּע
יך י ַ
יך | ַתּ ְח ֶתּ ָ
הוּרד ְשׁאוֹל ְגאוֹנ ָ
נִ ְמ ָשׁ ְל ָתַּ (11) :
ילל ֶבּן ָשׁ ַחר |
ָפ ְל ָתּ ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ֵ
יך נ ַ
תּוֹל ָעהֵ (12) :א ְ
יך ֵ
וּמ ַכ ֶסּ ָ
ִר ָמּה ְ
חוֹלשׁ ַעל גּוֹיִ ם (13) :וְ אַ ָתּה ַ
אָמ ְר ָתּ ִב ְל ָב ְב ָך
אָרץ ֵ
נִ ְג ַדּ ְע ָתּ ָל ֶ
אָרים ִכּ ְס ִאי | וְ ֵא ֵשׁב ְבּ ַהר
כוֹכ ֵבי ֵאל ִ
ֱלה ִמ ַמּ ַעל ְל ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאע ֶ
ֱלה ַעל ָבּ ֳמ ֵתי ָעב | ֶא ַדּ ֶמּה ְל ֶע ְליוֹן:
ַר ְכּ ֵתי ָצפוֹןֶ (14) :אע ֶ
מוֹעד ְבּי ְ
ֵ
יך ֵא ֶלי ָך
ַר ְכּ ֵתי בוֹר (16) :ר ֶֹא ָ
אַך ֶאל ְשׁאוֹל ָ
)ְ (15
תּוּרד ֶאל י ְ
אָרץ ַמ ְר ִעישׁ
יך יִ ְתבּוֹנָנוּ | ֲהזֶה ָה ִאישׁ ַמ ְר ִגּיז ָה ֶ
ַשׁ ִגּיחוּ ֵא ֶל ָ
יְ
יריו לֹא
ַמ ְמ ָלכוֹתָ (17) :שׂם ֵתּ ֵבל ַכּ ִמּ ְד ָבּר וְ ָע ָריו ָה ָרס | ֲא ִס ָ
ֻלּם | ָשׁ ְכבוּ ְב ָכבוֹד ִאישׁ
ָפ ַתח ָבּיְ ָתהָ (18) :כּל ַמ ְל ֵכי גוֹיִ ם כּ ָ
ֻגים
ֵצר נִ ְת ָעב ְלבוּשׁ ֲהר ִ
אַתּה ָה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ִמ ִקּ ְב ְר ָך ְכּנ ֶ
ְבּ ֵביתוֹ (19) :וְ ָ
אַבנֵי בוֹר ְכּ ֶפגֶר ָ
יוֹר ֵדי ֶאל ְ
ְמטֹ ֲענֵי ָח ֶרב | ְ
מוּבס (20) :לֹא ֵת ַחד
עוֹלם
אַר ְצ ָך ִשׁ ַח ָתּ ַע ְמּ ָך ָה ָר ְג ָתּ | לֹא יִ ָקּ ֵרא ְל ָ
בוּרה ִכּי ְ
ִא ָתּם ִבּ ְק ָ
ָקמוּ
בוֹתם | ַבּל י ֻ
ֶרע ְמ ֵר ִעיםָ (21) :ה ִכינוּ ְל ָבנָיו ַמ ְט ֵבּ ַח ַבּעֲוֹן ֲא ָ
זַ
יהם נְ ֻאם
ֲל ֶ
וּמ ְלאוּ ְפנֵי ֵת ֵבל ָע ִרים (22) :וְ ַק ְמ ִתּי ע ֵ
אָרץ ָ
ָרשׁוּ ֶ
וְ י ְ
ֶכד נְ ֻאם יְ הוָה:
וּשׁאָר וְ נִ ין ָונ ֶ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְל ָב ֶבל ֵשׁם ְ

יה
את ָ
אט ִ
אַג ֵמי ָמיִ ם | וְ ֵט ֵ
מוֹרשׁ ִקפֹּד וְ ְ
יה ְל ַ
) (23וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
ְבּ ַמ ְט ֲא ֵטא ַה ְשׁ ֵמד נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת:
יתי ֵכּן
) (24נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר | ִאם לֹא ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ִמּ ִ
ָתה וְ ַכ ֲא ֶשׁר י ַ
אַר ִצי
ָע ְצ ִתּי ִהיא ָתקוּםִ (25) :ל ְשׁבֹּר אַשּׁוּר ְבּ ְ
ָהי ָ
יהם עֻלּוֹ וְ ֻסבֳּלוֹ ֵמ ַעל ִשׁ ְכמוֹ ָיסוּר:
ֲל ֶ
בוּסנּוּ | וְ ָסר ֵמע ֵ
וְ ַעל ָה ַרי ֲא ֶ
אָרץ | וְ זֹאת ַהיָּד ַהנְּ טוּיָה
עוּצה ַעל ָכּל ָה ֶ
) (26זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְּ ָ
ָפר | וְ יָדוֹ
וּמי י ֵ
ָעץ ִ
ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ םִ (27) :כּי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת י ָ
יבנָּה:
וּמי יְ ִשׁ ֶ
ַהנְּ טוּיָה ִ
)ִ (28בּ ְשׁנַת מוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך אָ ָחז | ָהיָה ַה ַמּ ָשּׂא ַהזֶּה (29) :אַל
ִתּ ְשׂ ְמ ִחי ְפ ֶל ֶשׁת כּ ֵ
ֵצא
ָחשׁ י ֵ
ֻלּ ְך ִכּי נִ ְשׁ ַבּר ֵשׁ ֶבט ַמ ֵכּ ְך | ִכּי ִמשּׁ ֶֹרשׁ נ ָ
כוֹרי ַד ִלּים וְ ֶא ְביוֹנִ ים
עוֹפף (30) :וְ ָרעוּ ְבּ ֵ
וּפ ְריוֹ ָשׂ ָרף ְמ ֵ
ֶצ ַפע ִ
ַהרֹג(31) :
ית ְך י ֲ
וּשׁ ֵא ִר ֵ
ָל ֶב ַטח יִ ְר ָבּצוּ | וְ ֵה ַמ ִתּי ָב ָר ָעב ָשׁ ְר ֵשׁ ְך ְ
ֲקי ִעיר נָמוֹג ְפּ ֶל ֶשׁת כּ ֵ
ֻלּ ְך | ִכּי ִמ ָצּפוֹן ָע ָשׁן ָבּא
ילי ַשׁ ַער ַזע ִ
יל ִ
ֵה ִ
וּמה ַיּ ֲענֶה ַמ ְל ֲא ֵכי גוֹי | ִכּי יְ הוָה יִ ַסּד
מוֹע ָדיוַ (32) :
בּוֹדד ְבּ ָ
וְ ֵאין ֵ
ֶחסוּ עֲנִ יֵּי ַעמּוֹ:
וּבהּ י ֱ
ִציּוֹן ָ
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)ַ (1מ ָשּׂא מוֹאָב | ִכּי ְבּ ֵליל ֻשׁ ַדּד ָער מוֹאָב נִ ְד ָמה ִכּי ְבּ ֵליל ֻשׁ ַדּד
ִקיר מוֹאָב נִ ְד ָמהָ (2) :ע ָלה ַה ַבּיִ ת וְ ִדיבֹן ַה ָבּמוֹת ְל ֶב ִכי | ַעל נְ בוֹ
ֹאשׁיו ָק ְר ָחה ָכּל ז ָ
ֵליל ְבּ ָכל ר ָ
יד ָבא מוֹאָב יְ י ִ
רוּעה:
ָקן ְגּ ָ
וְ ַעל ֵמ ְ
ֵליל
יה ֻכּלֹּה יְ י ִ
וּב ְרחֹב ֶֹת ָ
יה ִ
ַגּוֹת ָ
)ְ (3בּחוּצ ָֹתיו ָח ְגרוּ ָשׂק | ַעל גּ ֶ
קוֹלם |
ַהץ נִ ְשׁ ַמע ָ
ַתּ ְז ַעק ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה ַעד י ַ
י ֵֹרד ַבּ ֶבּ ִכי (4) :ו ִ
ָר ָעה לּוִֹ (5) :ל ִבּי ְלמוֹאָב יִ ְז ָעק
ַפשׁוֹ י ְ
ָריעוּ נ ְ
ֻצי מוֹאָב י ִ
ַעל ֵכּן ֲחל ֵ
ֲלה
לּוּחית ִבּ ְב ִכי ַיע ֶ
ֲלה ַה ִ
יח ָה ַעד צֹ ַער ֶע ְג ַלת ְשׁ ִל ִשׁיָּה | ִכּי ַמע ֵ
ְבּ ִר ֶ
ֲקת ֶשׁ ֶבר יְ ע ֵֹערוִּ (6) :כּי ֵמי נִ ְמ ִרים
בּוֹ ִכּי ֶדּ ֶר ְך חוֹרֹנַיִ ם ַזע ַ
ֶרק לֹא ָהיָהַ (7) :על
ָבשׁ ָח ִציר ָכּ ָלה ֶד ֶשׁא י ֶ
ְמ ַשׁמּוֹת יִ ְהיוּ | ִכּי י ֵ
ֲר ִבים יִ ָשּׂאוּםִ (8) :כּי
ַחל ָהע ָ
וּפ ֻק ָדּ ָתם ַעל נ ַ
ֵכּן יִ ְת ָרה ָע ָשׂה | ְ
ִה ִקּ ָ
וּב ֵאר
יפה ַה ְזּ ָע ָקה ֶאת ְגּבוּל מוֹאָב | ַעד ֶא ְג ַליִ ם יִ ְל ָל ָתהּ ְ
אָשׁית ַעל ִדּימוֹן
ילים יִ ְל ָל ָתהִּ (9) :כּי ֵמי ִדימוֹן ָמ ְלאוּ ָדם ִכּי ִ
ֵא ִ
אַריֵה וְ ִל ְשׁ ֵא ִרית ֲא ָד ָמה:
יטת מוֹאָב ְ
נוֹספוֹת | ִל ְפ ֵל ַ
ָ
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)ִ (1שׁ ְלחוּ ַכר מ ֵֹשׁל ֶא ֶרץ ִמ ֶסּ ַלע ִמ ְד ָבּ ָרה | ֶאל ַהר ַבּת ִציּוֹן(2) :
נוֹדד ֵקן ְמ ֻשׁ ָלּח | ִתּ ְהיֶינָה ְבּנוֹת מוֹאָב ַמ ְע ָבּרֹת
וְ ָהיָה ְכעוֹף ֵ
ילה ִשׁ ִ
יאי קרי[ ֵע ָצה עֲשׂוּ ְפ ִל ָ
אַרנוֹן (3) :הביאו ] ָה ִב ִ
ְל ְ
יתי ַכ ַלּיִ ל
ַלּי (4) :יָגוּרוּ ָב ְך
תוֹך ָצ ֳה ָריִ ם | ַס ְתּ ִרי נִ ָדּ ִחים נ ֵֹדד אַל ְתּג ִ
ִצ ֵלּ ְך ְבּ ְ
אָפס ַה ֵמּץ ָכּ ָלה שֹׁד
שׁוֹדד | ִכּי ֵ
נִ ָדּ ַחי מוֹאָב ֱהוִ י ֵס ֶתר ָלמוֹ ִמ ְפּנֵי ֵ
ַתּמּוּ ר ֵֹמס ִמן ָה ֶ
ָשׁב ָע ָליו ֶבּ ֱא ֶמת
הוּכן ַבּ ֶח ֶסד ִכּ ֵסּא וְ י ַ
אָרץ (5) :וְ ַ
וּמ ִהר ֶצ ֶדקָ (6) :שׁ ַמ ְענוּ ְגאוֹן
ְבּאֹ ֶהל ָדּוִ ד | שׁ ֵֹפט וְ ד ֵֹרשׁ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
וּגאוֹנוֹ וְ ֶע ְב ָרתוֹ לֹא ֵכן ַבּ ָדּיוָ (7) :ל ֵכן
מוֹאָב גֵּא ְמאֹד | גּ ֲ
ַאוָתוֹ ְ
ישׁי ִקיר ֲח ֶר ֶשׂת ֶתּ ְהגּוּ
ֵליל | ַל ֲא ִשׁ ֵ
ֵליל מוֹאָב ְלמוֹאָב ֻכּלֹּה יְ י ִ
יְ י ִ
ֲלי
ֶפן ִשׂ ְב ָמה ַבּע ֵ
אַך נְ ָכ ִאיםִ (8) :כּי ַשׁ ְדמוֹת ֶח ְשׁבּוֹן ֻא ְמ ָלל גּ ֶ
ְ
יה ַעד י ְ
יה
ֻחוֹת ָ
ַעזֵר ָנגָעוּ ָתּעוּ ִמ ְד ָבּר | ְשׁל ֶ
רוּקּ ָ
גוֹיִ ם ָה ְלמוּ ְשׂ ֶ
ֶך
ֶפן ִשׂ ְב ָמה ֲא ַר ָיּו ְ
ַעזֵר גּ ֶ
נִ ְטּשׁוּ ָע ְברוּ יָםַ (9) :על ֵכּן ֶא ְב ֶכּה ִבּ ְב ִכי י ְ
ידד נ ָ
יר ְך ֵה ָ
ָפל:
יצ ְך וְ ַעל ְק ִצ ֵ
ִדּ ְמ ָע ִתי ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה | ִכּי ַעל ֵק ֵ
וּב ְכּ ָר ִמים לֹא יְ ֻרנָּן לֹא
ֶא ַסף ִשׂ ְמ ָחה ו ִָגיל ִמן ַה ַכּ ְר ֶמל ַ
) (10וְ נ ֱ
ידד ִה ְשׁ ַבּ ִתּיַ (11) :על ֵכּן
יְ ר ָֹעע | יַיִ ן ַבּיְ ָק ִבים לֹא יִ ְדר ְֹך ַהדּ ֵֹר ְך ֵה ָ
ֶהמוּ | וְ ִק ְר ִבּי ְל ִקיר ָח ֶרשׂ (12) :וְ ָהיָה ִכי
ֵמ ַעי ְלמוֹאָב ַכּ ִכּנּוֹר י ֱ
וּבא ֶאל ִמ ְק ָדּשׁוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
נִ ְראָה ִכּי נִ ְלאָה מוֹאָב ַעל ַה ָבּ ָמה | ָ
וְ לֹא ָ
יוּכל (13) :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל מוֹאָב ֵמאָז:
) (14וְ ַע ָתּה ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֵלאמֹר ְבּ ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ִכּ ְשׁנֵי ָשׂ ִכיר וְ נִ ְק ָלה
וּשׁאָר ְמ ַעט ִמ ְז ָער לוֹא ַכ ִבּיר:
ְכּבוֹד מוֹאָב ְבּכֹל ֶה ָהמוֹן ָה ָרב | ְ
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מוּסר ֵמ ִעיר וְ ָהיְ ָתה ְמ ִעי ַמ ָפּ ָלה:
)ַ (1מ ָשּׂא ַדּ ָמּ ֶשׂק | ִהנֵּה ַד ֶמּ ֶשׂק ָ
ֲד ִרים ִתּ ְהיֶינָה וְ ָר ְבצוּ וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד:
)ֲ (2עזֻבוֹת ָע ֵרי ֲער ֵֹער | ַלע ָ
וּשׁאָר ֲא ָרם |
וּמ ְמ ָל ָכה ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ְ
) (3וְ נִ ְשׁ ַבּת ִמ ְב ָצר ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם ַ
וְ ָהיָה
) (4
ִכּ ְכבוֹד ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיוּ נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת:
ֵרזֶה (5) :וְ ָהיָה
וּמ ְשׁ ַמן ְבּ ָשׂרוֹ י ָ
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ַדּל ְכּבוֹד ַי ֲעקֹב | ִ
ֳלים יִ ְקצוֹר | וְ ָהיָה ִכּ ְמ ַל ֵקּט
וּזרֹעוֹ ִשׁבּ ִ
ֶכּ ֱאסֹף ָק ִציר ָק ָמה ְ
עוֹללֹת ְכּנ ֶֹקף זַיִ ת ְשׁנַיִ ם
ֳלים ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים (6) :וְ נִ ְשׁאַר בּוֹ ֵ
ִשׁבּ ִ
יה פֹּ ִריָּה
אַר ָבּ ָעה ֲח ִמ ָשּׁה ִבּ ְס ִע ֶפ ָ
אָמיר | ְ
ַר ְגּ ִרים ְבּרֹאשׁ ִ
ְשׁל ָֹשׁה גּ ְ
אָדם ַעל
נְ ֻאם יְ ה ָוה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (7) :בּיּוֹם ַההוּא יִ ְשׁ ֶעה ָה ָ
ע ֵֹשׂהוּ | וְ ֵעינָיו ֶאל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְר ֶאינָה (8) :וְ לֹא יִ ְשׁ ֶעה ֶאל

ַא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶא ְצ ְבּע ָֹתיו לֹא יִ ְר ֶאה
ָדיו | ו ֲ
ֲשׂה י ָ
ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת ַמע ֵ
וְ ָה ֲא ֵשׁ ִרים וְ ָה ַח ָמּנִ יםַ (9) :בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיוּ ָע ֵרי ָמעֻזּוֹ ַכּעֲזוּ ַבת
ַהח ֶֹרשׁ וְ ָה ִ
אָמיר ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָהיְ ָתה ְשׁ ָמ ָמה:
ָכ ְר ְתּ | ַעל ֵכּן
ֵך לֹא ז ָ
)ִ (10כּי ָשׁ ַכ ַח ְתּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵע ְך וְ צוּר ָמ ֻעזּ ְ
וּזמ ַֹרת זָר ִתּ ְז ָר ֶענּוְּ (11) :בּיוֹם נִ ְט ֵע ְך
ֲמנִ ים ְ
ִתּ ְטּ ִעי נִ ְט ֵעי ַנע ָ
ַר ֵע ְך ַתּ ְפ ִר ִ
וּבבּ ֶֹקר ז ְ
וּכ ֵאב
ַח ָלה ְ
יחי | נֵד ָק ִציר ְבּיוֹם נ ֲ
ְתּ ַשׂ ְג ֵשׂ ִגי ַ
ֶה ָמיוּן |
ַמּים י ֱ
אָנוּשׁ (12) :הוֹי ֲהמוֹן ַע ִמּים ַר ִבּים ַכּ ֲהמוֹת י ִ
ירים יִ ָשּׁאוּןְ (13) :ל ֻא ִמּים
וּשׁאוֹן ְל ֻא ִמּים ִכּ ְשׁאוֹן ַמיִ ם ַכּ ִבּ ִ
ְ
ֻדּף ְכּמֹץ
ָער בּוֹ וְ נָס ִמ ֶמּ ְר ָחק | וְ ר ַ
ִכּ ְשׁאוֹן ַמיִ ם ַר ִבּים יִ ָשּׁאוּן וְ ג ַ
סוּפהְ (14) :ל ֵעת ֶע ֶרב וְ ִהנֵּה
ַלגַּל ִל ְפנֵי ָ
וּכג ְ
רוּח ְ
ָה ִרים ִל ְפנֵי ַ
גוֹרל ְלב ְֹזזֵינוּ:
שׁוֹסינוּ וְ ָ
ַב ָלּ ָהה ְבּ ֶט ֶרם בּ ֶֹקר ֵאינֶנּוּ | זֶה ֵח ֶלק ֵ
Isaiah Chapter 18
ַה ֵרי כוּשׁ(2) :
ָפיִ ם | ֲא ֶשׁר ֵמ ֵע ֶבר ְלנ ֲ
) (1הוֹי ֶא ֶרץ ִצ ְל ַצל ְכּנ ָ
וּב ְכ ֵלי ג ֶֹמא ַעל ְפּנֵי ַמיִ ם ְלכוּ ַמ ְלאָ ִכים
ירים ִ
ַהשּׁ ֵֹל ַח ַבּיָּם ִצ ִ
נוֹרא ִמן הוּא ו ָ
וּמוֹרט ֶאל ַעם ָ
ָ
ָה ְלאָה | גּוֹי
ַק ִלּים ֶאל גּוֹי ְמ ֻמ ָשּׁ ְך
אַרצוָֹ (3) :כּל י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל
בוּסה ֲא ֶשׁר ָבּ ְזאוּ נְ ָה ִרים ְ
וּמ ָ
ַקו ָקו ְ
שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָמעוּ:
אָרץ | ִכּנְ שֹׂא נֵס ָה ִרים ִתּ ְראוּ וְ ִכ ְתק ַֹע ָ
וְ שׁ ְֹכנֵי ֶ
אָמר יְ הוָה ֵא ַלי אשׁקוטה ] ֶא ְשׁ ֳק ָטה קרי[
)ִ (4כּי כֹה ַ
ֲלי אוֹר ְכּ ָעב ַטל ְבּחֹם ָק ִציר(5) :
יטה ִב ְמכוֹנִ י | ְכּחֹם ַצח ע ֵ
אַבּ ָ
וְ ִ
ִכּי ִל ְפנֵי ָק ִציר ְכּ ָתם ֶפּ ַרח וּב ֶֹסר גּ ֵֹמל יִ ְהיֶה נִ ָצּה | וְ ָכ ַרת
ֵע ְזבוּ
ַלּים ַבּ ַמּ ְז ֵמרוֹת וְ ֶאת ַהנְּ ִטישׁוֹת ֵה ִסיר ֵה ַתז (6) :י ָ
ַלז ִ
ַהזּ ְ
אָרץ | וְ ָקץ ָע ָליו ָה ַעיִ ט וְ ָכל ֶבּ ֱה ַמת
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
ַח ָדּו ְל ֵעיט ָה ִרים ְ
יְ
יוּבל ַשׁי ַליהוָה ְצ ָבאוֹת ַעם
אָרץ ָע ָליו ֶתּ ֱח ָרףָ (7) :בּ ֵעת ַה ִהיא ַ
ָה ֶ
ָה ְלאָה | גּוֹי ַקו ָקו
נוֹרא ִמן הוּא ו ָ
וּמ ַעם ָ
וּמוֹרט ֵ
ָ
ְמ ֻמ ָשּׁ ְך
אַרצוֹ ֶאל ְמקוֹם ֵשׁם יְ ה ָוה ְצ ָבאוֹת
בוּסה ֲא ֶשׁר ָבּ ְזאוּ נְ ָה ִרים ְ
וּמ ָ
ְ
ַהר ִציּוֹן:
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וּבא ִמ ְצ ַריִ ם וְ נָעוּ
)ַ (1מ ָשּׂא ִמ ְצ ָריִ ם | ִהנֵּה יְ הוָה ר ֵֹכב ַעל ָעב ַקל ָ
וּל ַבב ִמ ְצ ַריִ ם יִ ַמּס ְבּ ִק ְרבּוֹ(2) :
ילי ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ָפּנָיו ְ
ֱא ִל ֵ
אָחיו וְ ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ
וְ ִס ְכ ַס ְכ ִתּי ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ְל ֲחמוּ ִאישׁ ְבּ ִ

רוּח ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ִק ְרבּוֹ
ָב ָקה ַ
| ִעיר ְבּ ִעיר ַמ ְמ ָל ָכה ְבּ ַמ ְמ ָל ָכה (3) :וְ נ ְ
ילים וְ ֶאל ָה ִא ִטּים וְ ֶאל ָהאֹבוֹת
ֲצתוֹ ֲא ַב ֵלּ ַע | וְ ָד ְרשׁוּ ֶאל ָה ֱא ִל ִ
ַוע ָ
וְ ֶאל ַהיִּ ְדּעֹנִ ים (4) :וְ ִס ַכּ ְר ִתּי ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבּיַד ֲאדֹנִ ים ָק ֶשׁה |
וּמ ֶל ְך ַעז יִ ְמ ָשׁל ָבּם נְ ֻאם ָהאָדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (5) :וְ נִ ְשּׁתוּ ַמיִ ם
ֶ
ָבשׁ (6) :וְ ֶה ֶא ְזנִ יחוּ נְ ָהרוֹת ָדּלֲלוּ וְ ָח ְרבוּ
ֶח ַרב וְ י ֵ
ָהר י ֱ
ֵמ ַהיָּם | וְ נ ָ
יְ א ֵֹרי ָמצוֹר | ָקנֶה וָסוּף ָק ֵמלוָּ (7) :ערוֹת ַעל יְ אוֹר ַעל ִפּי יְ אוֹר |
אָבלוּ ָכּל
יבשׁ נִ ַדּף וְ ֵאינֶנּוּ (8) :וְ אָנוּ ַה ַדּיּ ִָגים וְ ְ
וְ כֹל ִמ ְז ַרע יְ אוֹר יִ ַ
יכי ַביְ אוֹר ַח ָכּה | וּפ ְֹר ֵשׂי ִמ ְכמ ֶֹרת ַעל ְפּנֵי ַמיִ ם ֻא ְמ ָללוּ:
ַמ ְשׁ ִל ֵ
חוֹרי (10) :וְ ָהיוּ
) (9וּבֹשׁוּ ע ְֹב ֵדי ִפ ְשׁ ִתּים ְשׂ ִריקוֹת | וְ א ְֹר ִגים ָ
אַך ֱאוִ ִלים
ָפשְׁ (11) :
אַג ֵמי נ ֶ
ֻכּ ִאים | ָכּל ע ֵֹשׂי ֶשׂ ֶכר ְ
יה ְמד ָ
ָשׁת ֶֹת ָ
ֲצי ַפ ְרעֹה ֵע ָצה נִ ְב ָע ָרה | ֵא ְ
ֹאמרוּ ֶאל
יך תּ ְ
ָשׂ ֵרי צ ַֹען ַח ְכ ֵמי יֹע ֵ
יך
ַפּ ְרעֹה ֶבּן ֲח ָכ ִמים ֲאנִ י ֶבּן ַמ ְל ֵכי ֶק ֶדם (12) :אַיָּם ֵאפוֹא ֲח ָכ ֶמ ָ
ָעץ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַעל ִמ ְצ ָריִ ם(13) :
ֵדעוּ ַמה יּ ַ
וְ י ִַגּידוּ נָא ָל ְך | וְ י ְ
נוֹאלוּ ָשׂ ֵרי צ ַֹען נִ ְשּׁאוּ ָשׂ ֵרי נֹף | ִה ְתעוּ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ִפּנַּת
ֲ
רוּח ִעוְ ִעים | וְ ִה ְתעוּ ֶאת
יה (14) :יְ הוָה ָמ ַס ְך ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַ
ְשׁ ָב ֶט ָ
ֲשׂהוּ ְכּ ִה ָתּעוֹת ִשׁכּוֹר ְבּ ִקיאוֹ (15) :וְ לֹא יִ ְהיֶה
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ָכל ַמע ֵ
ֲשׂה רֹאשׁ וְ ָזנָב ִכּ ָפּה וְ ְ
ְל ִמ ְצ ַריִ ם ַמע ֶ
אַגמוֹן:
ֲשׂה | ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּפ ַחד ִמ ְפּ ֵני
ָשׁים | וְ ָח ַרד ָ
)ַ (16בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ִמ ְצ ַריִ ם ַכּנּ ִ
נוּפת יַד יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר הוּא ֵמנִ יף ָע ָליו (17) :וְ ָהיְ ָתה
ְתּ ַ
הוּדה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָחגָּא כֹּל ֲא ֶשׁר ַי ְז ִכּיר א ָֹתהּ ֵא ָליו
אַד ַמת יְ ָ
ְ
יוֹעץ ָע ָליו(18) :
ֲצת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר הוּא ֵ
יִ ְפ ָחד | ִמ ְפּנֵי ע ַ
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיוּ ָח ֵמשׁ ָע ִרים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְמ ַד ְבּרוֹת ְשׂ ַפת
ֵאָמר ְל ֶא ָחת:
ַען וְ נִ ְשׁ ָבּעוֹת ַליהוָה ְצ ָבאוֹת | ִעיר ַה ֶה ֶרס י ֵ
ְכּנ ַ
תוֹך ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם |
)ַ (19בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ְבּ ְ
וּל ֵעד ַליהוָה
בוּלהּ ַליהוָה (20) :וְ ָהיָה ְלאוֹת ְ
וּמ ֵצּ ָבה ֵא ֶצל ְגּ ָ
ַ
ֹח ִצים
ְצ ָבאוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי יִ ְצעֲקוּ ֶאל יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ל ֲ
נוֹדע יְ הוָה ְל ִמ ְצ ַריִ ם
ילם (21) :וְ ַ
ָרב וְ ִה ִצּ ָ
יע ו ָ
מוֹשׁ ַ
וְ יִ ְשׁ ַלח ָל ֶהם ִ
וּמנְ ָחה וְ נ ְ
ֶבח ִ
ָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא | וְ ָע ְבדוּ ז ַ
וְ י ְ
ָדרוּ
ֵדר ַליהוָה וְ ִשׁ ֵלּמוּ (22) :וְ ָנגַף יְ הוָה ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ָנגֹף וְ ָרפוֹא |
נֶ
וּר ָפאָםַ (23) :בּיּוֹם ַההוּא ִתּ ְהיֶה
ֶע ַתּר ָל ֶהם ְ
וְ ָשׁבוּ ַעד יְ הוָה וְ נ ְ
וּמ ְצ ַריִ ם ְבּאַשּׁוּר
וּבא אַשּׁוּר ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ִ
אַשּׁוּרה ָ
ָ
ְמ ִס ָלּה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
)ַ (24בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה
| וְ ָע ְבדוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת אַשּׁוּר:
אָרץ(25) :
וּלאַשּׁוּר | ְבּ ָר ָכה ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ישׁיָּה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ִל ִ

ֲשׂה
וּמע ֵ
רוּך ַע ִמּי ִמ ְצ ַריִ ם ַ
ֲא ֶשׁר ֵבּרֲכוֹ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר | ָבּ ְ
ַח ָל ִתי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָדי אַשּׁוּר וְ נ ֲ
יַ
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דּוֹדה ִבּ ְשׁלֹח אֹתוֹ ַס ְרגוֹן ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר |
אַשׁ ָ
)ִ (1בּ ְשׁנַת בֹּא ַת ְר ָתּן ְ
אַשׁדּוֹד וַיִּ ְל ְכּ ָדהָּ (2) :בּ ֵעת ַה ִהיא ִדּ ֶבּר יְ הוָה ְבּיַד
וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּ ְ
ַע ְל ָך
ֶיך וְ נ ַ
וּפ ַתּ ְח ָתּ ַה ַשּׂק ֵמ ַעל ָמ ְתנ ָ
יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ֵלאמֹר ֵל ְך ִ
ֹאמר
ָחףַ (3) :ויּ ֶ
יך | ַויּ ַ
ַעשׂ ֵכּן ָהל ְֹך ָערוֹם וְ י ֵ
ַת ֲחלֹץ ֵמ ַעל ַר ְג ֶל ָ
ָחף | ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים אוֹת
יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ַע ְב ִדּי יְ ַשׁ ְעיָהוּ ָערוֹם וְ י ֵ
וּמוֹפת ַעל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעל כּוּשֵׁ (4) :כּן יִ נְ ַהג ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת ְשׁ ִבי
ֵ
וּז ֵקנִ ים ָערוֹם וְ י ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת גָּלוּת כּוּשׁ נְ ָע ִרים ְ
שׂוּפי
ַח ַ
ָחף | ו ֲ
וּמן ִמ ְצ ַריִ ם
ֵשׁת ֶע ְרוַת ִמ ְצ ָריִ ם (5) :וְ ַחתּוּ ָובֹשׁוּ | ִמכּוּשׁ ַמ ָבּ ָטם ִ
אָמר י ֵֹשׁב ָה ִאי ַהזֶּה ַבּיּוֹם ַההוּא ִהנֵּה כֹה
אַר ָתּם (6) :וְ ַ
ִתּ ְפ ְ
יך
ָצל ִמ ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | וְ ֵא ְ
ַסנוּ ָשׁם ְל ֶע ְז ָרה ְל ִהנּ ֵ
ַמ ָבּ ֵטנוּ ֲא ֶשׁר נ ְ
ָחנוּ:
נִ ָמּ ֵלט ֲאנ ְ
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)ַ (1מ ָשּׂא ִמ ְד ַבּר יָם | ְכּסוּפוֹת ַבּ ֶנּגֶב ַל ֲחלֹף ִמ ִמּ ְד ָבּר ָבּא ֵמ ֶא ֶרץ
ָ
שּׁוֹדד שׁוֹ ֵדד
נוֹראָהָ (2) :חזוּת ָק ָשׁה ֻהגַּד ִלי | ַהבּוֹגֵד בּוֹגֵד וְ ַה ֵ
צוּרי ָמ ַדי ָכּל אַנְ ָח ָתה ִה ְשׁ ַבּ ִתּיַ (3) :על ֵכּן ָמ ְלאוּ
ילם ִ
ֲלי ֵע ָ
עִ
ֵיתי ִמ ְשּׁמ ַֹע
יוֹל ָדה | ַנ ֲעו ִ
ירי ֵ
ירים ֲא ָחזוּנִ י ְכּ ִצ ֵ
ָמ ְתנַי ַח ְל ָח ָלה ִצ ִ
ֶשׁף
ֲת ְתנִ י | ֵאת נ ֶ
נִ ְב ַה ְל ִתּי ֵמ ְראוֹתָ (4) :תּ ָעה ְל ָב ִבי ַפּ ָלּצוּת ִבּע ָ
ִח ְשׁ ִקי ָשׂם ִלי ַל ֲח ָר ָדהָ (5) :ער ְֹך ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָצפֹה ַה ָצּ ִפית אָכוֹל
ָשׁתֹה | קוּמוּ ַה ָשּׂ ִרים ִמ ְשׁחוּ ָמגֵן:
ֲמד ַה ְמ ַצ ֶפּה ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה
אָמר ֵא ַלי ֲאדֹנָי | ֵל ְך ַהע ֵ
)ִ (6כּי כֹה ַ
ָמל |
י ִַגּיד (7) :וְ ָראָה ֶר ֶכב ֶצ ֶמד ָפּ ָר ִשׁים ֶר ֶכב ֲחמוֹר ֶר ֶכב גּ ָ
אַריֵה | ַעל ִמ ְצ ֶפּה ֲאדֹנָי
וְ ִה ְק ִשׁיב ֶק ֶשׁב ַרב ָק ֶשׁב (8) :וַיִּ ְק ָרא ְ
יוֹמם וְ ַעל ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי אָנ ִֹכי נִ ָצּב ָכּל ַה ֵלּילוֹת:
אָנ ִֹכי ע ֵֹמד ָתּ ִמיד ָ
ָפ ָלה
ֹאמר נ ְ
ַען ַויּ ֶ
) (9וְ ִהנֵּה זֶה ָבא ֶר ֶכב ִאישׁ ֶצ ֶמד ָפּ ָר ִשׁים | ַויּ ַ
יה ִשׁ ַבּר ָל ֶ
ילי ֱאל ֶֹה ָ
וּבן
ֻשׁ ִתי ֶ
אָרץְ (10) :מד ָ
ָפ ָלה ָבּ ֶבל וְ ָכל ְפּ ִס ֵ
נְ
ַד ִתּי
ָרנִ י | ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ֵאת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהגּ ְ
גְּ
דּוּמה | ֵא ַלי ק ֵֹרא ִמ ֵשּׂ ִעיר שׁ ֵֹמר ַמה
)ַ (11מ ָשּׂא ָ
ָל ֶכם:

אָתה ב ֶֹקר וְ גַם ָליְ ָלה
אָמר שׁ ֵֹמר ָ
ִמ ַלּיְ ָלה שׁ ֵֹמר ַמה ִמ ֵלּילַ (12) :
ַער ַבּ ְע ַרב
| ִאם ִתּ ְב ָעיוּן ְבּ ָעיוּ ֻשׁבוּ ֵא ָתיוַּ (13) :מ ָשּׂא ַבּ ְע ָרב | ַבּיּ ַ
ָתּ ִלינוּ א ְֹרחוֹת ְדּ ָדנִ יםִ (14) :ל ְק ַראת ָצ ֵמא ֵה ָתיוּ ָמיִ ם | י ְֹשׁ ֵבי
ָדדוּ |
ימא ְבּ ַל ְחמוֹ ִק ְדּמוּ נ ֵֹדדִ (15) :כּי ִמ ְפּנֵי ֲח ָרבוֹת נ ָ
ֶא ֶרץ ֵתּ ָ
וּמ ְפּנֵי כּ ֶֹבד ִמ ְל ָח ָמה:
רוּכה ִ
וּמ ְפּנֵי ֶק ֶשׁת ְדּ ָ
טוּשׁה ִ
ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב נְ ָ
אָמר ֲאדֹנָי ֵא ָלי | ְבּעוֹד ָשׁנָה ִכּ ְשׁנֵי ָשׂ ִכיר וְ ָכ ָלה
)ִ (16כּי כֹה ַ
בּוֹרי ְבנֵי ֵק ָדר יִ ְמ ָעטוּ
וּשׁאָר ִמ ְס ַפּר ֶק ֶשׁת ִגּ ֵ
ָכּל ְכּבוֹד ֵק ָדרְ (17) :
| ִכּי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִדּ ֵבּר:
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ֻלּ ְך ַלגַּגּוֹת(2) :
)ַ (1מ ָשּׂא גֵּיא ִחזָּיוֹן | ַמה ָלּ ְך ֵאפוֹא ִכּי ָע ִלית כּ ָ
הוֹמיָּה ִק ְריָה ַע ִלּיזָה | ֲח ָל ַליִ ְך לֹא ַח ְל ֵלי
ְתּ ֻשׁאוֹת ְמ ֵלאָה ִעיר ִ
ֶח ֶרב וְ לֹא ֵמ ֵתי ִמ ְל ָח ָמהָ (3) :כּל ְק ִצינַיִ ְך נ ְ
ַחד ִמ ֶקּ ֶשׁת
ָדדוּ י ַ
ַח ָדּו ֵמ ָרחוֹק ָבּ ָרחוַּ (4) :על ֵכּן
ֻא ָסּרוּ | ָכּל נִ ְמ ָצאַיִ ְך ֻא ְסּרוּ י ְ
ַח ֵמנִ י ַעל שֹׁד ַבּת
אָמ ְר ִתּי ְשׁעוּ ִמנִּ י ֲא ָמ ֵרר ַבּ ֶבּ ִכי | אַל ָתּ ִאיצוּ ְלנ ֲ
ַ
בוּכה ַלאדֹנָי יְ הוִ ה
וּמ ָ
בוּסה ְ
וּמ ָ
הוּמה ְ
ַע ִמּיִ (5) :כּי יוֹם ְמ ָ
ילם
שׁוֹע ֶאל ָה ָהר (6) :וְ ֵע ָ
ְצ ָבאוֹת ְבּגֵיא ִחזָּיוֹן | ְמ ַק ְר ַקר ִקר וְ ַ
אָדם ָפּ ָר ִשׁים | וְ ִקיר ֵע ָרה ָמגֵן (7) :וַיְ ִהי
אַשׁ ָפּה ְבּ ֶר ֶכב ָ
ָשׂא ְ
נָ
ֲמ ַקיִ ְך ָמ ְלאוּ ָר ֶכב | וְ ַה ָפּ ָר ִשׁים שֹׁת ָשׁתוּ ַה ָשּׁ ְע ָרה(8) :
ִמ ְב ַחר ע ָ
ָער:
ֶשׁק ֵבּית ַהיּ ַ
ַתּ ֵבּט ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאל נ ֶ
הוּדה | ו ַ
וַיְ גַל ֵאת ָמ ַס ְך יְ ָ
ַתּ ַק ְבּצוּ ֶאת ֵמי
יתם ִכּי ָרבּוּ | ו ְ
) (9וְ ֵאת ְבּ ִק ֵ
יעי ִעיר ָדּוִ ד ְר ִא ֶ
ַתּ ְתצוּ
רוּשׁ ַלִם ְס ַפ ְר ֶתּם | ו ִ
ַה ְבּ ֵר ָכה ַה ַתּ ְחתּוֹנָה (10) :וְ ֶאת ָבּ ֵתּי יְ ָ
יתם ֵבּין ַהחֹמ ַֹתיִ ם
ֲשׂ ֶ
וּמ ְקוָה ע ִ
חוֹמהִ (11) :
ַה ָבּ ִתּים ְל ַב ֵצּר ַה ָ
יה וְ י ְֹצ ָרהּ ֵמ ָרחוֹק
ְל ֵמי ַה ְבּ ֵר ָכה ַהיְ ָשׁנָה | וְ לֹא ִה ַבּ ְט ֶתּם ֶאל ע ֶֹשׂ ָ
יתם (12) :וַיִּ ְק ָרא ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא |
לֹא ְר ִא ֶ
וּל ָק ְר ָחה וְ ַל ֲחגֹר ָשׂק (13) :וְ ִהנֵּה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
ִל ְב ִכי ְ
ָהרֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן אָכֹל ָבּ ָשׂר וְ ָשׁתוֹת יָיִ ן | אָכוֹל וְ ָשׁתוֹ ִכּי
ֻפּר ֶה ָעוֹן
אָזנָי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ִאם יְ כ ַ
ָמ ָחר נָמוּת (14) :וְ נִ ְג ָלה ְב ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת:
ַהזֶּה ָל ֶכם ַעד ְתּ ֻמתוּן ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת | ֶל ְך בֹּא ֶאל ַהסּ ֵֹכן ַהזֶּה ַעל
) (15כֹּה ַ
וּמי ְל ָך פֹה ִכּי ָח ַצ ְב ָתּ
ֶשׁ ְבנָא ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ תַ (16) :מה ְלּ ָך פֹה ִ
ְלּ ָך פֹּה ָק ֶבר | ח ְֹצ ִבי ָמרוֹם ִק ְברוֹ ח ְֹק ִקי ַב ֶסּ ַלע ִמ ְשׁ ָכּן לוֹ(17) :
ָבר | וְ ע ְֹט ָך ָעטֹהָ (18) :צנוֹף
ִהנֵּה יְ הוָה ְמ ַט ְל ֶט ְל ָך ַט ְל ֵט ָלה גּ ֶ

ָדיִ ם | ָשׁ ָמּה ָתמוּת וְ ָשׁ ָמּה
ֵפה ַכּדּוּר ֶאל ֶא ֶרץ ַר ֲח ַבת י ָ
ָפ ָך ְצנ ָ
יִ ְצנ ְ
יך ִמ ַמּ ָצּ ֶב ָך |
ַה ַד ְפ ִתּ ָ
ֶיך (19) :ו ֲ
בוֹד ָך ְקלוֹן ֵבּית ֲאדֹנ ָ
ַמ ְר ְכּבוֹת ְכּ ֶ
ֲמ ְד ָך י ֶ
וּמ ַמּע ָ
ִ
אתי ְל ַע ְב ִדּי
ֶה ְר ֶס ָך (20) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא | וְ ָק ָר ִ
ֵט ָך
אַבנ ְ
ֻתּנְ ֶתּ ָך וְ ְ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ (21) :וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ִתּיו כּ ָ
ְל ֶא ְלי ִ
רוּשׁ ַלִם
יוֹשׁב יְ ָ
ֲא ַח ְזּ ֶקנּוּ וּ ֶמ ְמ ֶשׁ ְל ְתּ ָך ֶא ֵתּן ְבּיָדוֹ | וְ ָהיָה ְלאָב ְל ֵ
וּל ֵבית יְ ָ
ְ
וּפ ַתח
ָת ִתּי ַמ ְפ ֵתּ ַח ֵבּית ָדּוִ ד ַעל ִשׁ ְכמוֹ | ָ
הוּדה (22) :וְ נ ַ
ֶא ָמן |
ָתד ְבּ ָמקוֹם נ ֱ
וּת ַק ְע ִתּיו י ֵ
וְ ֵאין סֹגֵר וְ ָסגַר וְ ֵאין פּ ֵֹת ַחְ (23) :
אָביו (24) :וְ ָתלוּ ָע ָליו כֹּל ְכּבוֹד ֵבּית
וְ ָהיָה ְל ִכ ֵסּא ָכבוֹד ְל ֵבית ִ
אָביו ַה ֶצּ ֱא ָצ ִאים וְ ַה ְצּ ִפעוֹת כֹּל ְכּ ֵלי ַה ָקּ ָטן | ִמ ְכּ ֵלי ָהאַגָּנוֹת וְ ַעד
ִ
ָכּל ְכּ ֵלי ַהנְּ ָב ִליםַ (25) :בּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָתּמוּשׁ
קוּעה ְבּ ָמקוֹם נ ֱ
ָתד ַה ְתּ ָ
ַהיּ ֵ
ָפ ָלה וְ נִ ְכ ַרת ַה ַמּ ָשּׂא
ֶא ָמן | וְ נִ ְג ְדּ ָעה וְ נ ְ
יה ִכּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר:
ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
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ילילוּ ֳאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ ִכּי ֻשׁ ַדּד ִמ ַבּיִ ת ִמבּוֹא
)ַ (1מ ָשּׂא צֹר | ֵה ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ִכּ ִתּים נִ ְג ָלה ָלמוֹ (2) :דֹּמּוּ י ְֹשׁ ֵבי ִאי | ס ֵֹחר ִצידוֹן ע ֵֹבר
ֶרע ִשׁחֹר ְק ִציר יְ אוֹר ְתּבוּאָ ָתהּ |
וּב ַמיִ ם ַר ִבּים ז ַ
אוּךְ (3) :
יָם ִמ ְל ְ
אָמר יָם ָמעוֹז ַהיָּם
בּוֹשׁי ִצידוֹן ִכּי ַ
ַתּ ִהי ְס ַחר גּוֹיִ םִ (4) :
וְ
חוּרים ַ
ָל ְד ִתּי וְ לֹא ִג ַדּ ְל ִתּי ַבּ ִ
רוֹמ ְמ ִתּי
ֵלאמֹר | לֹא ַח ְל ִתּי וְ לֹא י ַ
ָחילוּ ְכּ ֵשׁ ַמע צֹר(6) :
ְבתוּלוֹתַ (5) :כּ ֲא ֶשׁר ֵשׁ ַמע ְל ִמ ְצ ָריִ ם | י ִ
ילילוּ י ְֹשׁ ֵבי ִאיֲ (7) :הזֹאת ָל ֶכם ַע ִלּיזָה |
ישׁה | ֵה ִ
ִע ְברוּ ַתּ ְר ִשׁ ָ
ָעץ
יה ֵמ ָרחוֹק ָלגוּרִ (8) :מי י ַ
ִמ ֵ
לוּה ַר ְג ֶל ָ
ימי ֶק ֶדם ַק ְד ָמ ָתהּ י ִֹב ָ
ֶיה נִ ְכ ַבּ ֵדּי
ֹח ֶריה ָשׂ ִרים ִכּנְ ָענ ָ
ירה | ֲא ֶשׁר ס ֲ
ֲט ָ
זֹאת ַעל צֹר ַה ַמּע ִ
אָרץ (9) :יְ הוָה ְצ ָבאוֹת יְ ָע ָצהּ | ְל ַח ֵלּל ְגּאוֹן ָכּל ְצ ִבי ְל ָה ֵקל ָכּל
ֶ
אַר ֵצ ְך ַכּיְ אֹר | ַבּת ַתּ ְר ִשׁישׁ ֵאין ֵמזַח
אָרץִ (10) :ע ְב ִרי ְ
נִ ְכ ַבּ ֵדּי ֶ
ָטה ַעל ַהיָּם ִה ְר ִגּיז ַמ ְמ ָלכוֹת | יְ הוָה ִצוָּה ֶאל
עוֹד (11) :יָדוֹ נ ָ
תוֹס ִ
ִ
ֻזנ ָ
ַען ַל ְשׁ ִמד ָמע ְ
ְכּנ ַ
יפי עוֹד ַל ְעלוֹז |
ֹאמר לֹא
ֶיהַ (12) :ויּ ֶ
קוּמי ֲעב ִֹרי
תוּלת ַבּת ִצידוֹן כתיים ] ִכּ ִתּים קרי[ ִ
ֻשּׁ ָקה ְבּ ַ
ַה ְמע ָ
ָנוּח ָל ְךֵ (13) :הן ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים זֶה ָה ָעם לֹא ָהיָה
גַּם ָשׁם לֹא י ַ
אַשּׁוּר יְ ָס ָדהּ ְל ִציִּ ים | ֵה ִקימוּ בחיניו ] ַבחוּנָיו קרי[ ע ְֹררוּ
ילילוּ ֳאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ | ִכּי
יה ָשׂ ָמהּ ְל ַמ ֵפּ ָלהֵ (14) :ה ִ
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ְ
ֻזּ ֶכן (15) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא וְ נִ ְשׁ ַכּ ַחת צֹר ִשׁ ְב ִעים
ֻשׁ ַדּד ָמע ְ
ירת
ימי ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד | ִמ ֵקּץ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה יִ ְהיֶה ְלצֹר ְכּ ִשׁ ַ
ָשׁנָה ִכּ ֵ

יבי ַנגֵּן
יט ִ
ַהזּוֹנָהְ (16) :ק ִחי ִכנּוֹר ס ִֹבּי ִעיר זוֹנָה נִ ְשׁ ָכּ ָחה | ֵה ִ
ָכ ִרי (17) :וְ ָהיָה ִמ ֵקּץ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה יִ ְפקֹד
ַה ְר ִבּי ִשׁיר ְל ַמ ַען ִתּזּ ֵ
אָרץ
יְ הוָה ֶאת צֹר וְ ָשׁ ָבה ְל ֶא ְת ַננָּה | וְ זָנְ ָתה ֶאת ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה (18) :וְ ָהיָה ַס ְח ָרהּ וְ ֶא ְת ַננָּהּ ק ֶֹדשׁ ַליהוָה לֹא
ֵח ֵסן | ִכּי ַליּ ְֹשׁ ִבים ִל ְפנֵי יְ הוָה יִ ְהיֶה ַס ְח ָרהּ ֶל ֱאכֹל
ֵאָצר וְ לֹא י ָ
י ֵ
ְל ָשׂ ְב ָעה וְ ִל ְמ ַכ ֶסּה ָע ִתיק:
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ֶיה וְ ֵה ִפיץ
וּבוֹל ָקהּ | וְ ִעוָּה ָפנ ָ
ְ
אָרץ
בּוֹקק ָה ֶ
)ִ (1הנֵּה יְ הוָה ֵ
יה (2) :וְ ָהיָה ָכ ָעם ַכּכּ ֵֹהן ַכּ ֶע ֶבד ַכּאדֹנָיו ַכּ ִשּׁ ְפ ָחה ַכּ ְגּ ִב ְר ָתּהּ |
י ְֹשׁ ֶב ָ
ַכּקּוֹנֶה ַכּ ֵ
מּוֹכר ַכּ ַמּ ְלוֶה ַכּלּוֶֹה ַכּנּ ֶֹשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר נ ֶֹשׁא בוִֹ (3) :הבּוֹק
אָרץ וְ ִהבּוֹז ִתּבּוֹז | ִכּי יְ הוָה ִדּ ֶבּר ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה(4) :
ִתּבּוֹק ָה ֶ
ָב ָלה ֵתּ ֵבל | ֻא ְמ ָללוּ ְמרוֹם ַעם
אָרץ ֻא ְמ ְל ָלה נ ְ
ָב ָלה ָה ֶ
אָב ָלה נ ְ
ְ
אָרץ ָחנְ ָפה ַתּ ַחת י ְֹשׁ ֶב ָ
ָה ֶ
יה | ִכּי ָע ְברוּ תוֹרֹת ָח ְלפוּ
אָרץ (5) :וְ ָה ֶ
ֶא ְשׁמוּ
אָכ ָלה ֶא ֶרץ ַויּ ְ
אָלה ְ
עוֹלםַ (6) :על ֵכּן ָ
חֹק ֵה ֵפרוּ ְבּ ִרית ָ
אָבל
י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ | ַעל ֵכּן ָחרוּ י ְֹשׁ ֵבי ֶא ֶרץ וְ נִ ְשׁאַר ֱאנוֹשׁ ִמ ְז ָערַ (7) :
ֶאנְ חוּ ָכּל ִשׂ ְמ ֵחי ֵלבָ (8) :שׁ ַבת ְמשׂוֹשׂ
ָפן | נ ֶ
ִתּירוֹשׁ ֻא ְמ ְל ָלה ג ֶ
יזים | ָשׁ ַבת ְמשׂוֹשׂ ִכּנּוֹרַ (9) :בּ ִשּׁיר לֹא
ֻתּ ִפּים ָח ַדל ְשׁאוֹן ַע ִלּ ִ
יִ ְשׁתּוּ יָיִ ן | י ַ
ֵמר ֵשׁ ָכר ְלשׁ ָֹתיו (10) :נִ ְשׁ ְבּ ָרה ִק ְריַת תֹּהוּ | ֻסגַּר ָכּל
ָחה ַעל ַהיַּיִ ן ַבּחוּצוֹת | ָע ְר ָבה ָכּל ִשׂ ְמ ָחה
ַבּיִ ת ִמבּוֹאְ (11) :צו ָ
ֻכּת ָשׁ ַער:
וּשׁ ִאיָּה י ַ
אָרץ (12) :נִ ְשׁאַר ָבּ ִעיר ַשׁ ָמּה | ְ
ָלה ְמשׂוֹשׂ ָה ֶ
גָּ
תוֹך ָה ַע ִמּים | ְכּנ ֶֹקף זַיִ ת
אָרץ ְבּ ְ
)ִ (13כּי כֹה יִ ְהיֶה ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
קוֹלם ָירֹנּוּ | ִבּ ְגאוֹן
עוֹללֹת ִאם ָכּ ָלה ָב ִצירֵ (14) :ה ָמּה יִ ְשׂאוּ ָ
ְכּ ֵ
יְ הוָה ָצ ֲהלוּ ִמיָּםַ (15) :על ֵכּן ָבּ ֻא ִרים ַכּ ְבּדוּ יְ הוָה | ְבּ ִאיֵּי ַהיָּם
אָרץ ְז ִמרֹת ָשׁ ַמ ְענוּ
ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (16) :מ ְכּנַף ָה ֶ
וּבגֶד
ְצ ִבי ַל ַצּ ִדּיק ָוא ַֹמר ָר ִזי ִלי ָר ִזי ִלי אוֹי ִלי | בּ ְֹג ִדים ָבּגָדוּ ֶ
יוֹשׁב ָה ֶ
יך ֵ
ָפ ַחת ו ָ
בּוֹג ִדים ָבּגָדוַּ (17) :פּ ַחד ו ַ
ְ
אָרץ(18) :
ָפח | ָע ֶל ָ
תּוֹך ַה ַפּ ַחת
עוֹלה ִמ ְ
וְ ָהיָה ַהנָּס ִמקּוֹל ַה ַפּ ַחד יִ פֹּל ֶאל ַה ַפּ ַחת וְ ָה ֶ
מוֹס ֵדי אָ ֶרץ:
יִ ָלּ ֵכד ַבּ ָפּח | ִכּי ֲארֻבּוֹת ִמ ָמּרוֹם נִ ְפ ָתּחוּ וַיִּ ְרעֲשׁוּ ְ
ֲעה ָה ֶ
) (19ר ָֹעה ִה ְתרֹע ָ
פּוֹר ָרה ֶא ֶרץ מוֹט
אָרץ | פּוֹר ִה ְת ְ
נוֹד ָדה
נוּע ֶא ֶרץ ַכּ ִשּׁכּוֹר וְ ִה ְת ְ
נוֹע ָתּ ַ
אָרץַ (20) :
מוֹט ָטה ֶ
ִה ְת ְ
ָפ ָלה וְ לֹא ת ִֹסיף קוּם(21) :
יה ִפּ ְשׁ ָעהּ וְ נ ְ
ַכּ ְמּלוּנָה | וְ ָכ ַבד ָע ֶל ָ
וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְפקֹד יְ הוָה ַעל ְצ ָבא ַה ָמּרוֹם ַבּ ָמּרוֹם | וְ ַעל

אַסּיר ַעל בּוֹר
ַמ ְל ֵכי ָה ֲא ָד ָמה ַעל ָה ֲא ָד ָמה (22) :וְ ֻא ְסּפוּ ֲא ֵס ָפה ִ
ָמים יִ ָפּ ֵקדוּ (23) :וְ ָח ְפ ָרה ַה ְלּ ָבנָה
וּמרֹב י ִ
וְ ֻס ְגּרוּ ַעל ַמ ְס ֵגּר | ֵ
וּב ָ
וּבוֹשׁה ַה ַח ָמּה | ִכּי ָמ ַל ְך יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְבּ ַהר ִציּוֹן ִ
ָ
ירוּשׁ ַלִם
וְ ֶנגֶד ְז ֵקנָיו ָכּבוֹד:
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ית ֶפּ ֶלא |
אוֹדה ִשׁ ְמ ָך ִכּי ָע ִשׂ ָ
רוֹמ ְמ ָך ֶ
אַתּה ֲא ִ
) (1יְ הוָה ֱאל ַֹהי ָ
ֵעצוֹת ֵמ ָרחוֹק ֱאמוּנָה א ֶֹמןִ (2) :כּי ַשׂ ְמ ָתּ ֵמ ִעיר ַלגָּל ִק ְריָה
עוֹלם לֹא יִ ָבּנֶהַ (3) :על
ָרים ֵמ ִעיר ְל ָ
אַרמוֹן ז ִ
צוּרה ְל ַמ ֵפּ ָלה | ְ
ְב ָ
ית
אוּךִ (4) :כּי ָהיִ ָ
יר ָ
יצים יִ ָ
דוּך ַעם ָעז | ִק ְריַת גּוֹיִ ם ָע ִר ִ
ֵכּן יְ ַכ ְבּ ָ
ֶרם ֵצל ֵמח ֶֹרב ִכּי
ָמעוֹז ַל ָדּל ָמעוֹז ָל ֶא ְביוֹן ַבּ ַצּר לוֹ | ַמ ְח ֶסה ִמזּ ֶ
יע |
ָרים ַתּ ְכנִ ַ
ֶרם ִקירְ (5) :כּח ֶֹרב ְבּ ָציוֹן ְשׁאוֹן ז ִ
יצים ְכּז ֶ
רוּח ָע ִר ִ
ַ
יצים ַי ֲענֶה:
ח ֶֹרב ְבּ ֵצל ָעב ְז ִמיר ָע ִר ִ
) (6וְ ָע ָשׂה יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְל ָכל ָה ַע ִמּים ָבּ ָהר ַהזֶּה ִמ ְשׁ ֵתּה ְשׁ ָמנִ ים
וּב ַלּע
ֻקּ ִקיםִ (7) :
ִמ ְשׁ ֵתּה ְשׁ ָמ ִרים | ְשׁ ָמנִ ים ְמ ֻמ ָחיִ ם ְשׁ ָמ ִרים ְמז ָ
סוּכה
ָבּ ָהר ַהזֶּה ְפּנֵי ַהלּוֹט ַהלּוֹט ַעל ָכּל ָה ַע ִמּים | וְ ַה ַמּ ֵסּ ָכה ַהנְּ ָ
וּמ ָחה ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִדּ ְמ ָעה
ֶצח ָ
ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ םִ (8) :בּ ַלּע ַה ָמּוֶת ָלנ ַ
אָרץ ִכּי יְ הוָה
ָסיר ֵמ ַעל ָכּל ָה ֶ
ֵמ ַעל ָכּל ָפּנִ ים | וְ ֶח ְר ַפּת ַעמּוֹ י ִ
ִדּ ֵבּר:
יוֹשׁ ֵ
אָמר ַבּיּוֹם ַההוּא ִהנֵּה ֱאל ֵֹהינוּ זֶה ִקוִּ ינוּ לוֹ וְ ִ
יענוּ | זֶה
) (9וְ ַ
נוּח יַד
ישׁוּעתוִֹ (10) :כּי ָת ַ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ִבּ ָ
יְ הוָה ִקוִּ ינוּ לוֹ נ ִָג ָ
יְ הוָה ָבּ ָהר ַהזֶּה | וְ נָדוֹשׁ מוֹאָב ַתּ ְח ָתּיו ְכּ ִהדּוּשׁ ַמ ְת ֵבּן במי ] ְבּמוֹ
ָדיו ְבּ ִק ְרבּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ָפ ֵרשׂ ַהשּׂ ֶֹחה
וּפ ַרשׂ י ָ
קרי[ ַמ ְד ֵמנָהֵ (11) :
וּמ ְב ַצר ִמ ְשׂגַּב
ָדיוִ (12) :
אָרבּוֹת י ָ
ַאוָתוֹ ִעם ְ
ִל ְשׂחוֹת | וְ ִה ְשׁ ִפּיל גּ ֲ
אָרץ ַעד ָע ָפר:
יע ָל ֶ
יך ֵה ַשׁח ִה ְשׁ ִפּיל ִה ִגּ ַ
חוֹמ ֶֹת ָ
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הוּדה | ִעיר ָעז ָלנוּ
יוּשׁר ַה ִשּׁיר ַהזֶּה ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
)ַ (1בּיּוֹם ַההוּא ַ
ָחלִ (2) :פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים | וְ ָיבֹא גוֹי ַצ ִדּיק
ָשׁית חוֹמוֹת ו ֵ
שׁוּעה י ִ
יְ ָ
מוּך ִתּצֹּר ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם | ִכּי ְב ָך ָבּ ַ
ֵצר ָס ְ
שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים (3) :י ֶ
טוּח:
עוֹל ִמיםִ (5) :כּי
ֲדי ַעד | ִכּי ְבּיָהּ יְ הוָה צוּר ָ
)ִ (4בּ ְטחוּ ַביהוָה ע ֵ
ילהּ ַעד ֶא ֶרץ
ַשׁ ִפּ ָ
ילנָּה י ְ
ַשׁ ִפּ ֶ
ָבה | י ְ
ֵה ַשׁח י ְֹשׁ ֵבי ָמרוֹם ִק ְריָה נִ ְשׂגּ ָ

ֲמי ַד ִלּים(7) :
יענָּה ַעד ָע ָפרִ (6) :תּ ְר ְמ ֶסנָּה ָרגֶל | ַר ְג ֵלי ָענִ י ַפּע ֵ
י ִַגּ ֶ
ָשׁר ַמ ְעגַּל ַצ ִדּיק ְתּ ַפ ֵלּס (8) :אַף א ַֹרח
ישׁ ִרים | י ָ
א ַֹרח ַל ַצּ ִדּיק ֵמ ָ
וּל ִז ְכ ְר ָך ַתּ ֲאוַת נ ֶ
יך יְ הוָה ִקוִּ ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ַפ ִשׁי
ָפשׁ (9) :נ ְ
ינוּך | ְל ִשׁ ְמ ָך ְ
יך
רוּחי ְב ִק ְר ִבּי ֲא ַשׁ ֲח ֶר ָךּ | ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יך ַבּ ַלּיְ ָלה אַף ִ
ית ָ
ִאוִּ ִ
ֻחן ָר ָשׁע ַבּל ָל ַמד ֶצ ֶדק
ָל ֶ
אָרץ ֶצ ֶדק ָל ְמדוּ י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל (10) :י ַ
) (11יְ הוָה
וּבל יִ ְר ֶאה גֵּאוּת יְ הוָה:
ְבּ ֶא ֶרץ נְ כֹחוֹת יְ ַעוֵּל | ַ
יך
ֶחזוּ וְ ֵיבֹשׁוּ ִקנְ אַת ָעם אַף ֵאשׁ ָצ ֶר ָ
ֶחזָיוּן | י ֱ
ָד ָך ַבּל י ֱ
ָר ָמה י ְ
ֲשׂינוּ
ֹאכ ֵלם (12) :יְ הוָה ִתּ ְשׁפֹּת ָשׁלוֹם ָלנוּ | ִכּי גַּם ָכּל ַמע ֵ
ת ְ
זוּל ֶת ָך | ְל ַבד ְבּ ָך
ָפּ ַע ְל ָתּ ָלּנוּ (13) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָעלוּנוּ ֲאדֹנִ ים ָ
ָקמוּ | ָל ֵכן ָפּ ַק ְד ָתּ
נ ְַז ִכּיר ְשׁ ֶמ ָךֵ (14) :מ ִתים ַבּל יִ ְחיוּ ְר ָפ ִאים ַבּל י ֻ
וַ
ָס ְפ ָתּ
ָס ְפ ָתּ ַלגּוֹי יְ הוָה י ַ
ֵכר ָלמוֹ (15) :י ַ
אַבּד ָכּל ז ֶ
ַתּ ֵ
ידם ו ְ
ַתּ ְשׁ ִמ ֵ
דוּך |
אָרץ (16) :יְ הוָה ַבּ ַצּר ְפּ ָק ָ
ַלגּוֹי נִ ְכ ָבּ ְד ָתּ | ִר ַח ְק ָתּ ָכּל ַק ְצוֵי ֶ
ָצקוּן ַל ַחשׁ ָ
מוּס ְר ָך ָלמוְֹ (17) :כּמוֹ ָה ָרה ַתּ ְק ִריב ָל ֶל ֶדת ָתּ ִחיל
ֶיך יְ הוָהָ (18) :ה ִרינוּ ַח ְלנוּ ְכּמוֹ
יה | ֵכּן ָהיִ ינוּ ִמ ָפּנ ָ
ִתּ ְז ַעק ַבּ ֲח ָב ֶל ָ
וּבל יִ ְפּלוּ י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל(19) :
ֲשׂה ֶא ֶרץ ַ
רוּח | יְ שׁוּעֹת ַבּל ַנע ֶ
ָל ְדנוּ ַ
יַ
יך נְ ֵב ָל ִתי יְ קוּמוּן | ָה ִקיצוּ וְ ַרנְּ נוּ שׁ ְֹכנֵי ָע ָפר ִכּי ַטל
יִ ְחיוּ ֵמ ֶת ָ
)ֵ (20ל ְך ַע ִמּי בֹּא
אָרץ ְר ָפ ִאים ַתּ ִפּיל:
אוֹרֹת ַט ֶלּ ָך ָו ֶ
ֲד ָך | ֲח ִבי ִכ ְמ ַעט ֶרגַע ַעד
וּסגֹר דלתיך ] ְדּ ָל ְת ָך קרי[ ַבּע ֶ
יך ְ
ַב ֲח ָד ֶר ָ
ָעםִ (21) :כּי ִהנֵּה יְ הוָה י ֵֹצא ִמ ְמּקוֹמוֹ
ֲבר קרי[ ז ַ
יעבור ] ַיע ָ
יה וְ לֹא
אָרץ ֶאת ָדּ ֶמ ָ
אָרץ ָע ָליו | וְ ִג ְלּ ָתה ָה ֶ
ִל ְפקֹד עֲוֹן י ֵֹשׁב ָה ֶ
ֶיה:
ְת ַכ ֶסּה עוֹד ַעל ֲהרוּג ָ
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ָקה
דוֹלה וְ ַה ֲחז ָ
)ַ (1בּיּוֹם ַההוּא יִ ְפקֹד יְ הוָה ְבּ ַח ְרבוֹ ַה ָקּ ָשׁה וְ ַה ְגּ ָ
ֲק ָלּתוֹן | וְ ָה ַרג ֶאת ַה ַתּנִּ ין
ָחשׁ ע ַ
ָתן נ ָ
ָחשׁ ָבּ ִר ַח וְ ַעל ִלוְ י ָ
ָתן נ ָ
ַעל ִלוְ י ָ
)ַ (2בּיּוֹם ַההוּא | ֶכּ ֶרם ֶח ֶמד ַענּוּ ָלהֲּ (3) :אנִ י
ֲא ֶשׁר ַבּיָּם:
יה ַליְ ָלה וָיוֹם
אַשׁ ֶקנָּה | ֶפּן יִ ְפקֹד ָע ֶל ָ
ָעים ְ
יְ הוָה נ ְֹצ ָרהּ ִל ְרג ִ
ֳרנָּהֵ (4) :ח ָמה ֵאין ִלי | ִמי יִ ְתּנֵנִ י ָשׁ ִמיר ַשׁיִ ת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה
ֶאצּ ֶ
יתנָּה יּ ַ
ֶא ְפ ְשׂ ָעה ָבהּ ֲא ִצ ֶ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
עוּזּי ַיע ֶ
ַחזֵק ְבּ ָמ ִ
ָחד (5) :אוֹ י ֲ
וּפ ַרח
ָציץ ָ
ַשׁ ֵרשׁ ַי ֲעקֹב י ִ
ֲשׂה ִלּיַ (6) :ה ָבּ ִאים י ְ
ִלי | ָשׁלוֹם ַיע ֶ
)ַ (7ה ְכּ ַמ ַכּת ַמ ֵכּהוּ ִה ָכּהוּ
נוּבה:
וּמ ְלאוּ ְפנֵי ֵת ֵבל ְתּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָ
יבנָּה | ָהגָה
אסּאָה ְבּ ַשׁ ְל ָחהּ ְתּ ִר ֶ
| ִאם ְכּ ֶה ֶרג ֲה ֻרגָיו ה ָֹרגְ (8) :בּ ַס ְ
ֻפּר עֲוֹן ַי ֲעקֹב וְ זֶה
ְבּרוּחוֹ ַה ָקּ ָשׁה ְבּיוֹם ָק ִדיםָ (9) :ל ֵכן ְבּזֹאת יְ כ ַ

אַבנֵי ִגר
אַבנֵי ִמ ְז ֵבּ ַח ְכּ ְ
ָכּל ְפּ ִרי ָה ִסר ַח ָטּאתוֹ | ְבּשׂוּמוֹ ָכּל ְ
צוּרה ָבּ ָדד
ָקמוּ ֲא ֵשׁ ִרים וְ ַח ָמּנִ יםִ (10) :כּי ִעיר ְבּ ָ
ֻפּצוֹת לֹא י ֻ
ְמנ ָ
ָנוֶה ְמ ֻשׁ ָלּח וְ ֶנ ֱעזָב ַכּ ִמּ ְד ָבּר | ָשׁם יִ ְר ֶעה ֵעגֶל וְ ָשׁם יִ ְר ָבּץ וְ ִכ ָלּה
ָשׁים ָבּאוֹת ְמ ִאירוֹת
יהִ (11) :בּיבֹשׁ ְק ִצי ָרהּ ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָה נ ִ
ְס ִע ֶפ ָ
אוֹתהּ | ִכּי לֹא ַעם ִבּינוֹת הוּא ַעל ֵכּן לֹא יְ ַר ֲח ֶמנּוּ ע ֵֹשׂהוּ וְ י ְֹצרוֹ
ָ
לֹא יְ ֻחנֶּנּוּ:
ַחבֹּט יְ הוָה ִמ ִשּׁבֹּ ֶלת
) (12וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
אַחד ֶא ָחד ְבּנֵי
ֻקּטוּ ְל ַ
אַתּם ְתּל ְ
ַחל ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֶ
ָהר ַעד נ ַ
ַהנּ ָ
וּבאוּ
שׁוֹפר גָּדוֹל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (13) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ָתּ ַקע ְבּ ָ
ָהא ְֹב ִדים ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר וְ ַהנִּ ָדּ ִחים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ירוּשׁ ָלִם:
ַליהוָה ְבּ ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ָ
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אַרתּוֹ |
ֲט ֶרת גֵּאוּת ִשׁכּ ֵֹרי ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִציץ נ ֵֹבל ְצ ִבי ִת ְפ ְ
) (1הוֹי ע ֶ
ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ גֵּיא ְשׁ ָמנִ ים ֲה ֵ
אַמּץ
לוּמי יָיִ ןִ (2) :הנֵּה ָחזָק וְ ִ
ירים שׁ ְֹט ִפים
ֶרם ַמיִ ם ַכּ ִבּ ִ
ֶרם ָבּ ָרד ַשׂ ַער ָק ֶטב | ְכּז ֶ
ַלאדֹנָי ְכּז ֶ
כּוֹרי
ֲט ֶרת גֵּאוּת ִשׁ ֵ
אָרץ ְבּיָדְ (3) :בּ ַר ְג ַליִ ם ֵתּ ָר ַמ ְסנָה | ע ֶ
יח ָל ֶ
ִהנִּ ַ
אַרתּוֹ ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ
יצת נ ֵֹבל ְצ ִבי ִת ְפ ְ
ֶא ְפ ָריִ ם (4) :וְ ָהיְ ָתה ִצ ַ
וֹתהּ
כּוּרהּ ְבּ ֶט ֶרם ַקיִ ץ ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה ָהר ֶֹאה א ָ
גֵּיא ְשׁ ָמנִ ים | ְכּ ִב ָ
)ַ (5בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
עוֹדהּ ְבּ ַכפּוֹ יִ ְב ָל ֶענָּה:
ְבּ ָ
רוּח ִמ ְשׁ ָפּט
וּל ַ
אָרה | ִל ְשׁאָר ַעמּוְֹ (6) :
ירת ִתּ ְפ ָ
ֲט ֶרת ְצ ִבי וְ ִל ְצ ִפ ַ
ַלע ֶ
יבי ִמ ְל ָח ָמה ָשׁ ְע ָרה (7) :וְ גַם
בוּרה ְמ ִשׁ ֵ
יּוֹשׁב ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ִל ְג ָ
| ַל ֵ
ָביא ָשׁגוּ ַב ֵשּׁ ָכר נִ ְב ְלעוּ ִמן
וּב ֵשּׁ ָכר ָתּעוּ | כּ ֵֹהן וְ נ ִ
ֵא ֶלּה ַבּיַּיִ ן ָשׁגוּ ַ
יליָּהִ (8) :כּי ָכּל
ַהיַּיִ ן ָתּעוּ ִמן ַה ֵשּׁ ָכר ָשׁגוּ ָבּר ֶֹאה ָפּקוּ ְפּ ִל ִ
יוֹרה
ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָמ ְלאוּ ִקיא צֹאָה | ְבּ ִלי ָמקוֹםֶ (9) :את ִמי ֶ
יקי ִמ ָשּׁ ָדיִ ם(10) :
מוּלי ֵמ ָח ָלב ַע ִתּ ֵ
מוּעה | ְגּ ֵ
ָבין ְשׁ ָ
ֵד ָעה וְ ֶאת ִמי י ִ
ִכּי ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו | ְז ֵעיר ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁם(11) :
וּב ָלשׁוֹן ֶ
ִכּי ְבּ ַל ֲעגֵי ָשׂ ָפה ְ
אַח ֶרת | יְ ַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה(12) :
ֵעה
נוּחה ָהנִ יחוּ ֶל ָעיֵף וְ זֹאת ַה ַמּ ְרגּ ָ
יהם זֹאת ַה ְמּ ָ
אָמר ֲא ֵל ֶ
ֲא ֶשׁר ַ
| וְ לֹא אָבוּא ְשׁ ַ
מוֹע (13) :וְ ָהיָה ָל ֶהם ְדּ ַבר יְ הוָה ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו
ֵלכוּ וְ ָכ ְשׁלוּ אָחוֹר
ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ְז ֵעיר ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁם | ְל ַמ ַען י ְ
נוֹקשׁוּ וְ נִ ְל ָכּדוּ:
וְ נִ ְשׁ ָבּרוּ וְ ְ
)ָ (14ל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה אַנְ ֵשׁי ָלצוֹן | מ ְֹשׁ ֵלי ָה ָעם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר
וּשׁ ָלִםִ (15) :כּי ֲא ַמ ְר ֶתּם ָכּ ַר ְתנוּ ְב ִרית ֶאת ָמוֶת וְ ִעם ְשׁאוֹל
ִבּיר ָ

שׁוֹטף ִכּי עבר ] ַי ֲעבֹר קרי[ לֹא
ָע ִשׂינוּ חֹזֶה | שׁיט ]שׁוֹט קרי[ ֵ
וּב ֶשּׁ ֶקר נִ ְס ָתּ ְרנוָּ (16) :ל ֵכן כֹּה
בוֹאנוּ ִכּי ַשׂ ְמנוּ ָכזָב ַמ ְח ֵסנוּ ַ
יְ ֵ
אָבן | ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנַּת יִ ְק ַרת
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י יִ ַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
ַ
ָחישׁ (17) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ִמ ְשׁ ָפּט ְל ָקו
מוּסּד ַה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ
ָ
מוּסד
ָ
ָעה ָב ָרד ַמ ְח ֵסה ָכזָב וְ ֵס ֶתר ַמיִ ם יִ ְשׁטֹפוּ:
וּצ ָד ָקה ְל ִמ ְשׁ ָק ֶלת | וְ י ָ
ְ
ית ֶכם ֶאת ָמוֶת וְ ָח ְ
ֻפּר ְבּ ִר ְ
) (18וְ כ ַ
זוּת ֶכם ֶאת ְשׁאוֹל לֹא ָתקוּם |
יתם לוֹ ְל ִמ ְר ָמסִ (19) :מ ֵדּי ָע ְברוֹ יִ ַקּח
שׁוֹטף ִכּי ַי ֲעבֹר וִ ְהיִ ֶ
שׁוֹט ֵ
ָעה
וּב ָלּיְ ָלה | וְ ָהיָה ַרק ְזו ָ
ֶא ְת ֶכם ִכּי ַבבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ַי ֲעבֹר ַבּיּוֹם ַ
מוּעהִ (20) :כּי ָק ַצר ַה ַמּ ָצּע ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע | וְ ַה ַמּ ֵסּ ָכה ָצ ָרה
ָה ִבין ְשׁ ָ
ְכּ ִה ְת ַכּנֵּסִ (21) :כּי ְכ ַהר ְפּ ָר ִצים יָקוּם יְ הוָה ְכּ ֵע ֶמק ְבּ ִג ְבעוֹן יִ ְרגָּז
ָכ ִר ָיּה ֲעב ָֹדתוֹ:
ֲשׂהוּ וְ ַל ֲעבֹד ֲעב ָֹדתוֹ נ ְ
ֲשׂהוּ זָר ַמע ֵ
| ַלעֲשׂוֹת ַמע ֵ
יכם | ִכּי ָכ ָלה
מוֹס ֵר ֶ
ְ
ֶח ְזקוּ
לוֹצצוּ ֶפּן י ְ
) (22וְ ַע ָתּה אַל ִתּ ְת ָ
וְ ֶנ ֱח ָר ָצה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ֵאת ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת ַעל ָכּל ָהאָ ֶרץ(23) :
ִ
ַה ֲא ִזינוּ וְ ִשׁ ְמעוּ
קוֹלי | ַה ְק ִשׁיבוּ וְ ִשׁ ְמעוּ ִא ְמ ָר ִתיֲ (24) :הכֹל
אַד ָמתוֲֹ (25) :הלוֹא
ישׂ ֵדּד ְ
ַחרֹשׁ ַהח ֵֹרשׁ ִל ְזר ַֹע | יְ ַפ ַתּח וִ ַ
ַהיּוֹם י ֲ
שׂוֹרה
ֶיה וְ ֵה ִפיץ ֶק ַצח וְ ַכמֹּן יִ ְזרֹק | וְ ָשׂם ִח ָטּה ָ
ִאם ִשׁוָּה ָפנ ָ
ֻלתוֹ (26) :וְ יִ ְסּרוֹ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֱאל ָֹהיו
ֻסּ ֶמת ְגּב ָ
וּשׂע ָֹרה נִ ְס ָמן וְ כ ֶ
ְ
ָלה ַעל ַכּמֹּן
אוֹפן ֲעג ָ
יוּדשׁ ֶק ַצח וְ ַ
יוֹרנּוִּ (27) :כּי לֹא ֶב ָחרוּץ ַ
ֶ
יוּדק ִכּי
ֵח ֶבט ֶק ַצח וְ ַכמֹּן ַבּ ָשּׁ ֶבטֶ (28) :ל ֶחם ָ
יוּסּב | ִכּי ַב ַמּ ֶטּה י ָ
ָ
ֶצח אָדוֹשׁ יְ ֶ
לֹא ָלנ ַ
וּפ ָר ָשׁיו לֹא
דוּשׁנּוּ | וְ ָה ַמם ִגּ ְלגַּל ֶע ְג ָלתוֹ ָ
ָצאָה | ִה ְפ ִליא ֵע ָצה
ֻקּנּוּ (29) :גַּם זֹאת ֵמ ִעם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת י ָ
יְ ד ֶ
תּוּשׁיָּה:
ִה ְג ִדּיל ִ
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יאל ֲא ִרי ֵאל ִק ְריַת ָחנָה ָדוִ ד | ְספוּ ָשׁנָה ַעל ָשׁנָה
) (1הוֹי ֲא ִר ֵ
ַאנִ ָיּה
יאל | וְ ָהיְ ָתה ַת ֲאנִ יָּה ו ֲ
יקוֹתי ַל ֲא ִר ֵ
ַה ִצ ִ
ַח ִגּים יִ נְ קֹפוּ (2) :ו ֲ
יתי ַכדּוּר ָע ָליִ ְך | וְ ַצ ְר ִתּי ָע ַליִ ְך ֻמ ָצּב
יאל (3) :וְ ָחנִ ִ
וְ ָהיְ ָתה ִלּי ַכּ ֲא ִר ֵ
וֲ
וּמ ָע ָפר
ַה ִקימ ִֹתי ָע ַליִ ְך ְמ ֻצרֹת (4) :וְ ָשׁ ַפ ְל ְתּ ֵמ ֶא ֶרץ ְתּ ַד ֵבּ ִרי ֵ
וּמ ָע ָפר ִא ְמ ָר ֵת ְך
קוֹל ְך ֵ
ֵ
ִתּ ַשּׁח ִא ְמ ָר ֵת ְך | וְ ָהיָה ְכּאוֹב ֵמ ֶא ֶרץ
וּכמֹץ ע ֵֹבר ֲהמוֹן
אָבק ַדּק ֲהמוֹן ז ָ
ְתּ ַצ ְפ ֵצף (5) :וְ ָהיָה ְכּ ָ
ָריִ ְך | ְ
יצים וְ ָהיָה ְל ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹםֵ (6) :מ ִעם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִתּ ָפּ ֵקד
ָע ִר ִ
אוֹכ ָלה(7) :
וּס ָע ָרה וְ ַל ַהב ֵאשׁ ֵ
סוּפה ְ
וּב ַר ַעשׁ וְ קוֹל גָּדוֹל | ָ
ְבּ ַר ַעם ְ
יאל
וְ ָהיָה ַכּ ֲחלוֹם ֲחזוֹן ַליְ ָלה ֲהמוֹן ָכּל ַהגּוֹיִ ם ַהצּ ְֹב ִאים ַעל ֲא ִר ֵ

ַחלֹם
יקים ָלהּ (8) :וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ֲ
וּמצ ָֹד ָתהּ וְ ַה ְמּ ִצ ִ
יה ְ
| וְ ָכל צ ֶֹב ָ
ַחלֹם ַה ָצּ ֵמא
ַפשׁוֹ וְ ַכ ֲא ֶשׁר י ֲ
יקה נ ְ
אוֹכל וְ ֵה ִקיץ וְ ֵר ָ
ָה ָר ֵעב וְ ִהנֵּה ֵ
שׁוֹק ָקה | ֵכּן יִ ְהיֶה ֲהמוֹן
ַפשׁוֹ ֵ
וְ ִהנֵּה שׁ ֶֹתה וְ ֵה ִקיץ וְ ִהנֵּה ָעיֵף וְ נ ְ
וּת ָמהוּ
)ִ (9ה ְת ַמ ְה ְמהוּ ְ
ָכּל ַהגּוֹיִ ם ַהצּ ְֹב ִאים ַעל ַהר ִציּוֹן:
ָס ְך
ִה ְשׁ ַתּ ַע ְשׁעוּ ָושֹׁעוּ | ָשׁ ְכרוּ וְ לֹא יַיִ ן נָעוּ וְ לֹא ֵשׁ ָכרִ (10) :כּי נ ַ
רוּח ַתּ ְר ֵדּ ָמה וַיְ ַע ֵצּם ֶאת ֵעינ ֶ
יכם יְ הוָה ַ
ֲל ֶ
עֵ
יאים
ֵיכם | ֶאת ַהנְּ ִב ִ
ַתּ ִהי ָל ֶכם ָחזוּת ַהכֹּל
יכם ַהח ִֹזים ִכּ ָסּה (11) :ו ְ
אשׁ ֶ
וְ ֶאת ָר ֵ
יוֹד ַע הספר ] ֵס ֶפר
ְכּ ִד ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר ֶה ָחתוּם ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ אֹתוֹ ֶאל ֵ
אוּכל ִכּי ָחתוּם הוּא:
אָמר לֹא ַ
קרי[ ֵלאמֹר ְק ָרא נָא זֶה | וְ ַ
ָדע ֵס ֶפר ֵלאמֹר ְק ָרא נָא זֶה |
) (12וְ נִ ַתּן ַה ֵסּ ֶפר ַעל ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ַען ִכּי נִ גַּשׁ ָה ָעם
ֹאמר ֲאדֹנָי י ַ
ָד ְע ִתּי ֵס ֶפרַ (13) :ויּ ֶ
אָמר לֹא י ַ
וְ ַ
אָתם
ַתּ ִהי יִ ְר ָ
וּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִ י וְ ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּ י | ו ְ
ַהזֶּה ְבּ ִפיו ִ
יוֹסף ְל ַה ְפ ִליא ֶאת
ֻמּ ָדהָ (14) :ל ֵכן ִהנְ נִ י ִ
ָשׁים ְמל ָ
א ִֹתי ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
וּבינַת נְ בֹנָיו
ָפ ֶלא | וְ ְ
אָב ָדה ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ָמיו ִ
ָה ָעם ַהזֶּה ַה ְפ ֵלא ו ֶ
יקים ֵמיהוָה ַל ְס ִתּר ֵע ָצה | וְ ָהיָה
ֲמ ִ
ִתּ ְס ַתּ ָתּר (15) :הוֹי ַה ַמּע ִ
יוֹד ֵענוַּ (16) :ה ְפ ְכּ ֶכם
וּמי ְ
ֹאמרוּ ִמי ר ֵֹאנוּ ִ
יהם ַויּ ְ
ֲשׂ ֶ
ְב ַמ ְח ָשׁ ְך ַמע ֵ
ִאם ְכּח ֶֹמר ַהיּ ֵֹצר י ָ
ֲשׂה ְלע ֵֹשׂהוּ לֹא ָע ָשׂנִ י
ֹאמר ַמע ֶ
ֵח ֵשׁב | ִכּי י ַ
יוֹצרוֹ לֹא ֵה ִביןֲ (17) :הלוֹא עוֹד ְמ ַעט ִמ ְז ָער וְ ָשׁב
אָמר ְל ְ
ֵצר ַ
וְ י ֶ
ֵח ֵשׁב (18) :וְ ָשׁ ְמעוּ ַביּוֹם ַההוּא
ַער י ָ
ְל ָבנוֹן ַל ַכּ ְר ֶמל | וְ ַה ַכּ ְר ֶמל ַליּ ַ
וּמח ֶֹשׁ ְך ֵעינֵי ִעוְ ִרים ִתּ ְר ֶאי ָנה:
וּמא ֶֹפל ֵ
ַה ֵח ְר ִשׁים ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר | ֵ
אָדם ִבּ ְקדוֹשׁ
ָספוּ ֲענָוִ ים ַבּיהוָה ִשׂ ְמ ָחה | וְ ֶא ְביוֹנֵי ָ
) (19וְ י ְ
אָפס ָע ִריץ וְ ָכ ָלה ֵלץ | וְ נִ ְכ ְרתוּ ָכּל שׁ ְֹק ֵדי
יִ ְשׂ ָר ֵאל י ִָגילוִּ (20) :כּי ֵ
יח ַבּ ַשּׁ ַער יְ קֹשׁוּן | ַויַּטּוּ
מּוֹכ ַ
אָדם ְבּ ָד ָבר וְ ַל ִ
יאי ָ
אָוֶןַ (21) :מ ֲח ִט ֵ
אָמר יְ הוָה ֶאל ֵבּית ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר
ַבתֹּהוּ ַצ ִדּיקָ (22) :ל ֵכן כֹּה ַ
אַב ָר ָהם | לֹא ַע ָתּה יֵבוֹשׁ ַי ֲעקֹב וְ לֹא ַע ָתּה ָפּנָיו ֶי ֱחוָרוּ:
ָפּ ָדה ֶאת ְ
ַק ִדּישׁוּ ְשׁ ִמי |
ָדי ְבּ ִק ְרבּוֹ י ְ
ֲשׂה י ַ
)ִ (23כּי ִב ְראֹתוֹ יְ ָל ָדיו ַמע ֵ
ֲריצוּ(24) :
וְ ִה ְק ִדּישׁוּ ֶאת ְקדוֹשׁ ַי ֲעקֹב וְ ֶאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַיע ִ
ָדעוּ ת ֵֹעי ַ
רוֹגנִ ים יִ ְל ְמדוּ ֶל ַקח:
רוּח ִבּינָה | וְ ְ
וְ י ְ
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סוֹר ִרים נְ ֻאם יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ֵע ָצה וְ לֹא ִמנִּ י וְ ִלנְ ס ְֹך
) (1הוֹי ָבּנִ ים ְ
רוּחי | ְל ַמ ַען ְספוֹת ַח ָטּאת ַעל ַח ָטּאת(2) :
ִ
ַמ ֵסּ ָכה וְ לֹא
וּפי לֹא ָשׁאָלוּ | ָלעוֹז ְבּ ָמעוֹז ַפּ ְרעֹה
ַהה ְֹל ִכים ָל ֶר ֶדת ִמ ְצ ַריִ ם ִ

וְ ַל ְחסוֹת ְבּ ֵצל ִמ ְצ ָריִ ם (3) :וְ ָהיָה ָל ֶכם ָמעוֹז ַפּ ְרעֹה ְלב ֶֹשׁת |
וְ ֶה ָחסוּת ְבּ ֵצל ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְכ ִל ָמּהִ (4) :כּי ָהיוּ ְבצ ַֹען ָשׂ ָריו |
אָכיו ָחנֵס י ִַגּיעוּ (5) :כֹּל ה ִֹב ִאישׁ ַעל ַעם לֹא ִ
וּמ ְל ָ
ַ
יוֹעילוּ ָלמוֹ |
ַמ ָשּׂא
הוֹעיל ִכּי ְלב ֶֹשׁת וְ גַם ְל ֶח ְר ָפּה(6) :
לֹא ְל ֵע ֶזר וְ לֹא ְל ִ
ָליִ שׁ ֵמ ֶהם ֶא ְפ ֶעה וְ ָשׂ ָרף
צוּקה ָל ִביא ו ַ
ַבּ ֲהמוֹת ֶנגֶב | ְבּ ֶא ֶרץ ָצ ָרה וְ ָ
ָרים ֵח ֵ
יל ֶהם וְ ַעל ַדּ ֶבּ ֶשׁת ְגּ ַמ ִלּים
עוֹפף יִ ְשׂאוּ ַעל ֶכּ ֶתף ֲעי ִ
ְמ ֵ
ַעזֹרוּ |
ָריק י ְ
וּמ ְצ ַריִ ם ֶה ֶבל ו ִ
יוֹעילוִּ (7) :
אוֹצר ָֹתם ַעל ַעם לֹא ִ
ְ
אתי ָלזֹאת ַר ַהב ֵהם ָשׁ ֶבתַ (8) :ע ָתּה בּוֹא ָכ ְת ָבהּ ַעל
ָל ֵכן ָק ָר ִ
עוֹלם:
אַחרוֹן ָל ַעד ַעד ָ
וּת ִהי ְליוֹם ֲ
לוּח ִא ָתּם וְ ַעל ֵס ֶפר ֻח ָקּהּ | ְ
ַ
תּוֹרת
מוֹע ַ
)ִ (9כּי ַעם ְמ ִרי הוּא ָבּנִ ים ֶכּ ָח ִשׁים | ָבּנִ ים לֹא אָבוּ ְשׁ ַ
אָמרוּ ָלר ִֹאים לֹא ִת ְראוּ וְ ַלח ִֹזים לֹא ֶת ֱחזוּ
יְ הוָהֲ (10) :א ֶשׁר ְ
ָלנוּ נְ כֹחוֹת | ַדּ ְבּרוּ ָלנוּ ֲח ָלקוֹת ֲחזוּ ַמ ֲה ַתלּוֹת (11) :סוּרוּ ִמנֵּי
ֶד ֶר ְך ַהטּוּ ִמנֵּי א ַֹרח | ַה ְשׁ ִבּיתוּ ִמ ָפּנֵינוּ ֶאת ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַען ָמ ְ
אָמר ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל י ַ
אָס ֶכם ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה
)ָ (12ל ֵכן כֹּה ַ
ַתּ ָשּׁעֲנוּ ָע ָליוָ (13) :ל ֵכן יִ ְהיֶה ָל ֶכם
ַתּ ְב ְטחוּ ְבּע ֶֹשׁק וְ נָלוֹז ו ִ
| וִ
ָבה | ֲא ֶשׁר ִפּ ְתאֹם
חוֹמה נִ ְשׂגּ ָ
ֶה ָעוֹן ַהזֶּה ְכּ ֶפ ֶרץ נ ֵֹפל נִ ְב ֶעה ְבּ ָ
יוֹצ ִרים ָכּתוּת לֹא
ֵבל ְ
וּשׁ ָב ָרהּ ְכּ ֵשׁ ֶבר נ ֶ
ְל ֶפ ַתע יָבוֹא ִשׁ ְב ָרהְּ (14) :
ַחמֹל | וְ לֹא יִ ָמּ ֵצא ִב ְמ ִכ ָתּתוֹ ֶח ֶרשׂ ַל ְחתּוֹת ֵאשׁ ִמיָּקוּד וְ ַל ְחשֹׂף
יְ
ֶבא:
ַמיִ ם ִמגּ ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָ
)ִ (15כּי כֹה ַ
ַחת
שׁוּבה ָונ ַ
יתם:
בוּר ְת ֶכם | וְ לֹא ֲא ִב ֶ
וּב ִב ְט ָחה ִתּ ְהיֶה ְגּ ַ
ָשׁעוּן ְבּ ַה ְשׁ ֵקט ְ
ִתּוּ ֵ
ֹאמרוּ לֹא ִכי ַעל סוּס נָנוּס ַעל ֵכּן ְתּנוּסוּן | וְ ַעל ַקל
)ַ (16ותּ ְ
ֲרת ֶא ָחד
יכםֶ (17) :א ֶלף ֶא ָחד ִמ ְפּנֵי ַגּע ַ
נִ ְר ָכּב ַעל ֵכּן יִ ַקּלּוּ ר ְֹד ֵפ ֶ
נוֹת ְר ֶתּם ַכּתֹּ ֶרן ַעל רֹאשׁ
ֲרת ֲח ִמ ָשּׁה ָתּנֻסוּ | ַעד ִאם ַ
ִמ ְפּנֵי ַגּע ַ
ָה ָהר וְ ַכנֵּס ַעל ַה ִגּ ְב ָעה (18) :וְ ָל ֵכן יְ ַח ֶכּה יְ הוָה ַל ֲחנַנְ ֶכם וְ ָל ֵכן
חוֹכי לוֹ:
אַשׁ ֵרי ָכּל ֵ
יָרוּם ְל ַר ֶח ְמ ֶכם | ִכּי ֱאל ֵֹהי ִמ ְשׁ ָפּט יְ הוָה ְ
ירוּשׁ ָלִם | ָבּכוֹ לֹא ִת ְב ֶכּה ָחנוֹן
ֵשׁב ִבּ ָ
)ִ (19כּי ַעם ְבּ ִציּוֹן י ֵ
ֲק ָך ְכּ ָשׁ ְמ ָעתוֹ ָענ ְ
ָחנְ ָך ְלקוֹל ַזע ֶ
יְ
ָתן ָל ֶכם ֲאדֹנָי ֶל ֶחם ָצר
ָך (20) :וְ נ ַ
ֶיך רֹאוֹת ֶאת
יך וְ ָהיוּ ֵעינ ָ
מוֹר ָ
וּמיִ ם ָל ַחץ | וְ לֹא יִ ָכּנֵף עוֹד ֶ
ַ
יך ֵלאמֹר | זֶה
אַח ֶר ָ
ֶיך ִתּ ְשׁ ַמ ְענָה ָד ָבר ֵמ ֲ
אָזנ ָ
יך (21) :וְ ְ
מוֹר ָ
ֶ
אתם ֶאת
ַה ֶדּ ֶר ְך ְלכוּ בוֹ ִכּי ַת ֲא ִמינוּ וְ ִכי ַת ְשׂ ְמ ִאילוּ (22) :וְ ִט ֵמּ ֶ
ֻדּת ַמ ֵסּ ַכת ְז ָה ֶב ָך | ִתּ ְז ֵרם ְכּמוֹ ָדוָה
ילי ַכ ְס ֶפּ ָך וְ ֶאת ֲאפ ַ
ִצפּוּי ְפּ ִס ֵ
ֲך ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ַרע ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
ַרע ָ
ָתן ְמ ַטר ז ְ
ֹאמר לוֹ (23) :וְ נ ַ
ֵצא תּ ַ
ֶיך ַבּיּוֹם
וְ ֶל ֶחם ְתּבוּאַת ָה ֲא ָד ָמה וְ ָהיָה ָד ֵשׁן וְ ָשׁ ֵמן | יִ ְר ֶעה ִמ ְקנ ָ

ָרים ע ְֹב ֵדי ָה ֲא ָד ָמה ְבּ ִליל
ַההוּא ַכּר נִ ְר ָחב (24) :וְ ָה ֲא ָל ִפים וְ ָה ֲעי ִ
וּב ִמּ ְז ֶרה (25) :וְ ָהיָה ַעל ָכּל
ֹאכלוּ | ֲא ֶשׁר ז ֶֹרה ָב ַר ַחת ַ
ָח ִמיץ י ֵ
ַהר ָגּב ַֹה וְ ַעל ָכּל ִגּ ְב ָעה נִ ָשּׂאָה ְפּ ָל ִגים יִ ְב ֵלי ָמיִ ם | ְבּיוֹם ֶה ֶרג ָרב
ִבּנְ פֹל ִמ ְג ָדּ ִלים (26) :וְ ָהיָה אוֹר ַה ְלּ ָבנָה ְכּאוֹר ַה ַח ָמּה וְ אוֹר
ָמים | ְבּיוֹם ֲחבֹשׁ יְ הוָה
ַה ַח ָמּה יִ ְהיֶה ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם ְכּאוֹר ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
ֶאת ֶשׁ ֶבר ַעמּוֹ ַ
וּמ ַחץ ַמ ָכּתוֹ יִ ְר ָפּאִ (27) :הנֵּה ֵשׁם יְ הוָה ָבּא
וּלשׁוֹנוֹ
ַעם ְ
ִמ ֶמּ ְר ָחק בֹּ ֵער אַפּוֹ וְ כ ֶֹבד ַמ ָשּׂאָה | ְשׂ ָפ ָתיו ָמ ְלאוּ ז ַ
ָפה
ֶח ֶצה ַל ֲהנ ָ
שׁוֹטף ַעד ַצוָּאר י ֱ
ַחל ֵ
ְכּ ֵאשׁ א ָֹכ ֶלת (28) :וְ רוּחוֹ ְכּנ ַ
ָפת ָשׁוְ א | וְ ֶר ֶסן ַמ ְת ֶעה ַעל ְל ָחיֵי ַע ִמּיםַ (29) :ה ִשּׁיר
גוֹיִ ם ְבּנ ַ
הוֹל ְך ֶבּ ָח ִליל
יִ ְהיֶה ָל ֶכם ְכּ ֵליל ִה ְת ַק ֶדּשׁ ָחג | וְ ִשׂ ְמ ַחת ֵל ָבב ַכּ ֵ
יע יְ הוָה ֶאת הוֹד
ָלבוֹא ְב ַהר יְ הוָה ֶאל צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל (30) :וְ ִה ְשׁ ִמ ַ
ֶרם
ֶפץ ָוז ֶ
אוֹכ ָלה | נ ֶ
ַעף אַף וְ ַל ַהב ֵאשׁ ֵ
ַר ֶאה ְבּז ַ
ַחת ְזרוֹעוֹ י ְ
קוֹלוֹ וְ נ ַ
ַכּה(32) :
ֵחת אַשּׁוּר | ַבּ ֵשּׁ ֶבט י ֶ
וְ ֶא ֶבן ָבּ ָרדִ (31) :כּי ִמקּוֹל יְ הוָה י ַ
מוּס ָדה ֲא ֶשׁר יָנִ ַ
ֲבר ַמ ֵטּה ָ
יח יְ הוָה ָע ָליו ְבּ ֻת ִפּים
וְ ָהיָה כֹּל ַמע ַ
נוּפה נִ ְל ַחם בה ] ָבּם קרי[ִ (33) :כּי
וּב ִמ ְל ֲחמוֹת ְתּ ָ
וּב ִכנֹּרוֹת | ְ
ְ
הוּכן ֶה ְע ִמיק
רוּך ֵמ ֶא ְתמוּל ָתּ ְפ ֶתּה גַּם הוא ] ִהיא קרי[ ַל ֶמּ ֶל ְך ָ
ָע ְ
ֻר ָתהּ ֵאשׁ וְ ֵע ִצים ַה ְר ֵבּה נִ ְשׁ ַמת יְ הוָה ְכּנ ַ
ָפ ִרית
ַחל גּ ְ
ִה ְר ִחב | ְמד ָ
ֲרה ָבּהּ:
בֹּע ָ
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סוּסים יִ ָשּׁ ֵענוּ | וַיִּ ְב ְטחוּ ַעל
) (1הוֹי ַהיּ ְֹר ִדים ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶע ְז ָרה ַעל ִ
ֶר ֶכב ִכּי ָרב וְ ַעל ָפּ ָר ִשׁים ִכּי ָע ְצמוּ ְמאֹד וְ לֹא ָשׁעוּ ַעל ְקדוֹשׁ
ָבא ָרע וְ ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת יְ הוָה לֹא ָד ָרשׁוּ (2) :וְ גַם הוּא ָח ָכם ַויּ ֵ
ֲלי אָוֶן:
ְדּ ָב ָריו לֹא ֵה ִסיר | וְ ָקם ַעל ֵבּית ְמ ֵר ִעים וְ ַעל ֶע ְז ַרת פֹּע ֵ
רוּח | וַיהוָה
סוּס ֶ
אָדם וְ לֹא ֵאל וְ ֵ
וּמ ְצ ַריִ ם ָ
) ִ (3
יהם ָבּ ָשׂר וְ לֹא ַ
)ִ (4כּי
ֻלּם יִ ְכ ָליוּן:
ַח ָדּו כּ ָ
ָפל ָעזֻר וְ י ְ
ַטּה ָידוֹ וְ ָכ ַשׁל עוֹזֵר וְ נ ַ
יֶ
ֶהגֶּה ָה ְ
אָמר יְ הוָה ֵא ַלי ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
כֹה ַ
אַריֵה וְ ַה ְכּ ִפיר ַעל ַט ְרפּוֹ
וּמ ֲהמוֹנָם לֹא
ֵחת ֵ
קּוֹלם לֹא י ָ
ֲא ֶשׁר יִ ָקּ ֵרא ָע ָליו ְמלֹא ר ִֹעים ִמ ָ
ֵרד יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִל ְצבֹּא ַעל ַהר ִציּוֹן וְ ַעל ִגּ ְב ָע ָתהּ:
ַי ֲענֶה | ֵכּן י ֵ
ֳרים ָעפוֹת ֵכּן ָיגֵן יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַעל יְ ָ
רוּשׁ ָלִם | גָּנוֹן
)ְ (5כּ ִצפּ ִ
וְ ִה ִצּיל ָפּס ַֹח וְ ִה ְמ ִליט (6) :שׁוּבוּ ַל ֲא ֶשׁר ֶה ְע ִמיקוּ ָס ָרה ְבּ ֵני
ילי
ֶא ִל ֵ
ילי ַכ ְספּוֹ ו ֱ
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (7) :כּי ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְמאָסוּן ִאישׁ ֱא ִל ֵ
ָפל אַשּׁוּר ְבּ ֶח ֶרב לֹא
יכם ֵח ְטא (8) :וְ נ ַ
ְז ָהבוֹ | ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ָל ֶכם יְ ֵד ֶ

חוּריו ָל ַמס
וּב ָ
ֲלנּוּ | וְ נָס לוֹ ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב ַ
אָדם תֹּאכ ֶ
ִאישׁ וְ ֶח ֶרב לֹא ָ
יִ ְהיוּ (9) :וְ ַס ְלעוֹ ִמ ָמּגוֹר ַיעֲבוֹר וְ ַחתּוּ ִמנֵּס ָשׂ ָריו | נְ ֻאם יְ הוָה
ירוּשׁ ָלִם:
ֲא ֶשׁר אוּר לוֹ ְבּ ִציּוֹן וְ ַתנּוּר לוֹ ִבּ ָ
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וּל ָשׂ ִרים ְל ִמ ְשׁ ָפּט ָישֹׂרוּ (2) :וְ ָהיָה
)ֵ (1הן ְל ֶצ ֶדק יִ ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך | ְ
ָרם | ְכּ ַפ ְלגֵי ַמיִ ם ְבּ ָציוֹן ְכּ ֵצל ֶס ַלע
רוּח וְ ֵס ֶתר ז ֶ
ִאישׁ ְכּ ַמ ֲח ֵבא ַ
ָכּ ֵבד ְבּ ֶא ֶרץ ֲעי ָ
אָזנֵי
ֵפה (3) :וְ לֹא ִת ְשׁ ֶעינָה ֵעינֵי ר ִֹאים | וְ ְ
וּלשׁוֹן
ָבין ָל ָד ַעת | ְ
וּל ַבב נִ ְמ ָה ִרים י ִ
שׁ ְֹמ ִעים ִתּ ְק ַשׁ ְבנָהְ (4) :
ָדיב |
ָבל נ ִ
ִע ְלּ ִגים ְתּ ַמ ֵהר ְל ַד ֵבּר ָצחוֹת (5) :לֹא יִ ָקּ ֵרא עוֹד ְלנ ָ
ֵאָמר ַ
ילי לֹא י ֵ
וּל ִכ ַ
ְ
ֲשׂה אָוֶן
ָבל נְ ָב ָלה יְ ַד ֵבּר וְ ִלבּוֹ ַיע ֶ
שׁוֹעִ (6) :כּי נ ָ
וּמ ְשׁ ֶקה
ֶפשׁ ָר ֵעב ַ
תּוֹעה ְל ָה ִריק נ ֶ
וּל ַד ֵבּר ֶאל יְ הוָה ָ
| ַלעֲשׂוֹת חֹנֶף ְ
ָעץ ְל ַח ֵבּל
ַח ִסיר (7) :וְ ֵכ ַלי ֵכּ ָליו ָר ִעים | הוּא ִזמּוֹת י ָ
ָצ ֵמא י ְ
וּב ַד ֵבּר ֶא ְביוֹן ִמ ְשׁ ָפּט(8) :
ענוים ]עֲנִ יִּ ים קרי[ ְבּ ִא ְמ ֵרי ֶשׁ ֶקר ְ
ָעץ | וְ הוּא ַעל נְ ִדיבוֹת יָקוּם:
ָדיב נְ ִדיבוֹת י ָ
וְ נ ִ
קוֹלי | ָבּנוֹת בֹּטחוֹת ַה ְא ֵזנָּה
ָשׁים ַשׁ ֲאנַנּוֹת ק ְֹמנָה ְשׁ ַמ ְענָה ִ
)  (9נ ִ
ָמים ַעל ָשׁנָה ִתּ ְרגּ ְַזנָה בּ ְֹטחוֹת | ִכּי ָכּ ָלה ָב ִציר
ִא ְמ ָר ִתי (10) :י ִ
א ֶֹסף ְבּ ִלי יָבוֹאִ (11) :ח ְרדוּ ַשׁ ֲאנַנּוֹת ְר ָגזָה בּ ְֹטחוֹת | ְפּשׁ ָֹטה
גוֹרה ַעל ֲח ָל ָציִ םַ (12) :על ָשׁ ַדיִ ם ס ְֹפ ִדים | ַעל ְשׂ ֵדי
ַח ָ
וְ ע ָֹרה ו ֲ
ֲלה | ִכּי
אַד ַמת ַע ִמּי קוֹץ ָשׁ ִמיר ַתּע ֶ
ֶפן פּ ִֹריָּהַ (13) :על ְ
ֶח ֶמד ַעל גּ ֶ
ֻטּשׁ ֲהמוֹן
אַרמוֹן נ ָ
ַעל ָכּל ָבּ ֵתּי ָמשׂוֹשׂ ִק ְריָה ַע ִלּיזָהִ (14) :כּי ְ
עוֹלם ְמשׂוֹשׂ ְפּ ָר ִאים
ִעיר ֻעזָּב | ע ֶֹפל ו ַ
ָב ַחן ָהיָה ְב ַעד ְמ ָערוֹת ַעד ָ
רוּח ִמ ָמּרוֹם | וְ ָהיָה ִמ ְד ָבּר
ֵע ֶרה ָע ֵלינוּ ַ
ֲד ִריםַ (15) :עד י ָ
ִמ ְר ֵעה ע ָ
ֵח ֵשׁב (16) :וְ ָשׁ ַכן ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ַער י ָ
ַל ַכּ ְר ֶמל וכרמל ]וְ ַה ַכּ ְר ֶמל קרי[ ַליּ ַ
ֲשׂה ַה ְצּ ָד ָקה
וּצ ָד ָקה ַבּ ַכּ ְר ֶמל ֵתּ ֵשׁב (17) :וְ ָהיָה ַמע ֵ
ִמ ְשׁ ָפּט | ְ
ָשׁב
עוֹלם (18) :וְ י ַ
ָב ַטח ַעד ָ
ָשׁלוֹם | ַו ֲעב ַֹדת ַה ְצּ ָד ָקה ַה ְשׁ ֵקט ו ֶ
וּב ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ִמ ְב ַט ִחים ִ
וּב ְמנוּחֹת ַשׁ ֲאנַנּוֹת:
ַע ִמּי ִבּנְ וֵה ָשׁלוֹם | ְ
יכם
אַשׁ ֵר ֶ
וּב ִשּׁ ְפ ָלה ִתּ ְשׁ ַפּל ָה ִעירְ (20) :
ָער | ַ
וּב ַרד ְבּ ֶר ֶדת ַהיּ ַ
)ָ (19
ז ְֹר ֵעי ַעל ָכּל ָמיִ ם | ְמ ַשׁ ְלּ ֵחי ֶרגֶל ַהשּׁוֹר וְ ַה ֲחמוֹר:
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אַתּה לֹא ָשׁדוּד וּבוֹגֵד וְ לֹא ָב ְגדוּ בוֹ | ַכּ ֲה ִת ְמ ָך
שׁוֹדד וְ ָ
) (1הוֹי ֵ
תּוּשּׁד ַכּנְּ ל ְֹת ָך ִל ְבגֹּד יִ ְב ְגּדוּ ָב ְך (2) :יְ הוָה ָחנֵּנוּ ְל ָך ִקוִּ ינוּ |
שׁוֹדד ַ
ֵ
ֱהיֵה ְזר ָֹעם ַל ְבּ ָק ִרים אַף יְ ָ
שׁוּע ֵתנוּ ְבּ ֵעת ָצ ָרהִ (3) :מקּוֹל ָהמוֹן
ָפצוּ גּוֹיִ ם (4) :וְ ֻא ַסּף ְשׁ ַל ְל ֶכם א ֶֹסף
רוֹמ ֻמ ֶת ָך נ ְ
ָדדוּ ַע ִמּים | ֵמ ְ
נְ
שׁוֹקק בּוֹ (5) :נִ ְשׂגָּב יְ הוָה ִכּי שׁ ֵֹכן ָמרוֹם
ֵבים ֵ
ֶה ָח ִסיל | ְכּ ַמ ַשּׁק גּ ִ
| ִמ ֵלּא ִציּוֹן ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יך ח ֶֹסן
וּצ ָד ָקה (6) :וְ ָהיָה ֱאמוּנַת ִע ֶתּ ָ
ֵהן
אוֹצרוֹ(7) :
ָד ַעת | יִ ְראַת יְ הוָה ִהיא ָ
יְ שׁוּעֹת ָח ְכ ַמת ו ָ
ָשׁמּוּ
ֶא ְר ֶא ָלּם ָצעֲקוּ ֻח ָצה | ַמ ְל ֲא ֵכי ָשׁלוֹם ַמר יִ ְב ָכּיוּן (8) :נ ַ
ְמ ִסלּוֹת ָשׁ ַבת ע ֵֹבר א ַֹרח | ֵה ֵפר ְבּ ִרית ָמאַס ָע ִרים לֹא ָח ַשׁב
אָרץ ֶה ְח ִפּיר ְל ָבנוֹן ָק ַמל | ָהיָה ַה ָשּׁרוֹן
אָבל ֻא ְמ ְל ָלה ֶ
ֱאנוֹשַׁ (9) :
ֹאמר יְ הוָה | ַע ָתּה
ֲר ָבה וְ נ ֵֹער ָבּ ָשׁן וְ ַכ ְר ֶמלַ (10) :ע ָתּה אָקוּם י ַ
ָכּע ָ
רוּח ֶכם ֵאשׁ
ָשׂאַ (11) :תּ ֲהרוּ ֲח ַשׁשׁ ֵתּ ְלדוּ ַקשׁ | ֲ
רוֹמם ַע ָתּה ֶאנּ ֵ
ֵא ָ
סוּחים
קוֹצים ְכּ ִ
ֹאכ ְל ֶכם (12) :וְ ָהיוּ ַע ִמּים ִמ ְשׂ ְרפוֹת ִשׂיד | ִ
תּ ַ
וּדעוּ
יתי | ְ
חוֹקים ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָבּ ֵאשׁ יִ ַצּתּוִּ (13) :שׁ ְמעוּ ְר ִ
אָחזָה ְר ָע ָדה
ֻר ִתיָ (14) :פּ ֲחדוּ ְב ִציּוֹן ַח ָטּ ִאים ֲ
רוֹבים ְגּב ָ
ְק ִ
עוֹלם:
מוֹק ֵדי ָ
אוֹכ ָלה ִמי יָגוּר ָלנוּ ְ
ֵפים | ִמי יָגוּר ָלנוּ ֵאשׁ ֵ
ֲחנ ִ
ֲשׁקּוֹת נ ֵֹער
ישׁ ִרים | מ ֵֹאס ְבּ ֶב ַצע ַמע ַ
) (15ה ֵֹל ְך ְצ ָדקוֹת וְ ד ֵֹבר ֵמ ָ
אָזנוֹ ִמ ְשּׁמ ַֹע ָדּ ִמים וְ ע ֵֹצם ֵעינָיו
ַכּ ָפּיו ִמ ְתּמ ְֹך ַבּשּׁ ַֹחד א ֵֹטם ְ
רוֹמים יִ ְשׁכֹּן ְמ ָצדוֹת ְס ָל ִעים ִמ ְשׂגַּבּוֹ
ֵמ ְראוֹת ְבּ ָרע (16) :הוּא ְמ ִ
ָפיוֹ ֶתּ ֱחזֶינָה ֵעינ ָ
ימיו נ ֱ
| ַל ְחמוֹ נִ ָתּן ֵמ ָ
ֶיך |
ֶא ָמנִ יםֶ (17) :מ ֶל ְך ְבּי ְ
ימה | אַיֵּה ס ֵֹפר
ֶהגֶּה ֵא ָ
ִתּ ְר ֶאינָה ֶא ֶרץ ַמ ְר ַח ִקּיםִ (18) :ל ְבּ ָך י ְ
נוֹעז לֹא
אַיֵּה שׁ ֵֹקל אַיֵּה ס ֵֹפר ֶאת ַה ִמּ ְג ָדּ ִליםֶ (19) :את ַעם ָ
מוֹע נִ ְל ַעג ָלשׁוֹן ֵאין ִבּינָה(20) :
ִת ְר ֶאה | ַעם ִע ְמ ֵקי ָשׂ ָפה ִמ ְשּׁ ַ
רוּשׁ ַלִם ָנוֶה ַשׁ ֲאנָן
ֶיך ִת ְר ֶאינָה יְ ָ
ֲדנוּ | ֵעינ ָ
ֲחזֵה ִציּוֹן ִק ְריַת מוֹע ֵ
ָתקוּ:
ֶצח וְ ָכל ֲח ָב ָליו ַבּל יִ נּ ֵ
א ֶֹהל ַבּל יִ ְצ ָען ַבּל יִ ַסּע יְ ֵתד ָֹתיו ָלנ ַ
אַדּיר יְ הוָה ָלנוּ ְמקוֹם נְ ָה ִרים יְ א ִֹרים ַר ֲח ֵבי
)ִ (21כּי ִאם ָשׁם ִ
ַע ְב ֶרנּוִּ (22) :כּי
אַדּיר לֹא י ַ
ָדיִ ם | ַבּל ֵתּ ֶל ְך בּוֹ ֳאנִ י ַשׁיִ ט וְ ִצי ִ
יָ
יוֹשׁ ֵ
יְ הוָה שׁ ְֹפ ֵטנוּ יְ הוָה ְמח ְֹק ֵקנוּ | יְ ה ָוה ַמ ְל ֵכּנוּ הוּא ִ
יענוּ(23) :
נִ ְטּשׁוּ ֲח ָב ָליִ ְך | ַבּל יְ ַח ְזּקוּ ֵכן ָתּ ְרנָם ַבּל ָפּ ְרשׂוּ נֵס אָז ֻח ַלּק ַעד
יתי |
ֹאמר ָשׁ ֵכן ָח ִל ִ
וּבל י ַ
ָשׁ ָלל ַמ ְר ֶבּה ִפּ ְס ִחים ָבּ ְזזוּ ַבזַ (24) :
ָה ָעם ַהיּ ֵֹשׁב ָבּהּ נְ ֻשׂא ָעוֹן:
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אָרץ
וּל ֻא ִמּים ַה ְק ִשׁיבוּ | ִתּ ְשׁ ַמע ָה ֶ
)ִ (1ק ְרבוּ גוֹיִ ם ִל ְשׁמ ַֹע ְ
יהִ (2) :כּי ֶק ֶצף ַליהוָה ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ ם
וּמלֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ ָכל ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ
ְ
וְ ֵח ָמה ַעל ָכּל ְצ ָבאָם | ֶה ֱח ִר ָ
יהם
ימם נְ ָתנָם ַל ָטּ ַבח (3) :וְ ַח ְל ֵל ֶ
ָמסּוּ ָה ִרים ִמ ָדּ ָמם(4) :
ֲלה ָב ְא ָשׁם | וְ נ ַ
יהם ַיע ֶ
וּפ ְג ֵר ֶ
ֻשׁ ָלכוּ ִ
יְ
ָמקּוּ ָכּל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָנגֹלּוּ ַכ ֵסּ ֶפר ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ ָכל ְצ ָבאָם
וְ נ ַ
ֶפן ְ
יִ בּוֹל ִכּנְ בֹל ָע ֶלה ִמגּ ֶ
וּכנ ֶֹב ֶלת ִמ ְתּ ֵאנָהִ (5) :כּי ִרוְּ ָתה ַב ָשּׁ ַמיִ ם
ַח ְר ִבּי | ִהנֵּה ַעל ֱאדוֹם ֵתּ ֵרד וְ ַעל ַעם ֶח ְר ִמי ְל ִמ ְשׁ ָפּטֶ (6) :ח ֶרב
תּוּדים ֵמ ֵח ֶלב
ַליהוָה ָמ ְלאָה ָדם ֻה ַדּ ְשׁנָה ֵמ ֵח ֶלב ִמ ַדּם ָכּ ִרים וְ ַע ִ
ֶבח ַליהוָה ְבּ ָב ְצ ָרה וְ ֶט ַבח גָּדוֹל ְבּ ֶא ֶרץ
ילים | ִכּי ז ַ
ִכּ ְליוֹת ֵא ִ
ירים | וְ ִרוְּ ָתה
אַבּ ִ
וּפ ִרים ִעם ִ
ָרדוּ ְר ֵא ִמים ִע ָמּם ָ
ֱאדוֹם (7) :וְ י ְ
ָקם ַליהוָה |
ֻשּׁןִ (8) :כּי יוֹם נ ָ
ֲפ ָרם ֵמ ֵח ֶלב יְ ד ָ
אַר ָצם ִמ ָדּם ַוע ָ
ְ
ֲפ ָרהּ
ֶפת ַוע ָ
יה ְלז ֶ
ֶה ְפכוּ נְ ָח ֶל ָ
לּוּמים ְל ִריב ִציּוֹן (9) :וְ נ ֶ
ְשׁנַת ִשׁ ִ
יוֹמם לֹא
ֶפת בּ ֵֹע ָרהַ (10) :ליְ ָלה וְ ָ
אַר ָצהּ ְלז ֶ
ָפ ִרית | וְ ָהיְ ָתה ְ
ְלג ְ
ֵצח נְ ָצ ִחים
ֲלה ע ָ
עוֹלם ַיע ֶ
ִת ְכ ֶבּה ְל ָ
ֲשׁנָהּ | ִמדּוֹר ָלדוֹר ֶתּ ֱח ָרב ְלנ ַ
שׁוּה ָקאַת וְ ִקפּוֹד וְ יַנְ שׁוֹף וְ ע ֵֹרב יִ ְשׁ ְכּנוּ
יר ָ
ֵאין ע ֵֹבר ָבּהּ (11) :וִ ֵ
יה וְ ֵאין ָשׁם
אַבנֵי בֹהוּ (12) :ח ֶֹר ָ
יה ַקו תֹהוּ וְ ְ
ָטה ָע ֶל ָ
ָבהּ | וְ נ ָ
לוּכה יִ ְק ָראוּ | וְ ָכל ָשׂ ֶר ָ
ְמ ָ
יה
אַר ְמנ ֶֹת ָ
אָפס (13) :וְ ָע ְל ָתה ְ
יה יִ ְהיוּ ֶ
יה | וְ ָהיְ ָתה נְ וֵה ַתנִּ ים ָח ִציר ִל ְבנוֹת
ָחוֹח ְבּ ִמ ְב ָצ ֶר ָ
ירים ִקמּוֹשׂ ו ַ
ִס ִ
אַך
וּפ ְגשׁוּ ִציִּ ים ֶאת ִאיִּ ים וְ ָשׂ ִעיר ַעל ֵר ֵעהוּ יִ ְק ָרא | ְ
ַי ֲענָהָ (14) :
וּמ ְצאָה ָלהּ ָמ ַ
נוֹחָ (15) :שׁ ָמּה ִקנְּ נָה ִקפּוֹז
ילית ָ
יעה ִלּ ִ
ָשׁם ִה ְר ִגּ ָ
אַך ָשׁם נִ ְק ְבּצוּ ַדיּוֹת ִא ָשּׁה
וּב ְק ָעה וְ ָד ְג ָרה ְב ִצ ָלּהּ | ְ
ַתּ ַמ ֵלּט ָ
וְ
אַחת ֵמ ֵהנָּה לֹא
וּק ָראוּ ַ
עוּתהִּ (16) :דּ ְרשׁוּ ֵמ ַעל ֵס ֶפר יְ הוָה ְ
ְר ָ
עוּתהּ לֹא ָפ ָקדוּ | ִכּי ִפי הוּא ִצוָּה וְ רוּחוֹ הוּא
ֶע ָדּ ָרה ִא ָשּׁה ְר ָ
נְ
גּוֹרל וְ יָדוֹ ִח ְלּ ַק ָתּה ָל ֶהם ַבּ ָקּו | ַעד
ִק ְבּ ָצן (17) :וְ הוּא ִה ִפּיל ָל ֶהן ָ
שׁוּה ְלדוֹר וָדוֹר יִ ְשׁ ְכּנוּ ָבהּ:
יר ָ
עוֹלם יִ ָ
ָ
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ֲר ָבה וְ ִת ְפ ַרח ַכּ ֲח ַב ָצּ ֶלת(2) :
) (1יְ ֻשׂשׂוּם ִמ ְד ָבּר וְ ִציָּה | וְ ָתגֵל ע ָ
ילת וְ ַרנֵּן ְכּבוֹד ַה ְלּ ָבנוֹן נִ ַתּן ָלהּ ֲה ַדר
ָפּר ַֹח ִתּ ְפ ַרח וְ ָתגֵל אַף ִגּ ַ
) (3
ַה ַכּ ְר ֶמל וְ ַה ָשּׁרוֹן | ֵה ָמּה יִ ְראוּ ְכבוֹד יְ הוָה ֲה ַדר ֱאל ֵֹהינוּ:
אַמּצוִּ (4) :א ְמרוּ ְלנִ ְמ ֲה ֵרי
וּב ְר ַכּיִ ם כּ ְֹשׁלוֹת ֵ
ָדיִ ם ָרפוֹת | ִ
ַח ְזּקוּ י ַ
ָקם יָבוֹא ְגּמוּל ֱאל ִֹהים
יכם נ ָ
יראוּ | ִהנֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵלב ִח ְזקוּ אַל ִתּ ָ
אָזנֵי
ֲכם (5) :אָז ִתּ ָפּ ַק ְחנָה ֵעינֵי ִעוְ ִרים | וְ ְ
הוּא יָבוֹא וְ י ַֹשׁע ֶ

ֵח ְר ִשׁים ִתּ ָפּ ַת ְחנָה (6) :אָז יְ ַד ֵלּג ָכּאַיָּל ִפּ ֵסּ ַח וְ ָתרֹן ְלשׁוֹן ִא ֵלּם |
ֲר ָבה (7) :וְ ָהיָה ַה ָשּׁ ָרב
ִכּי נִ ְב ְקעוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ַמיִ ם וּנְ ָח ִלים ָבּע ָ
בּוּעי ָמיִ ם | ִבּנְ וֵה ַתנִּ ים ִר ְב ָצהּ ָח ִציר ְל ָקנֶה
ַל ֲאגַם וְ ִצ ָמּאוֹן ְל ַמ ֵ
ָד ֶר ְך וְ ֶד ֶר ְך ַהקּ ֶֹדשׁ יִ ָקּ ֵרא ָלהּ לֹא
ָוג ֶֹמא (8) :וְ ָהיָה ָשׁם ַמ ְסלוּל ו ֶ
ילים לֹא יִ ְתעוּ (9) :לֹא
ֶאוִ ִ
ַע ְב ֶרנּוּ ָט ֵמא וְ הוּא ָלמוֹ | ה ֵֹל ְך ֶדּ ֶר ְך ו ֱ
יַ
ֲלנָּה לֹא ִת ָמּ ֵצא ָשׁם | וְ ָה ְלכוּ
וּפ ִריץ ַחיּוֹת ַבּל ַיע ֶ
אַריֵה ְ
יִ ְהיֶה ָשׁם ְ
וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה וְ ִשׂ ְמ ַחת
וּפדוּיֵי יְ הוָה יְ ֻשׁבוּן ָ
אוּליםְ (10) :
ְגּ ִ
ָחה:
ַשּׂיגוּ וְ נָסוּ יָגוֹן ַו ֲאנ ָ
ֹאשׁם | ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ִ
עוֹלם ַעל ר ָ
ָ
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אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ָע ָלה ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך
) (1וַיְ ִהי ְבּ ְ
הוּדה ַה ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְת ְפּ ֵשׂם (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך
אַשּׁוּר ַעל ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
אַשּׁוּר ֶאת ַרב ָשׁ ֵקה ִמ ָלּ ִכישׁ יְ ָ
רוּשׁ ַל ְָמה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ
ְבּ ֵחיל ָכּ ֵבד | ַו ַיּ ֲעמֹד ִבּ ְת ָע ַלת ַה ְבּ ֵר ָכה ָה ֶע ְליוֹנָה ִבּ ְמ ִס ַלּת ְשׂ ֵדה
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ ת |
ֵצא ֵא ָליו ֶא ְלי ִ
כוֹבסַ (3) :ויּ ֵ
ֵ
יהם ַרב
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּירַ (4) :ויּ ֶ
וְ ֶשׁ ְבנָא ַהסּ ֵֹפר וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך
ָשׁ ֵקה ִא ְמרוּ נָא ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | כֹּה ַ
אַך ְדּ ַבר
אָמ ְר ִתּי ְ
אַשּׁוּר ָמה ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָט ְח ָתַּ (5) :
בוּרה ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ַע ָתּה ַעל ִמי ָב ַט ְח ָתּ ִכּי ָמ ַר ְד ָתּ
וּג ָ
ְשׂ ָפ ַתיִ ם ֵע ָצה ְ
ִבּיִ (6) :הנֵּה ָב ַט ְח ָתּ ַעל ִמ ְשׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָה ָרצוּץ ַהזֶּה ַעל ִמ ְצ ַריִ ם
וּבא ְב ַכפּוֹ וּנְ ָק ָבהּ | ֵכּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
ֲא ֶשׁר יִ ָסּ ֵמ ְך ִאישׁ ָע ָליו ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֶאל יְ הוָה
ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָכל ַהבּ ְֹט ִחים ָע ָליו (7) :וְ ִכי ת ַ
ֱאל ֵֹהינוּ ָבּ ָט ְחנוּ | ֲהלוֹא הוּא ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ָבּמ ָֹתיו
ירוּשׁ ַלִם ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהזֶּה
יהוּדה וְ ִל ָ
ֹאמר ִל ָ
וְ ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתיו ַויּ ֶ
ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ (8) :וְ ַע ָתּה ִה ְת ָע ֶרב נָא ֶאת ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך אַשּׁוּר |
יהם:
ֲל ֶ
תּוּכל ָל ֶתת ְל ָך ר ְֹכ ִבים ע ֵ
אַל ַפּיִ ם ִ
וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ְ
סוּסים ִאם ַ
אַחד ַע ְב ֵדי ֲאדֹנִ י ַה ְק ַטנִּ ים |
יך ָתּ ִשׁיב ֵאת ְפּנֵי ַפ ַחת ַ
) (9וְ ֵא ְ
ֲדי
וּל ָפ ָר ִשׁים (10) :וְ ַע ָתּה ֲה ִמ ַבּ ְלע ֵ
ַתּ ְב ַטח ְל ָך ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶר ֶכב ְ
וִ
אָמר ֵא ַלי
יתהּ | יְ הוָה ַ
אָרץ ַהזֹּאת ְל ַה ְשׁ ִח ָ
יתי ַעל ָה ֶ
יְ הוָה ָע ִל ִ
ָקים
ֹאמר ֶא ְלי ִ
יתהַּ (11) :ויּ ֶ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַה ְשׁ ִח ָ
ֲלה ֶאל ָה ֶ
עֵ
ֲב ֶד ָ
וְ ֶשׁ ְבנָא וְ יוֹאָח ֶאל ַרב ָשׁ ֵקה ַדּ ֶבּר נָא ֶאל ע ָ
יך ֲא ָר ִמית ִכּי
אָזנֵי ָה ָעם ֲא ֶשׁר
הוּדית ְבּ ְ
ָחנוּ | וְ אַל ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֵלינוּ יְ ִ
שׁ ְֹמ ִעים ֲאנ ְ
יך ְשׁ ָל ַחנִ י
ֶיך וְ ֵא ֶל ָ
ֹאמר ַרב ָשׁ ֵקה ַה ֶאל ֲאדֹנ ָ
חוֹמהַ (12) :ויּ ֶ
ַעל ַה ָ

ָשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים
ֲאדֹנִ י ְל ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ֲהלֹא ַעל ָה ֲאנ ִ
צוֹאָתם קרי[ וְ ִל ְשׁתּוֹת ֶאת
ָ
חוֹמה ֶל ֱאכֹל ֶאת חראיהם ]
ַעל ַה ָ
יהם קרי[ ִע ָמּ ֶכםַ (13) :ו ַיּ ֲעמֹד ַרב ָשׁ ֵקה
ימי ַר ְג ֵל ֶ
שׁיניהם ] ֵמ ֵ
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך
הוּדית | ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּדוֹל יְ ִ
ַשּׁא ָל ֶכם
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ִ
ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר (14) :כֹּה ַ
יוּכל ְל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם (15) :וְ אַל י ְ
ַב ַטח ֶא ְת ֶכם
ִח ְז ִקיָּהוּ | ִכּי לֹא ַ
ָתן ָה ִעיר
ילנוּ יְ הוָה | לֹא ִתנּ ֵ
ַצּ ֵ
ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר ַה ֵצּל י ִ
ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר (16) :אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ |
וּצאוּ ֵא ַלי וְ ִא ְכלוּ
ִכּי כֹה ַ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַשּׁוּר עֲשׂוּ ִא ִתּי ְב ָר ָכה ְ
וּשׁתוּ ִאישׁ ֵמי בוֹרוַֹ (17) :עד בּ ִֹאי
ַפנוֹ וְ ִאישׁ ְתּ ֵאנָתוֹ ְ
ִאישׁ גּ ְ
אַר ְצ ֶכם | ֶא ֶרץ ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ ֶא ֶרץ
וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ְכּ ְ
ֶל ֶחם ְ
ַסּית ֶא ְת ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ ֵלאמֹר יְ הוָה
וּכ ָר ִמיםֶ (18) :פּן י ִ
אַרצוֹ ִמיַּד ֶמ ֶל ְך
ילנוּ | ַה ִה ִצּילוּ ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ִאישׁ ֶאת ְ
ַצּ ֵ
יִ
אַר ָפּד אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ְס ַפ ְר ָויִ ם | וְ ִכי
אַשּׁוּר (19) :אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ֲח ָמת וְ ְ
ִה ִצּילוּ ֶאת שׁ ְֹמרוֹן ִמיּ ִ
ָדיִ (20) :מי ְבּ ָכל ֱאל ֵֹהי ָה ֲא ָרצוֹת ָה ֵא ֶלּה
רוּשׁ ַלִם
ַצּיל יְ הוָה ֶאת יְ ָ
ָדי | ִכּי י ִ
אַר ָצם ִמיּ ִ
ֲא ֶשׁר ִה ִצּילוּ ֶאת ְ
ַח ִרישׁוּ וְ לֹא ָענוּ אֹתוֹ ָדּ ָבר | ִכּי ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך ִהיא
ָדיַ (21) :ויּ ֲ
ִמיּ ִ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֲא ֶשׁר ַעל
ֵלאמֹר לֹא ַת ֲענֻהוַּ (22) :ו ָיּבֹא ֶא ְלי ִ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּיר ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ
סּוֹפר וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
ַה ַבּיִ ת וְ ֶשׁ ְבנָא ַה ֵ
רוּעי ְבג ִ
ְק ֵ
ָדים | ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַרב ָשׁ ֵקה:
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ָדיו | וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק
) (1וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
ָקים ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת וְ ֵאת
ַו ָיּבֹא ֵבּית יְ הוָה (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ֶא ְלי ִ
ֹהנִ ים ִמ ְת ַכּ ִסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים | ֶאל
סּוֹפר וְ ֵאת ִז ְקנֵי ַהכּ ֲ
ֶשׁ ְבנָא ַה ֵ
אָמר ִח ְז ִקיָּהוּ
ֹאמרוּ ֵא ָליו כֹּה ַ
ָביאַ (3) :ויּ ְ
יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ַהנּ ִ
תוֹכ ָחה וּנְ ָ
יוֹם ָצ ָרה וְ ֵ
אָצה ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִכּי ָבאוּ ָבנִ ים ַעד ַמ ְשׁ ֵבּר
יך ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַרב
אוּלי יִ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ כ ַֹח אַיִ ן ְל ֵל ָדהַ (4) :
יח
הוֹכ ַ
ָשׁ ֵקה ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֲאדֹנָיו ְל ָח ֵרף ֱאל ִֹהים ַחי וְ ִ
ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
את ְת ִפ ָלּה ְבּ ַעד
ָשׂ ָ
יך | וְ נ ָ
ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהנִּ ְמ ָצאָהַ (5) :ו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל
ֵיכם
ֹאמרוּן ֶאל ֲאדֹנ ֶ
יהם יְ ַשׁ ְעיָהוּ כֹּה ת ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יְ ַשׁ ְעיָהוַּ (6) :ויּ ֶ
ירא ִמ ְפּנֵי ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֲא ֶשׁר
אָמר יְ הוָה אַל ִתּ ָ
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רוּח וְ ָשׁ ַמע
נוֹתן בּוֹ ַ
אוֹתיִ (7) :הנְ נִ י ֵ
ִ
ֲרי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר
ִגּ ְדּפוּ ַנע ֵ
ָשׁב ַרב
אַרצוַֹ (8) :ויּ ָ
אַרצוֹ | וְ ִה ַפּ ְל ִתּיו ַבּ ֶח ֶרב ְבּ ְ
מוּעה וְ ָשׁב ֶאל ְ
ְשׁ ָ
ָסע
ָשׁ ֵקה וַיִּ ְמ ָצא ֶאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר נִ ְל ָחם ַעל ִל ְבנָה | ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי נ ַ
ָצא ְל ִה ָלּ ֵחם
ִמ ָלּ ִכישׁ (9) :וַיִּ ְשׁ ַמע ַעל ִתּ ְר ָה ָקה ֶמ ֶל ְך כּוּשׁ ֵלאמֹר י ָ
אָכים ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֵלאמֹר (10) :כֹּה
ִא ָתּ ְך | וַיִּ ְשׁ ַמע וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
הוּדה ֵלאמֹר אַל י ִ
יך
ַשּׁ ֲא ָך ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמרוּן ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ת ְ
רוּשׁ ַלִם ְבּיַד ֶמ ֶל ְך
ָתן יְ ָ
בּוֹט ַח בּוֹ ֵלאמֹר | לֹא ִתנּ ֵ
אַתּה ֵ
ֲא ֶשׁר ָ
אַתּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר ְל ָכל
אַשּׁוּרִ (11) :הנֵּה ָ
אוֹתם ֱאל ֵֹהי
ָצלַ (12) :ה ִה ִצּילוּ ָ
אַתּה ִתּנּ ֵ
ימם | וְ ָ
ָה ֲא ָרצוֹת ְל ַה ֲח ִר ָ
וּבנֵי
בוֹתי ֶאת גּוֹזָן וְ ֶאת ָח ָרן | וְ ֶר ֶצף ְ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִחיתוּ ֲא ַ
וּמ ֶל ְך
אַר ָפּד ֶ
וּמ ֶל ְך ְ
ֶע ֶדן ֲא ֶשׁר ִבּ ְת ַל ָשּׂר (13) :אַיֵּה ֶמ ֶל ְך ֲח ָמת ֶ
ָל ִעיר ְס ַפ ְרוָיִ ם | ֵהנַע וְ ִעוָּה (14) :וַיִּ ַקּח ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ַה ְסּ ָפ ִרים
ַעל ֵבּית יְ הוָה וַיִּ ְפ ְר ֵשׂהוּ ִח ְז ִקיָּהוּ
אָכים וַיִּ ְק ָר ֵאהוּ | ַויּ ַ
ִמיַּד ַה ַמּ ְל ִ
ִל ְפנֵי יְ הוָה (15) :וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר (16) :יְ הוָה
אַתּה הוּא ָה ֱאלֹ ִהים
ֻבים ָ
ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אָרץ | ָ
ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
וּשׁ ָמע ְפּ ַקח יְ הוָה ֵעינ ָ
ָה ֶ
ֶך וּ ְר ֵאה |
אָזנְ ָך ְ
אָרץַ (17) :ה ֵטּה יְ הוָה ְ
וּשׁ ַמע ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַסנְ ֵח ִריב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ְל ָח ֵרף ֱאל ִֹהים ָחי:
ְ
אָמנָם יְ הוָה | ֶה ֱח ִריבוּ ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר ֶאת ָכּל ָה ֲא ָרצוֹת וְ ֶאת
)ְ (18
יהם ָבּ ֵאשׁ | ִכּי לֹא ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה
אַר ָצם (19) :וְ ָנתֹן ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ְ
אַבּדוּם (20) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה
ָא ֶבן וַיְ ְ
אָדם ֵעץ ו ֶ
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
ִכּי ִאם ַמע ֵ
אַתּה
אָרץ ִכּי ָ
ֵדעוּ ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
הוֹשׁ ֵ
ִ
ֱאל ֵֹהינוּ
יענוּ ִמיָדוֹ | וְ י ְ
יְ הוָה ְל ַב ֶדּ ָך (21) :וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֵלאמֹר
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵא ַלי ֶאל
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ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר (22) :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ָע ָליו |
יך רֹאשׁ ֵהנִ י ָעה ַבּת
אַח ֶר ָ
תוּלת ַבּת ִציּוֹן ֲ
ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה ְל ָך ְבּ ַ
ימוֹתה קּוֹל |
רוּשׁ ָלִםֶ (23) :את ִמי ֵח ַר ְפ ָתּ וְ ִג ַדּ ְפ ָתּ וְ ַעל ִמי ֲה ִר ָ
יְ ָ
יך ֵח ַר ְפ ָתּ
ֲב ֶד ָ
ֶיך ֶאל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (24) :בּיַד ע ָ
ַתּ ָשּׂא ָמרוֹם ֵעינ ָ
וִ
ַר ְכּ ֵתי ְל ָבנוֹן
יתי ְמרוֹם ָה ִרים י ְ
ֹאמר ְבּרֹב ִר ְכ ִבּי ֲאנִ י ָע ִל ִ
ֲאדֹנָי ַותּ ֶ
ַער
קוֹמת ֲא ָרזָיו ִמ ְב ַחר ְבּר ָֹשׁיו וְ אָבוֹא ְמרוֹם ִקצּוֹ י ַ
| וְ ֶא ְכרֹת ַ
אַח ִרב ְבּ ַכף ְפּ ָע ַמי כֹּל
יתי ָמיִ ם | וְ ְ
ַכּ ְר ִמלּוֲֹ (25) :אנִ י ַק ְר ִתּי וְ ָשׁ ִת ִ
ימי
יתי ִמ ֵ
אוֹתהּ ָע ִשׂ ִ
יְ א ֵֹרי ָמצוֹרֲ (26) :הלוֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְל ֵמ ָרחוֹק ָ
יצ ְר ִתּ ָ
ֶק ֶדם וִ ַ
ַלּים נִ ִצּים
וּת ִהי ְל ַה ְשׁאוֹת גּ ִ
יה ְ
את ָ
יה | ַע ָתּה ֲה ֵב ִ
יהן ִק ְצ ֵרי יָד ַחתּוּ ָובֹשׁוּ | ָהיוּ ֵע ֶשׂב
ָע ִרים ְבּצֻרוֹת (27) :וְ י ְֹשׁ ֵב ֶ

וּשׁ ֵד ָמה ִל ְפנֵי ָק ָמה (28) :וְ ִשׁ ְב ְתּ ָך
ירק ֶדּ ֶשׁא ֲח ִציר גַּגּוֹת ְ
ָשׂ ֶדה וִ ַ
ַען ִה ְת ַרגּ ְֶז ָך
ָד ְע ִתּי | וְ ֵאת ִה ְת ַרגּ ְֶז ָך ֵא ָלי (29) :י ַ
וּבוֹא ָך י ָ
ֲ
את ָך
וְ ֵצ ְ
ֵא ַלי וְ ַשׁ ֲאנַנְ ָך ָע ָלה ְב ְ
יך
וּמ ְת ִגּי ִבּ ְשׂ ָפ ֶת ָ
אַפּ ָך ִ
אָזנָי | וְ ַשׂ ְמ ִתּי ַח ִחי ְבּ ֶ
את ָבּהּ (30) :וְ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת אָכוֹל
יך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָבּ ָ
ַה ִשׁיב ִֹת ָ
וֲ
ישׁית ִז ְרעוּ
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִ
וּב ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ָשׁ ִחיס | ַ
יח ַ
ַה ָשּׁנָה ָס ִפ ַ
ָס ָפה
וְ ִק ְצרוּ וְ נִ ְטעוּ ְכ ָר ִמים ואכול ]וְ ִא ְכלוּ קרי[ ִפ ְריָם (31) :וְ י ְ
אָרה שׁ ֶֹרשׁ ְל ָמ ָטּה | וְ ָע ָשׂה ְפ ִרי
הוּדה ַהנִּ ְשׁ ָ
יטת ֵבּית יְ ָ
ְפּ ֵל ַ
יטה ֵמ ַהר ִציּוֹן |
וּפ ֵל ָ
ירוּשׁ ַלִם ֵתּ ֵצא ְשׁ ֵא ִרית ְ
ְל ָמ ְע ָלהִ (32) :כּי ִמ ָ
אָמר יְ הוָה
ֲשׂה זֹּאתָ (33) :ל ֵכן כֹּה ַ
ִקנְ אַת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַתּע ֶ
יוֹרה ָשׁם ֵחץ |
ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא יָבוֹא ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ לֹא ֶ
ֳל ָ
וְ לֹא יְ ַק ְדּ ֶמנָּה ָמגֵן וְ לֹא יִ ְשׁפּ ְֹך ע ֶ
יה ס ְֹל ָלהַ (34) :בּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
ָבּא ָבּהּ יָשׁוּב | וְ ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת לֹא יָבוֹא נְ ֻאם יְ הוָה(35) :
וּל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי:
יעהּ | ְל ַמעֲנִ י ְ
הוֹשׁ ָ
ַנּוֹתי ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ִ
וְ ג ִ
אַך יְ הוָה ַויּ ֶ
ַכּה ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר ֵמאָה
ֵצא ַמ ְל ְ
)ַ (36ויּ ֵ
ָרים
ֻלּם ְפּג ִ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה כ ָ
אָלף | ַויּ ְ
ַח ִמ ָשּׁה ֶ
וּשׁמֹנִ ים ו ֲ
ְ
ֵשׁב
ָשׁב ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | ַויּ ֶ
ֵל ְך ַויּ ָ
ֵמ ִתים (37) :וַיִּ ַסּע ַויּ ֶ
ְבּנִ ינְ וֵה (38) :וַיְ ִהי הוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֵבּית נִ ְסר ְֹך ֱאל ָֹהיו וְ אַ ְד ַר ֶמּ ֶל ְך
וְ ַשׂ ְר ֶא ֶצר ָבּנָיו ִהכֻּהוּ ַב ֶח ֶרב וְ ֵה ָמּה נִ ְמ ְלטוּ ֶא ֶרץ ֲא ָר ָרט | וַיִּ ְמל ְֹך
ֵא ַסר ַחדֹּן ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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)ַ (1בּיּ ִ
ָמים ָה ֵהם ָח ָלה ִח ְז ִקיָּהוּ ָלמוּת | ַויָּבוֹא ֵא ָליו יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן
ית ָך ִכּי ֵמת
אָמר יְ הוָה ַצו ְל ֵב ֶ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
ָביא ַויּ ֶ
אָמוֹץ ַהנּ ִ
ַסּב ִח ְז ִקיָּהוּ ָפּנָיו ֶאל ַה ִקּיר | וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל
אַתּה וְ לֹא ִת ְחיֶהַ (2) :ויּ ֵ
ָ
ֹאמר אָנָּה יְ הוָה ְז ָכר נָא ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי
ֶאל יְ הוָהַ (3) :ויּ ַ
ֵב ְךּ ִח ְז ִקיָּהוּ
יתי | ַויּ ְ
ֶיך ָע ִשׂ ִ
וּב ֵלב ָשׁ ֵלם וְ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֶיך ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ְל ָפנ ָ
ְבּ ִכי גָדוֹל:
) (4וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֵלאמֹר(5) :
יך
אָב ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָדּוִ ד ִ
אָמ ְר ָתּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ כֹּה ַ
לוֹך וְ ַ
ָה ְ
יך
ָמ ָ
יוֹסף ַעל י ֶ
יתי ֶאת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך | ִהנְ נִ י ִ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָר ִא ִ
יל ָך וְ ֵאת ָה ִעיר
אַצּ ְ
וּמ ַכּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהִ (6) :
ַנּוֹתי ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת (7) :וְ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ֵמ ֵאת יְ ה ָוה
ַהזֹּאת | וְ ג ִ
ֲשׂה יְ הוָה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּרִ (8) :הנְ נִ י ֵמ ִשׁיב
| ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
אָחז ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ֲאח ַֹרנִּ ית
ָר ָדה ְב ַמעֲלוֹת ָ
ֶאת ֵצל ַה ַמּעֲלוֹת ֲא ֶשׁר י ְ

ַתּ ָשׁב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת ַבּ ַמּעֲלוֹת ֲא ֶשׁר
ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת | ו ָ
הוּדה | ַבּ ֲחלֹתוֹ וַיְ ִחי
ָר ָדהִ (9) :מ ְכ ָתּב ְל ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יָ
ָמי ֵא ֵל ָכה ְבּ ַשׁע ֵ
אָמ ְר ִתּי ִבּ ְד ִמי י ַ
ֲרי ְשׁאוֹל |
ֵמ ָח ְליוֲֹ (10) :אנִ י ַ
אָמ ְר ִתּי לֹא ֶא ְר ֶאה יָהּ יָהּ ְבּ ֶא ֶרץ
נוֹתיַ (11) :
ֶתר ְשׁ ָ
ֻקּ ְד ִתּי י ֶ
פַּ
דּוֹרי נִ ַסּע
יוֹשׁ ֵבי ָח ֶדלִ (12) :
אָדם עוֹד ִעם ְ
אַבּיט ָ
ַה ַחיִּ ים | לֹא ִ
וְ נִ ְג ָלה ִמנִּ י ְכּא ֶֹהל ר ִֹעי | ִק ַפּ ְד ִתּי ָכא ֵֹרג ַחיַּי ִמ ַדּ ָלּה יְ ַב ְצּ ֵענִ י ִמיּוֹם
יתי ַעד בּ ֶֹקר ָכּ ֲא ִרי ֵכּן יְ ַשׁ ֵבּר ָכּל
ימנִ יִ (13) :שׁוִּ ִ
ַעד ַליְ ָלה ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ימנִ יְ (14) :כּסוּס ָעגוּר ֵכּן
מוֹתי | ִמיּוֹם ַעד ַליְ ָלה ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ַע ְצ ָ
ֲא ַצ ְפ ֵצף ֶא ְהגֶּה ַכּיּוֹנָה | ַדּלּוּ ֵעינַי ַל ָמּרוֹם ֲאדֹנָי ָע ְשׁ ָקה ִלּי
נוֹתי
אָמר ִלי וְ הוּא ָע ָשׂה | ֶא ַדּ ֶדּה ָכל ְשׁ ַ
ָע ְר ֵבנִ יָ (15) :מה ֲא ַד ֵבּר וְ ַ
ֲל ֶ
ַפ ִשׁיֲ (16) :אדֹנָי ע ֵ
ַעל ַמר נ ְ
רוּחי
וּל ָכל ָבּ ֶהן ַחיֵּי ִ
יהם יִ ְחיוּ | ְ
אַתּה
ימנִ י וְ ַה ֲחיֵנִ יִ (17) :הנֵּה ְל ָשׁלוֹם ַמר ִלי ָמר | וְ ָ
וְ ַת ֲח ִל ֵ
אַח ֵרי גֵוְ ָך ָכּל ֲח ָטאָי:
ַפ ִשׁי ִמ ַשּׁ ַחת ְבּ ִלי ִכּי ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ֲ
ָח ַשׁ ְק ָתּ נ ְ
יוֹר ֵדי בוֹר
תּוֹד ָךּ ָמוֶת יְ ַה ְל ֶל ָךּ | לֹא יְ ַשׂ ְבּרוּ ְ
)ִ (18כּי לֹא ְשׁאוֹל ֶ
יוֹד ָך ָכּמוֹנִ י ַהיּוֹם | אָב ְל ָבנִ ים
ֶאל ֲא ִמ ֶתּ ָךַ (19) :חי ַחי הוּא ֶ
יענִ י | וּנְ ִג ַ
נוֹתי נְ ַנגֵּן ָכּל יְ ֵמי
הוֹשׁ ֵ
יע ֶאל ֲא ִמ ֶתּ ָך (20) :יְ הוָה ְל ִ
יוֹד ַ
ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ יִ ְשׂאוּ ְדּ ֶב ֶלת ְתּ ֵאנִ ים
ַחיֵּינוּ ַעל ֵבּית יְ הוָהַ (21) :ויּ ֶ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ָמה אוֹת | ִכּי
ֶחיַ (22) :ויּ ֶ
| וְ יִ ְמ ְרחוּ ַעל ַה ְשּׁ ִחין וְ י ִ
ֱלה ֵבּית יְ הוָה:
ֶאע ֶ
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)ָ (1בּ ֵעת ַה ִהוא ָשׁ ַלח ְמר ַֹד ְך ַבּ ְל ֲא ָדן ֶבּן ַבּ ְל ֲא ָדן ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ֶחזָק(2) :
וּמנְ ָחה ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | וַיִּ ְשׁ ַמע ִכּי ָח ָלה ַויּ ֱ
ְס ָפ ִרים ִ
ַר ֵאם ֶאת ֵבּית נכתה ]נְ כֹתוֹ קרי[
ֲל ֶ
וַיִּ ְשׂ ַמח ע ֵ
יהם ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ְ
ָהב וְ ֶאת ַה ְבּ ָשׂ ִמים וְ ֵאת ַה ֶשּׁ ֶמן ַהטּוֹב וְ ֵאת
ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
ָכּל ֵבּית ֵכּ ָליו וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ְבּא ְֹצר ָֹתיו | לֹא ָהיָה ָד ָבר
וּב ָכל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוַֹ (3) :ו ָיּבֹא
ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ְראָם ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ֵביתוֹ ְ
אָמרוּ
ֹאמר ֵא ָליו ָמה ְ
ָביא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ | ַויּ ֶ
יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֵמ ֶא ֶרץ
יך ַויּ ֶ
וּמאַיִ ן ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֵ
ָה ֲאנ ִ
ֹאמר
ית ָך | ַויּ ֶ
ֹאמר ָמה ָראוּ ְבּ ֵב ֶ
חוֹקה ָבּאוּ ֵא ַלי ִמ ָבּ ֶבלַ (4) :ויּ ֶ
ְר ָ
יתי ָראוּ לֹא ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא
ִח ְז ִקיָּהוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ | ְשׁ ַמע
אוֹצר ָֹתיַ (5) :ויּ ֶ
יתים ְבּ ְ
ִה ְר ִא ִ
ָמים ָבּ ִאים וְ נִ ָשּׂא ָכּל ֲא ֶשׁר
ְדּ ַבר יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ (6) :הנֵּה י ִ

ָתר
יך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּ ֶבל | לֹא יִ וּ ֵ
אָצרוּ ֲאב ֶֹת ָ
ַא ֶשׁר ְ
ית ָך ו ֲ
ְבּ ֵב ֶ
וֹליד
ֵצאוּ ִמ ְמּ ָך ֲא ֶשׁר תּ ִ
ֶיך ֲא ֶשׁר י ְ
וּמ ָבּנ ָ
אָמר יְ הוָהִ (7) :
ָדּ ָבר ַ
יסים ְבּ ֵה ַ
יִ ָקּחוּ | וְ ָהיוּ ָס ִר ִ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ
יכל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבלַ (8) :ויּ ֶ
ֹאמר ִכּי יִ ְהיֶה
ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ טוֹב ְדּ ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ | ַויּ ֶ
ָמי:
ֶא ֶמת ְבּי ָ
ָשׁלוֹם ו ֱ
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יכםַ (2) :דּ ְבּרוּ ַעל ֵלב
ֹאמר ֱאל ֵֹה ֶ
ַחמוּ ַע ִמּי | י ַ
ַחמוּ נ ֲ
)  (1נ ֲ
יה ִכּי ָמ ְלאָה ְצ ָבאָהּ ִכּי נִ ְר ָצה עֲוֹ ָנהּ | ִכּי
רוּשׁ ַלִם וְ ִק ְראוּ ֵא ֶל ָ
יְ ָ
קוֹרא
ֵ
יה (3) :קוֹל
ֹאת ָ
ָל ְק ָחה ִמיַּד יְ הוָה ִכּ ְפ ַליִ ם ְבּ ָכל ַחטּ ֶ
ֲר ָבה ְמ ִס ָלּה ֵלאל ֵֹהינוָּ (4) :כּל
ַשּׁרוּ ָבּע ָ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר ְך יְ הוָה | י ְ
ָשׂא וְ ָכל ַהר וְ ִג ְב ָעה יִ ְשׁ ָפּלוּ | וְ ָהיָה ֶה ָעקֹב ְל ִמישׁוֹר
גֶּיא יִ נּ ֵ
ַח ָדּו
וְ ָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְק ָעה (5) :וְ נִ ְג ָלה ְכּבוֹד יְ הוָה | וְ ָראוּ ָכל ָבּ ָשׂר י ְ
ִכּי ִפּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר:
אָמר ָמה ֶא ְק ָרא |
) (6קוֹל א ֵֹמר ְק ָרא וְ ַ
ָבל
ָבשׁ ָח ִציר נ ֵ
ָכּל ַה ָבּ ָשׂר ָח ִציר וְ ָכל ַח ְסדּוֹ ְכּ ִציץ ַה ָשּׂ ֶדה (7) :י ֵ
אָכן ָח ִציר ָה ָעם (8) :י ֵ
ָבשׁ ָח ִציר
ָשׁ ָבה בּוֹ | ֵ
רוּח יְ הוָה נ ְ
ִציץ ִכּי ַ
ֲלי
)ַ (9על ַהר ָגּב ַֹה ע ִ
עוֹלם:
וּד ַבר ֱאל ֵֹהינוּ יָקוּם ְל ָ
ָבל ִציץ | ְ
נֵ
ימי
רוּשׁ ָלִם | ָה ִר ִ
קוֹל ְך ְמ ַב ֶשּׂ ֶרת יְ ָ
ימי ַבכּ ַֹח ֵ
ָל ְך ְמ ַב ֶשּׂ ֶרת ִציּוֹן ָה ִר ִ
הוּדה ִהנֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
יר ִאי ִא ְמ ִרי ְל ָע ֵרי יְ ָ
יכםִ (10) :הנֵּה ֲאדֹנָי
אַל ִתּ ָ
ֻלּתוֹ
וּפע ָ
וּזרֹעוֹ מ ְֹשׁ ָלה לוֹ | ִהנֵּה ְשׂ ָכרוֹ ִאתּוֹ ְ
יְ הוִ ה ְבּ ָחזָק יָבוֹא ְ
וּב ֵחיקוֹ
ְל ָפנָיוְ (11) :כּר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ יִ ְר ֶעה ִבּ ְזרֹעוֹ יְ ַק ֵבּץ ְט ָל ִאים ְ
ֶרת
ַהלִ (12) :מי ָמ ַדד ְבּ ָשׁעֳלוֹ ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמיִ ם ַבּזּ ֶ
יִ ָשּׂא | ָעלוֹת יְ נ ֵ
וּג ָבעוֹת
אָרץ | וְ ָשׁ ַקל ַבּ ֶפּ ֶלס ָה ִרים ְ
ֲפר ָה ֶ
ִתּ ֵכּן וְ ָכל ַבּ ָשּׁ ִלשׁ ע ַ
יענּוּ:
רוּח יְ הוָה | וְ ִאישׁ ע ָ
יוֹד ֶ
ֲצתוֹ ִ
ֹאזנָיִ םִ (13) :מי ִת ֵכּן ֶאת ַ
ְבּמ ְ
נוֹעץ וַיְ ִבינֵהוּ וַיְ ַל ְמּ ֵדהוּ ְבּא ַֹרח ִמ ְשׁ ָפּט | וַיְ ַל ְמּ ֵדהוּ
)ֶ (14את ִמי ָ
וּכ ַשׁ ַחק
יענּוֵּ (15) :הן גּוֹיִ ם ְכּ ַמר ִמ ְדּ ִלי ְ
יוֹד ֶ
ַד ַעת וְ ֶד ֶר ְך ְתּבוּנוֹת ִ
ֹאזנַיִ ם נ ְ
מ ְ
וּל ָבנוֹן ֵאין ֵדּי ָבּ ֵער
ֶח ָשׁבוּ | ֵהן ִאיִּ ים ַכּ ַדּק יִ טּוֹלְ (16) :
)ָ (17כּל ַהגּוֹיִ ם ְכּאַיִ ן נ ְֶגדּוֹ | ֵמ ֶא ֶפס
עוֹלה:
| וְ ַחיָּתוֹ ֵאין ֵדּי ָ
וּמה ְדּמוּת ַתּ ַע ְרכוּ
ֶח ְשׁבוּ לוֹ (18) :וְ ֶאל ִמי ְתּ ַד ְמּיוּן ֵאל | ַ
ָותֹהוּ נ ְ
וּר ֻתקוֹת ֶכּ ֶסף
ָהב יְ ַר ְקּ ֶענּוּ | ְ
ָס ְך ָח ָרשׁ וְ צ ֵֹרף ַבּזּ ָ
לוַֹ (19) :ה ֶפּ ֶסל נ ַ
רוּמה ֵעץ לֹא יִ ְר ַקב יִ ְב ָחר | ָח ָרשׁ ָח ָכם
צוֹרףַ (20) :ה ְמ ֻס ָכּן ְתּ ָ
ֵ
יְ ַב ֶקּשׁ לוֹ ְל ָה ִכין ֶפּ ֶסל לֹא יִ מּוֹטֲ (21) :הלוֹא ֵת ְדעוּ ֲהלוֹא
מוֹסדוֹת
ְ
ִת ְשׁ ָמעוּ ֲהלוֹא ֻהגַּד ֵמרֹאשׁ ָל ֶכם | ֲהלוֹא ֲה ִבינ ֶֹתם

נּוֹטה
ָבים | ַה ֶ
יה ַכּ ֲחג ִ
אָרץ וְ י ְֹשׁ ֶב ָ
אָרץַ (22) :היּ ֵֹשׁב ַעל חוּג ָה ֶ
ָה ֶ
רוֹזנִ ים ְלאָיִ ן |
נּוֹתן ְ
ַכדֹּק ָשׁ ַמיִ ם וַיִּ ְמ ָתּ ֵחם ָכּא ֶֹהל ָל ָשׁ ֶבתַ (23) :ה ֵ
שׁ ְֹפ ֵטי ֶא ֶרץ ַכּתֹּהוּ ָע ָשׂה (24) :אַף ַבּל נִ ָטּעוּ אַף ַבּל ז ָֹרעוּ אַף ַבּל
וּס ָע ָרה ַכּ ַקּשׁ
ָשׁף ָבּ ֶהם וַיִּ ָבשׁוּ ְ
אָרץ ִגּ ְז ָעם | וְ גַם נ ַ
שׁ ֵֹרשׁ ָבּ ֶ
ֹאמר ָקדוֹשׁ(26) :
ִתּ ָשּׂ ֵאם (25) :וְ ֶאל ִמי ְת ַד ְמּיוּנִ י וְ ֶא ְשׁוֶה | י ַ
מּוֹציא ְב ִמ ְס ָפּר
וּראוּ ִמי ָב ָרא ֵא ֶלּה ַה ִ
ֵיכם ְ
ְשׂאוּ ָמרוֹם ֵעינ ֶ
אַמּיץ כּ ַֹח ִאישׁ לֹא
ֻלּם ְבּ ֵשׁם יִ ְק ָרא ֵמרֹב אוֹנִ ים וְ ִ
ְצ ָבאָם | ְלכ ָ
וּת ַד ֵבּר יִ ְשׂ ָר ֵאל | נִ ְס ְתּ ָרה
ֹאמר ַי ֲעקֹב ְ
)ָ (27ל ָמּה ת ַ
ֶע ָדּר:
נְ
ָד ְע ָתּ ִאם
וּמ ֱאל ַֹהי ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ַיעֲבוֹרֲ (28) :הלוֹא י ַ
ַד ְר ִכּי ֵמיְ הוָה ֵ
יעף
אָרץ לֹא יִ ַ
בּוֹרא ְקצוֹת ָה ֶ
עוֹלם יְ הוָה ֵ
לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֱאל ֵֹהי ָ
וּל ֵאין
ָעף כּ ַֹח | ְ
וְ לֹא יִ יגָע | ֵאין ֵח ֶקר ִל ְתבוּנָתוֹ (29) :נ ֵֹתן ַליּ ֵ
אוֹנִ ים ָע ְצ ָמה י ְ
חוּרים ָכּשׁוֹל
וּב ִ
ַר ֶבּה (30) :וְ יִ עֲפוּ נְ ָע ִרים וְ יִ גָעוּ | ַ
ַח ִליפוּ כ ַֹח ַיעֲלוּ ֵא ֶבר ַכּנְּ ָשׁ ִרים | יָרוּצוּ
יִ ָכּ ֵשׁלוּ (31) :וְ קוֹ ֵי יְ הוָה י ֲ
יעפוּ:
ֵלכוּ וְ לֹא יִ ָ
וְ לֹא יִ יגָעוּ י ְ
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ַח ִליפוּ כ ַֹח | יִ ְגּשׁוּ אָז יְ ַד ֵבּרוּ
וּל ֻא ִמּים י ֲ
)ַ (1ה ֲח ִרישׁוּ ֵא ַלי ִאיִּ ים ְ
ַח ָדּו ַל ִמּ ְשׁ ָפּט נִ ְק ָר ָבהִ (2) :מי ֵה ִעיר ִמ ִמּ ְז ָרח ֶצ ֶדק יִ ְק ָר ֵאהוּ
יְ
ַר ְדּ יִ ֵתּן ֶכּ ָע ָפר ַח ְרבּוֹ ְכּ ַקשׁ נִ ָדּף
וּמ ָל ִכים י ְ
ְל ַר ְגלוֹ | יִ ֵתּן ְל ָפנָיו גּוֹיִ ם ְ
ַק ְשׁתּוֹ (3) :יִ ְר ְדּ ֵפם ַיעֲבוֹר ָשׁלוֹם | א ַֹרח ְבּ ַר ְג ָליו לֹא יָבוֹא(4) :
ִמי ָפ ַעל וְ ָע ָשׂה ק ֵֹרא ַהדֹּרוֹת ֵמרֹאשׁ | ֲאנִ י יְ הוָה ִראשׁוֹן וְ ֶאת
ֶח ָרדוּ |
אָרץ י ֱ
יראוּ ְקצוֹת ָה ֶ
אַחרֹנִ ים ֲאנִ י הוּאָ (5) :ראוּ ִאיִּ ים וְ יִ ָ
ֲ
ֹאמר
אָחיו י ַ
וּל ִ
ַעזֹרוּ | ְ
ֶא ָתיוּןִ (6) :אישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ י ְ
ָק ְרבוּ ַויּ ֱ
הוֹלם ָפּ ַעם |
ֲחזָק (7) :וַיְ ַחזֵּק ָח ָרשׁ ֶאת צ ֵֹרף ַמ ֲח ִליק ַפּ ִטּישׁ ֶאת ֶ
) (8
א ֵֹמר ַל ֶדּ ֶבק טוֹב הוּא וַיְ ַח ְזּ ֵקהוּ ְב ַמ ְס ְמ ִרים לֹא יִ מּוֹט:
אַב ָר ָהם
ֶרע ְ
יך | ז ַ
וְ ָ
אַתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ִתּ ָ
יה
יל ָ
וּמ ֲא ִצ ֶ
אָרץ ֵ
יך ִמ ְקצוֹת ָה ֶ
ַק ִתּ ָ
ֹה ִביֲ (9) :א ֶשׁר ֶה ֱחז ְ
אֲ
יך(10) :
אַס ִתּ ָ
יך וְ לֹא ְמ ְ
אַתּה ְבּ ַח ְר ִתּ ָ
יך | ָוא ַֹמר ְל ָך ַע ְב ִדּי ָ
את ָ
ְק ָר ִ
ירא ִכּי ִע ְמּ ָך אָנִ י אַל ִתּ ְשׁ ָתּע ִכּי ֲאנִ י ֱאל ֶֹה ָ
יך
יך | ִא ַמּ ְצ ִתּ ָ
אַל ִתּ ָ
ימין ִצ ְד ִקיֵ (11) :הן ֵיבֹשׁוּ וְ יִ ָכּ ְלמוּ
יך ִבּ ִ
יך אַף ְתּ ַמ ְכ ִתּ ָ
ַר ִתּ ָ
אַף ֲעז ְ
יב ָך(12) :
ֶח ִרים ָבּ ְך | יִ ְהיוּ ְכאַיִ ן וְ י ְ
ֹאבדוּ אַנְ ֵשׁי ִר ֶ
כֹּל ַהנּ ֱ
וּכ ֶא ֶפס אַנְ ֵשׁי
ֻת ָך | יִ ְהיוּ ְכאַיִ ן ְ
ְתּ ַב ְק ֵשׁם וְ לֹא ִת ְמ ָצ ֵאם אַנְ ֵשׁי ַמצּ ֶ
ֶך | ָהא ֵֹמר
יך ַמ ֲח ִזיק יְ ִמינ ָ
ִמ ְל ַח ְמ ֶתּ ָךִ (13) :כּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

תּוֹל ַעת ַי ֲעקֹב
יר ִאי ַ
) (14אַל ִתּ ְ
יך:
ַר ִתּ ָ
ירא ֲאנִ י ֲעז ְ
ְל ָך אַל ִתּ ָ
ֹא ֵל ְך ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יך נְ ֻאם יְ הוָה וְ ג ֲ
ַר ִתּ ְ
ְמ ֵתי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲאנִ י ֲעז ְ
מוֹרג ָחרוּץ ָח ָדשׁ ַבּ ַעל ִפּ ִ
יך ְל ַ
יפיּוֹת | ָתּדוּשׁ
)ִ (15הנֵּה ַשׂ ְמ ִתּ ְ
וּח ִתּ ָשּׂ ֵאם
וּג ָבעוֹת ַכּמֹּץ ָתּ ִשׂיםִ (16) :תּ ְז ֵרם וְ ר ַ
ָה ִרים וְ ָתדֹק ְ
אַתּה ָתּ ִגיל ַבּיהוָה ִבּ ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
אוֹתם | וְ ָ
ָ
וּס ָע ָרה ָתּ ִפיץ
ְ
ִתּ ְת ַה ָלּל:
)ָ (17העֲנִ יִּ ים וְ ָה ֶא ְביוֹנִ ים ְמ ַב ְק ִשׁים ַמיִ ם וָאַיִ ן ְלשׁוֹנָם ַבּ ָצּ ָמא
ָשׁ ָתּה | ֲאנִ י יְ הוָה ֶא ֱענֵם ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ֶא ֶע ְז ֵבם(18) :
נָ
אָשׂים ִמ ְד ָבּר
תוֹך ְבּ ָקעוֹת ַמ ְעיָנוֹת | ִ
וּב ְ
ֶא ְפ ַתּח ַעל ְשׁ ָפיִ ים נְ ָהרוֹת ְ
ַל ֲאגַם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ ִציָּה ְל ָ
מוֹצ ֵאי ָמיִ םֶ (19) :א ֵתּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶא ֶרז
וּתאַשּׁוּר
ֲר ָבה ְבּרוֹשׁ ִתּ ְד ָהר ְ
אָשׂים ָבּע ָ
ַה ַדס וְ ֵעץ ָשׁ ֶמן | ִ
ִשׁ ָטּה ו ֲ
ַח ָדּו ִכּי יַד
ַשׂ ִכּילוּ י ְ
ָשׂימוּ וְ י ְ
ֵדעוּ וְ י ִ
ַח ָדּוְ (20) :ל ַמ ַען יִ ְראוּ וְ י ְ
יְ
וּקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָראָהּ:
יְ הוָה ָע ְשׂ ָתה זֹּאת | ְ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך
יכם י ַ
ֻמוֹת ֶ
ֹאמר יְ הוָה | ַה ִגּישׁוּ ֲעצ ֵ
יב ֶכם י ַ
)ָ (21ק ְרבוּ ִר ְ
ַי ֲעקֹב (22) :י ִַגּישׁוּ וְ י ִַגּידוּ ָלנוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ֶרינָה | ָה ִראשֹׁנוֹת
יתן אוֹ ַה ָבּאוֹת
ֵד ָעה ֲ
ימה ִל ֵבּנוּ וְ נ ְ
ָשׂ ָ
ָמה ֵהנָּה ַה ִגּידוּ וְ נ ִ
אַח ִר ָ
ֵד ָעה ִכּי ֱאל ִֹהים
ַה ְשׁ ִמיעֻנוַּ (23) :ה ִגּידוּ ָהא ִֹתיּוֹת ְלאָחוֹר וְ נ ְ
ַח ָדּו:
יטיבוּ וְ ָת ֵרעוּ וְ נִ ְשׁ ָתּ ָעה ונרא ]וְ נִ ְר ֶאה קרי[ י ְ
אַתּם | אַף ֵתּ ִ
ֶ
וּפ ָע ְל ֶכם ֵמ ַ
אַתּם ֵמאַיִ ן ָ
תּוֹע ָבה יִ ְב ַחר ָבּ ֶכם(25) :
אָפע | ֵ
)ֵ (24הן ֶ
ירוֹתי ִמ ָצּפוֹן ַויַּאת ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ יִ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי | וְ ָיבֹא
ַה ִע ִ
יוֹצר יִ ְר ָמס ִטיטִ (26) :מי ִה ִגּיד ֵמרֹאשׁ
וּכמוֹ ֵ
ְסגָנִ ים ְכּמוֹ ח ֶֹמר ְ
ֵד ָעה ִ
וְ נ ָ
יע
ֹאמר ַצ ִדּיק | אַף ֵאין ַמ ִגּיד אַף ֵאין ַמ ְשׁ ִמ ַ
וּמ ְלּ ָפנִ ים וְ נ ַ
יכםִ (27) :ראשׁוֹן ְל ִציּוֹן ִהנֵּה ִהנָּם |
אַף ֵאין שׁ ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵר ֶ
וּמ ֵא ֶלּה וְ ֵאין
ירוּשׁ ַלִם ְמ ַב ֵשּׂר ֶא ֵתּן (28) :וְ ֵא ֶרא וְ ֵאין ִאישׁ ֵ
וְ ִל ָ
יהם
ֲשׂ ֶ
ָשׁיבוּ ָד ָברֵ (29) :הן ֻכּ ָלּם אָוֶן ֶא ֶפס ַמע ֵ
אָלם וְ י ִ
יוֹעץ | וְ ֶא ְשׁ ֵ
ֵ
יהם:
רוּח ָותֹהוּ נִ ְס ֵכּ ֶ
| ַ
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רוּחי ָע ָליו
ָת ִתּי ִ
ַפ ִשׁי | נ ַ
ירי ָר ְצ ָתה נ ְ
)ֵ (1הן ַע ְב ִדּי ֶא ְת ָמ ְך בּוֹ ְבּ ִח ִ
ִמ ְשׁ ָפּט ַלגּוֹיִ ם ִ
יע
ַשׁ ִמ ַ
יוֹציא (2) :לֹא יִ ְצ ַעק וְ לֹא יִ ָשּׂא | וְ לֹא י ְ
וּפ ְשׁ ָתּה ֵכ ָהה לֹא יְ ַכ ֶבּנָּה
ַבּחוּץ קוֹלוָֹ (3) :קנֶה ָרצוּץ לֹא יִ ְשׁבּוֹר ִ
ָשׂים
יוֹציא ִמ ְשׁ ָפּט (4) :לֹא יִ ְכ ֶהה וְ לֹא יָרוּץ ַעד י ִ
| ֶל ֱא ֶמת ִ
ַחילוּ:
תוֹרתוֹ ִאיִּ ים יְ י ֵ
וּל ָ
אָרץ ִמ ְשׁ ָפּט | ְ
ָבּ ֶ

אָרץ
יהם ר ַֹקע ָה ֶ
נוֹט ֶ
בּוֹרא ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵ
אָמר ָה ֵאל יְ הוָה ֵ
) (5כֹּה ַ
רוּח ַלה ְֹל ִכים ָבּהֲּ (6) :אנִ י
יה וְ ַ
יה | נ ֵֹתן נְ ָשׁ ָמה ָל ָעם ָע ֶל ָ
וְ ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ
ָד ָך | וְ ֶא ָצּ ְר ָך וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִרית
אַחזֵק ְבּי ֶ
יך ְב ֶצ ֶדק וְ ְ
את ָ
יְ הוָה ְק ָר ִ
הוֹציא ִמ ַמּ ְסגֵּר
ָעם ְלאוֹר גּוֹיִ םִ (7) :ל ְפק ַֹח ֵעינַיִ ם ִעוְ רוֹת | ְל ִ
אַסּיר ִמ ֵבּית ֶכּ ֶלא י ְֹשׁ ֵבי ח ֶֹשׁ ְךֲ (8) :אנִ י יְ הוָה הוּא ְשׁ ִמי |
ִ
וּת ִה ָלּ ִתי ַל ְפּ ִס ִ
אַחר לֹא ֶא ֵתּן ְ
בוֹדי ְל ֵ
יליםָ (9) :ה ִראשֹׁנוֹת
וּכ ִ
ְ
יע
אַשׁ ִמ ַ
ַח ָדשׁוֹת ֲאנִ י ַמ ִגּיד ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְצ ַמ ְחנָה ְ
ִהנֵּה ָבאוּ | ו ֲ
ֶא ְת ֶכם:
יוֹר ֵדי ַהיָּם
אָרץ | ְ
)ִ (10שׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ ְתּ ִה ָלּתוֹ ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
יהם (11) :יִ ְשׂאוּ ִמ ְד ָבּר וְ ָע ָריו ֲח ֵצ ִרים ֵתּ ֵשׁב
ְ
וּמלֹאוֹ ִאיִּ ים וְ י ְֹשׁ ֵב ֶ
ָשׂימוּ
ֵק ָדר | ָירֹנּוּ י ְֹשׁ ֵבי ֶס ַלע ֵמרֹאשׁ ָה ִרים יִ ְצוָחוּ (12) :י ִ
ֵצא
וּת ִה ָלּתוֹ ָבּ ִאיִּ ים י ִַגּידוּ (13) :יְ הוָה ַכּ ִגּבּוֹר י ֵ
ַליהוָה ָכּבוֹד | ְ
ְכּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת י ִ
יח ַעל אֹיְ ָביו
ַצ ִר ַ
יע אַף י ְ
ָר ַ
ָעיר ִקנְ אָה | י ִ
יּוֹל ָדה
אַפּק | ַכּ ֵ
אַח ִרישׁ ֶא ְת ָ
עוֹלם ֲ
יתי ֵמ ָ
ַבּרֶ (14) :ה ֱח ֵשׁ ִ
יִ ְתגּ ָ
וּג ָבעוֹת וְ ָכל
אַח ִריב ָה ִרים ְ
ָחדֲ (15) :
ֶא ְפ ֶעה ֶאשֹּׁם וְ ֶא ְשׁאַף י ַ
אוֹבישׁ(16) :
אוֹבישׁ | וְ ַשׂ ְמ ִתּי נְ ָהרוֹת ָל ִאיִּ ים ו ֲ
ַמּים ִ
ַאג ִ
ֶע ְשׂ ָבּם ִ
אַד ִרי ֵכם |
ָדעוּ ְ
ָדעוּ ִבּנְ ִתיבוֹת לֹא י ְ
הוֹל ְכ ִתּי ִעוְ ִרים ְבּ ֶד ֶר ְך לֹא י ָ
וְ ַ
ֲק ִשּׁים ְל ִמישׁוֹר ֵא ֶלּה
וּמע ַ
ֵיהם ָלאוֹר ַ
אָשׂים ַמ ְח ָשׁ ְך ִל ְפנ ֶ
ִ
יתם וְ לֹא ֲעז ְ
ֲשׂ ִ
ַה ְדּ ָב ִרים ע ִ
ַב ִתּיםָ (17) :נסֹגוּ אָחוֹר ֵיבֹשׁוּ ב ֶֹשׁת
אַתּם ֱאל ֵֹהינוּ(18) :
ַהבּ ְֹט ִחים ַבּ ָפּ ֶסל | ָהא ְֹמ ִרים ְל ַמ ֵסּ ָכה ֶ
ַה ֵח ְר ִשׁים ְשׁ ָמעוּ | וְ ַה ִעוְ ִרים ַה ִבּיטוּ ִל ְראוֹתִ (19) :מי ִעוֵּר ִכּי
ִאם ַע ְב ִדּי וְ ֵח ֵרשׁ ְכּ ַמ ְל ִ
אָכי ֶא ְשׁ ָלח | ִמי ִעוֵּר ִכּ ְמ ֻשׁ ָלּם וְ ִעוֵּר ְכּ ֶע ֶבד
קוֹח
יְ הוָה (20) :ראית ] ָראוֹת קרי[ ַרבּוֹת וְ לֹא ִת ְשׁמֹר | ָפּ ַ
תּוֹרה
אָזנַיִ ם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמע (21) :יְ הוָה ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ | י ְַג ִדּיל ָ
ְ
וּב ָב ֵתּי
ֻלּם ְ
חוּרים כּ ָ
ַא ִדּיר (22) :וְ הוּא ַעם ָבּזוּז וְ ָשׁסוּי ָה ֵפ ַח ַבּ ִ
וְ י ְ
ְכ ָל ִאים ָה ְח ָבּאוּ | ָהיוּ ָל ַבז וְ ֵאין ַמ ִצּיל ְמ ִשׁ ָסּה וְ ֵאין א ֵֹמר ָה ַשׁב:
ָתן
ַק ִשׁב וְ יִ ְשׁ ַמע ְלאָחוֹרִ (24) :מי נ ַ
ַא ִזין זֹאת | י ְ
)ִ (23מי ָב ֶכם י ֲ
למשׁוסה ] ִל ְמ ִשׁ ָסּה קרי[ ַי ֲעקֹב וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלב ְֹז ִזים ֲהלוֹא יְ הוָה |
תוֹרתוֹ:
לוֹך וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּ ָ
זוּ ָח ָטאנוּ לוֹ וְ לֹא אָבוּ ִב ְד ָר ָכיו ָה ְ
ַתּ ַל ֲה ֵטהוּ ִמ ָסּ ִביב
) (25וַיִּ ְשׁפּ ְֹך ָע ָליו ֵח ָמה אַפּוֹ ֶועֱזוּז ִמ ְל ָח ָמה | ו ְ
ָשׂים ַעל ֵלב:
ַתּ ְב ַער בּוֹ וְ לֹא י ִ
ָדע ו ִ
וְ לֹא י ָ
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אָמר יְ הוָה בּ ַֹר ֲא ָך ַי ֲעקֹב וְ י ֶֹצ ְר ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | אַל
) (1וְ ַע ָתּה כֹּה ַ
אָתּהִ (2) :כּי ַת ֲעבֹר
אתי ְב ִשׁ ְמ ָך ִלי ָ
יך ָק ָר ִ
אַל ִתּ ָ
ירא ִכּי ְג ְ
ִתּ ָ
פוּך | ִכּי ֵת ֵל ְך ְבּמוֹ ֵאשׁ לֹא
וּבנְּ ָהרוֹת לֹא יִ ְשׁ ְט ָ
ַבּ ַמּיִ ם ִא ְתּ ָך אָנִ י ַ
יך ְקדוֹשׁ
ִת ָכּוֶה וְ ֶל ָה ָבה לֹא ִת ְב ַער ָבּ ְךִ (3) :כּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּס ָבא ַתּ ְח ֶתּי ָך(4) :
ָת ִתּי ָכ ְפ ְר ָך ִמ ְצ ַריִ ם כּוּשׁ ְ
יע ָך | נ ַ
מוֹשׁ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַאנִ י ֲא ַה ְב ִתּ ָ
אָדם
יך | וְ ֶא ֵתּן ָ
ָק ְר ָתּ ְב ֵעינַי נִ ְכ ַבּ ְד ָתּ ו ֲ
ֵמ ֲא ֶשׁר י ַ
ירא ִכּי ִא ְתּ ָך אָנִ י |
ַפ ֶשׁ ָך (5) :אַל ִתּ ָ
וּל ֻא ִמּים ַתּ ַחת נ ְ
יך ְ
ַתּ ְח ֶתּ ָ
ֲרב ֲא ַק ְבּ ֶצ ָךּ (6) :א ַֹמר ַל ָצּפוֹן ֵתּנִ י
וּמ ַמּע ָ
ַר ֶע ָך ִ
אָביא ז ְ
ִמ ִמּ ְז ָרח ִ
נוֹתי ִמ ְק ֵצה ָהאָ ֶרץ:
וּב ַ
יאי ָבנַי ֵמ ָרחוֹק ְ
ימן אַל ִתּ ְכ ָל ִאי | ָה ִב ִ
וּל ֵת ָ
ְ
יתיו:
ֲשׂ ִ
אתיו | יְ ַצ ְר ִתּיו אַף ע ִ
בוֹדי ְבּ ָר ִ
) (7כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ ִל ְכ ִ
אָזנַיִ ם ָלמוָֹ (9) :כּל
הוֹציא ַעם ִע ֵוּר וְ ֵעינַיִ ם יֵשׁ | וְ ֵח ְר ִשׁים וְ ְ
) ִ (8
ֵאָספוּ ְל ֻא ִמּים ִמי ָב ֶהם י ִַגּיד זֹאת
ַח ָדּו וְ י ְ
ַהגּוֹיִ ם נִ ְק ְבּצוּ י ְ
ֹאמרוּ
יהם וְ יִ ְצ ָדּקוּ וְ יִ ְשׁ ְמעוּ וְ י ְ
ַשׁ ִמיעֻנוּ | יִ ְתּנוּ ֵע ֵד ֶ
וְ ִראשֹׁנוֹת י ְ
אַתּם ֵע ַדי נְ ֻאם יְ הוָה וְ ַע ְב ִדּי ֲא ֶשׁר ָבּ ָח ְר ִתּי | ְל ַמ ַען
ֱא ֶמתֶ (10) :
נוֹצר ֵאל
ֵתּ ְדעוּ וְ ַת ֲא ִמינוּ ִלי וְ ָת ִבינוּ ִכּי ֲאנִ י הוּא ְל ָפנַי לֹא ַ
אַח ַרי לֹא יִ ְהיֶה (11) :אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי יְ הוָה | וְ ֵאין ִמ ַבּ ְל ָע ַדי
וְ ֲ
מוֹשׁ ַ
ִ
הוֹשׁ ְע ִתּי וְ ִה ְשׁ ַמ ְע ִתּי וְ ֵאין ָבּ ֶכם זָר |
ַד ִתּי וְ ַ
יע (12) :אָנ ִֹכי ִהגּ ְ
ַאנִ י ֵאל (13) :גַּם ִמיּוֹם ֲאנִ י הוּא וְ ֵאין
אַתּם ֵע ַדי נְ ֻאם יְ הוָה ו ֲ
וְ ֶ
ַ
) (14כֹּה
אָמר יְ הוָה
יבנָּה:
וּמי יְ ִשׁ ֶ
ָדי ַמ ִצּיל | ֶא ְפ ַעל ִ
ִמיּ ִ
הוֹר ְד ִתּי
ֹאַל ֶכם ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְל ַמ ַענְ ֶכם ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ָב ֶב ָלה וְ ַ
גּ ְ
ָתםֲ (15) :אנִ י יְ הוָה
ֻלּם וְ ַכ ְשׂ ִדּים ָבּ ֳאנִ יּוֹת ִרנּ ָ
יחים כּ ָ
ָב ִר ִ
אָמר יְ הוָה
דוֹשׁ ֶכם | ֵ
ְק ְ
ַ
בּוֹרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ְכּ ֶכם (16) :כֹּה
מּוֹציא ֶר ֶכב
יבהַ (17) :ה ִ
וּב ַמיִ ם ַע ִזּים נְ ִת ָ
נּוֹתן ַבּיָּם ָדּ ֶר ְך | ְ
ַה ֵ
ַח ָדּו יִ ְשׁ ְכּבוּ ַבּל יָקוּמוּ ָדּעֲכוּ ַכּ ִפּ ְשׁ ָתּה ָכבוּ:
וָסוּס ַחיִ ל וְ ִעזּוּז | י ְ
) (18אַל ִתּ ְז ְכּרוּ ִראשֹׁנוֹת | וְ ַק ְדמֹנִ יּוֹת אַל ִתּ ְתבֹּנָנוִּ (19) :הנְ נִ י
אָשׂים ַבּ ִמּ ְד ָבּר
עוּה | אַף ִ
ע ֶֹשׂה ֲח ָד ָשׁה ַע ָתּה ִת ְצ ָמח ֲהלוֹא ֵת ָד ָ
וּבנוֹת
ישׁמוֹן נְ ָהרוֹתְ (20) :תּ ַכ ְבּ ֵדנִ י ַח ַיּת ַה ָשּׂ ֶדה ַתּנִּ ים ְ
ֶדּ ֶר ְך ִבּ ִ
ָת ִתּי ַב ִמּ ְד ָבּר ַמיִ ם נְ ָהרוֹת ִבּ ִ
ישׁימֹן ְל ַה ְשׁקוֹת ַע ִמּי
ַי ֲענָה | ִכּי נ ַ
וְ לֹא
ָצ ְר ִתּי ִלי ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵפּרוּ(22) :
יריַ (21) :עם זוּ י ַ
ְב ִח ִ
יאת ִלּי
ַע ָתּ ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (23) :לֹא ֵה ֵב ָ
את ַי ֲעקֹב | ִכּי ָיג ְ
א ִֹתי ָק ָר ָ
וּז ָב ֶח ָ
יך ְבּ ִמנְ ָחה וְ לֹא
ֱב ְד ִתּ ָ
יך לֹא ִכ ַבּ ְד ָתּנִ י | לֹא ֶהע ַ
יך ְ
ֵשׂה עֹל ֶֹת ָ
יך
ית ִלּי ַב ֶכּ ֶסף ָקנֶה וְ ֵח ֶלב ְז ָב ֶח ָ
יך ִבּ ְלבוֹנָה (24) :לֹא ָקנִ ָ
ַע ִתּ ָ
הוֹג ְ
ַע ַתּנִ י ַבּעֲוֹנֹ ֶתי ָך:
יך הוֹג ְ
ֹאות ָ
ֱב ְד ַתּנִ י ְבּ ַחטּ ֶ
אַך ֶהע ַ
יתנִ י | ְ
לֹא ִה ְרוִ ָ
יך
ֹאת ָ
יך ְל ַמעֲנִ י | וְ ַחטּ ֶ
) (25אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא מ ֶֹחה ְפ ָשׁ ֶע ָ

אַתּה ְל ַמ ַען
ָחד | ַס ֵפּר ָ
ירנִ י נִ ָשּׁ ְפ ָטה י ַ
לֹא ֶא ְזכֹּרַ (26) :ה ְז ִכּ ֵ
יך ָפּ ְשׁעוּ ִבי(28) :
יצ ָ
וּמ ִל ֶ
יך ָה ִראשׁוֹן ָח ָטא | ְ
אָב ָ
ִתּ ְצ ָדּקִ (27) :
ַא ַח ֵלּל ָשׂ ֵרי ק ֶֹדשׁ | וְ ֶא ְתּנָה ַל ֵח ֶרם ַי ֲעקֹב וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִג ִ
וֲ
דּוּפים:
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אָמר
) (1וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ַי ֲעקֹב ַע ְב ִדּי | וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ַח ְר ִתּי בוֹ (2) :כֹּה ַ
ישׁרוּן
ירא ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב וִ ֻ
ַע ְז ֶר ָךּ | אַל ִתּ ָ
יְ הוָה ע ֶֹשׂ ָך וְ י ֶֹצ ְר ָך ִמ ֶבּ ֶטן י ְ
ַבּ ָשׁה | ֶאצֹּק
ָבּ ַח ְר ִתּי בוִֹ (3) :כּי ֶא ָצּק ַמיִ ם ַעל ָצ ֵמא וְ נ ְֹז ִלים ַעל י ָ
יך (4) :וְ ָצ ְמחוּ ְבּ ֵבין ָח ִציר |
וּב ְר ָכ ִתי ַעל ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ
ַר ֶע ָך ִ
רוּחי ַעל ז ְ
ִ
ֲר ִבים ַעל יִ ְב ֵלי ָמיִ ם (5) :זֶה י ַ
ֹאמר ַליהוָה אָנִ י וְ זֶה יִ ְק ָרא
ַכּע ָ
וּב ֵשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ַכנֶּה:
ְב ֵשׁם ַי ֲעקֹב | וְ זֶה יִ ְכתֹּב יָדוֹ ַליהוָה ְ
ֹאלוֹ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ֲאנִ י
אָמר יְ הוָה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ג ֲ
) (6כֹּה ַ
אַחרוֹן ִ
ַאנִ י ֲ
ִראשׁוֹן ו ֲ
וּמי ָכמוֹנִ י
וּמ ַבּ ְל ָע ַדי ֵאין ֱאל ִֹהיםִ (7) :
ַא ֶשׁר
עוֹלם | וְ א ִֹתיּוֹת ו ֲ
שּׂוּמי ַעם ָ
ַע ְר ֶכ ָה ִלי ִמ ִ
יד ָה וְ י ְ
יִ ְק ָרא וְ י ִַגּ ֶ
ָתּבֹאנָה י ִַגּידוּ ָלמוֹ (8) :אַל ִתּ ְפ ֲחדוּ וְ אַל ִתּ ְרהוּ ֲהלֹא ֵמאָז
ַד ִתּי וְ ֶ
יך וְ ִהגּ ְ
ִה ְשׁ ַמ ְע ִתּ ָ
לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ַדי וְ ֵאין צוּר
אַתּם ֵע ָדי | ֲהיֵשׁ ֱא ַ
יהם ַבּל יוֹ ִעילוּ |
מוּד ֶ
ַח ֵ
ֻלּם תֹּהוּ ו ֲ
ָד ְע ִתּי (9) :י ְֹצ ֵרי ֶפ ֶסל כּ ָ
ַבּל י ָ
ָצר ֵאל
ֵדעוּ ְל ַמ ַען ֵיבֹשׁוִּ (10) :מי י ַ
וּבל י ְ
יהם ֵה ָמּה ַבּל יִ ְראוּ ַ
וְ ֵע ֵד ֶ
וּפ ֶסל נ ָ
הוֹעילֵ (11) :הן ָכּל ֲח ֵב ָריו ֵיבֹשׁוּ וְ ָח ָר ִשׁים
ָס ְך | ְל ִב ְל ִתּי ִ
ֶ
ָחד(12) :
ֻלּם ַי ֲעמֹדוּ יִ ְפ ֲחדוּ ֵיבֹשׁוּ י ַ
אָדם | יִ ְת ַק ְבּצוּ כ ָ
ֵה ָמּה ֵמ ָ
וּב ַמּ ָקּבוֹת יִ ְצּ ֵרהוּ | וַיִּ ְפ ָע ֵלהוּ
וּפ ַעל ַבּ ֶפּ ָחם ַ
ֲצד ָ
ָח ַרשׁ ַבּ ְרזֶל ַמע ָ
יעףָ (13) :ח ַרשׁ
רוֹע כֹּחוֹ גַּם ָר ֵעב וְ ֵאין כּ ַֹח לֹא ָשׁ ָתה ַמיִ ם וַיִּ ָ
ִבּ ְז ַ
ֲשׂהוּ ַבּ ַמּ ְקצֻעוֹת וּ ַב ְמּחוּגָה
ָטה ָקו יְ ָת ֲא ֵרהוּ ַב ֶשּׂ ֶרד ַיע ֵ
ֵע ִצים נ ָ
אָדם ָל ֶשׁ ֶבת ָבּיִ ת:
יְ ָת ֳא ֵרהוּ | ַו ַיּע ֵ
ֲשׂהוּ ְכּ ַת ְבנִ ית ִאישׁ ְכּ ִת ְפ ֶא ֶרת ָ
ָער |
אַמּץ לוֹ ַבּ ֲע ֵצי י ַ
)ִ (14ל ְכ ָרת לוֹ ֲא ָר ִזים וַיִּ ַקּח ִתּ ְרזָה וְ אַלּוֹן וַיְ ֶ
אָדם ְל ָב ֵער וַיִּ ַקּח ֵמ ֶהם
ַדּל (15) :וְ ָהיָה ְל ָ
ֶשׁם יְ ג ֵ
ָטע א ֶֹרן וְ ג ֶ
נַ
ַשּׂיק וְ ָ
ָחם אַף י ִ
אָפה ָל ֶחם | אַף יִ ְפ ַעל ֵאל וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ ָע ָשׂהוּ ֶפ ֶסל
ַויּ ָ
אכל
וַיִּ ְסגָּד ָלמוֶֹ (16) :ח ְציוֹ ָשׂ ַרף ְבּמוֹ ֵאשׁ ַעל ֶח ְציוֹ ָבּ ָשׂר יֹ ֵ
מּוֹתי ָר ִא ִ
ֹאמר ֶהאָח ַח ִ
יִ ְצ ֶלה ָצ ִלי וְ יִ ְשׂ ָבּע | אַף ָיחֹם וְ י ַ
יתי אוּר:
וּשׁ ֵא ִריתוֹ ְל ֵאל ָע ָשׂה ְל ִפ ְסלוֹ | יסגוד ]יִ ְסגָּד קרי[ לוֹ
)ְ (17
אָתּה (18) :לֹא
ילנִ י ִכּי ֵא ִלי ָ
ֹאמר ַה ִצּ ֵ
וְ יִ ְשׁ ַתּחוּ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ֵא ָליו וְ י ַ
ֵיהם ֵמ ַה ְשׂ ִכּיל ִלבּ ָֹתם:
ָבינוּ | ִכּי ַטח ֵמ ְראוֹת ֵעינ ֶ
ָדעוּ וְ לֹא י ִ
יְ

ָשׁיב ֶאל ִלבּוֹ וְ לֹא ַד ַעת וְ לֹא ְתבוּנָה ֵלאמֹר ֶח ְציוֹ
) (19וְ לֹא י ִ
ֶח ָליו ֶל ֶחם ֶא ְצ ֶלה ָב ָשׂר וְ א ֵֹכל
יתי ַעל גּ ָ
אָפ ִ
ָשׂ ַר ְפ ִתּי ְבמוֹ ֵאשׁ וְ אַף ִ
תוֹע ָבה ֶאע ֶ
| וְ יִ ְתרוֹ ְל ֵ
ֱשׂה ְלבוּל ֵעץ ֶא ְסגּוֹד (20) :ר ֶֹעה ֵא ֶפר ֵלב
ֹאמר ֲהלוֹא ֶשׁ ֶקר
ַפשׁוֹ וְ לֹא י ַ
ַצּיל ֶאת נ ְ
הוּתל ִה ָטּהוּ | וְ לֹא י ִ
ַ
אָתּה |
ימינִ יְ (21) :ז ָכר ֵא ֶלּה ַי ֲעקֹב וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ַע ְב ִדּי ָ
ִבּ ִ
אַתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ִתנּ ֵ
יך ֶע ֶבד ִלי ָ
יתי ָכ ָעב
ָשׁנִ יָ (22) :מ ִח ִ
יְ ַצ ְר ִתּ ָ
יךָ (23) :רנּוּ
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ
יך | ָ
ֹאות ָ
יך וְ ֶכ ָענָן ַחטּ ֶ
ְפּ ָשׁ ֶע ָ
אָרץ ִפּ ְצחוּ ָה ִרים ִרנָּה
ָשׁ ַמיִ ם ִכּי ָע ָשׂה יְ הוָה ָה ִריעוּ ַתּ ְח ִתּיּוֹת ֶ
וּביִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְת ָפּאָר:
ַער וְ ָכל ֵעץ בּוֹ | ִכּי גָאַל יְ הוָה ַי ֲעקֹב ְ
יַ
ֹא ֶל ָך וְ י ֶֹצ ְר ָך ִמ ָבּ ֶטן | אָנ ִֹכי יְ הוָה ע ֶֹשׂה כֹּל
אָמר יְ הוָה גּ ֲ
) (24כֹּה ַ
אָרץ מי אתי ] ֵמ ִא ִתּי קרי[ֵ (25) :מ ֵפר
נ ֶֹטה ָשׁ ַמיִ ם ְל ַב ִדּי ר ַֹקע ָה ֶ
הוֹלל | ֵמ ִשׁיב ֲח ָכ ִמים אָחוֹר וְ ַד ְע ָתּם
אֹתוֹת ַבּ ִדּים וְ ק ְֹס ִמים יְ ֵ
ַשׁ ִלים | ָהא ֵֹמר
אָכיו י ְ
ֲצת ַמ ְל ָ
יְ ַשׂ ֵכּלֵ (26) :מ ִקים ְדּ ַבר ַע ְבדּוֹ ַוע ַ
קוֹמם:
יה ֲא ֵ
בוֹת ָ
הוּדה ִתּ ָבּנֶינָה וְ ָח ְר ֶ
וּל ָע ֵרי יְ ָ
תּוּשׁב ְ
ירוּשׁ ַלִם ָ
ִל ָ
אוֹבישָׁ (28) :הא ֵֹמר
ִ
ַהר ַֹתיִ ְך
וּלה ֳח ָר ִבי | וְ נ ֲ
)ָ (27הא ֵֹמר ַלצּ ָ
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ָבּנֶה וְ ֵהי ָכל
ַשׁ ִלם | וְ ֵלאמֹר ִל ָ
כוֹרשׁ ר ִֹעי וְ ָכל ֶח ְפ ִצי י ְ
ְל ֶ
ָסד:
ִתּוּ ֵ
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כוֹרשׁ ֲא ֶשׁר ֶה ֱחז ְ
אָמר יְ הוָה ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ֶ
ימינוֹ ְל ַרד
ַק ִתּי ִב ִ
) (1כֹּה ַ
וּמ ְתנֵי ְמ ָל ִכים ֲא ַפ ֵתּ ַח | ִל ְפתּ ַֹח ְל ָפנָיו ְדּ ָל ַתיִ ם
ְל ָפ ָניו גּוֹיִ ם ָ
דוּרים אושׁר
ַה ִ
ֶיך ֵא ֵל ְך ו ֲ
וּשׁ ָע ִרים לֹא יִ ָסּגֵרוֲּ (2) :אנִ י ְל ָפנ ָ
ְ
יחי ַב ְרזֶל ֲא ַג ֵדּ ַע(3) :
וּב ִר ֵ
חוּשׁה ֲא ַשׁ ֵבּר ְ
ַשּׁר קרי[ | ַדּ ְלתוֹת נְ ָ
] ֲאי ֵ
וּמ ְט ֻמנֵי ִמ ְס ָתּ ִרים | ְל ַמ ַען ֵתּ ַדע ִכּי
אוֹצרוֹת ח ֶֹשׁ ְך ַ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
וְ נ ַ
קּוֹרא ְב ִשׁ ְמ ָך ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (4) :ל ַמ ַען ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב
ֲאנִ י יְ הוָה ַה ֵ
ָא ְק ָרא ְל ָך ִבּ ְשׁ ֶמ ָך ֲא ַכנְּ ָך וְ לֹא יְ ַד ְע ָתּנִ י(5) :
ירי | ו ֶ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִח ִ
ֶר ָך וְ לֹא יְ ַד ְע ָתּנִ י:
זוּל ִתי ֵאין ֱאל ִֹהים | ֲאאַזּ ְ
ֲאנִ י יְ הוָה וְ ֵאין עוֹד ָ
ֲר ָבה ִכּי ֶא ֶפס ִבּ ְל ָע ָדי | ֲאנִ י
וּמ ַמּע ָ
ֵדעוּ ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ִ
)ְ (6ל ַמ ַען י ְ
בוֹרא
וּבוֹרא ח ֶֹשׁ ְך ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם וּ ֵ
יוֹצר אוֹר ֵ
יְ הוָה וְ ֵאין עוֹדֵ (7) :
ָרע | ֲאנִ י יְ הוָה ע ֶֹשׂה ָכל ֵא ֶלּהַ (8) :ה ְר ִעיפוּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל
יח
וּצ ָד ָקה ַת ְצ ִמ ַ
ֶשׁע ְ
וּשׁ ָח ִקים יִ ְזּלוּ ֶצ ֶדק | ִתּ ְפ ַתּח ֶא ֶרץ וְ יִ ְפרוּ י ַ
ְ
אתיו (9) :הוֹי ָרב ֶאת י ְֹצרוֹ ֶח ֶרשׂ ֶאת
ַחד ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ָר ִ
יַ
וּפ ָע ְל ָך ֵאין
ַח ְר ֵשׂי ֲא ָד ָמה | ֲהי ַ
ֲשׂה ָ
ֹאמר ח ֶֹמר ְלי ְֹצרוֹ ַמה ַתּע ֶ

וּל ִא ָשּׁה ַמה
תּוֹליד | ְ
ִ
ָדיִ ם לוֹ (10) :הוֹי א ֵֹמר ְלאָב ַמה
יַ
אָמר יְ הוָה ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ י ְֹצרוֹ | ָהא ִֹתיּוֹת
ילין (11) :כֹּה ַ
ְתּ ִח ִ
יתי ֶא ֶרץ
ָדי ְתּ ַצוֻּנִ י (12) :אָנ ִֹכי ָע ִשׂ ִ
ְשׁאָלוּנִ י ַעל ָבּנַי וְ ַעל פּ ַֹעל י ַ
ֵיתי:
ָדי נָטוּ ָשׁ ַמיִ ם וְ ָכל ְצ ָבאָם ִצוּ ִ
אתי | ֲאנִ י י ַ
יה ָב ָר ִ
אָדם ָע ֶל ָ
וְ ָ
ירי
ַשּׁר | הוּא יִ ְבנֶה ִע ִ
) (13אָנ ִֹכי ַה ִעיר ִֹתהוּ ְב ֶצ ֶדק וְ ָכל ְדּ ָר ָכיו ֲאי ֵ
ָלוּתי יְ ַשׁ ֵלּ ַח לֹא ִב ְמ ִחיר וְ לֹא ְבשׁ ַֹחד ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת:
וְ ג ִ
וּס ַחר כּוּשׁ וּ ְס ָב ִאים אַנְ ֵשׁי
יע ִמ ְצ ַריִ ם ְ
אָמר יְ הוָה יְ ִג ַ
) (14כֹּה ַ
ֵלכוּ ַבּ ִזּ ִקּים ַי ֲעבֹרוּ | וְ ֵא ַליִ ְך
אַח ַריִ ְך י ֵ
ִמ ָדּה ָע ַליִ ְך ַי ֲעבֹרוּ וְ ָל ְך יִ ְהיוּ ֲ
אַך ָבּ ְך ֵאל וְ ֵאין עוֹד ֶא ֶפס ֱאל ִֹהים:
יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ֵא ַליִ ְך יִ ְת ַפּ ָלּלוּ ְ
מוֹשׁי ַע (16) :בּוֹשׁוּ
אַתּה ֵאל ִמ ְס ַתּ ֵתּר | ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אָכן ָ
)ֵ (15
ירים(17) :
ַח ָדּו ָה ְלכוּ ַב ְכּ ִל ָמּה ָח ָר ֵשׁי ִצ ִ
ֻלּם | י ְ
וְ גַם נִ ְכ ְלמוּ כּ ָ
עוֹל ִמים | לֹא ֵתבֹשׁוּ וְ לֹא ִת ָכּ ְלמוּ
שׁוּעת ָ
נוֹשׁע ַבּיהוָה ְתּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
עוֹל ֵמי ַעד:
ַעד ְ
בּוֹרא ַה ָשּׁ ַמיִ ם הוּא ָה ֱאל ִֹהים י ֵֹצר
אָמר יְ הוָה ֵ
)ִ (18כּי כֹה ַ
אָרץ וְ ע ָֹשׂהּ הוּא כוֹנְ נָהּ לֹא תֹהוּ ְב ָראָהּ ָל ֶשׁ ֶבת יְ ָצ ָרהּ | ֲאנִ י
ָה ֶ
יְ הוָה וְ ֵאין עוֹד (19) :לֹא ַב ֵסּ ֶתר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִבּ ְמקוֹם ֶא ֶרץ ח ֶֹשׁ ְך לֹא
ֶרע ַי ֲעקֹב תֹּהוּ ַב ְקּשׁוּנִ י | ֲאנִ י יְ הוָה דּ ֵֹבר ֶצ ֶדק ַמ ִגּיד
אָמ ְר ִתּי ְלז ַ
ַ
ַח ָדּו ְפּ ִל ֵ
ֵמ ָ
יטי ַהגּוֹיִ ם | לֹא
ישׁ ִריםִ (20) :ה ָקּ ְבצוּ ָובֹאוּ ִה ְתנ ְַגּשׁוּ י ְ
יע:
יוֹשׁ ַ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶאל ֵאל לֹא ִ
ָדעוּ ַהנּ ְֹשׂ ִאים ֶאת ֵעץ ִפּ ְס ָלם ִ
יְ
יע זֹאת ִמ ֶקּ ֶדם
ַח ָדּו | ִמי ִה ְשׁ ִמ ַ
)ַ (21ה ִגּידוּ וְ ַה ִגּישׁוּ אַף יִ ָוּעֲצוּ י ְ
ידהּ ֲהלוֹא ֲאנִ י יְ הוָה וְ ֵאין עוֹד ֱאל ִֹהים ִמ ַבּ ְל ָע ַדי ֵאל
ֵמאָז ִה ִגּ ָ
אַפ ֵסי
ָשׁעוּ ָכּל ְ
זוּל ִתיְ (22) :פּנוּ ֵא ַלי וְ ִהוּ ְ
יע אַיִ ן ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ַצ ִדּיק
ָצא ִמ ִפּי ְצ ָד ָקה
אָרץ | ִכּי ֲאנִ י ֵאל וְ ֵאין עוֹדִ (23) :בּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי י ָ
ֶ
ָדּ ָבר וְ לֹא יָשׁוּב | ִכּי ִלי ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְך ִתּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן(24) :
אָמר ְצ ָדקוֹת ָועֹז | ָע ָדיו יָבוֹא וְ ֵיבֹשׁוּ כֹּל
אַך ַבּיהוָה ִלי ַ
ְ
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֶח ִרים בּוַֹ (25) :בּיהוָה יִ ְצ ְדּקוּ וְ יִ ְת ַה ְללוּ ָכּל ז ַ
ַהנּ ֱ
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יכם
יהם ַל ַחיָּה וְ ַל ְבּ ֵה ָמה | נְ ֻשׂא ֵֹת ֶ
ֲצ ֵבּ ֶ
)ָ (1כּ ַרע ֵבּל ק ֵֹרס נְ בוֹ ָהיוּ ע ַ
ָכלוּ ַמ ֵלּט
ַח ָדּו לֹא י ְ
ֵפהָ (2) :ק ְרסוּ ָכ ְרעוּ י ְ
עֲמוּסוֹת ַמ ָשּׂא ַל ֲעי ָ
ַפ ָשׁם ַבּ ְשּׁ ִבי ָה ָל ָכהִ (3) :שׁ ְמעוּ ֵא ַלי ֵבּית ַי ֲעקֹב וְ ָכל
ַמ ָשּׂא | וְ נ ְ
ֲמ ִסים ִמנִּ י ֶב ֶטן ַהנְּ ֻשׂ ִאים ִמנִּ י ָר ַחם:
ְשׁ ֵא ִרית ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַהע ֻ
יתי
יבה ֲאנִ י ֶא ְסבֹּל | ֲאנִ י ָע ִשׂ ִ
) (4וְ ַעד ִז ְקנָה ֲאנִ י הוּא וְ ַעד ֵשׂ ָ

)ְ (5ל ִמי ְת ַד ְמיוּנִ י וְ ַת ְשׁווּ
ַא ַמ ֵלּט:
ַאנִ י ֶא ְסבֹּל ו ֲ
ַאנִ י ֶא ָשּׂא ו ֲ
וֲ
ָהב ִמ ִכּיס וְ ֶכ ֶסף ַבּ ָקּנֶה יִ ְשׁקֹלוּ
ָלים ז ָ
| וְ ַת ְמ ִשׁלוּנִ י וְ נִ ְד ֶמהַ (6) :הזּ ִ
צוֹרף וְ ַיע ֵ
| יִ ְשׂ ְכּרוּ ֵ
ֲשׂהוּ ֵאל יִ ְס ְגּדוּ אַף יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ (7) :יִ ָשּׂ ֻאהוּ ַעל
ָמישׁ | אַף
יחהוּ ַת ְח ָתּיו וְ ַי ֲעמֹד ִמ ְמּקוֹמוֹ לֹא י ִ
ָכּ ֵתף יִ ְס ְבּלֻהוּ וְ יַנִּ ֻ
ִז ְכרוּ
) (8
יענּוּ:
יוֹשׁ ֶ
יִ ְצ ַעק ֵא ָליו וְ לֹא ַי ֲענֶה ִמ ָצּ ָרתוֹ לֹא ִ
זֹאת וְ ִה ְתא ָֹשׁשׁוּ | ָה ִשׁיבוּ ְ
פוֹשׁ ִעים ַעל ֵלבִ (9) :ז ְכרוּ ִראשֹׁנוֹת
עוֹלם | ִכּי אָנ ִֹכי ֵאל וְ ֵאין עוֹד ֱאל ִֹהים וְ ֶא ֶפס ָכּמוֹנִ י(10) :
ֵמ ָ
ֲצ ִתי
וּמ ֶקּ ֶדם ֲא ֶשׁר לֹא ַנעֲשׂוּ | א ֵֹמר ע ָ
אַח ִרית ִ
אשׁית ֲ
ַמ ִגּיד ֵמ ֵר ִ
ֱשׂה (11) :ק ֵֹרא ִמ ִמּ ְז ָרח ַעיִ ט ֵמ ֶא ֶרץ
ָתקוּם וְ ָכל ֶח ְפ ִצי ֶאע ֶ
יאנָּה
ֲצ ִתי קרי[ | אַף ִדּ ַבּ ְר ִתּי אַף ֲא ִב ֶ
ֶמ ְר ָחק ִאישׁ עצתו ]ע ָ
חוֹקים
ירי ֵלב | ָה ְר ִ
אַבּ ֵ
ֱשׂנָּהִ (12) :שׁ ְמעוּ ֵא ַלי ִ
ָצ ְר ִתּי אַף ֶאע ֶ
יַ
וּת ָ
ִמ ְצּ ָד ָקהֵ (13) :ק ַר ְב ִתּי ִצ ְד ָק ִתי לֹא ִת ְר ָחק ְ
שׁוּע ִתי לֹא ְתאַ ֵחר
אַר ִתּי:
שׁוּעה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְפ ְ
ָת ִתּי ְב ִציּוֹן ְתּ ָ
| וְ נ ַ
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אָרץ ֵאין ִכּ ֵסּא
תוּלת ַבּת ָבּ ֶבל ְשׁ ִבי ָל ֶ
וּשׁ ִבי ַעל ָע ָפר ְבּ ַ
)ְ (1ר ִדי ְ
יפי יִ ְק ְראוּ ָל ְך ַר ָכּה ַו ֲענֻגָּהְ (2) :ק ִחי
תוֹס ִ
ַבּת ַכּ ְשׂ ִדּים | ִכּי לֹא ִ
ַלּי שׁוֹק ִע ְב ִרי
ַלּי ַצ ָמּ ֵת ְך ֶח ְשׂ ִפּי שׁ ֶֹבל גּ ִ
ֵר ַחיִ ם וְ ַט ֲחנִ י ָק ַמח | גּ ִ
ָקם ֶא ָקּח וְ לֹא
ָת ְך גַּם ֵתּ ָר ֶאה ֶח ְר ָפּ ֵת ְך | נ ָ
נְ ָהרוֹתִ (3) :תּגָּל ֶע ְרו ֵ
ֹא ֵלנוּ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ | ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אָדם (4) :גּ ֲ
ֶא ְפגַּע ָ
יפי
תוֹס ִ
ִ
דוּמם וּב ִֹאי ַבח ֶֹשׁ ְך ַבּת ַכּ ְשׂ ִדּים | ִכּי לֹא
)ְ (5שׁ ִבי ָ
ַח ָל ִתי
יִ ְק ְראוּ ָל ְך ְגּ ֶב ֶרת ַמ ְמ ָלכוֹתָ (6) :ק ַצ ְפ ִתּי ַעל ַע ִמּי ִח ַלּ ְל ִתּי נ ֲ
ָקן ִה ְכ ַבּ ְד ְתּ ֻע ֵלּ ְך
ָד ְך | לֹא ַשׂ ְמ ְתּ ָל ֶהם ַר ֲח ִמים ַעל ז ֵ
ָא ְתּנֵם ְבּי ֵ
וֶ
עוֹלם ֶא ְהיֶה ְג ָב ֶרת | ַעד לֹא ַשׂ ְמ ְתּ ֵא ֶלּה
ְמאֹדַ (7) :ותּ ְ
ֹאמ ִרי ְל ָ
ֲדי ָנה
יתהּ (8) :וְ ַע ָתּה ִשׁ ְמ ִעי זֹאת ע ִ
אַח ִר ָ
ָכ ְר ְתּ ֲ
ַעל ִל ֵבּ ְך לֹא ז ַ
אַפ ִסי עוֹד | לֹא ֵא ֵשׁב
יּוֹשׁ ֶבת ָל ֶב ַטח ָהא ְֹמ ָרה ִבּ ְל ָב ָבהּ ֲאנִ י וְ ְ
ַה ֶ
אַל ָמנָה וְ לֹא ֵא ַדע ְשׁכוֹל (9) :וְ ָתבֹאנָה ָלּ ְך ְשׁ ֵתּי ֵא ֶלּה ֶרגַע ְבּיוֹם
ְ
אַלמֹן | ְכּ ֻת ָמּם ָבּאוּ ָע ַליִ ְך ְבּרֹב ְכּ ָשׁ ַפיִ ְך ְבּ ָע ְצ ַמת
ֶא ָחד ְשׁכוֹל וְ ְ
אָמ ְר ְתּ ֵאין רֹאָנִ י ָח ְכ ָמ ֵת ְך
ַתּ ְב ְט ִחי ְב ָר ָע ֵת ְך ַ
ֲח ָב ַריִ ְך ְמאֹד (10) :ו ִ
אַפ ִסי עוֹד(11) :
ֹאמ ִרי ְב ִל ֵבּ ְך ֲאנִ י וְ ְ
שׁוֹב ָב ֶת ְך | ַותּ ְ
וְ ַד ְע ֵתּ ְך ִהיא ְ
וּכ ִלי
וּבא ָע ַליִ ְך ָר ָעה לֹא ֵת ְד ִעי ַשׁ ְח ָרהּ וְ ִתפֹּל ָע ַליִ ְך הוָֹה לֹא ת ְ
ָ
ַכּ ְפּ ָרהּ | וְ ָתבֹא ָע ַליִ ְך ִפּ ְתאֹם שׁוֹאָה לֹא ֵת ָד ִעיִ (12) :ע ְמ ִדי נָא
תּוּכ ִלי
ְ
אוּלי
עוּריִ ְך | ַ
ַע ְתּ ִמנְּ ָ
וּברֹב ְכּ ָשׁ ַפיִ ְך ַבּ ֲא ֶשׁר ָיג ַ
ַב ֲח ָב ַריִ ְך ְ

ַע ְמדוּ נָא
ֲצ ָתיִ ְך | י ַ
ֲרוֹצי (13) :נִ ְל ֵאית ְבּרֹב ע ָ
וּלי ַתּע ִ
הוֹעיל א ַ
ִ
יעם
מוֹד ִ
כּוֹכ ִבים ִ
ֻך הברו ]ה ְֹב ֵרי קרי[ ָשׁ ַמיִ ם ַהח ִֹזים ַבּ ָ
יוֹשׁיע ְ
וְ ִ
ֶל ֳח ָד ִשׁים ֵמ ֲא ֶשׁר ָיבֹאוּ ָע ָליִ ְךִ (14) :הנֵּה ָהיוּ ְכ ַקשׁ ֵאשׁ ְשׂ ָר ָפ ַתם
ַח ֶלת ַל ְח ָמם אוּר ָל ֶשׁ ֶבת
ַפ ָשׁם ִמיַּד ֶל ָה ָבה | ֵאין גּ ֶ
ַצּילוּ ֶאת נ ְ
לֹא י ִ
עוּריִ ְך ִאישׁ
ֹח ַריִ ְך ִמנְּ ַ
ָע ְתּ | ס ֲ
נ ְֶגדּוֵֹ (15) :כּן ָהיוּ ָל ְך ֲא ֶשׁר ָיג ַ
מוֹשׁ ֵ
ְל ֶע ְברוֹ ָתּעוּ ֵאין ִ
יע ְך:
Isaiah Chapter 48
)ִ (1שׁ ְמעוּ זֹאת ֵבּית ַי ֲעקֹב ַהנִּ ְק ָר ִאים ְבּ ֵשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל וּ ִמ ֵמּי
וּבאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְַז ִכּירוּ
ָצאוּ | ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעים ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֵ
הוּדה י ָ
יְ ָ
לֹא ֶב ֱא ֶמת וְ לֹא ִב ְצ ָד ָקהִ (2) :כּי ֵמ ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ נִ ְק ָראוּ וְ ַעל
ָה ִראשֹׁנוֹת
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְס ָמכוּ | יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ(3) :
ַתּבֹאנָה:
יתי ו ָ
יעם | ִפּ ְתאֹם ָע ִשׂ ִ
אַשׁ ִמ ֵ
ָצאוּ וְ ְ
וּמ ִפּי י ְ
ַד ִתּי ִ
ֵמאָז ִהגּ ְ
)ִ (4מ ַדּ ְע ִתּי ִכּי ָק ֶשׁה ָ
חוּשׁה:
וּמ ְצ ֲח ָך נְ ָ
אָתּה | וְ ִגיד ַבּ ְרזֶל ָע ְר ֶפּ ָך ִ
ֹאמר ָע ְצ ִבּי
יך | ֶפּן תּ ַ
ָאַגּיד ְל ָך ֵמאָז ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ִה ְשׁ ַמ ְע ִתּ ָ
)  (5ו ִ
אַתּם ֲהלוֹא
ֻלּהּ וְ ֶ
וּפ ְס ִלי וְ נִ ְס ִכּי ִצ ָוּםָ (6) :שׁ ַמ ְע ָתּ ֲחזֵה כּ ָ
ָע ָשׂם ִ
יך ֲח ָדשׁוֹת ֵמ ַע ָתּה וּנְ צֻרוֹת וְ לֹא יְ ַד ְע ָתּם(7) :
ַת ִגּידוּ | ִה ְשׁ ַמ ְע ִתּ ָ
ֹאמר
ַע ָתּה נִ ְב ְראוּ וְ לֹא ֵמאָז וְ ִל ְפנֵי יוֹם וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ָתּם | ֶפּן תּ ַ
ָד ְע ָתּ גַּם ֵמאָז לֹא
ִהנֵּה יְ ַד ְע ִתּין (8) :גַּם לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ גַּם לֹא י ַ
ָד ְע ִתּי ָבּגוֹד ִתּ ְבגּוֹד וּפ ֵֹשׁ ַע ִמ ֶבּ ֶטן ק ָֹרא ָל ְך(9) :
ֶך | ִכּי י ַ
אָזנ ָ
ִפ ְתּ ָחה ְ
ית ָך:
וּת ִה ָלּ ִתי ֶא ֱח ָטם ָל ְך | ְל ִב ְל ִתּי ַה ְכ ִר ֶ
אַפּי ְ
יך ִ
אַא ִר ְ
ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי ֲ
יך וְ לֹא ְב ָכ ֶסף | ְבּ ַח ְר ִתּי ָך ְבּכוּר עֹנִ י(11) :
)ִ (10הנֵּה ְצ ַר ְפ ִתּ ָ
אַחר לֹא ֶא ֵתּן:
בוֹדי ְל ֵ
וּכ ִ
ֵחל | ְ
יך י ָ
ֱשׂה ִכּי ֵא ְ
ְל ַמעֲנִ י ְל ַמעֲנִ י ֶאע ֶ
)ְ (12שׁ ַמע ֵא ַלי ַי ֲעקֹב וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמק ָֹר ִאי | ֲאנִ י הוּא ֲאנִ י
ימינִ י ִט ְפּ ָחה
ָס ָדה ֶא ֶרץ וִ ִ
ָדי י ְ
אַחרוֹן (13) :אַף י ִ
ִראשׁוֹן אַף ֲאנִ י ֲ
ֻלּ ֶכם
ַח ָדּוִ (14) :ה ָקּ ְבצוּ כ ְ
ַע ְמדוּ י ְ
יהם י ַ
ָשׁ ָמיִ ם | ק ֵֹרא ֲאנִ י ֲא ֵל ֶ
ֲשׂה ֶח ְפצוֹ
וּשׁ ָמעוּ ִמי ָב ֶהם ִה ִגּיד ֶאת ֵא ֶלּה | יְ הוָה ֲא ֵהבוֹ ַיע ֶ
ֲ
אתיו |
וּזרֹעוֹ ַכּ ְשׂ ִדּיםֲ (15) :אנִ י ֲאנִ י ִדּ ַבּ ְר ִתּי אַף ְק ָר ִ
ְבּ ָב ֶבל ְ
יח ַדּ ְרכּוִֹ (16) :ק ְרבוּ ֵא ַלי ִשׁ ְמעוּ זֹאת לֹא
ֲה ִביא ִֹתיו וְ ִה ְצ ִל ַ
יוֹתהּ ָשׁם אָנִ י | וְ ַע ָתּה ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ֵמרֹאשׁ ַבּ ֵסּ ֶתר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵמ ֵעת ֱה ָ
ְשׁ ָל ַחנִ י וְ רוּחוֹ:
יך
ֹאַל ָך ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָמר יְ הוָה גּ ְ
) (17כֹּה ַ
ֲך ְבּ ֶד ֶר ְך ֵתּ ֵל ְך (18) :לוּא ִה ְק ַשׁ ְב ָתּ
הוֹעיל ַמ ְד ִריכ ָ
ְמ ַל ֶמּ ְד ָך ְל ִ

ַלּי ַהיָּם (19) :וַיְ ִהי
לוֹמ ָך וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְכּג ֵ
ָהר ְשׁ ֶ
וֹתי | וַיְ ִהי ַכנּ ָ
ְל ִמ ְצ ָ
יך ִכּ ְמע ָֹתיו | לֹא יִ ָכּ ֵרת וְ לֹא יִ ָשּׁ ֵמד
ַר ֶע ָך וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֵמ ֶע ָ
ַכחוֹל ז ְ
ְשׁמוֹ ִמ ְלּ ָפנָיְ (20) :צאוּ ִמ ָבּ ֶבל ִבּ ְרחוּ ִמ ַכּ ְשׂ ִדּים ְבּקוֹל ִרנָּה ַה ִגּידוּ
אָרץ | ִא ְמרוּ גָּאַל יְ הוָה
יאוּה ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
הוֹצ ָ
ַה ְשׁ ִמיעוּ זֹאת ִ
יכם ַמיִ ם ִמצּוּר
הוֹל ָ
ַע ְבדּוֹ ַי ֲעקֹב (21) :וְ לֹא ָצ ְמאוּ ָבּ ֳח ָרבוֹת ִ
אָמר יְ הוָה
ִה ִזּיל ָלמוֹ | וַיִּ ְב ַקע צוּר ַו ָיּזֻבוּ ָמיִ םֵ (22) :אין ָשׁלוֹם ַ
ָל ְר ָשׁ ִעים:
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)ִ (1שׁ ְמעוּ ִאיִּ ים ֵא ַלי וְ ַה ְק ִשׁיבוּ ְל ֻא ִמּים ֵמ ָרחוֹק | יְ הוָה ִמ ֶבּ ֶטן
ָשׂם ִפּי ְכּ ֶח ֶרב ַח ָדּה ְבּ ֵצל
ְק ָראָנִ י ִמ ְמּ ֵעי ִא ִמּי ִה ְז ִכּיר ְשׁ ִמיַ (2) :ויּ ֶ
ירנִ י(3) :
אַשׁ ָפּתוֹ ִה ְס ִתּ ָ
ימנִ י ְל ֵחץ ָבּרוּר ְבּ ְ
יָדוֹ ֶה ְח ִבּיאָנִ י | וַיְ ִשׂ ֵ
ַאנִ י
אָתּה | יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ָך ֶא ְת ָפּאָר (4) :ו ֲ
ֹאמר ִלי ַע ְב ִדּי ָ
ַויּ ֶ
ַע ִתּי ְלתֹהוּ וְ ֶה ֶבל כּ ִֹחי ִכ ֵלּ ִ
אָמ ְר ִתּי ְל ִריק ָיג ְ
אָכן ִמ ְשׁ ָפּ ִטי
יתי | ֵ
ַ
אָמר יְ הוָה י ְֹצ ִרי
ֻלּ ִתי ֶאת ֱאל ָֹהי (5) :וְ ַע ָתּה ַ
וּפע ָ
ֶאת יְ הוָה ְ
שׁוֹבב ַי ֲעקֹב ֵא ָליו וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לא ]לוֹ קרי[
ִמ ֶבּ ֶטן ְל ֶע ֶבד לוֹ ְל ֵ
ֵאָסף | וְ ֶא ָכּ ֵבד ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה וֵאל ַֹהי ָהיָה ע ִ
י ֵ
ָקל
ֹאמר נ ֵ
ֻזּיַ (6) :ויּ ֶ
צוּרי קרי[
יוֹת ָך ִלי ֶע ֶבד ְל ָה ִקים ֶאת ִשׁ ְב ֵטי ַי ֲעקֹב ונצירי ]וּנְ ֵ
ִמ ְה ְ
שׁוּע ִתי ַעד ְק ֵצה
יך ְלאוֹר גּוֹיִ ם ִל ְהיוֹת יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָה ִשׁיב | וּנְ ַת ִתּ ָ
ֶפשׁ
אָמר יְ הוָה גּ ֵֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְקדוֹשׁוֹ ִל ְבזֹה נ ֶ
אָרץ (7) :כֹּה ַ
ָה ֶ
ָקמוּ ָשׂ ִרים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ
ִל ְמ ָת ֵעב גּוֹי ְל ֶע ֶבד מ ְֹשׁ ִלים ְמ ָל ִכים יִ ְראוּ ו ָ
אָמר
ֶא ָמן ְקדֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְב ָח ֶר ָךּ (8) :כֹּה ַ
| ְל ַמ ַען יְ הוָה ֲא ֶשׁר נ ֱ
יך | וְ ֶא ָצּ ְר ָך וְ ֶא ֶתּנְ ָך
ַר ִתּ ָ
שׁוּעה ֲעז ְ
וּביוֹם יְ ָ
יך ְ
ית ָ
יְ הוָה ְבּ ֵעת ָרצוֹן עֲנִ ִ
ִל ְב ִרית ָעם ְל ָה ִקים ֶא ֶרץ ְל ַהנְ ִחיל נְ ָחלוֹת שׁ ֵֹממוֹתֵ (9) :לאמֹר
וּב ָכל
סוּרים ֵצאוּ ַל ֲא ֶשׁר ַבּח ֶֹשׁ ְך ִהגָּלוּ | ַעל ְדּ ָר ִכים יִ ְרעוּ ְ
ַל ֲא ִ
ַכּם ָשׁ ָרב
יתם (10) :לֹא יִ ְר ָעבוּ וְ לֹא יִ ְצ ָמאוּ וְ לֹא י ֵ
ְשׁ ָפיִ ים ַמ ְר ִע ָ
ַה ֵלם(11) :
בּוּעי ַמיִ ם יְ נ ֲ
ַהגֵם וְ ַעל ַמ ֵ
ָשׁ ֶמשׁ | ִכּי ְמ ַר ֲח ָמם יְ נ ֲ
וָ
וּמ ִסלּ ַֹתי יְ רֻמוּןִ (12) :הנֵּה ֵא ֶלּה
וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָכל ָה ַרי ַל ָדּ ֶר ְך | ְ
וּמיָּם וְ ֵא ֶלּה ֵמ ֶא ֶרץ ִסינִ ים:
ֵמ ָרחוֹק ָיבֹאוּ | וְ ִהנֵּה ֵא ֶלּה ִמ ָצּפוֹן ִ
אָרץ יפצחו ] ִ
ילי ֶ
)ָ (13רנּוּ ָשׁ ַמיִ ם וְ ִג ִ
וּפ ְצחוּ קרי[ ָה ִרים ִרנָּה | ִכּי
ָבנִ י יְ ה ָוה
ֹאמר ִציּוֹן ֲעז ַ
נִ ַחם יְ הוָה ַעמּוֹ ַועֲנִ יָּו יְ ַר ֵחםַ (14) :ותּ ֶ
עוּלהּ ֵמ ַר ֵחם ֶבּן ִבּ ְטנָהּ |
| וַאדֹנָי ְשׁ ֵכ ָחנִ יֲ (15) :ה ִת ְשׁ ַכּח ִא ָשּׁה ָ
גַּם ֵא ֶלּה ִת ְשׁ ַכּ ְחנָה וְ אָנ ִֹכי לֹא ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְךֵ (16) :הן ַעל ַכּ ַפּיִ ם

יך | חוֹמ ַֹתיִ ְך נ ְֶג ִדּי ָתּ ִמידִ (17) :מ ֲהרוּ ָבּנָיִ ְך | ְמ ָה ְר ַסיִ ְך
ַחקּ ִֹת ְ
ֻלּם נִ ְק ְבּצוּ
וּר ִאי כּ ָ
ֵצאוְּ (18) :שׂ ִאי ָס ִביב ֵעינַיִ ְך ְ
וּמ ֲח ִר ַביִ ְך ִמ ֵמּ ְך י ֵ
ַ
ֲדי ִת ְל ָבּ ִשׁי ְ
ֻלּם ָכּע ִ
וּת ַק ְשּׁ ִרים
ָבאוּ ָל ְך | ַחי אָנִ י נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי כ ָ
יך | ִכּי ַע ָתּה
ַכּ ַכּ ָלּהִ (19) :כּי ָח ְרב ַֹתיִ ְך וְ שׁ ְֹממ ַֹתיִ ְך וְ ֶא ֶרץ ֲה ִר ֻס ֵת ְ
אָזנַיִ ְך ְבּנֵי
ֹאמרוּ ְב ְ
יּוֹשׁב וְ ָר ֲחקוּ ְמ ַב ְלּ ָעיִ ְך (20) :עוֹד י ְ
ֵתּ ְצ ִרי ִמ ֵ
ִשׁכּ ָ
אָמ ְר ְתּ ִבּ ְל ָב ֵב ְך
ֻליִ ְך | ַצר ִלי ַה ָמּקוֹם ְגּ ָשׁה ִלּי וְ ֵא ֵשׁ ָבה (21) :וְ ַ
סוּרה וְ ֵא ֶלּה
מוּדה | גּ ָֹלה וְ ָ
ַל ָ
כוּלה וְ ג ְ
ַאנִ י ְשׁ ָ
ָלד ִלי ֶאת ֵא ֶלּה ו ֲ
ִמי י ַ
אַר ִתּי ְל ַב ִדּי ֵא ֶלּה ֵאיפֹה ֵהם:
ִמי ִג ֵדּל ֵהן ֲאנִ י נִ ְשׁ ְ
ָדי וְ ֶאל ַע ִמּים
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנֵּה ֶא ָשּׂא ֶאל גּוֹיִ ם י ִ
) (22כֹּה ַ
ָשׂאנָה:
וּבנ ַֹתיִ ְך ַעל ָכּ ֵתף ִתּנּ ֶ
אָרים נִ ִסּי | וְ ֵה ִביאוּ ָבנַיִ ְך ְבּח ֶֹצן ְ
ִ
רוֹת ֶ
) (23וְ ָהיוּ ְמ ָל ִכים א ְֹמנַיִ ְך וְ ָשׂ ֵ
אַפּיִ ם ֶא ֶרץ
יהם ֵמינִ יק ַֹתיִ ְך ַ
ָד ַע ְתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא
ֲפר ַר ְג ַליִ ְך יְ ַל ֵחכוּ | וְ י ַ
יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ְך ַוע ַ
קוֹח | וְ ִאם ְשׁ ִבי ַצ ִדּיק
ֻקּח ִמ ִגּבּוֹר ַמ ְל ַ
)ֲ (24הי ַ
ֵיבֹשׁוּ קוָֹי:
וּמ ְלקוֹ ַח
ֻקּח ַ
אָמר יְ הוָה גַּם ְשׁ ִבי ִגבּוֹר י ָ
יִ ָמּ ֵלטִ (25) :כּי כֹה ַ
יע:
אוֹשׁ ַ
אָריב וְ ֶאת ָבּנַיִ ְך אָנ ִֹכי ִ
יב ְך אָנ ִֹכי ִ
ָע ִריץ יִ ָמּ ֵלט | וְ ֶאת יְ ִר ֵ
) (26וְ ַה ֲא ַכ ְל ִתּי ֶאת מוֹנַיִ ְך ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם וְ ֶכ ָע ִסיס ָדּ ָמם יִ ְשׁ ָכּרוּן |
ֹא ֵל ְך ֲא ִביר ַי ֲעקֹב:
יע ְך וְ ג ֲ
מוֹשׁ ֵ
ָדעוּ ָכל ָבּ ָשׂר ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ִ
וְ י ְ
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יה
אָמר יְ הוָה ֵאי זֶה ֵס ֶפר ְכּ ִריתוּת ִא ְמּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִשׁ ַלּ ְח ִתּ ָ
) (1כֹּה ַ
יכם נִ ְמ ַכּ ְר ֶתּם
נּוֹשׁי ֲא ֶשׁר ָמ ַכ ְר ִתּי ֶא ְת ֶכם לוֹ | ֵהן ַבּעֲוֹנ ֵֹת ֶ
אוֹ ִמי ִמ ַ
אתי וְ ֵאין ִאישׁ ָק ָרא ִתי
דּוּע ָבּ ִ
יכם ֻשׁ ְלּ ָחה ִא ְמּ ֶכםַ (2) :מ ַ
וּב ִפ ְשׁ ֵע ֶ
ְ
ָדי ִמ ְפּדוּת וְ ִאם ֵאין ִבּי כ ַֹח ְל ַה ִצּיל |
וְ ֵאין עוֹנֶה ֲה ָקצוֹר ָק ְצ ָרה י ִ
ָתם
אָשׂים נְ ָהרוֹת ִמ ְד ָבּר ִתּ ְבאַשׁ ְדּג ָ
אַח ִריב יָם ִ
ֲר ִתי ֲ
ֵהן ְבּ ַגע ָ
אַל ִבּישׁ ָשׁ ַמיִ ם ַק ְדרוּת | וְ ַשׂק
ֵמ ֵאין ַמיִ ם וְ ָתמֹת ַבּ ָצּ ָמאְ (3) :
מּוּדים
ָתן ִלי ְלשׁוֹן ִל ִ
)ֲ (4אדֹנָי יְ הוִֹ ה נ ַ
סוּתם:
אָשׂים ְכּ ָ
ִ
ָעיר ִלי אֹזֶן
ָעיר ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר י ִ
ָעף ָדּ ָבר | י ִ
ָל ַד ַעת ָלעוּת ֶאת י ֵ
מּוּדיםֲ (5) :אדֹנָי יְ הוִ ה ָפּ ַתח ִלי אֹזֶן וְ אָנ ִֹכי לֹא
ִל ְשׁמ ַֹע ַכּ ִלּ ִ
ָמ ִר ִ
וּל ָחיַי
ָת ִתּי ְל ַמ ִכּים ְ
יתי | אָחוֹר לֹא נְ סוּג ִֹתי (6) :גֵּוִ י נ ַ
ְלמ ְֹר ִטים | ָפּנַי לֹא ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ִמ ְכּ ִלמּוֹת ָורֹק (7) :וַאדֹנָי יְ הוִ ה
ַי ֲעזָר ִלי ַעל ֵכּן לֹא נִ ְכ ָל ְמ ִתּי | ַעל ֵכּן ַשׂ ְמ ִתּי ָפנַי ַכּ ַח ָלּ ִמישׁ ָו ֵא ַדע
ָחד |
ַע ְמ ָדה יּ ַ
ָריב ִא ִתּי נ ַ
יקי ִמי י ִ
ִכּי לֹא ֵאבוֹשָׁ (8) :קרוֹב ַמ ְצ ִדּ ִ
ִמי ַב ַעל ִמ ְשׁ ָפּ ִטי יִ גַּשׁ ֵא ָליֵ (9) :הן ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַי ֲעזָר ִלי ִמי הוּא

ֹאכ ֵלםִ (10) :מי ָב ֶכם יְ ֵרא
ֻלּם ַכּ ֶבּגֶד יִ ְבלוּ ָעשׁ י ְ
יענִ י | ֵהן כּ ָ
ַר ִשׁ ֵ
יְ
יְ הוָה שׁ ֵֹמ ַע ְבּקוֹל ַע ְבדּוֹ | ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ֲח ֵשׁ ִכים וְ ֵאין נֹגַהּ לוֹ יִ ְב ַטח
ֻלּ ֶכם ק ְֹד ֵחי ֵאשׁ ְמ ְ
אַזּ ֵרי
ְבּ ֵשׁם יְ הוָה וְ יִ ָשּׁ ֵען ֵבּאל ָֹהיוֵ (11) :הן כּ ְ
ָדי ָהיְ ָתה זֹּאת
וּב ִזיקוֹת ִבּ ַע ְר ֶתּם ִמיּ ִ
ִזיקוֹת | ְלכוּ ְבּאוּר ֶא ְשׁ ֶכם ְ
ֲצ ָבה ִתּ ְשׁ ָכּבוּן:
ָל ֶכם ְל ַמע ֵ
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)ִ (1שׁ ְמעוּ ֵא ַלי ר ְֹד ֵפי ֶצ ֶדק ְמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָה | ַה ִבּיטוּ ֶאל צוּר
אַב ָר ָהם
ֻקּ ְר ֶתּםַ (2) :ה ִבּיטוּ ֶאל ְ
ֻח ַצּ ְב ֶתּם וְ ֶאל ַמ ֶקּ ֶבת בּוֹר נ ַ
ַא ָב ְר ֵכהוּ
אתיו ו ֲ
חוֹל ְל ֶכם | ִכּי ֶא ָחד ְק ָר ִ
יכם וְ ֶאל ָשׂ ָרה ְתּ ֶ
ֲא ִב ֶ
יה ַויּ ֶ
אַר ֵבּהוִּ (3) :כּי נִ ַחם יְ הוָה ִציּוֹן נִ ַחם ָכּל ָח ְרב ֶֹת ָ
וְ ְ
ָשׂם
ִמ ְד ָבּ ָרהּ ְכּ ֵע ֶדן וְ ַע ְר ָב ָתהּ ְכּגַן יְ הוָה | ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה יִ ָמּ ֵצא ָבהּ
אוּמּי ֵא ַלי
וּל ִ
תּוֹדה וְ קוֹל ִז ְמ ָרהַ (4) :ה ְק ִשׁיבוּ ֵא ַלי ַע ִמּי ְ
ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטי ְלאוֹר ַע ִמּים ְ
יע:
אַר ִגּ ַ
תוֹרה ֵמ ִא ִתּי ֵת ֵצא ִ
ַה ֲא ִזינוּ | ִכּי ָ
וּזר ַֹעי ַע ִמּים יִ ְשׁפֹּטוּ | ֵא ַלי ִאיִּ ים
ָצא יִ ְשׁ ִעי ְ
)ָ (5קרוֹב ִצ ְד ִקי י ָ
ֵיכם וְ ַה ִבּיטוּ ֶאל
ַחלוּןְ (6) :שׂאוּ ַל ָשּׁ ַמיִ ם ֵעינ ֶ
יְ ַקוּוּ וְ ֶאל ְזר ִֹעי יְ י ֵ
אָרץ ַכּ ֶבּ ֶגד ִתּ ְב ֶלה
אָרץ ִמ ַתּ ַחת ִכּי ָשׁ ַמיִ ם ֶכּ ָע ָשׁן נִ ְמ ָלחוּ וְ ָה ֶ
ָה ֶ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה וְ ִצ ְד ָק ִתי לֹא
וּע ִתי ְל ָ
יה ְכּמוֹ ֵכן יְ מוּתוּן | וִ ישׁ ָ
וְ י ְֹשׁ ֶב ָ
)ִ (7שׁ ְמעוּ ֵא ַלי י ְֹד ֵעי ֶצ ֶדק ַעם ָ
ֵת ָחת:
תּוֹר ִתי ְב ִל ָבּם | אַל
וּמ ִגּ ֻדּפ ָֹתם אַל ֵתּ ָחתּוִּ (8) :כּי ַכ ֶבּגֶד
יראוּ ֶח ְר ַפּת ֱאנוֹשׁ ִ
ִתּ ְ
עוֹלם ִתּ ְה ֶיה
ֹאכ ֵלם ָסס | וְ ִצ ְד ָק ִתי ְל ָ
ֹאכ ֵלם ָעשׁ וְ ַכ ֶצּ ֶמר י ְ
י ְ
רוֹע יְ ה ָוה
עוּרי ִל ְב ִשׁי עֹז ְז ַ
עוּרי ִ
דּוֹריםִ (9) :
ישׁוּע ִתי ְלדוֹר ִ
וִ ָ
אַתּ ִהיא ַה ַמּ ְח ֶצ ֶבת
עוֹל ִמים | ֲהלוֹא ְ
ימי ֶק ֶדם דֹּרוֹת ָ
עוּרי ִכּ ֵ
ִ
אַתּ ִהיא ַה ַמּ ֲח ֶר ֶבת יָם ֵמי
חוֹל ֶלת ַתּנִּ יןֲ (10) :הלוֹא ְ
ַר ַהב ְמ ֶ
אוּלים(11) :
ֲמ ֵקּי יָם ֶדּ ֶר ְך ַל ֲעבֹר ְגּ ִ
ְתּהוֹם ַר ָבּה | ַה ָשּׂ ָמה ַמע ַ
ֹאשׁם
עוֹלם ַעל ר ָ
וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה וְ ִשׂ ְמ ַחת ָ
וּפדוּיֵי יְ הוָה יְ שׁוּבוּן ָ
ְ
ָחה (12) :אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי
ַאנ ָ
ַשּׂיגוּן נָסוּ יָגוֹן ו ֲ
| ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ִ
הוּא ְמנ ֶ
אָדם ָח ִציר
וּמ ֶבּן ָ
יר ִאי ֵמ ֱאנוֹשׁ יָמוּת ִ
ַתּ ְ
אַתּ ו ִ
ַח ְמ ֶכם | ִמי ְ
ַתּ ַפ ֵחד
אָרץ ו ְ
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ֶ
ַתּ ְשׁ ַכּח יְ הוָה ע ֶֹשׂ ָך ֶ
ָתן (13) :ו ִ
יִ נּ ֵ
ָתּ ִמיד ָכּל ַהיּוֹם ִמ ְפּנֵי ֲח ַמת ַה ֵמּ ִציק ַכּ ֲא ֶשׁר כּוֹנֵן ְל ַה ְשׁ ִחית |
וְ אַיֵּה ֲח ַמת ַה ֵמּ ִציקִ (14) :מ ַהר צ ֶֹעה ְל ִה ָפּ ֵת ַח | וְ לֹא יָמוּת
יך רֹגַע ַה ָיּם
ֶח ַסר ַל ְחמוֹ (15) :וְ אָנ ִֹכי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַל ַשּׁ ַחת וְ לֹא י ְ
וּב ֵצל
יך ְ
ָאָשׂים ְדּ ָב ַרי ְבּ ִפ ָ
ַלּיו | יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ (16) :ו ִ
ֶהמוּ גּ ָ
ַויּ ֱ

אָרץ וְ ֵלאמֹר ְל ִציּוֹן ַע ִמּי
יך | ִלנְ ט ַֹע ָשׁ ַמיִ ם וְ ִליסֹד ֶ
ית ָ
ָדי ִכּ ִסּ ִ
יִ
רוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר
קוּמי יְ ָ
ִ
עוֹר ִרי
עוֹר ִרי ִה ְת ְ
)ִ (17ה ְת ְ
אָתּה:
ָ
ָשׁ ִתית ִמיַּד יְ הוָה ֶאת כּוֹס ֲח ָמתוֹ | ֶאת ֻק ַבּ ַעת כּוֹס ַה ַתּ ְר ֵע ָלה
ָל ָדה | וְ ֵאין
ַהל ָלהּ ִמ ָכּל ָבּנִ ים י ָ
ָשׁ ִתית ָמ ִציתֵ (18) :אין ְמנ ֵ
ָדהּ ִמ ָכּל ָבּנִ ים ִגּ ֵדּ ָלהְ (19) :שׁ ַתּיִ ם ֵהנָּה ק ְֹרא ַֹתיִ ְך ִמי
ַמ ֲח ִזיק ְבּי ָ
יָנוּד ָל ְך | ַהשֹּׁד וְ ַה ֶשּׁ ֶבר וְ ָה ָר ָעב וְ ַה ֶח ֶרב ִמי ֲאנ ֲ
ַח ֵמ ְךָ (20) :בּנַיִ ְך
ֻלּפוּ ָשׁ ְכבוּ ְבּרֹאשׁ ָכּל חוּצוֹת ְכּתוֹא ִמ ְכ ָמר | ַה ְמ ֵל ִאים ֲח ַמת
עְ
ֻרת
וּשׁכ ַ
ֲרת ֱאל ָֹהיִ ְךָ (21) :ל ֵכן ִשׁ ְמ ִעי נָא זֹאת עֲנִ יָּה | ְ
יְ הוָה ַגּע ַ
ָריב ַעמּוֹ
אָמר ֲאדֹנַיִ ְך יְ הוָה וֵאל ַֹהיִ ְך י ִ
) (22כֹּה ַ
וְ לֹא ִמיָּיִ ן:
ָד ְך ֶאת כּוֹס ַה ַתּ ְר ֵע ָלה | ֶאת ֻק ַבּ ַעת כּוֹס ֲח ָמ ִתי
ִהנֵּה ָל ַק ְח ִתּי ִמיּ ֵ
יה ְבּיַד מוֹגַיִ ְך ֲא ֶשׁר
תּוֹתהּ עוֹד (23) :וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
יפי ִל ְשׁ ָ
תוֹס ִ
ִ
לֹא
ֵך וְ ַכחוּץ
אָרץ ֵגּו ְ
ימי ָכ ֶ
ַתּ ִשׂ ִ
ַפ ֵשׁ ְך ְשׁ ִחי וְ ַנ ֲעב ָֹרה | ו ָ
אָמרוּ ְלנ ְ
ְ
ַלע ְֹב ִרים:
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רוּשׁ ַלִם
אַר ֵתּ ְך יְ ָ
ֵך ִציּוֹן | ִל ְב ִשׁי ִבּ ְג ֵדי ִת ְפ ְ
עוּרי ִל ְב ִשׁי ֻעזּ ְ
עוּרי ִ
) ִ (1
ֲרי
יוֹסיף ָיבֹא ָב ְך עוֹד ָע ֵרל וְ ָט ֵמאִ (2) :ה ְת ַנע ִ
ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי לֹא ִ
מוֹס ֵרי
רוּשׁ ָלִם | התפתחו ] ִה ְת ַפּ ְתּ ִחי קרי[ ְ
קוּמי ְשּׁ ִבי יְ ָ
ֵמ ָע ָפר ִ
ָאר ְך ְשׁ ִביָּה ַבּת ִציּוֹןִ (3) :כּי כֹה
אָמר יְ הוָה ִחנָּם
ַ
ַצוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ָאלוִּ (4) :כּי כֹה ַ
נִ ְמ ַכּ ְר ֶתּם | וְ לֹא ְב ֶכ ֶסף ִתּגּ ֵ
ֲשׁקוֹ:
ָרד ַע ִמּי ָב ִראשֹׁנָה ָלגוּר ָשׁם | וְ אַשּׁוּר ְבּ ֶא ֶפס ע ָ
ִמ ְצ ַריִ ם י ַ
ֻקּח ַע ִמּי ִחנָּם |
) (5וְ ַע ָתּה מי ] ַמה קרי[ ִלּי פֹה נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי ל ַ
ילילוּ נְ ֻאם יְ הוָה וְ ָת ִמיד ָכּל ַהיּוֹם ְשׁ ִמי
משׁלו ]מ ְֹשׁ ָליו קרי[ יְ ֵה ִ
ֵדע ַע ִמּי ְשׁ ִמי | ָל ֵכן ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ֲאנִ י הוּא
ִמנֹּאָץָ (6) :ל ֵכן י ַ
יע
ַה ְמ ַד ֵבּר ִהנֵּנִ יַ (7) :מה נָּאווּ ַעל ֶה ָה ִרים ַר ְג ֵלי ְמ ַב ֵשּׂר ַמ ְשׁ ִמ ַ
שׁוּעה | א ֵֹמר ְל ִציּוֹן ָמ ַל ְך ֱאל ָֹהיִ ְך:
יע יְ ָ
ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ַמ ְשׁ ִמ ַ
ָשׂאוּ קוֹל י ְ
) (8קוֹל צ ַֹפיִ ְך נ ְ
ַח ָדּו יְ ַרנֵּנוּ | ִכּי ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן יִ ְראוּ ְבּשׁוּב
רוּשׁ ָלִם | ִכּי נִ ַחם
ַח ָדּו ָח ְרבוֹת יְ ָ
יְ הוָה ִציּוֹןִ (9) :פּ ְצחוּ ַרנְּ נוּ י ְ
רוֹע ָק ְדשׁוֹ
רוּשׁ ָלִםָ (10) :ח ַשׂף יְ הוָה ֶאת ְז ַ
יְ הוָה ַעמּוֹ גָּאַל יְ ָ
אַפ ֵסי ֶ
ְל ֵעינֵי ָכּל ַהגּוֹיִ ם | וְ ָראוּ ָכּל ְ
אָרץ ֵאת יְ שׁוּ ַעת ֱאל ֵֹהינוּ:
תּוֹכהּ
) (11סוּרוּ סוּרוּ ְצאוּ ִמ ָשּׁם ָט ֵמא אַל ִתּגָּעוּ | ְצאוּ ִמ ָ
נוּסה
וּב ְמ ָ
ִה ָבּרוּ נ ְֹשׂ ֵאי ְכּ ֵלי יְ הוָהִ (12) :כּי לֹא ְב ִח ָפּזוֹן ֵתּ ֵצאוּ ִ
אַסּ ְפ ֶכם ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּמ ִ
ֵיכם יְ הוָה ְ
לֹא ֵת ֵלכוּן | ִכּי ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ

ָבהּ ְמאֹד(14) :
ַשׂ ִכּיל ַע ְב ִדּי | יָרוּם וְ נִ ָשּׂא וְ ג ַ
)ִ (13הנֵּה י ְ
ֹארוֹ
יך ַר ִבּים ֵכּן ִמ ְשׁ ַחת ֵמ ִאישׁ ַמ ְר ֵאהוּ | וְ ת ֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְממוּ ָע ֶל ָ
ִמ ְבּנֵי ָ
יהם
אָדםֵ (15) :כּן ַיזֶּה גּוֹיִ ם ַר ִבּים ָע ָליו יִ ְק ְפּצוּ ְמ ָל ִכים ִפּ ֶ
ַא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ ִה ְתבּוֹנָנוּ:
| ִכּי ֲא ֶשׁר לֹא ֻס ַפּר ָל ֶהם ָראוּ ו ֲ
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ַעל
רוֹע יְ הוָה ַעל ִמי נִ ְג ָל ָתהַ (2) :ויּ ַ
וּז ַ
)ִ (1מי ֶה ֱא ִמין ִל ְשׁ ֻמ ָע ֵתנוּ | ְ
ַכּיּוֹנֵק ְל ָפנָיו וְ ַכשּׁ ֶֹרשׁ ֵמ ֶא ֶרץ ִציָּה לֹא תֹאַר לוֹ וְ לֹא ָה ָדר |
ישׁים ִאישׁ
ַח ַדל ִא ִ
ֶח ְמ ֵדהוּ (3) :נִ ְבזֶה ו ֲ
וְ נִ ְר ֵאהוּ וְ לֹא ַמ ְר ֶאה וְ נ ְ
וּכ ַמ ְס ֵתּר ָפּנִ ים ִמ ֶמּנּוּ נִ ְבזֶה וְ לֹא
ידוּע ח ִֹלי | ְ
ַמ ְכאֹבוֹת וִ ַ
ַחנוּ
ַאנ ְ
וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם | ו ֲ
ָשׂא ַ
אָכן ֳח ָליֵנוּ הוּא נ ָ
ֲח ַשׁ ְבנֻהוֵּ (4) :
וּמ ֻענֶּה (5) :וְ הוּא ְמח ָֹלל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ
ָגוּע ֻמ ֵכּה ֱאל ִֹהים ְ
ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ נ ַ
ֻרתוֹ נִ ְר ָפּא ָלנוּ(6) :
וּב ֲחב ָ
לוֹמנוּ ָע ָליו ַ
מוּסר ְשׁ ֵ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ | ַ
ְמד ָ
יע בּוֹ ֵאת עֲוֹן
ֻלּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְל ַד ְרכּוֹ ָפּנִ ינוּ | וַיהוָה ִה ְפ ִגּ ַ
כָּ
יוּבל
ֻלּנוּ (7) :נִ גַּשׂ וְ הוּא ַנ ֲענֶה וְ לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיו ַכּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
כָּ
ֶיה נ ֱ
וּכ ָר ֵחל ִל ְפנֵי ג ְֹזז ָ
ְ
ֶא ָל ָמה | וְ לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיוֵ (8) :מע ֶֹצר
שׂוֹח ַח | ִכּי נִ ְגזַר ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים
ֻקּח וְ ֶאת דּוֹרוֹ ִמי יְ ֵ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּט ל ָ
ִ
ִמ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ (9) :וַיִּ ֵתּן ֶאת ְר ָשׁ ִעים ִק ְברוֹ וְ ֶאת ָע ִשׁיר
ְבּמ ָֹתיו | ַעל לֹא ָח ָמס ָע ָשׂה וְ לֹא ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו (10) :וַיהוָה ָח ֵפץ
ָמים |
יך י ִ
ַא ִר ְ
ֶרע י ֲ
ַפשׁוֹ יִ ְר ֶאה ז ַ
אָשׁם נ ְ
ַדּ ְכּאוֹ ֶה ֱח ִלי ִאם ָתּ ִשׂים ָ
ַפשׁוֹ יִ ְר ֶאה יִ ְשׂ ָבּע ְבּ ַד ְעתּוֹ
וְ ֵח ֶפץ יְ הוָה ְבּיָדוֹ יִ ְצ ָלחֵ (11) :מע ַ
ֲמל נ ְ
ַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי ָל ַר ִבּים | ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא יִ ְסבֹּלָ (12) :ל ֵכן
יְ
ֱרה
ֲצוּמים יְ ַח ֵלּק ָשׁ ָלל ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֲא ַח ֶלּק לוֹ ָב ַר ִבּים וְ ֶאת ע ִ
ָשׂא
ַפשׁוֹ וְ ֶאת פּ ְֹשׁ ִעים נִ ְמנָה | וְ הוּא ֵח ְטא ַר ִבּים נ ָ
ַל ָמּוֶת נ ְ
יע:
ַפ ִגּ ַ
וְ ַלפּ ְֹשׁ ִעים י ְ
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ָל ָדה | ִפּ ְצ ִחי ִרנָּה וְ ַצ ֲה ִלי לֹא ָח ָלה ִכּי ַר ִבּים
ֲק ָרה לֹא י ָ
)ָ (1רנִּ י ע ָ
עוּלה ַ
שׁוֹמ ָמה ִמ ְבּנֵי ְב ָ
ֵ
ְבּנֵי
יבי ְמקוֹם
אָמר יְ הוָהַ (2) :ה ְר ִח ִ
ית ַריִ ְך
יכי ֵמ ָ
נוֹתיִ ְך יַטּוּ אַל ַתּ ְחשׂ ִֹכי | ַה ֲא ִר ִ
יריעוֹת ִמ ְשׁ ְכּ ַ
אָה ֵל ְך וִ ִ
ֳ
ַר ֵע ְך גּוֹיִ ם
וּשׂמֹאול ִתּ ְפר ִֹצי | וְ ז ְ
ָמין ְ
ֵקיִ (3) :כּי י ִ
יתד ַֹתיִ ְך ַחזּ ִ
וִ ֵ
בוֹשׁי וְ אַל
יר ִאי ִכּי לֹא ֵת ִ
יוֹשׁיבוּ (4) :אַל ִתּ ְ
ירשׁ וְ ָע ִרים נְ ַשׁמּוֹת ִ
יִ ָ

ֲלוּמיִ ְך ִתּ ְשׁ ָכּ ִחי וְ ֶח ְר ַפּת
ירי | ִכּי ב ֶֹשׁת ע ַ
ִתּ ָכּ ְל ִמי ִכּי לֹא ַת ְח ִפּ ִ
ֲליִ ְך ע ַֹשׂיִ ְך יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
נוּתיִ ְך לֹא ִת ְז ְכּ ִרי עוֹדִ (5) :כּי בֹע ַ
אַל ְמ ַ
ְ
ֹא ֵל ְך ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֱאל ֵֹהי ָכל ָה ֶ
אָרץ יִ ָקּ ֵראִ (6) :כּי
ְשׁמוֹ | וְ ג ֲ
עוּרים ִכּי
אָך יְ הוָה | וְ ֵא ֶשׁת נְ ִ
רוּח ְק ָר ְ
ֲצוּבת ַ
ֲזוּבה ַוע ַ
ְכ ִא ָשּׁה ע ָ
וּב ַר ֲח ִמים
יך | ְ
ַב ִתּ ְ
אָמר ֱאל ָֹהיִ ְךְ (7) :בּ ֶרגַע ָקטֹן ֲעז ְ
ִת ָמּ ֵאס ַ
ְגּד ִֹלים ֲא ַק ְבּ ֵצ ְךְ (8) :בּ ֶשׁ ֶצף ֶק ֶצף ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַי ֶרגַע ִמ ֵמּ ְך
)ִ (9כּי ֵמי נ ַֹח
ֹא ֵל ְך יְ הוָה:
אָמר גּ ֲ
יך | ַ
עוֹלם ִר ַח ְמ ִתּ ְ
וּב ֶח ֶסד ָ
ְ
אָרץ | ֵכּן
זֹאת ִלי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֵמ ֲעבֹר ֵמי נ ַֹח עוֹד ַעל ָה ֶ
וּמ ְגּ ָער ָבּ ְךִ (10) :כּי ֶה ָה ִרים יָמוּשׁוּ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ִמ ְקּצֹף ָע ַליִ ְך ִ
וּב ִרית ְשׁלוֹ ִמי
מוּטנָה | וְ ַח ְס ִדּי ֵמ ִא ֵתּ ְך לֹא יָמוּשׁ ְ
וְ ַה ְגּ ָבעוֹת ְתּ ֶ
לֹא ָתמוּט ַ
ֻח ָמה |
ֲרה לֹא נ ָ
אָמר ְמ ַר ֲח ֵמ ְך יְ הוָה (11) :עֲנִ יָּה סֹע ָ
ירים(12) :
יך ַבּ ַסּ ִפּ ִ
יס ְד ִתּ ְ
פּוּך ֲא ָבנַיִ ְך וִ ַ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַמ ְר ִבּיץ ַבּ ְ
בוּל ְך
אַבנֵי ֶא ְק ָדּח | וְ ָכל ְגּ ֵ
וּשׁ ָע ַריִ ְך ְל ְ
וְ ַשׂ ְמ ִתּי ַכּ ְדכֹד ִשׁ ְמשׁ ַֹתיִ ְך ְ
ְל ְ
מּוּדי יְ הוָה | וְ ַרב ְשׁלוֹם ָבּנָיִ ְך:
אַבנֵי ֵח ֶפץ (13) :וְ ָכל ָבּנַיִ ְך ִל ֵ
וּמ ְמּ ִח ָתּה
יר ִאי ִ
)ִ (14בּ ְצ ָד ָקה ִתּכּוֹנָנִ י | ַר ֲח ִקי ֵמע ֶֹשׁק ִכּי לֹא ִת ָ
אוֹתי | ִמי גָר
ִכּי לֹא ִת ְק ַרב ֵא ָליִ ְךֵ (15) :הן גּוֹר יָגוּר ֶא ֶפס ֵמ ִ
אתי ָח ָרשׁ נ ֵֹפ ַח
ִא ָתּ ְך ָע ַליִ ְך יִ פּוֹל (16) :הן ] ִהנֵּה קרי[ אָנ ִֹכי ָבּ ָר ִ
אתי ַמ ְשׁ ִחית
ֲשׂהוּ | וְ אָנ ִֹכי ָבּ ָר ִ
וּמוֹציא ְכ ִלי ְל ַמע ֵ
ִ
ְבּ ֵאשׁ ֶפּ ָחם
יוּצר ָע ַליִ ְך לֹא יִ ְצ ָלח וְ ָכל ָלשׁוֹן ָתּקוּם
ְל ַח ֵבּלָ (17) :כּל ְכּ ִלי ַ
ַח ַלת ַע ְב ֵדי יְ הוָה וְ ִצ ְד ָק ָתם
יעי | זֹאת נ ֲ
ִא ָתּ ְך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ַתּ ְר ִשׁ ִ
ֵמ ִא ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה:
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) (1הוֹי ָכּל ָצ ֵמא ְלכוּ ַל ַמּיִ ם ו ֲ
ַא ֶשׁר ֵאין לוֹ ָכּ ֶסף | ְלכוּ ִשׁ ְברוּ
וּבלוֹא ְמ ִחיר יַיִ ן וְ ָח ָלבָ (2) :ל ָמּה
וּלכוּ ִשׁ ְברוּ ְבּלוֹא ֶכ ֶסף ְ
ֶאכֹלוּ ְ
וֱ
ֲכם ְבּלוֹא ְל ָשׂ ְב ָעה | ִשׁ ְמעוּ ָשׁמוֹ ַע
יגיע ֶ
ִת ְשׁ ְקלוּ ֶכ ֶסף ְבּלוֹא ֶל ֶחם וִ ִ
וּלכוּ
אָזנְ ֶכם ְ
ַפ ְשׁ ֶכםַ (3) :הטּוּ ְ
ֵא ַלי וְ ִא ְכלוּ טוֹב וְ ִת ְת ַענַּג ַבּ ֶדּ ֶשׁן נ ְ
עוֹלם ַח ְס ֵדי
ַפ ְשׁ ֶכם | וְ ֶא ְכ ְר ָתה ָל ֶכם ְבּ ִרית ָ
וּת ִחי נ ְ
ֵא ַלי ִשׁ ְמעוּ ְ
וּמ ַצוֵּה
אוּמּים נְ ַת ִתּיו | נ ִָגיד ְ
ֶא ָמנִ יםֵ (4) :הן ֵעד ְל ִ
ָדוִ ד ַהנּ ֱ
יך
עוּך ֵא ֶל ָ
ְל ֻא ִמּיםֵ (5) :הן גּוֹי לֹא ֵת ַדע ִתּ ְק ָרא וְ גוֹי לֹא יְ ָד ָ
) (6
יך וְ ִל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵפ ֲא ָר ְך:
יָרוּצוּ | ְל ַמ ַען יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִדּ ְרשׁוּ יְ הוָה ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ | ְק ָר ֻאהוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹבַ (7) :י ֲעזֹב ָר ָשׁע
יר ֲח ֵמהוּ וְ ֶאל
ַדּ ְרכּוֹ וְ ִאישׁ אָוֶן ַמ ְח ְשׁב ָֹתיו | וְ ָישֹׁב ֶאל יְ הוָה וִ ַ

יכם
בוֹת ֶ
בוֹתי ַמ ְח ְשׁ ֵ
לוֹחִ (8) :כּי לֹא ַמ ְח ְשׁ ַ
ַר ֶבּה ִל ְס ַ
ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי י ְ
אָרץ | ֵכּן
ָבהוּ ָשׁ ַמיִ ם ֵמ ֶ
יכם ְדּ ָר ָכי | נְ ֻאם יְ הוָהִ (9) :כּי ג ְ
וְ לֹא ַד ְר ֵכ ֶ
וּמ ְח ְשׁב ַֹתי ִמ ַמּ ְח ְשׁב ֵֹת ֶ
יכם ַ
ָבהוּ ְד ָר ַכי ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יכםִ (10) :כּי
גְּ
ֶשׁם וְ ַה ֶשּׁ ֶלג ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָשׁ ָמּה לֹא יָשׁוּב ִכּי ִאם
ֵרד ַהגּ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר י ֵ
ֶרע ַלזּ ֵֹר ַע וְ ֶל ֶחם
ָתן ז ַ
יחהּ | וְ נ ַ
ידהּ וְ ִה ְצ ִמ ָ
הוֹל ָ
אָרץ וְ ִ
ִה ְרוָה ֶאת ָה ֶ
ֵצא ִמ ִפּי לֹא יָשׁוּב ֵא ַלי
ָלא ֵֹכלֵ (11) :כּן יִ ְהיֶה ְד ָב ִרי ֲא ֶשׁר י ֵ
יח ֲא ֶשׁר ְשׁ ַל ְח ִתּיו:
יקם | ִכּי ִאם ָע ָשׂה ֶאת ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ִתּי וְ ִה ְצ ִל ַ
ֵר ָ
תּוּבלוּן | ֶה ָה ִרים וְ ַה ְגּ ָבעוֹת
וּב ָשׁלוֹם ָ
)ִ (12כּי ְב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצאוּ ְ
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה יִ ְמ ֲחאוּ ָכףַ (13) :תּ ַחת
ֵיכם ִרנָּה וְ ָכל ע ֵ
יִ ְפ ְצחוּ ִל ְפנ ֶ
ֲלה ֲה ַדס |
ֲלה ְברוֹשׁ תחת ]וְ ַת ַחת קרי[ ַה ִסּ ְר ַפּד ַיע ֶ
ַה ַנּעֲצוּץ ַיע ֶ
וְ ָהיָה ַליהוָה ְל ֵשׁם ְלאוֹת ָ
עוֹלם לֹא יִ ָכּ ֵרת:
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רוֹבה
אָמר יְ הוָה ִשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ָפּט ַועֲשׂוּ ְצ ָד ָקה | ִכּי ְק ָ
) (1כֹּה ַ
ֲשׂה זֹּאת
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ ַיע ֶ
שׁוּע ִתי ָלבוֹא וְ ִצ ְד ָק ִתי ְל ִהגָּלוֹתְ (2) :
יְ ָ
אָדם י ֲ
וּבן ָ
ֶ
ַח ִזיק ָבּהּ | שׁ ֵֹמר ַשׁ ָבּת ֵמ ַח ְלּלוֹ וְ שׁ ֵֹמר יָדוֹ ֵמעֲשׂוֹת ָכּל
ֵכר ַהנִּ ְלוָה ֶאל יְ הוָה ֵלאמֹר ַה ְב ֵדּל
ֹאמר ֶבּן ַהנּ ָ
ָרע (3) :וְ אַל י ַ
ָבשׁ:
ֹאמר ַה ָסּ ִריס ֵהן ֲאנִ י ֵעץ י ֵ
ילנִ י יְ הוָה ֵמ ַעל ַעמּוֹ | וְ אַל י ַ
ַב ִדּ ַ
יְ
יסים ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְמרוּ ֶאת
אָמר יְ הוָה ַל ָסּ ִר ִ
)ִ (4כּי כֹה ַ
יתי(5) :
יקים ִבּ ְב ִר ִ
וּמ ֲח ִז ִ
וּב ֲחרוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ָח ָפ ְצ ִתּי | ַ
תוֹתי ָ
ַשׁ ְבּ ַ
וּמ ָבּנוֹת |
ָשׁם טוֹב ִמ ָבּנִ ים ִ
וּבחוֹמ ַֹתי יָד ו ֵ
יתי ְ
ָת ִתּי ָל ֶהם ְבּ ֵב ִ
וְ נ ַ
ֵכר ַהנִּ ְלוִ ים
עוֹלם ֶא ֶתּן לוֹ ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָכּ ֵרת (6) :וּ ְבנֵי ַהנּ ָ
ֵשׁם ָ
ֲב ִדים |
אַה ָבה ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ִל ְהיוֹת לוֹ ַלע ָ
וּל ֲ
ַעל יְ הוָה ְל ָשׁ ְרתוֹ ְ
יאוֹתים
ַה ִב ִ
יתי (7) :ו ֲ
יקים ִבּ ְב ִר ִ
וּמ ֲח ִז ִ
ָכּל שׁ ֵֹמר ַשׁ ָבּת ֵמ ַח ְלּלוֹ ַ
יהם
יהם וְ ִז ְב ֵח ֶ
ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי עוֹל ֵֹת ֶ
יתי ֵבּית ְתּ ִפ ָלּה יִ ָקּ ֵרא ְל ָכל ָה ַע ִמּים(8) :
ְל ָרצוֹן ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי | ִכּי ֵב ִ
נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְמ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל | עוֹד ֲא ַק ֵבּץ ָע ָליו
ָער:
ְלנִ ְק ָבּ ָציו (9) :כֹּל ַחיְ תוֹ ָשׂ ָדי | ֵא ָתיוּ ֶל ֱאכֹל ָכּל ַחיְ תוֹ ַבּיּ ַ
ֻלּם ְכּ ָל ִבים
ָדעוּ כּ ָ
ֻלּם לֹא י ָ
) (10צפו ]צ ָֹפיו קרי[ ִעוְ ִרים כּ ָ
ִא ְלּ ִמים לֹא ְ
ֹה ֵבי ָלנוּם(11) :
יוּכלוּ ִלנְ בּ ַֹח | ה ִֹזים שׁ ְֹכ ִבים א ֲ
ָדעוּ ָשׂ ְב ָעה וְ ֵה ָמּה ר ִֹעים לֹא ָי ְדעוּ ָה ִבין
ֶפשׁ לֹא י ְ
וְ ַה ְכּ ָל ִבים ַעזֵּי נ ֶ
ֻלּם ְל ַד ְר ָכּם ָפּנוּ ִאישׁ ְל ִב ְצעוֹ ִמ ָקּ ֵצהוֵּ (12) :א ָתיוּ ֶא ְק ָחה יַיִ ן
| כָּ
ֶתר ְמאֹד:
וְ נִ ְס ְבּאָה ֵשׁ ָכר | וְ ָהיָה ָכזֶה יוֹם ָמ ָחר גָּדוֹל י ֶ
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ֶא ָס ִפים
אָבד וְ ֵאין ִאישׁ ָשׂם ַעל ֵלב | וְ אַנְ ֵשׁי ֶח ֶסד נ ֱ
)ַ (1ה ַצּ ִדּיק ָ
ֶא ַסף ַה ַצּ ִדּיק (2) :יָבוֹא ָשׁלוֹם
ְבּ ֵאין ֵמ ִבין ִכּי ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעה נ ֱ
אַתּם ִק ְרבוּ ֵהנָּה ְבּנֵי
בוֹתם | ה ֵֹל ְך נְ כֹחוֹ (3) :וְ ֶ
יָנוּחוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
ַתּ ְזנֶהַ (4) :על ִמי ִתּ ְת ַענָּגוּ ַעל ִמי ַתּ ְר ִחיבוּ
ָאף ו ִ
ֶרע ְמנ ֵ
עֹנְ נָה | ז ַ
ֶרע ָשׁ ֶקר(5) :
אַתּם יִ ְל ֵדי ֶפ ַשׁע ז ַ
ֶפה ַתּ ֲא ִריכוּ ָלשׁוֹן | ֲהלוֹא ֶ
ֹח ֵטי ַהיְ ָל ִדים ַבּנְּ ָח ִלים
ֵח ִמים ָבּ ֵא ִלים ַתּ ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן | שׁ ֲ
ַהנּ ָ
גּוֹר ֵל ְך |
ַחל ֶח ְל ֵק ְך ֵהם ֵהם ָ
ַתּ ַחת ְס ִע ֵפי ַה ְסּ ָל ִעיםְ (6) :בּ ַח ְלּ ֵקי נ ַ
ָחםַ (7) :על
ֱלית ִמנְ ָחה ַה ַעל ֵא ֶלּה ֶאנּ ֵ
ֶס ְך ֶהע ִ
גַּם ָל ֶהם ָשׁ ַפ ְכ ְתּ נ ֶ
ָבח(8) :
ַהר ָגּב ַֹהּ וְ נִ ָשּׂא ַשׂ ְמ ְתּ ִמ ְשׁ ָכּ ֵב ְך | גַּם ָשׁם ָע ִלית ִל ְזבּ ַֹח ז ַ
ֲלי
ַתּע ִ
ֵך | ִכּי ֵמ ִא ִתּי ִגּ ִלּית ו ַ
אַחר ַה ֶדּ ֶלת וְ ַה ְמּזוּזָה ַשׂ ְמ ְתּ ִז ְכרוֹנ ְ
וְ ַ
אָה ְב ְתּ ִמ ְשׁ ָכּ ָבם יָד ָח ִזית:
ַתּ ְכ ָרת ָל ְך ֵמ ֶהם ַ
ִה ְר ַח ְב ְתּ ִמ ְשׁ ָכּ ֵב ְך ו ִ
יריִ ְך ַעד
ַתּ ַשׁ ְלּ ִחי ִצ ַ
ַתּ ְר ִבּי ִר ֻקּ ָחיִ ְך | ו ְ
ַתּ ֻשׁ ִרי ַל ֶמּ ֶל ְך ַבּ ֶשּׁ ֶמן ו ַ
)  (9ו ָ
אָמ ְר ְתּ
ַע ְתּ לֹא ַ
ילי ַעד ְשׁאוֹלְ (10) :בּרֹב ַדּ ְר ֵכּ ְך ָיג ַ
ַתּ ְשׁ ִפּ ִ
ֵמ ָרחֹק ו ַ
אַג ְתּ
ָד ְך ָמ ָצאת ַעל ֵכּן לֹא ָח ִלית (11) :וְ ֶאת ִמי ָדּ ְ
נוֹאָשׁ | ַחיַּת י ֵ
ַתּ ְ
וִ
ָכ ְר ְתּ לֹא ַשׂ ְמ ְתּ ַעל ִל ֵבּ ְך | ֲהלֹא
אוֹתי לֹא ז ַ
ֵבי וְ ִ
יר ִאי ִכּי ְת ַכזּ ִ
אַגּיד ִצ ְד ָק ֵת ְך
יר ִאיֲ (12) :אנִ י ִ
אוֹתי לֹא ִת ָ
וּמע ָֹלם וְ ִ
ֲאנִ י ַמ ְח ֶשׁה ֵ
בּוּציִ ְך וְ ֶאת
ֻך ִק ַ
ַצּיל ְ
ֲק ְך י ִ
ילוּךְ (13) :בּ ַזע ֵ
יוֹע ְ
ֲשׂיִ ְך וְ לֹא ִ
| וְ ֶאת ַמע ַ
ירשׁ ַהר
חוֹסה ִבי יִ נְ ַחל ֶא ֶרץ וְ יִ ַ
רוּח יִ ַקּח ָה ֶבל | וְ ַה ֶ
ֻלּם יִ ָשּׂא ַ
כָּ
אָמר סֹלּוּ סֹלּוּ ַפּנּוּ ָד ֶר ְך | ָה ִרימוּ ִמ ְכשׁוֹל ִמ ֶדּ ֶר ְך
ָק ְד ִשׁי (14) :וְ ַ
אָמר ָרם וְ נִ ָשּׂא שׁ ֵֹכן ַעד וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ
)ִ (15כּי כֹה ַ
ַע ִמּי:
רוּח
רוּח ְל ַה ֲחיוֹת ַ
וּשׁ ַפל ַ
ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ ֶא ְשׁכּוֹן | וְ ֶאת ַדּ ָכּא ְ
אָריב וְ לֹא
עוֹלם ִ
וּל ַה ֲחיוֹת ֵלב נִ ְד ָכּ ִאיםִ (16) :כּי לֹא ְל ָ
ְשׁ ָפ ִלים ְ
יתי(17) :
רוּח ִמ ְלּ ָפנַי ַיעֲטוֹף וּנְ ָשׁמוֹת ֲאנִ י ָע ִשׂ ִ
ֶצח ֶא ְקּצוֹף | ִכּי ַ
ָלנ ַ
שׁוֹבב ְבּ ֶד ֶר ְך
ֵל ְך ָ
אַכּהוּ ַה ְס ֵתּר וְ ֶא ְקצֹף | ַויּ ֶ
ַבּעֲוֹן ִבּ ְצעוֹ ָק ַצ ְפ ִתּי וְ ֵ
ַא ַשׁ ֵלּם נִ ֻח ִמים
יתי וְ ֶא ְר ָפּ ֵאהוּ | וְ אַנְ ֵחהוּ ו ֲ
ִלבּוְֹ (18) :דּ ָר ָכיו ָר ִא ִ
בּוֹרא נוב ]נִ יב קרי[ ְשׂ ָפ ָתיִ ם | ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם
לוֹ וְ ַל ֲא ֵב ָליוֵ (19) :
אתיו (20) :וְ ָה ְר ָשׁ ִעים ַכּיָּם
וּר ָפ ִ
אָמר יְ הוָה ְ
ָל ָרחוֹק וְ ַל ָקּרוֹב ַ
ָטיטֵ (21) :אין
ימיו ֶר ֶפשׁ ו ִ
יוּכל וַיִּ ְג ְרשׁוּ ֵמ ָ
נִ ְג ָרשׁ | ִכּי ַה ְשׁ ֵקט לֹא ָ
אָמר ֱאל ַֹהי ָל ְר ָשׁ ִעים:
ָשׁלוֹם ַ
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קוֹל ָך | וְ ַהגֵּד ְל ַע ִמּי
שּׁוֹפר ָה ֵרם ֶ
)ְ (1ק ָרא ְבגָרוֹן אַל ַתּ ְחשׂ ְֹך ַכּ ָ
אוֹתי יוֹם יוֹם יִ ְדרֹשׁוּן
ֹאתם (2) :וְ ִ
וּל ֵבית ַי ֲעקֹב ַחטּ ָ
ִפּ ְשׁ ָעם ְ
ֶח ָפּצוּן | ְכּגוֹי ֲא ֶשׁר ְצ ָד ָקה ָע ָשׂה ִ
וְ ַד ַעת ְדּ ָר ַכי י ְ
וּמ ְשׁ ַפּט ֱאל ָֹהיו
ֶח ָפּצוּן(3) :
לֹא ָעזָב יִ ְשׁאָלוּנִ י ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ֶצ ֶדק ִק ְר ַבת ֱאל ִֹהים י ְ
ַפ ֵשׁנוּ וְ לֹא ֵת ָדע | ֵהן ְבּיוֹם צ ְֹמ ֶכם
ית ִענִּ ינוּ נ ְ
ָל ָמּה ַצּ ְמנוּ וְ לֹא ָר ִא ָ
וּמ ָצּה ָתּצוּמוּ
יכם ִתּנְ גֹּשׂוֵּ (4) :הן ְל ִריב ַ
ִתּ ְמ ְצאוּ ֵח ֶפץ וְ ָכל ַע ְצּ ֵב ֶ
יע ַבּ ָמּרוֹם
וּל ַהכּוֹת ְבּ ֶא ְגרֹף ֶר ַשׁע | לֹא ָתצוּמוּ ַכיּוֹם ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ְ
ַפשׁוֹ |
אָדם נ ְ
קוֹל ֶכםֲ (5) :ה ָכזֶה יִ ְהיֶה צוֹם ֶא ְב ָח ֵרהוּ יוֹם ַענּוֹת ָ
ְ
יע ֲה ָלזֶה ִתּ ְק ָרא צוֹם וְ יוֹם
ַצּ ַ
ָא ֶפר י ִ
אַגמֹן רֹאשׁוֹ וְ ַשׂק ו ֵ
ֲה ָלכֹף ְכּ ְ
ָרצוֹן ַליהוָהֲ (6) :הלוֹא זֶה צוֹם ֶא ְב ָח ֵרהוּ ַפּ ֵתּ ַח ַח ְרצֻבּוֹת ֶר ַשׁע
מוֹטה
ָ
צוּצים ָח ְפ ִשׁים וְ ָכל
מוֹטה | וְ ַשׁ ַלּח ְר ִ
ָ
ַה ֵתּר ֲאגֻדּוֹת
ְתּנ ֵ
רוּדים ָתּ ִביא
ַתּקוֲּ (7) :הלוֹא ָפרֹס ָל ָר ֵעב ַל ְח ֶמ ָך ַועֲנִ יִּ ים ְמ ִ
וּמ ְבּ ָשׂ ְר ָך לֹא ִת ְת ַע ָלּם (8) :אָז
ָביִ ת | ִכּי ִת ְר ֶאה ָערֹם וְ ִכ ִסּיתוֹ ִ
ֶיך
ֻכ ְת ָך ְמ ֵה ָרה ִת ְצ ָמח | וְ ָה ַל ְך ְל ָפנ ָ
ַאר ָ
אוֹר ָך ו ֲ
ֶ
יִ ָבּ ַקע ַכּ ַשּׁ ַחר
ַאַס ֶפ ָך (9) :אָז ִתּ ְק ָרא ַויהוָה ַי ֲענֶה ְתּ ַשׁ ַוּע
ִצ ְד ֶק ָך ְכּבוֹד יְ הוָה י ְ
מוֹטה ְשׁ ַלח ֶא ְצ ַבּע וְ ַד ֶבּר אָוֶן:
תּוֹכ ָך ָ
ֹאמר ִהנֵּנִ י | ִאם ָתּ ִסיר ִמ ְ
וְ י ַ
ֶפשׁ ַנ ֲענָה ַתּ ְשׂ ִבּ ַ
אוֹר ָך
ָרח ַבּח ֶֹשׁ ְך ֶ
יע | וְ ז ַ
ַפ ֶשׁ ָך וְ נ ֶ
) (10וְ ָת ֵפק ָל ָר ֵעב נ ְ
יע ְבּ ַצ ְח ָצחוֹת
ָח ָך יְ הוָה ָתּ ִמיד וְ ִה ְשׂ ִבּ ַ
ַא ֵפ ָל ְת ָך ַכּ ָצּ ֳה ָריִ ם (11) :וְ נ ֲ
וֲ
מוֹצא ַמיִ ם ֲא ֶשׁר
ַח ִליץ | וְ ָהיִ ָ
וּכ ָ
ית ְכּגַן ָרוֶה ְ
יך י ֲ
ַפ ֶשׁ ָך וְ ַע ְצמ ֶֹת ָ
נְ
מוֹס ֵדי דוֹר
עוֹלם ְ
וּבנוּ ִמ ְמּ ָך ָח ְרבוֹת ָ
ימיוָ (12) :
לֹא יְ ַכ ְזּבוּ ֵמ ָ
קוֹמם | וְ ק ָֹרא ְל ָך גּ ֵֹדר ֶפּ ֶרץ ְמשׁ ֵֹבב נְ ִתיבוֹת ָל ָשׁ ֶבת:
וָדוֹר ְתּ ֵ
יך ְבּיוֹם ָק ְד ִשׁי |
)ִ (13אם ָתּ ִשׁיב ִמ ַשּׁ ָבּת ַר ְג ֶל ָך עֲשׂוֹת ֲח ָפ ֶצ ָ
ֻבּד וְ ִכ ַבּ ְדתּוֹ ֵמ ֲעשׂוֹת
את ַל ַשּׁ ָבּת עֹנֶג ִל ְקדוֹשׁ יְ הוָה ְמכ ָ
וְ ָק ָר ָ
יך ִמ ְמּצוֹא ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵבּר ָדּ ָבר (14) :אָז ִתּ ְת ַענַּג ַעל יְ הוָה
ְדּ ָר ֶכ ָ
ַח ַלת
יך נ ֲ
אָרץ | וְ ַה ֲא ַכ ְל ִתּ ָ
יך ַעל במותי ] ָבּ ֳמ ֵתי קרי[ ֶ
וְ ִה ְר ַכּ ְב ִתּ ָ
יך ִכּי ִפּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר:
אָב ָ
ַי ֲעקֹב ִ
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אָזנוֹ ִמ ְשּׁמוֹ ַע:
יע | וְ לֹא ָכ ְב ָדה ְ
הוֹשׁ ַ
)ֵ (1הן לֹא ָק ְצ ָרה יַד יְ הוָה ֵמ ִ
יכם ָהיוּ ַמ ְב ִדּ ִלים ֵבּינ ֶ
יכם |
ֵכם ְל ֵבין ֱאל ֵֹה ֶ
)ִ (2כּי ִאם עֲוֹנ ֵֹת ֶ
יכם
מוֹעִ (3) :כּי ַכ ֵפּ ֶ
יכם ִה ְס ִתּירוּ ָפנִ ים ִמ ֶכּם ִמ ְשּׁ ַ
ֹאות ֶ
וְ ַחטּ ֵ
יכם ִדּ ְבּרוּ ֶשׁ ֶקר
תוֹת ֶ
יכם ֶבּ ָעוֹן | ִשׂ ְפ ֵ
עוֹת ֶ
ֹאלוּ ַב ָדּם וְ ֶא ְצ ְבּ ֵ
נְ ג ֲ

ְלשׁוֹנְ ֶכם ַעוְ ָלה ֶת ְהגֶּהֵ (4) :אין ק ֵֹרא ְב ֶצ ֶדק וְ ֵאין נִ ְשׁ ָפּט
הוֹליד אָוֶן(5) :
טוֹח ַעל תֹּהוּ וְ ַד ֶבּר ָשׁוְ א ָהרוֹ ָע ָמל וְ ֵ
ֶבּ ֱאמוּנָה | ָבּ ַ
יהם
יצ ֶ
ֶארֹגוּ | ָהא ֵֹכל ִמ ֵבּ ֵ
קוּרי ַע ָכּ ִבישׁ י ֱ
יצי ִצ ְפעוֹנִ י ִבּ ֵקּעוּ וְ ֵ
ֵבּ ֵ
יהם לֹא יִ ְהיוּ ְל ֶבגֶד וְ לֹא
קוּר ֶ
זּוּרה ִתּ ָבּ ַקע ֶא ְפ ֶעהֵ (6) :
יָמוּת וְ ַה ֶ
יהם:
ֲשׂי אָוֶן וּפ ַֹעל ָח ָמס ְבּ ַכ ֵפּ ֶ
יהם ַמע ֵ
ֲשׂ ֶ
יהם | ַמע ֵ
ֲשׂ ֶ
יִ ְת ַכּסּוּ ְבּ ַמע ֵ
ימ ֲהרוּ ִל ְשׁפּ ְֹך ָדּם נ ִ
יהם ָל ַרע ָירֻצוּ וִ ַ
יהם
בוֹת ֶ
ָקי | ַמ ְח ְשׁ ֵ
)ַ (7ר ְג ֵל ֶ
ָדעוּ
לּוֹתםֶ (8) :דּ ֶר ְך ָשׁלוֹם לֹא י ָ
ָשׁ ֶבר ִבּ ְמ ִס ָ
ַמ ְח ְשׁבוֹת אָוֶן שֹׁד ו ֶ
יהם ִע ְקּשׁוּ ָל ֶהם כֹּל דּ ֵֹר ְך ָבּהּ
בוֹת ֶ
לוֹתם | נְ ִתי ֵ
וְ ֵאין ִמ ְשׁ ָפּט ְבּ ַמ ְע ְגּ ָ
ָדע ָשׁלוֹםַ (9) :על ֵכּן ָר ַחק ִמ ְשׁ ָפּט ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא ַת ִשּׂי ֵגנוּ
לֹא י ַ
ְצ ָד ָקה | נְ ַקוֶּה ָלאוֹר וְ ִהנֵּה ח ֶֹשׁ ְך ִלנְ גֹהוֹת ָבּ ֲא ֵפלוֹת נְ ַה ֵלּ ְך(10) :
ַשּׁ ָשׁה | ָכּ ַשׁ ְלנוּ ַב ָצּ ֳה ַריִ ם
וּכ ֵאין ֵעינַיִ ם נְ ג ֵ
ַשׁ ָשׁה ַכ ִעוְ ִרים ִקיר ְ
נְ ג ְ
ֻלּנוּ וְ ַכיּוֹנִ ים
ֻבּים כּ ָ
ֶה ֶמה ַכדּ ִ
אַשׁ ַמנִּ ים ַכּ ֵמּ ִתים (11) :נ ֱ
ֶשׁף ָבּ ְ
ַכּנּ ֶ
ישׁוּעה ָר ֲח ָקה ִמ ֶמּנּוִּ (12) :כּי
ֶהגֶּה | נְ ַקוֶּה ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וָאַיִ ן ִל ָ
ָהגֹה נ ְ
ַרבּוּ ְפ ָשׁ ֵעינוּ נ ְֶג ֶדּ ָך וְ ַחטּ ֵ
ֹאותינוּ ָענְ ָתה ָבּנוּ | ִכּי ְפ ָשׁ ֵעינוּ ִא ָתּנוּ
אַחר
ַועֲוֹנ ֵֹתינוּ יְ ַדעֲנוּםָ (13) :פּשׁ ַֹע וְ ַכ ֵחשׁ ַבּיהוָה וְ נָסוֹג ֵמ ַ
ֱאל ֵֹהינוּ | ַדּ ֶבּר ע ֶֹשׁק וְ ָס ָרה הֹרוֹ וְ הֹגוֹ ִמ ֵלּב ִדּ ְב ֵרי ָשׁ ֶקר(14) :
וְ ֻה ַסּג אָחוֹר ִמ ְשׁ ָפּט ְ
וּצ ָד ָקה ֵמ ָרחוֹק ַתּ ֲעמֹד | ִכּי ָכ ְשׁ ָלה ָב ְרחוֹב
ֶע ֶדּ ֶרת וְ ָסר
ַתּ ִהי ָה ֱא ֶמת נ ְ
תוּכל ָלבוֹא (15) :ו ְ
ֱא ֶמת וּנְ כ ָֹחה לֹא ַ
ֵרע ְבּ ֵעינָיו ִכּי ֵאין ִמ ְשׁ ָפּט(16) :
ַרא יְ הוָה ַויּ ַ
תּוֹלל | ַויּ ְ
ֵמ ָרע ִמ ְשׁ ֵ
תּוֹמם ִכּי ֵאין ַמ ְפ ִגּ ַ
ַתּוֹשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ
יע | ו ַ
ַרא ִכּי ֵאין ִאישׁ וַיִּ ְשׁ ֵ
ַויּ ְ
כוֹבע
וְ ִצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ (17) :וַיִּ ְל ַבּשׁ ְצ ָד ָקה ַכּ ִשּׁ ְריָן וְ ַ
ַעט ַכּ ְמ ִעיל
ָקם ִתּ ְלבּ ֶֹשׁת ַויּ ַ
שׁוּעה ְבּרֹאשׁוֹ | וַיִּ ְל ַבּשׁ ִבּ ְג ֵדי נ ָ
יְ ָ
ִקנְ אָהְ (18) :כּ ַעל ְגּ ֻמלוֹת ְכּ ַעל יְ ַשׁ ֵלּם ֵח ָמה ְל ָצ ָריו ְגּמוּל ְלאֹיְ ָביו
ֲרב ֶאת ֵשׁם יְ הוָה
יראוּ ִמ ַמּע ָ
| ָל ִאיִּ ים ְגּמוּל יְ ַשׁ ֵלּם (19) :וְ יִ ְ
רוּח יְ הוָה נ ְֹס ָסה
ָהר ָצר ַ
וּמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ֶאת ְכּבוֹדוֹ | ִכּי יָבוֹא ַכנּ ָ
ִ
וּל ָשׁ ֵבי ֶפ ַשׁע ְבּ ַי ֲעקֹב | נְ ֻאם יְ הוָה:
גּוֹאל ְ
וּבא ְל ִציּוֹן ֵ
בוָֹ (20) :
יך
רוּחי ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
אָמר יְ הוָה ִ
אוֹתם ַ
ָ
יתי
ַאנִ י זֹאת ְבּ ִר ִ
) (21ו ֲ
ֲך ִ
וּד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפ ָ
ְ
וּמ ִפּי
ַרע ָ
וּמ ִפּי ז ְ
יך ִ
יך | לֹא יָמוּשׁוּ ִמ ִפּ ָ
עוֹלם:
אָמר יְ הוָה ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ֲך ַ
ַרע ָ
ֶרע ז ְ
זַ
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ָרחִ (2) :כּי
וּכבוֹד יְ הוָה ָע ַליִ ְך ז ָ
אוֹר ְך | ְ
אוֹרי ִכּי ָבא ֵ
קוּמי ִ
) ִ (1
ִהנֵּה ַהח ֶֹשׁ ְך יְ ַכ ֶסּה ֶא ֶרץ ַוע ָ
ֲר ֶפל ְל ֻא ִמּים | וְ ָע ַליִ ְך יִ ְז ַרח יְ הוָה

וּמ ָל ִכים ְלנֹגַהּ
אוֹר ְך | ְ
ֵר ֶאה (3) :וְ ָה ְלכוּ גוֹיִ ם ְל ֵ
וּכבוֹדוֹ ָע ַליִ ְך י ָ
ְ
ֻלּם נִ ְק ְבּצוּ ָבאוּ ָל ְך | ָבּנַיִ ְך
וּר ִאי כּ ָ
ַר ֵח ְךְ (4) :שׂ ִאי ָס ִביב ֵעינַיִ ְך ְ
זְ
וּבנ ַֹתיִ ְך ַעל ַצד ֵתּ ַ
ֵמ ָרחוֹק ָיבֹאוּ ְ
ָה ְר ְתּ
אָמנָה (5) :אָז ִתּ ְר ִאי וְ נ ַ
ֵה ֵפ ְך ָע ַליִ ְך ֲהמוֹן יָם ֵחיל גּוֹיִ ם ָיבֹאוּ
וּפ ַחד וְ ָר ַחב ְל ָב ֵב ְך | ִכּי י ָ
ָ
יפה כּ ָ
ָל ְךִ (6) :שׁ ְפ ַעת ְגּ ַמ ִלּים ְתּ ַכ ֵסּ ְך ִבּ ְכ ֵרי ִמ ְדיָן וְ ֵע ָ
ֻלּם ִמ ְשּׁ ָבא
וּת ִהלֹּת יְ הוָה יְ ַב ֵשּׂרוָּ (7) :כּל צֹאן
וּלבוֹנָה יִ ָשּׂאוּ ְ
ָהב ְ
ָיבֹאוּ | ז ָ
ֶך | ַיעֲלוּ ַעל ָרצוֹן ִמ ְז ְבּ ִחי
ילי נְ ָביוֹת יְ ָשׁ ְרתוּנ ְ
ֵק ָדר יִ ָקּ ְבצוּ ָל ְך ֵא ֵ
עוּפינָה | וְ ַכיּוֹנִ ים ֶאל
אַר ִתּי ֲא ָפ ֵארִ (8) :מי ֵא ֶלּה ָכּ ָעב ְתּ ֶ
וּבית ִתּ ְפ ְ
ֵ
ָאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ ָבּ ִראשֹׁנָה
יהםִ (9) :כּי ִלי ִאיִּ ים יְ ַקוּוּ ו ֳ
ֲא ֻרבּ ֵֹת ֶ
וּז ָה ָבם ִא ָתּם | ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ַֹהיִ ְך
ְל ָה ִביא ָבנַיִ ְך ֵמ ָרחוֹק ַכּ ְס ָפּם ְ
ֵכר חֹמ ַֹתיִ ְך
וּבנוּ ְבנֵי נ ָ
וְ ִל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵפ ֲא ָר ְךָ (10) :
יך:
וּב ְרצוֹנִ י ִר ַח ְמ ִתּ ְ
יך ִ
ית ְ
ֶך | ִכּי ְב ִק ְצ ִפּי ִה ִכּ ִ
יהם יְ ָשׁ ְרתוּנ ְ
וּמ ְל ֵכ ֶ
ַ
ָליְ ָלה לֹא יִ ָסּגֵרוּ | ְל ָה ִביא
יוֹמם ו ַ
וּפ ְתּחוּ ְשׁ ָע ַריִ ְך ָתּ ִמיד ָ
)ִ (11
יהם נְ ִ
וּמ ְל ֵכ ֶ
ֵא ַליִ ְך ֵחיל גּוֹיִ ם ַ
הוּגיםִ (12) :כּי ַהגּוֹי וְ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה
ֶח ָרבוְּ (13) :כּבוֹד
ֹאבדוּ | וְ ַהגּוֹיִ ם ָחרֹב י ֱ
דוּך י ֵ
ַע ְב ְ
ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ַח ָדּו | ְל ָפ ֵאר ְמקוֹם
וּתאַשּׁוּר י ְ
ַה ְלּ ָבנוֹן ֵא ַליִ ְך יָבוֹא ְבּרוֹשׁ ִתּ ְד ָהר ְ
חוֹח ְבּנֵי
וּמקוֹם ַר ְג ַלי ֲא ַכ ֵבּד (14) :וְ ָה ְלכוּ ֵא ַליִ ְך ְשׁ ַ
ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְ
ַא ָציִ ְך | וְ ָק ְראוּ ָל ְך ִעיר
ְמ ַענַּיִ ְך וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַעל ַכּפּוֹת ַר ְג ַליִ ְך ָכּל ְמנ ֲ
וּשׂנוּאָה
ֲזוּבה ְ
יוֹת ְך ע ָ
יְ הוָה ִציּוֹן ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (15) :תּ ַחת ֱה ֵ
עוֹלם ְמשׂוֹשׂ דּוֹר וָדוֹר(16) :
יך ִל ְגאוֹן ָ
עוֹבר | וְ ַשׂ ְמ ִתּ ְ
וְ ֵאין ֵ
ָד ַע ְתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
ָקי | וְ י ַ
ַק ְתּ ֲח ֵלב גּוֹיִ ם וְ שֹׁד ְמ ָל ִכים ִתּינ ִ
וְ ָינ ְ
אָביא ז ָ
ֹא ֵל ְך ֲא ִביר ַי ֲעקֹבַ (17) :תּ ַחת ַהנְּ ח ֶֹשׁת ִ
יע ְך וְ ג ֲ
מוֹשׁ ֵ
ִ
ָהב
אָביא ֶכ ֶסף וְ ַת ַחת ָה ֵע ִצים נְ ח ֶֹשׁת וְ ַת ַחת
וְ ַת ַחת ַה ַבּ ְרזֶל ִ
ָה ֲא ָבנִ ים ַבּ ְרזֶל | וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְפ ֻק ָדּ ֵת ְך ָשׁלוֹם וְ נ ְֹג ַשׂיִ ְך ְצ ָד ָקה(18) :
בוּליִ ְך | וְ ָק ָראת
ָשׁ ֶבר ִבּ ְג ָ
אַר ֵצ ְך שֹׁד ו ֶ
לֹא יִ ָשּׁ ַמע עוֹד ָח ָמס ְבּ ְ
וּשׁ ָע ַריִ ְך ְתּ ִה ָלּה (19) :לֹא יִ ְהיֶה ָלּ ְך עוֹד
שׁוּעה חוֹמ ַֹתיִ ְך ְ
יְ ָ
ָאיר ָל ְך | וְ ָהיָה ָל ְך יְ הוָה
ָר ַח לֹא י ִ
וּלנֹגַהּ ַהיּ ֵ
יוֹמם ְ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְלאוֹר ָ
ְלאוֹר ָ
אַר ֵתּ ְך (20) :לֹא יָבוֹא עוֹד ִשׁ ְמ ֵשׁ ְך
עוֹלם וֵאל ַֹהיִ ְך ְל ִת ְפ ְ
עוֹלם וְ ָשׁ ְלמוּ יְ ֵמי
ֵאָסף | ִכּי יְ הוָה יִ ְהיֶה ָלּ ְך ְלאוֹר ָ
יר ֵח ְך לֹא י ֵ
וִ ֵ
ֵצר
אָרץ | נ ֶ
ירשׁוּ ֶ
עוֹלם יִ ְ
יקים ְל ָ
ֻלּם ַצ ִדּ ִ
ֶא ְב ֵל ְך (21) :וְ ַע ֵמּ ְך כּ ָ
ָדי ְל ִה ְת ָפּ ֵארַ (22) :ה ָקּטֹן יִ ְהיֶה
ֲשׂה י ַ
מטעו ] ַמ ָטּ ַעי קרי[ ַמע ֵ
ישׁנָּה:
ָל ֶא ֶלף וְ ַה ָצּ ִעיר ְלגוֹי ָעצוּם | ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ִע ָתּהּ ֲא ִח ֶ
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ַען ָמ ַשׁח יְ הוָה א ִֹתי ְל ַב ֵשּׂר ֲע ָנוִ ים
רוּח ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָע ָלי | י ַ
) ַ (1
סוּרים
ְשׁ ָל ַחנִ י ַל ֲחבֹשׁ ְלנִ ְשׁ ְבּ ֵרי ֵלב ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר וְ ַל ֲא ִ
קוֹחִ (2) :ל ְקרֹא ְשׁנַת ָרצוֹן ַליהוָה וְ יוֹם נ ָ
ְפּ ַקח ַ
ָקם ֵלאל ֵֹהינוּ |
ַחם ָכּל ֲא ֵב ִליםָ (3) :לשׂוּם ַל ֲא ֵב ֵלי ִציּוֹן ָל ֵתת ָל ֶהם ְפּ ֵאר
ְלנ ֵ
רוּח
ֲטה ְת ִה ָלּה ַתּ ַחת ַ
ַתּ ַחת ֵא ֶפר ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ַתּ ַחת ֵא ֶבל ַמע ֵ
וּבנוּ
ילי ַה ֶצּ ֶדק ַמ ַטּע יְ הוָה ְל ִה ְת ָפּ ֵארָ (4) :
ֵכּ ָהה | וְ ק ָֹרא ָל ֶהם ֵא ֵ
קוֹממוּ | וְ ִח ְדּשׁוּ ָע ֵרי ח ֶֹרב
עוֹלם שׁ ְֹממוֹת ִראשֹׁנִ ים יְ ֵ
ָח ְרבוֹת ָ
ֵכר
וּבנֵי נ ָ
ָרים וְ ָרעוּ צֹאנְ ֶכם | ְ
שׁ ְֹממוֹת דּוֹר וָדוֹר (5) :וְ ָע ְמדוּ ז ִ
יכם וְ כ ְֹר ֵמ ֶ
ִא ָכּ ֵר ֶ
אַתּם כֹּ ֲהנֵי יְ הוָה ִתּ ָקּ ֵראוּ ְמ ָשׁ ְר ֵתי
יכם (6) :וְ ֶ
ַמּרוּ(7) :
בוֹדם ִתּ ְתי ָ
וּב ְכ ָ
ֹאכלוּ ִ
ֵאָמר ָל ֶכם | ֵחיל גּוֹיִ ם תּ ֵ
ֱאל ֵֹהינוּ י ֵ
אַר ָצם ִמ ְשׁ ֶנה
וּכ ִל ָמּה ָירֹנּוּ ֶח ְל ָקם | ָל ֵכן ְבּ ְ
ַתּ ַחת ָבּ ְשׁ ְתּ ֶכם ִמ ְשׁנֶה ְ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה ָל ֶהםִ (8) :כּי ֲאנִ י יְ הוָה א ֵֹהב
ירשׁוּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
יִ ָ
עוֹלם
וּב ִרית ָ
ֻלּ ָתם ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ָת ִתּי ְפע ָ
עוֹלה | וְ נ ַ
ִמ ְשׁ ָפּט שֹׂנֵא ָגזֵל ְבּ ָ
ֶא ְכרוֹת ָל ֶהם (9) :וְ ַ
תוֹך
יהם ְבּ ְ
ַר ָעם וְ ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ
נוֹדע ַבּגּוֹיִ ם ז ְ
ֶרע ֵבּ ַר ְך יְ הוָה(10) :
ַכּירוּם ִכּי ֵהם ז ַ
יהם י ִ
ָה ַע ִמּים | ָכּל ר ֵֹא ֶ
ֶשׁע
ישׁנִ י ִבּ ְג ֵדי י ַ
ַפ ִשׁי ֵבּאל ַֹהי ִכּי ִה ְל ִבּ ַ
שׂוֹשׂ אָ ִשׂישׂ ַבּיהוָה ָתּגֵל נ ְ
ְמ ִעיל ְצ ָד ָקה יְ ָע ָטנִ י | ֶכּ ָח ָתן יְ ַכ ֵהן ְפּ ֵאר וְ ַכ ַכּ ָלּה ַתּ ְע ֶדּה ֵכ ֶלי ָה:
יח | ֵכּן ֲאדֹנָי
יה ַת ְצ ִמ ַ
ֵרוּע ָ
וּכ ַגנָּה ז ֶ
תּוֹציא ִצ ְמ ָחהּ ְ
אָרץ ִ
)ִ (11כּי ָכ ֶ
וּת ִה ָלּה ֶנגֶד ָכּל ַהגּוֹיִ ם:
יח ְצ ָד ָקה ְ
ַצ ִמ ַ
יְ הוִ ה י ְ
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רוּשׁ ַלִם לֹא ֶא ְשׁקוֹט | ַעד
וּל ַמ ַען יְ ָ
)ְ (1ל ַמ ַען ִציּוֹן לֹא ֶא ֱח ֶשׁה ְ
ישׁוּע ָתהּ ְכּ ַל ִפּיד יִ ְב ָער (2) :וְ ָראוּ גוֹיִ ם ִצ ְד ֵק ְך
ֵצא ַכנֹּגַהּ ִצ ְד ָקהּ וִ ָ
יֵ
בוֹד ְך | וְ ק ָֹרא ָל ְך ֵשׁם ָח ָדשׁ ֲא ֶשׁר ִפּי יְ הוָה יִ ֳקּ ֶבנּוּ:
וְ ָכל ְמ ָל ִכים ְכּ ֵ
וּצנִ יף קרי[
ֲט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְבּיַד יְ הוָה | וצנוף ] ְ
ית ע ֶ
) (3וְ ָהיִ ְ
אַר ֵצ ְך
וּל ְ
ֲזוּבה ְ
ֵאָמר ָל ְך עוֹד ע ָ
לוּכה ְבּ ַכף ֱאל ָֹהיִ ְך (4) :לֹא י ֵ
ְמ ָ
עוּלה |
אַר ֵצ ְך ְבּ ָ
וּל ְ
ֵאָמר עוֹד ְשׁ ָמ ָמה ִכּי ָל ְך יִ ָקּ ֵרא ֶח ְפ ִצי ָבהּ ְ
לֹא י ֵ
תוּלה
אַר ֵצ ְך ִתּ ָבּ ֵעלִ (5) :כּי יִ ְב ַעל ָבּחוּר ְבּ ָ
ִכּי ָח ֵפץ יְ הוָה ָבּ ְך וְ ְ
וּמשׂוֹשׂ ָח ָתן ַעל ַכּ ָלּה י ִ
לוּך ָבּנָיִ ְך | ְ
יִ ְב ָע ְ
ָשׂישׂ ָע ַליִ ְך ֱאלֹ ָהיִ ְך(6) :
רוּשׁ ַלִם ִה ְפ ַק ְד ִתּי שׁ ְֹמ ִרים ָכּל ַהיּוֹם וְ ָכל ַה ַלּיְ ָלה
ַעל חוֹמ ַֹתיִ ְך יְ ָ
ֳמי ָל ֶכם (7) :וְ אַל
ֶחשׁוּ | ַה ַמּ ְז ִכּ ִרים ֶאת יְ הוָה אַל דּ ִ
ָתּ ִמיד לֹא י ֱ
אָרץ:
רוּשׁ ַלִם ְתּ ִה ָלּה ָבּ ֶ
ָשׂים ֶאת יְ ָ
ֳמי לוֹ | ַעד יְ כוֹנֵן וְ ַעד י ִ
ִתּ ְתּנוּ ד ִ

ֵך עוֹד
רוֹע עֻזּוֹ | ִאם ֶא ֵתּן ֶאת ְדּ ָגנ ְ
וּב ְז ַ
ימינוֹ ִ
) (8נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ִבּ ִ
ַע ְתּ בּוֹ(9) :
ירוֹשׁ ְך ֲא ֶשׁר ָיג ַ
ֵכר ִתּ ֵ
ַמ ֲא ָכל ְלאֹיְ ַביִ ְך וְ ִאם יִ ְשׁתּוּ ְבנֵי נ ָ
אַס ָפיו י ְ
וּמ ַק ְבּ ָציו יִ ְשׁ ֻתּהוּ
ֹאכלֻהוּ וְ ִה ְללוּ ֶאת יְ הוָה | ְ
ִכּי ְמ ְ
)ִ (10ע ְברוּ ִע ְברוּ ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ַפּנּוּ ֶדּ ֶר ְך ָה ָעם |
ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ִשׁי:
סֹלּוּ סֹלּוּ ַה ְמ ִס ָלּה ַס ְקּלוּ ֵמ ֶא ֶבן ָה ִרימוּ נֵס ַעל ָה ַע ִמּים(11) :
אָרץ ִא ְמרוּ ְל ַבת ִציּוֹן ִה ֵנּה יִ ְשׁ ֵע ְך
יע ֶאל ְק ֵצה ָה ֶ
ִהנֵּה יְ הוָה ִה ְשׁ ִמ ַ
ֻלּתוֹ ְל ָפנָיו (12) :וְ ָק ְראוּ ָל ֶהם ַעם
וּפע ָ
ָבּא | ִהנֵּה ְשׂ ָכרוֹ ִאתּוֹ ְ
ָבה:
ַהקּ ֶֹדשׁ ְגּאוּ ֵלי יְ הוָה | וְ ָל ְך יִ ָקּ ֵרא ְד ָ
רוּשׁה ִעיר לֹא ֶנ ֱעז ָ
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ָדים ִמ ָבּ ְצ ָרה זֶה ָהדוּר ִבּ ְלבוּשׁוֹ
)ִ (1מי זֶה ָבּא ֵמ ֱאדוֹם ֲחמוּץ ְבּג ִ
דּוּע
יעַ (2) :מ ַ
הוֹשׁ ַ
צ ֶֹעה ְבּרֹב כֹּחוֹ | ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ִבּ ְצ ָד ָקה ַרב ְל ִ
אָדֹם ִל ְל ֶ
פּוּרה ָדּ ַר ְכ ִתּי ְל ַב ִדּי
יך ְכּד ֵֹר ְך ְבּגַתָ (3) :
ָד ָ
וּבג ֶ
בוּשׁ ָך | ְ
אַפּי וְ ֶא ְר ְמ ֵסם ַבּ ֲח ָמ ִתי | וְ יֵז
וּמ ַע ִמּים ֵאין ִאישׁ ִא ִתּי וְ ֶא ְד ְר ֵכם ְבּ ִ
ֵ
ָקם ְבּ ִל ִבּי |
אָל ִתּיִ (4) :כּי יוֹם נ ָ
בּוּשׁי ֶא ְג ְ
ָדי וְ ָכל ַמ ְל ַ
נִ ְצ ָחם ַעל ְבּג ַ
וֹמ ְך
תּוֹמם וְ ֵאין ס ֵ
אַבּיט וְ ֵאין עֹזֵר וְ ֶא ְשׁ ֵ
אוּלי ָבּאָה (5) :וְ ִ
וּשׁנַת ְגּ ַ
ְ
ַח ָמ ִתי ִהיא ְס ָמ ָכ ְתנִ י (6) :וְ אָבוּס ַע ִמּים
ַתּוֹשׁע ִלי ְזר ִֹעי ו ֲ
| ו ַ
אַפּי ו ֲ
ְבּ ִ
ַח ְס ֵדי
אָרץ נִ ְצ ָחם(7) :
אוֹריד ָל ֶ
ַא ַשׁ ְכּ ֵרם ַבּ ֲח ָמ ִתי | וְ ִ
אַז ִכּיר ְתּ ִהלֹּת יְ הוָה ְכּ ַעל כֹּל ֲא ֶשׁר ְגּ ָמ ָלנוּ יְ הוָה | וְ ַרב טוּב
יְ הוָה ְ
ֹאמר
וּכרֹב ֲח ָס ָדיוַ (8) :ויּ ֶ
ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְגּ ָמ ָלם ְכּ ַר ֲח ָמיו ְ
יעְ (9) :בּ ָכל
מוֹשׁ ַ
אַך ַע ִמּי ֵה ָמּה ָבּנִ ים לֹא יְ ַשׁ ֵקּרוּ | וַיְ ִהי ָל ֶהם ְל ִ
ְ
אַה ָבתוֹ
יעם ְבּ ֲ
הוֹשׁ ָ
ִ
אַך ָפּנָיו
וּמ ְל ְ
ָצ ָר ָתם לא ]לוֹ קרי[ ָצר ַ
עוֹלם(10) :
ַשּׂ ֵאם ָכּל יְ ֵמי ָ
ַטּ ֵלם וַיְ נ ְ
אָלם | וַיְ נ ְ
וּב ֶח ְמ ָלתוֹ הוּא ְג ָ
ְ
ֵה ֵפ ְך ָל ֶהם ְלאוֹיֵב הוּא
רוּח ָק ְדשׁוֹ | ַויּ ָ
וְ ֵה ָמּה ָמרוּ וְ ִע ְצּבוּ ֶאת ַ
ֲלם
עוֹלם מ ֶֹשׁה ַעמּוֹ | אַיֵּה ַה ַמּע ֵ
נִ ְל ַחם ָבּם (11) :וַיִּ ְזכֹּר יְ ֵמי ָ
רוּח ָק ְדשׁוֹ(12) :
ִמ ָיּם ֵאת ר ֵֹעי צֹאנוֹ אַיֵּה ַה ָשּׂם ְבּ ִק ְרבּוֹ ֶאת ַ
ֵיהם
בּוֹק ַע ַמיִ ם ִמ ְפּנ ֶ
אַרתּוֹ | ֵ
רוֹע ִתּ ְפ ְ
ימין מ ֶֹשׁה ְז ַ
יך ִל ִ
מוֹל ְ
ִ
יכם ַבּ ְתּהֹמוֹת | ַכּסּוּס ַבּ ִמּ ְד ָבּר
מוֹל ָ
עוֹלםִ (13) :
ַלעֲשׂוֹת לוֹ ֵשׁם ָ
רוּח יְ הוָה ְתּנִ ֶ
לֹא יִ ָכּ ֵשׁלוַּ (14) :כּ ְבּ ֵה ָמה ַבּ ִבּ ְק ָעה ֵת ֵרד ַ
יחנּוּ | ֵכּן
וּר ֵאה
אָרתַ (15) :ה ֵבּט ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
נִ ַה ְג ָתּ ַע ְמּ ָך ַלעֲשׂוֹת ְל ָך ֵשׁם ִתּ ְפ ֶ
יך
וּגבוּר ֶֹת ָך ֲהמוֹן ֵמ ֶע ָ
אָת ָך ְ
אַר ֶתּ ָך | אַיֵּה ִקנְ ְ
ִמ ְזּבֻל ָק ְד ְשׁ ָך וְ ִת ְפ ְ
יך ֵא ַלי ִה ְת ָ
וְ ַר ֲח ֶמ ָ
אַב ָר ָהם לֹא
אָבינוּ ִכּי ְ
אַתּה ִ
אַפּקוִּ (16) :כּי ָ
עוֹלם
ֹא ֵלנוּ ֵמ ָ
אָבינוּ גּ ֲ
אַתּה יְ הוָה ִ
ירנוּ | ָ
ַכּ ָ
יְ ָד ָענוּ וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא י ִ

אָת ָך
יח ִל ֵבּנוּ ִמיִּ ְר ֶ
יך ַתּ ְק ִשׁ ַ
ְשׁ ֶמ ָךָ (17) :ל ָמּה ַת ְת ֵענוּ יְ הוָה ִמ ְדּ ָר ֶכ ָ
ָרשׁוּ ַעם
ַח ָל ֶת ָךַ (18) :ל ִמּ ְצ ָער י ְ
יך ִשׁ ְב ֵטי נ ֲ
ֲב ֶד ָ
| שׁוּב ְל ַמ ַען ע ָ
ָק ְד ֶשׁ ָך | ָצ ֵרינוּ ְ
עוֹלם לֹא ָמ ַשׁ ְל ָתּ
בּוֹססוּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָךָ (19) :היִ ינוּ ֵמ ָ
ֶיך
ָר ְד ָתּ ִמ ָפּנ ָ
יהם | לוּא ָק ַר ְע ָתּ ָשׁ ַמיִ ם י ַ
ֲל ֶ
ָבּם לֹא נִ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ע ֵ
ָה ִרים ָנזֹלּוּ:
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יך |
יע ִשׁ ְמ ָך ְל ָצ ֶר ָ
הוֹד ַ
)ִ (1כּ ְקד ַֹח ֵאשׁ ֲה ָמ ִסים ַמיִ ם ִתּ ְב ֶעה ֵאשׁ ְל ִ
ָר ְד ָתּ
נוֹראוֹת לֹא נְ ַקוֶּה | י ַ
ֲשׂוֹת ָך ָ
ֶיך גּוֹיִ ם יִ ְרגָּזוַּ (2) :בּע ְ
ִמ ָפּנ ָ
עוֹלם לֹא ָשׁ ְמעוּ לֹא ֶה ֱא ִזינוּ | ַעיִ ן
וּמ ָ
ֶיך ָה ִרים ָנזֹלּוֵּ (3) :
ִמ ָפּנ ָ
זוּל ְת ָך ַיע ֶ
ַע ָתּ ֶאת
ֲשׂה ִל ְמ ַח ֵכּה לוָֹ (4) :פּג ְ
אָתה ֱאל ִֹהים ָ
לֹא ָר ָ
ֶח ָטא ָבּ ֶהם
אַתּה ָק ַצ ְפ ָתּ ַונּ ֱ
רוּך | ֵהן ָ
יך יִ ְז ְכּ ָ
ָשׂשׂ וְ ע ֵֹשׂה ֶצ ֶדק ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
וּכ ֶבגֶד ִע ִדּים ָכּל ִצ ְדקֹ ֵתינוּ |
ֻלּנוּ ְ
ָשׁ ַע (5) :וַנְּ ִהי ַכ ָטּ ֵמא כּ ָ
עוֹלם וְ נִ וּ ֵ
ָ
קוֹרא ְב ִשׁ ְמ ָך
רוּח יִ ָשּׂ ֻאנוּ (6) :וְ ֵאין ֵ
ֻלּנוּ ַועֲוֹנֵנוּ ָכּ ַ
ָבל ֶכּ ָע ֶלה כּ ָ
ַונּ ֶ
ַתּמוּגֵנוּ ְבּיַד
ֶיך ִמ ֶמּנּוּ ו ְ
עוֹרר ְל ַה ֲח ִזיק ָבּ ְך | ִכּי ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ָפנ ָ
ִמ ְת ֵ
אַתּה
ַחנוּ ַהח ֶֹמר וְ ָ
אָתּה | ֲאנ ְ
אָבינוּ ָ
עֲוֹנֵנוּ (7) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ִ
ֻלּנוּ (8) :אַל ִתּ ְקצֹף יְ הוָה ַעד ְמאֹד וְ אַל
ָד ָך כּ ָ
ֲשׂה י ְ
וּמע ֵ
י ְֹצ ֵרנוּ ַ
ֻלּנוָּ (9) :ע ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָהיוּ
ָל ַעד ִתּ ְזכֹּר ָעוֹן | ֵהן ַה ֶבּט נָא ַע ְמּ ָך כ ָ
רוּשׁ ַלִם ְשׁ ָמ ָמהֵ (10) :בּית ָק ְד ֵשׁנוּ
ָתה יְ ָ
ִמ ְד ָבּר | ִציּוֹן ִמ ְד ָבּר ָהי ָ
לוּך ֲאב ֵֹתינוּ ָהיָה ִל ְשׂ ֵר ַפת ֵאשׁ | וְ ָכל
אַר ֵתּנוּ ֲא ֶשׁר ִה ְל ָ
וְ ִת ְפ ְ
אַפּק יְ הוָה | ֶתּ ֱח ֶשׁה
ַמ ֲח ַמ ֵדּינוּ ָהיָה ְל ָח ְר ָבּהַ (11) :ה ַעל ֵא ֶלּה ִת ְת ַ
וּת ַענֵּנוּ ַעד ְמאֹד:
ְ
Isaiah Chapter 65
אָמ ְר ִתּי ִהנֵּנִ י
אתי ְללֹא ִב ְק ֻשׁנִ י | ַ
) (1נִ ְד ַר ְשׁ ִתּי ְללוֹא ָשׁאָלוּ נִ ְמ ֵצ ִ
ָדי ָכּל ַהיּוֹם ֶאל ַעם
ִהנֵּנִ י ֶאל גּוֹי לֹא ק ָֹרא ִב ְשׁ ִמיֵ (2) :פּ ַר ְשׂ ִתּי י ַ
יהםָ (3) :ה ָעם
אַחר ַמ ְח ְשׁב ֵֹת ֶ
סוֹרר | ַהה ְֹל ִכים ַה ֶדּ ֶר ְך לֹא טוֹב ַ
ֵ
וּמ ַק ְטּ ִרים ַעל
אוֹתי ַעל ָפּנַי ָתּ ִמיד | ז ְֹב ִחים ַבּגַּנּוֹת ְ
יסים ִ
ַה ַמּ ְכ ִע ִ
ַה ְלּ ֵבנִ יםַ (4) :היּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ְקּ ָב ִרים ַ
ָלינוּ | ָהא ְֹכ ִלים
צוּרים י ִ
וּבנְּ ִ
יהםָ (5) :הא ְֹמ ִרים
ֻלים ְכּ ֵל ֶ
וּמ ַרק קרי[ ִפּגּ ִ
ְבּ ַשׂר ַה ֲח ִזיר ופרק ] ְ
אַפּי ֵאשׁ
יך | ֵא ֶלּה ָע ָשׁן ְבּ ִ
יך אַל ִתּגַּשׁ ִבּי ִכּי ְק ַד ְשׁ ִתּ ָ
ְק ַרב ֵא ֶל ָ
תוּבה ְל ָפנָי | לֹא ֶא ֱח ֶשׂה ִכּי ִאם
י ֶֹק ֶדת ָכּל ַהיּוֹםִ (6) :הנֵּה ְכ ָ

יכם
בוֹת ֶ
יכם ַועֲוֹנֹת ֲא ֵ
יקם (7) :עֲוֹנ ֵֹת ֶ
ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי וְ ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ַעל ֵח ָ
אָמר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִק ְטּרוּ ַעל ֶה ָה ִרים וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת ֵח ְרפוּנִ י |
ַח ָדּו ַ
יְ
ֻלּ ָתם ִראשֹׁנָה על ] ֶאל קרי[ ֵח ָ
וּמדּ ִֹתי ְפע ָ
ַ
אָמר
יקם (8) :כֹּה ַ
יתהוּ ִכּי
אָמר אַל ַתּ ְשׁ ִח ֵ
יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ַה ִתּירוֹשׁ ָבּ ֶא ְשׁכּוֹל וְ ַ
ֲב ַדי ְל ִב ְל ִתּי ַה ְשׁ ִחית ַהכֹּל(9) :
ֱשׂה ְל ַמ ַען ע ָ
ְב ָר ָכה בּוֹ | ֵכּן ֶאע ֶ
יהוּדה ֵ
וּמ ָ
ֶרע ִ
אתי ִמ ַיּ ֲעקֹב ז ַ
ירי
שׁוּה ְב ִח ַ
יר ָ
יוֹרשׁ ָה ָרי | וִ ֵ
הוֹצ ִ
וְ ֵ
ֲב ַדי יִ ְשׁ ְכּנוּ ָשׁ ָמּה (10) :וְ ָהיָה ַה ָשּׁרוֹן ִלנְ וֵה צֹאן וְ ֵע ֶמק ָעכוֹר
ַוע ָ
אַתּם ע ְֹז ֵבי יְ הוָה
ְל ֵר ֶבץ ָבּ ָקר | ְל ַע ִמּי ֲא ֶשׁר ְדּ ָרשׁוּנִ י (11) :וְ ֶ
ַה ְשּׁ ֵכ ִחים ֶאת ַהר ָק ְד ִשׁי | ַהע ְֹר ִכים ַלגַּד ֻשׁ ְל ָחן וְ ַה ְמ ַמ ְל ִאים
ֻלּ ֶכם ַל ֶטּ ַבח ִתּ ְכ ָרעוּ
יתי ֶא ְת ֶכם ַל ֶח ֶרב וְ כ ְ
וּמנִ ִ
ַל ְמנִ י ִמ ְמ ָס ְךָ (12) :
ַתּעֲשׂוּ ָה ַרע
יתם ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם | ו ַ
אתי וְ לֹא עֲנִ ֶ
ַען ָק ָר ִ
יַ
וּב ֲא ֶשׁר לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי ְבּ ַח ְר ֶתּם:
ְבּ ֵעינַי ַ
אַתּם ִתּ ְר ָעבוּ
ֹאכלוּ וְ ֶ
ֲב ַדי י ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנֵּה ע ָ
)ָ (13ל ֵכן כֹּה ַ
אַתּם
ֲב ַדי יִ ְשׂ ָמחוּ וְ ֶ
אַתּם ִתּ ְצ ָמאוּ | ִהנֵּה ע ָ
ֲב ַדי יִ ְשׁתּוּ וְ ֶ
ִהנֵּה ע ָ
אַתּם ִתּ ְצעֲקוּ ִמ ְכּ ֵאב
ֲב ַדי ָירֹנּוּ ִמטּוּב ֵלב | וְ ֶ
ֵתּבֹשׁוִּ (14) :הנֵּה ע ָ
בוּעה
ַח ֶתּם ִשׁ ְמ ֶכם ִל ְשׁ ָ
ֵלילוּ (15) :וְ ִהנּ ְ
רוּח ְתּי ִ
ַ
וּמ ֵשּׁ ֶבר
ֵלב ִ
ֲב ָדיו יִ ְק ָרא ֵשׁם ֵ
ית ָך ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | וְ ַלע ָ
ֶה ִמ ְ
ירי ו ֱ
ִל ְב ִח ַ
אַחר(16) :
אָרץ
אָמן וְ ַהנִּ ְשׁ ָבּע ָבּ ֶ
אָרץ יִ ְת ָבּ ֵר ְך ֵבּאל ֵֹהי ֵ
ֲא ֶשׁר ַה ִמּ ְת ָבּ ֵר ְך ָבּ ֶ
אָמן | ִכּי נִ ְשׁ ְכּחוּ ַה ָצּרוֹת ָה ִראשֹׁנוֹת וְ ִכי נִ ְס ְתּרוּ
יִ ָשּׁ ַבע ֵבּאל ֵֹהי ֵ
ֵמ ֵעינָיִ (17) :כּי ִהנְ נִ י ֵ
ָאָרץ ֲח ָד ָשׁה | וְ לֹא
בוֹרא ָשׁ ַמיִ ם ֲח ָד ִשׁים ו ֶ
ֲלינָה ַעל ֵלבִ (18) :כּי ִאם ִשׂישׂוּ
ָכ ְרנָה ָה ִראשֹׁנוֹת וְ לֹא ַתע ֶ
ִתזּ ַ
רוּשׁ ַלִם
בוֹרא ֶאת יְ ָ
בוֹרא | ִכּי ִהנְ נִ י ֵ
ֲדי ַעד ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵ
וְ ִגילוּ ע ֵ
ירוּשׁ ַלִם וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ְב ַע ִמּי | וְ לֹא
ַל ִתּי ִב ָ
ילה וְ ַע ָמּהּ ָמשׂוֹשׂ (19) :וְ ג ְ
ִגּ ָ
יִ ָשּׁ ַמע ָבּהּ עוֹד קוֹל ְבּ ִכי וְ קוֹל ְז ָע ָקה (20) :לֹא יִ ְהיֶה ִמ ָשּׁם עוֹד
ַער ֶבּן ֵמאָה
ָמיו | ִכּי ַהנּ ַ
ָקן ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַמ ֵלּא ֶאת י ָ
ָמים וְ ז ֵ
עוּל י ִ
וּבנוּ ָב ִתּים
חוֹטא ֶבּן ֵמאָה ָשׁנָה יְ ֻק ָלּלָ (21) :
ָשׁנָה יָמוּת וְ ַה ֶ
ֵשׁב
אַחר י ֵ
אָכלוּ ִפּ ְריָם (22) :לֹא יִ ְבנוּ וְ ֵ
ָטעוּ ְכ ָר ִמים וְ ְ
ָשׁבוּ | וְ נ ְ
וְ י ָ
וּמע ֵ
ימי ָה ֵעץ יְ ֵמי ַע ִמּי ַ
ֹאכל | ִכּי ִכ ֵ
אַחר י ֵ
לֹא יִ ְטּעוּ וְ ֵ
יהם
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
ֶרע
ֵלדוּ ַל ֶבּ ָה ָלה | ִכּי ז ַ
יגעוּ ָל ִריק וְ לֹא י ְ
ירי (23) :לֹא יִ ְ
יְ ַבלּוּ ְב ִח ָ
יהם ִא ָתּם (24) :וְ ָהיָה ֶט ֶרם יִ ְק ָראוּ
רוּכי יְ הוָה ֵה ָמּה וְ ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ
ְבּ ֵ
ַאנִ י ֶא ֱענֶה | עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ו ֲ
וֲ
ַאנִ י ֶא ְשׁ ָמעְ (25) :ז ֵאב וְ ָט ֶלה
ָחשׁ ָע ָפר ַל ְחמוֹ | לֹא
ֹאכל ֶתּ ֶבן וְ נ ָ
אַריֵה ַכּ ָבּ ָקר י ַ
יִ ְרעוּ ְכ ֶא ָחד וְ ְ
אָמר יְ הוָה:
ַשׁ ִחיתוּ ְבּ ָכל ַהר ָק ְד ִשׁי ַ
ָרעוּ וְ לֹא י ְ
יֵ

Isaiah Chapter 66
אָרץ ֲהדֹם ַר ְג ָלי | ֵאי זֶה
אָמר יְ הוָה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִכּ ְס ִאי וְ ָה ֶ
) (1כֹּה ַ
נוּח ִתי (2) :וְ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה
ַביִ ת ֲא ֶשׁר ִתּ ְבנוּ ִלי וְ ֵאי זֶה ָמקוֹם ְמ ָ
אַבּיט ֶאל ָענִ י
ָדי ָע ָשׂ ָתה וַיִּ ְהיוּ ָכל ֵא ֶלּה נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ֶאל זֶה ִ
יִ
שׁוֹחט ַהשּׁוֹר ַמ ֵכּה ִאישׁ זוֹ ֵב ַח
רוּח וְ ָח ֵרד ַעל ְדּ ָב ִריֵ (3) :
וּנְ ֵכה ַ
ֲלה ִמנְ ָחה ַדּם ֲח ִזיר ַמ ְז ִכּיר ְלבֹנָה ְמ ָב ֵר ְך אָוֶן
ַה ֶשּׂה ע ֵֹרף ֶכּ ֶלב ַמע ֵ
ַפ ָשׁם ָח ֵפ ָצהַ (4) :גּם
יהם נ ְ
קּוּצ ֶ
וּב ִשׁ ֵ
יהם ְ
| גַּם ֵה ָמּה ָבּ ֲחרוּ ְבּ ַד ְר ֵכ ֶ
אתי וְ ֵאין
ַען ָק ָר ִ
אָביא ָל ֶהם י ַ
וּמגוּר ָֹתם ִ
יהם ְ
ֻל ֶ
ֲאנִ י ֶא ְב ַחר ְבּ ַת ֲעל ֵ
וּב ֲא ֶשׁר לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי
עוֹנֶה ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ | ַו ַיּעֲשׂוּ ָה ַרע ְבּ ֵעינַי ַ
אָמרוּ
ָבּ ָחרוִּ (5) :שׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ הוָה ַה ֲח ֵר ִדים ֶאל ְדּ ָברוֹ | ְ
יכם ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי יִ ְכ ַבּד יְ הוָה וְ נִ ְר ֶאה
ַדּ ֶ
יכם ְמנ ֵ
יכם שֹׂנְ ֵא ֶ
ֲא ֵח ֶ
יכל | קוֹל
ְב ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם וְ ֵהם ֵיבֹשׁוּ (6) :קוֹל ָשׁאוֹן ֵמ ִעיר קוֹל ֵמ ֵה ָ
ָל ָדה | ְבּ ֶט ֶרם
יְ הוָה ְמ ַשׁ ֵלּם ְגּמוּל ְלאֹיְ ָביוְ (7) :בּ ֶט ֶרם ָתּ ִחיל י ָ
ָכרִ (8) :מי ָשׁ ַמע ָכּזֹאת ִמי ָראָה
יטה ז ָ
יָבוֹא ֵח ֶבל ָלהּ וְ ִה ְמ ִל ָ
ָלד גּוֹי ַפּ ַעם ֶא ָחת | ִכּי
יוּחל ֶא ֶרץ ְבּיוֹם ֶא ָחד ִאם יִ וּ ֵ
ָכּ ֵא ֶלּה ֲה ַ
אוֹליד
אַשׁ ִבּיר וְ לֹא ִ
ֶיהַ (9) :ה ֲאנִ י ְ
ָל ָדה ִציּוֹן ֶאת ָבּנ ָ
ָח ָלה גַּם י ְ
מּוֹליד וְ ָע ַצ ְר ִתּי ַ
ֹאמר יְ הוָה | ִאם ֲאנִ י ַה ִ
י ַ
אָמר ֱאל ָֹהיִ ְך(10) :
יה | ִשׂישׂוּ ִא ָתּהּ ָמשׂוֹשׂ
רוּשׁ ַלִם וְ ִגילוּ ָבהּ ָכּל א ֲֹה ֶב ָ
ִשׂ ְמחוּ ֶאת יְ ָ
וּשׂ ַב ְע ֶתּם ִמשֹּׁד
יהְ (11) :ל ַמ ַען ִתּינְ קוּ ְ
אַבּ ִלים ָע ֶל ָ
ָכּל ַה ִמּ ְת ְ
יה | ְל ַמ ַען ָתּמֹצּוּ וְ ִה ְת ַענּ ְַג ֶתּם ִמ ִזּיז ְכּ ָ
ַתּנְ ֻח ֶמ ָ
)ִ (12כּי
בוֹדהּ:
וֹטף
ַחל שׁ ֵ
וּכנ ַ
ָהר ָשׁלוֹם ְ
יה ְכּנ ָ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י נ ֶֹטה ֵא ֶל ָ
כֹה ַ
ֳשׁעוּ:
ָשׂאוּ וְ ַעל ִבּ ְר ַכּיִ ם ְתּ ָשׁע ָ
ַק ֶתּם | ַעל ַצד ִתּנּ ֵ
ְכּבוֹד גּוֹיִ ם וִ ינ ְ
ירוּשׁ ַלִם
וּב ָ
ַח ְמ ֶכם ִ
ַח ֶמנּוּ | ֵכּן אָנ ִֹכי ֲאנ ֶ
)ְ (13כּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִאמּוֹ ְתּנ ֲ
יכם ַכּ ֶדּ ֶשׁא
מוֹת ֶ
יתם וְ ָשׂשׂ ִל ְבּ ֶכם וְ ַע ְצ ֵ
וּר ִא ֶ
ֻחמוְּ (14) :
ְתּנ ָ
ָעם ֶאת אֹיְ ָביו(15) :
ֲב ָדיו וְ ז ַ
נוֹד ָעה יַד יְ הוָה ֶאת ע ָ
ִת ְפ ַר ְחנָה | וְ ְ
סּוּפה ַמ ְר ְכּב ָֹתיו | ְל ָה ִשׁיב ְבּ ֵח ָמה
ִכּי ִהנֵּה יְ הוָה ָבּ ֵאשׁ יָבוֹא וְ ַכ ָ
וּב ַח ְרבּוֹ
ֲרתוֹ ְבּ ַל ֲה ֵבי ֵאשִׁ (16) :כּי ָב ֵאשׁ יְ הוָה נִ ְשׁ ָפּט ְ
אַפּוֹ וְ ַגע ָ
ֶאת ָכּל ָבּ ָשׂר | וְ ַרבּוּ ַח ְל ֵלי יְ הוָהַ (17) :ה ִמּ ְת ַק ְדּ ִשׁים וְ ַה ִמּ ַטּ ֲה ִרים
ֶך א ְֹכ ֵלי ְבּ ַשׂר ַה ֲח ִזיר
אַחת קרי[ ַבּ ָתּו ְ
אַחר אחד ] ַ
ֶאל ַהגַּנּוֹת ַ
יהם
ֲשׂ ֶ
ָספוּ נְ ֻאם יְ הוָה (18) :וְ אָנ ִֹכי ַמע ֵ
ַח ָדּו י ֻ
וְ ַה ֶשּׁ ֶקץ וְ ָה ַע ְכ ָבּר | י ְ
וּבאוּ
יהם ָבּאָה ְל ַק ֵבּץ ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם וְ ַה ְלּשֹׁנוֹת | ָ
וּמ ְח ְשׁב ֵֹת ֶ
ַ
בוֹדי (19) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָב ֶהם אוֹת וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵמ ֶהם
וְ ָראוּ ֶאת ְכּ ִ
יטים ֶאל ַהגּוֹיִ ם ַתּ ְר ִשׁישׁ פּוּל וְ לוּד מ ְֹשׁ ֵכי ֶק ֶשׁת ֻתּ ַבל וְ ָיוָן |
ְפּ ֵל ִ

ָה ִאיִּ ים ָה ְרח ִֹקים ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאת ִשׁ ְמ ִעי וְ לֹא ָראוּ ֶאת
יכם
בוֹדי ַבּגּוֹיִ ם (20) :וְ ֵה ִביאוּ ֶאת ָכּל ֲא ֵח ֶ
בוֹדי וְ ִה ִגּידוּ ֶאת ְכּ ִ
ְכּ ִ
וּב ַצּ ִבּים ַ
וּב ֶר ֶכב ַ
סּוּסים ָ
ִמ ָכּל ַהגּוֹיִ ם ִמנְ ָחה ַליהוָה ַבּ ִ
וּב ְפּ ָר ִדים
ָביאוּ
אָמר יְ הוָה | ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
רוּשׁ ַלִם ַ
וּב ִכּ ְר ָכּרוֹת ַעל ַהר ָק ְד ִשׁי יְ ָ
ַ
ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ִבּ ְכ ִלי ָטהוֹר ֵבּית יְ הוָה (21) :וְ גַם
ֹהנִ ים ַל ְלוִ יִּ ם ַ
ֵמ ֶהם ֶא ַקּח ַלכּ ֲ
אָמר יְ הוָהִ (22) :כּי ַכ ֲא ֶשׁר
אָרץ ַה ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ע ְֹמ ִדים
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ֳח ָד ִשׁים וְ ָה ֶ
ֲכם וְ ִשׁ ְמ ֶכם (23) :וְ ָהיָה ִמ ֵדּי
ַרע ֶ
ְל ָפנַי נְ ֻאם יְ הוָה | ֵכּן ַי ֲעמֹד ז ְ
וּמ ֵדּי ַשׁ ָבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ | יָבוֹא ָכל ָבּ ָשׂר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת
ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ ִ
ָשׁים ַהפּ ְֹשׁ ִעים
ָצאוּ וְ ָראוּ ְבּ ִפ ְג ֵרי ָה ֲאנ ִ
אָמר יְ הוָה (24) :וְ י ְ
ְל ָפנַי ַ
תוֹל ְע ָתּם לֹא ָתמוּת וְ ִא ָשּׁם לֹא ִת ְכ ֶבּה וְ ָהיוּ ֵד ָראוֹן ְל ָכל
ִבּי | ִכּי ַ
ָבּ ָשׂר:
ֵס ֶפר יִ ְר ְמיָהוּ
Jeremiah Chapter 1
ֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ַבּ ֲענָתוֹת
)ִ (1דּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָהוּ ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ | ִמן ַהכּ ֲ
ֹאשׁיָּהוּ ֶבן
ימי י ִ
ָמןֲ (2) :א ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֵא ָליו ִבּ ֵ
ְבּ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
אָמוֹן ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ימי
הוּדה | ִבּ ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ָמ ְלכוֹ (3) :וַיְ ִהי ִבּ ֵ
הוּדה ַעד תֹּם ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
יְ הוֹי ִ
רוּשׁ ַלִם ַבּח ֶֹדשׁ
הוּדה | ַעד ְגּלוֹת יְ ָ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ְל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן י ִ
ישׁי (4) :וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרְ (5) :בּ ֶט ֶרם אצורך
ַה ֲח ִמ ִ
יך |
וּב ֶט ֶרם ֵתּ ֵצא ֵמ ֶר ֶחם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּ ָ
יך ְ
] ֶא ָצּ ְר ָך קרי[ ַב ֶבּ ֶטן יְ ַד ְע ִתּ ָ
יךָ (6) :וא ַֹמר ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ִהנֵּה לֹא
ָביא ַלגּוֹיִ ם נְ ַת ִתּ ָ
נִ
ַער אָנ ִֹכי:
ָד ְע ִתּי ַדּ ֵבּר | ִכּי נ ַ
יַ
ַער אָנ ִֹכי | ִכּי ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר
ֹאמר נ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי אַל תּ ַ
)ַ (7ויּ ֶ
ירא
ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך ֵתּ ֵל ְך וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ֲא ַצוְּ ָך ְתּ ַד ֵבּר (8) :אַל ִתּ ָ
ֵיהם | ִכּי ִא ְתּ ָך ֲאנִ י ְל ַה ִצּ ֶל ָך נְ ֻאם יְ הוָה (9) :וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוָה
ִמ ְפּנ ֶ
יך:
ָת ִתּי ְד ָב ַרי ְבּ ִפ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ִהנֵּה נ ַ
ֶאת יָדוֹ ַו ַיּגַּע ַעל ִפּי | ַויּ ֶ
יך ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעל ַהגּוֹיִ ם וְ ַעל ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת
)ְ (10ר ֵאה ִה ְפ ַק ְד ִתּ ָ
וּל ַה ֲא ִביד וְ ַל ֲהרוֹס | ִל ְבנוֹת וְ ִלנְ טוֹ ַע:
ִלנְ תוֹשׁ וְ ִלנְ תוֹץ ְ

אַתּה ר ֶֹאה יִ ְר ְמיָהוּ |
) (11וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר ָמה ָ
יט ְב ָתּ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ֵה ַ
ָוא ַֹמר ַמ ֵקּל ָשׁ ֵקד ֲאנִ י ר ֶֹאהַ (12) :ויּ ֶ
ִל ְראוֹת | ִכּי שׁ ֵֹקד ֲאנִ י ַעל ְדּ ָב ִרי ַל ֲעשֹׂתוֹ:
) (13וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵשׁנִ ית ֵלאמֹר ָמה אַ ָתּה ר ֶֹאה | ָוא ַֹמר
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָלי
וּפנָיו ִמ ְפּנֵי ָצפוֹנָהַ (14) :ויּ ֶ
ָפוּח ֲאנִ י ר ֶֹאה ָ
ִסיר נ ַ
אָרץִ (15) :כּי ִהנְ נִ י ק ֵֹרא
| ִמ ָצּפוֹן ִתּ ָפּ ַתח ָה ָר ָעה ַעל ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ָתנוּ ִאישׁ
וּבאוּ וְ נ ְ
ְל ָכל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַמ ְמ ְלכוֹת ָצפוֹנָה נְ ֻאם יְ הוָה | ָ
יה ָס ִביב וְ ַעל ָכּל ָע ֵרי
רוּשׁ ַלִם וְ ַעל ָכּל חוֹמ ֶֹת ָ
ֲרי יְ ָ
ִכּ ְסאוֹ ֶפּ ַתח ַשׁע ֵ
אוֹתם ַעל ָכּל ָר ָע ָתם | ֲא ֶשׁר
הוּדה (16) :וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ִמ ְשׁ ָפּ ַטי
ָ
יְ ָ
יהם:
ֲשׂי יְ ֵד ֶ
ֲעזָבוּנִ י וַיְ ַק ְטּרוּ ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַמע ֵ
יהם ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ֶיך וְ ַק ְמ ָתּ וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אַתּה ֶתּ ְאזֹר ָמ ְתנ ָ
) (17וְ ָ
אָנ ִֹכי ֲא ַצוּ ָ
ַאנִ י
ֵיהם (18) :ו ֲ
ֵיהם ֶפּן ֲא ִח ְתּ ָך ִל ְפנ ֶ
ֶךּ | אַל ֵתּ ַחת ִמ ְפּנ ֶ
וּלחֹמוֹת נְ חֹ ֶשׁת
וּל ַעמּוּד ַבּ ְרזֶל ְ
יך ַהיּוֹם ְל ִעיר ִמ ְב ָצר ְ
ִהנֵּה נְ ַת ִתּ ָ
וּל ַעם ָהאָ ֶרץ:
אָרץ | ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ֶיה ְ
ֹהנ ָ
יה ְלכ ֲ
הוּדה ְל ָשׂ ֶר ָ
ַעל ָכּל ָה ֶ
יוּכלוּ ָל ְך | ִכּי ִא ְתּ ָך ֲאנִ י נְ ֻאם יְ הוָה
יך וְ לֹא ְ
) (19וְ נִ ְל ֲחמוּ ֵא ֶל ָ
יל ָך:
ְל ַה ִצּ ֶ
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) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרָ (2) :הל ְֹך וְ ָק ָר ָ
עוּריִ ְך אַ ֲה ַבת
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד נְ ַ
אָמר יְ הוָה ז ַ
רוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר כֹּה ַ
יְ ָ
רוּעה (3) :ק ֶֹדשׁ
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ְז ָ
ְכּלוּל ָֹתיִ ְך | ֶל ְכ ֵתּ ְך ֲ
ֶא ָשׁמוּ ָר ָעה
אשׁית ְתּבוּאָתֹה | ָכּל א ְֹכ ָליו י ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליהוָה ֵר ִ
יהם נְ ֻאם יְ הוָה:
ָתּבֹא ֲא ֵל ֶ
)ִ (4שׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה ֵבּית ַי ֲעקֹב | וְ ָכל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יכם ִבּי ָעוֶל ִכּי ָר ֲחקוּ ֵמ ָע ָלי
בוֹת ֶ
אָמר יְ הוָה ַמה ָמּ ְצאוּ ֲא ֵ
) (5כֹּה ַ
אָמרוּ אַיֵּה יְ הוָה
ֶה ָבּלוּ (6) :וְ לֹא ְ
ֵלכוּ ֲ
| ַויּ ְ
אַח ֵרי ַה ֶה ֶבל ַויּ ְ
יך א ָֹתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ
מּוֹל ְ
ֲלה א ָֹתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַה ִ
ַה ַמּע ֶ
שׁוּחה ְבּ ֶא ֶרץ ִציָּה וְ ַצ ְל ָמוֶת ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָע ַבר ָבּהּ ִאישׁ
ֲר ָבה וְ ָ
עָ
ָאָביא ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ַה ַכּ ְר ֶמל ֶל ֱאכֹל
אָדם ָשׁם (7) :ו ִ
ָשׁב ָ
וְ לֹא י ַ
ַח ָל ִתי ַשׂ ְמ ֶתּם
אַר ִצי וְ נ ֲ
ַתּ ַט ְמּאוּ ֶאת ְ
ַתּבֹאוּ ו ְ
טוּבהּ | ו ָ
ִפּ ְריָהּ וְ ָ
ֹהנִ ים לֹא ְ
ְל ֵ
אָמרוּ אַיֵּה יְ הוָה וְ ת ְֹפ ֵשׂי ַהתּוֹ ָרה
תוֹע ָבהַ (8) :הכּ ֲ
אַח ֵרי
יאים נִ ְבּאוּ ַב ַבּ ַעל וְ ֲ
לֹא יְ ָדעוּנִ י וְ ָהר ִֹעים ָפּ ְשׁעוּ ִבי | וְ ַהנְּ ִב ִ
אָריב ִא ְתּ ֶכם נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ֶאת
יוֹעלוּ ָה ָלכוָּ (9) :ל ֵכן עֹד ִ
לֹא ִ

וּראוּ וְ ֵק ָדר ִשׁ ְלחוּ
אָריבִ (10) :כּי ִע ְברוּ ִאיֵּי ִכ ִתּיִּ ים ְ
ֵיכם ִ
ְבּנֵי ְבנ ֶ
ימיר גּוֹי
וּראוּ ֵהן ָהיְ ָתה ָכּזֹאתַ (11) :ה ֵה ִ
וְ ִה ְתבּוֹנְ נוּ ְמאֹד | ְ
יוֹעיל:
ֱאל ִֹהים וְ ֵה ָמּה לֹא ֱאל ִֹהים | וְ ַע ִמּי ֵה ִמיר ְכּבוֹדוֹ ְבּלוֹא ִ
) (12שֹׁמּוּ ָשׁ ַמיִ ם ַעל זֹאת | וְ ַשׂעֲרוּ ָח ְרבוּ ְמאֹד נְ ֻאם יְ הוָה(13) :
ִכּי ְשׁ ַתּיִ ם ָרעוֹת ָע ָשׂה ַע ִמּי | א ִֹתי ָע ְזבוּ ְמקוֹר ַמיִ ם ַחיִּ ים ַל ְחצֹב
ָכלוּ ַה ָמּיִ ם(14) :
ָל ֶהם בֹּארוֹת בֹּארֹת נִ ְשׁ ָבּ ִרים ֲא ֶשׁר לֹא י ִ
דּוּע ָהיָה ָל ַבזָ (15) :ע ָליו
ַה ֶע ֶבד יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם יְ ִליד ַבּיִ ת הוּא | ַמ ַ
אַרצוֹ ְל ַשׁ ָמּה ָע ָריו נצתה
ָשׁיתוּ ְ
קוֹלם | ַויּ ִ
ָתנוּ ָ
יִ ְשׁ ֲאגוּ ְכ ִפ ִרים נ ְ
]נִ ְצּתוּ קרי[ ִמ ְבּ ִלי י ֵֹשׁב (16) :גַּם ְבּנֵי נֹף ותחפנס ]וְ ַת ְח ַפּנְ ֵחס
ֲשׂה ָלּ ְך | ָע ְז ֵב ְך ֶאת
עוּך ָק ְדקֹדֲ (17) :הלוֹא זֹאת ַתּע ֶ
קרי[ | יִ ְר ְ
יכ ְך ַבּ ָדּ ֶר ְך (18) :וְ ַע ָתּה ַמה ָלּ ְך ְל ֶד ֶר ְך
מוֹל ֵ
יְ הוָה ֱאל ַֹהיִ ְך ְבּ ֵעת ִ
וּמה ָלּ ְך ְל ֶד ֶר ְך אַשּׁוּר ִל ְשׁתּוֹת ֵמי
ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְשׁתּוֹת ֵמי ִשׁחוֹר | ַ
וּר ִאי ִכּי ַרע
וּד ִעי ְ
תּוֹכ ֻח ְך ְ
בוֹתיִ ְך ִ
וּמ ֻשׁ ַ
ַסּ ֵר ְך ָר ָע ֵת ְך ְ
ָהרְ (19) :תּי ְ
נָ
ָמר ָע ְז ֵב ְך ֶאת יְ הוָה ֱאל ָֹהיִ ְך | וְ לֹא ַפ ְח ָדּ ִתי ֵא ַליִ ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָי
וָ
מוֹסר ַֹתיִ ְך
ֻלּ ְך נִ ַתּ ְק ִתּי ְ
עוֹלם ָשׁ ַב ְר ִתּי ע ֵ
יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹתִ (20) :כּי ֵמ ָ
ֹאמ ִרי לֹא אעבד ] ֶאעֱבוֹר קרי[ | ִכּי ַעל ָכּל ִגּ ְב ָעה ְגּב ָֹהה
ַותּ ְ
יך שׂ ֵֹרק
וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן ְ
אַתּ צ ָֹעה זֹנָה (21) :וְ אָנ ִֹכי נְ ַט ְע ִתּ ְ
ָכ ִריָּהִ (22) :כּי
ֶפן נ ְ
סוּרי ַהגּ ֶ
ֶה ַפּ ְכ ְתּ ִלי ֵ
יך נ ְ
ֶרע ֱא ֶמת | וְ ֵא ְ
ֻכּלֹּה ז ַ
ֵך ְל ָפנַי נְ ֻאם
ֶתר וְ ַת ְר ִבּי ָל ְך בּ ִֹרית | נִ ְכ ָתּם עֲוֹנ ְ
ִאם ְתּ ַכ ְבּ ִסי ַבּנּ ֶ
אַח ֵרי ַה ְבּ ָע ִלים
אתי ֲ
אמ ִרי לֹא נִ ְט ֵמ ִ
יך תֹּ ְ
ֲאדֹנָי יְ הוִ הֵ (23) :א ְ
לֹא ָה ַל ְכ ִתּי ְר ִאי ַד ְר ֵכּ ְך ַבּגַּיְ א ְדּ ִעי ֶמה ָע ִשׂית | ִבּ ְכ ָרה ַק ָלּה
ַפ ָשׁהּ
יהֶ (24) :פּ ֶרה ִל ֻמּד ִמ ְד ָבּר ְבּאַוַּת נפשׁו ]נ ְ
ְמ ָשׂ ֶר ֶכת ְדּ ָר ֶכ ָ
יעפוּ
יה לֹא יִ ָ
יבנָּה | ָכּל ְמ ַב ְק ֶשׁ ָ
ָתהּ ִמי יְ ִשׁ ֶ
רוּח ַתּ ֲאנ ָ
קרי[ ָשׁ ֲא ָפה ַ
ֵך
וּגרוֹנ ְ
ָחף וגורנך ] ְ
ְבּ ָח ְד ָשׁהּ יִ ְמ ָצאוּנְ ָהִ (25) :מנְ ִעי ַר ְג ֵל ְך ִמיּ ֵ
קרי[ ִמ ִצּ ְמאָה | ַותּ ְ
ָרים
אָה ְב ִתּי ז ִ
ֹאמ ִרי נוֹאָשׁ לוֹא ִכּי ַ
יהם ֵא ֵל ְךְ (26) :כּב ֶֹשׁת ַגּנָּב ִכּי יִ ָמּ ֵצא ֵכּן ה ִֹבישׁוּ ֵבּית
אַח ֵר ֶ
וְ ֲ
יהם(27) :
יא ֶ
ֵיהם וּנְ ִב ֵ
ֹהנ ֶ
יהם וְ כ ֲ
יהם ָשׂ ֵר ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵה ָמּה ַמ ְל ֵכ ֶ
אַתּה וְ ָל ֶא ֶבן ְ
אָבי ָ
א ְֹמ ִרים ָל ֵעץ ִ
אַתּ ילדתני ]יְ ִל ְד ָתּנוּ קרי[ ִכּי
קוּמה
ָ
ֹאמרוּ
וּב ֵעת ָר ָע ָתם י ְ
ָפנוּ ֵא ַלי ע ֶֹרף וְ לֹא ָפנִ ים | ְ
ית ָלּ ְך יָקוּמוּ ִאם
יך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
יענוּ (28) :וְ אַיֵּה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
יך יְ ָ
יוֹשׁ ָ
ִ
הוּדה:
יך ָהיוּ ֱאל ֶֹה ָ
יעוּך ְבּ ֵעת ָר ָע ֶת ָך | ִכּי ִמ ְס ַפּר ָע ֶר ָ
ֻלּ ֶכם ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ִבּי נְ ֻאם יְ הוָה:
)ָ (29ל ָמּה ָת ִריבוּ ֵא ָלי | כּ ְ
אָכ ָלה ַח ְר ְבּ ֶכם
מוּסר לֹא ָל ָקחוּ | ְ
ֵיכם ָ
יתי ֶאת ְבּנ ֶ
)ַ (30ל ָשּׁוְ א ִה ֵכּ ִ
אַתּם ְראוּ ְד ַבר יְ הוָה
אַריֵה ַמ ְשׁ ִחיתַ (31) :הדּוֹר ֶ
יכם ְכּ ְ
יא ֶ
נְ ִב ֵ

אָמרוּ ַע ִמּי
דּוּע ְ
יתי ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ֶא ֶרץ ַמ ְא ֵפּ ְליָה | ַמ ַ
ֲה ִמ ְד ָבּר ָהיִ ִ
תוּלה ֶע ְדיָהּ ַכּ ָלּה
יךֲ (32) :ה ִת ְשׁ ַכּח ְבּ ָ
ַר ְדנוּ לוֹא נָבוֹא עוֹד ֵא ֶל ָ
יה | וְ ַע ִמּי ְשׁ ֵכחוּנִ י י ִ
ִק ֻשּׁ ֶר ָ
יט ִבי
ָמים ֵאין ִמ ְס ָפּרַ (33) :מה ֵתּ ִ
אַה ָבה | ָל ֵכן גַּם ֶאת ָה ָרעוֹת למדתי ] ִל ַמּ ְד ְתּ קרי[
ַדּ ְר ֵכּ ְך ְל ַב ֵקּשׁ ֲ
ַפשׁוֹת ֶא ְביוֹנִ ים
ָפיִ ְך נִ ְמ ְצאוּ ַדּם נ ְ
ֶאת ְדּ ָר ָכיִ ְך (34) :גַּם ִבּ ְכנ ַ
ֹאמ ִרי
אתים ִכּי ַעל ָכּל ֵא ֶלּהַ (35) :ותּ ְ
נְ ִקיִּ ים | לֹא ַב ַמּ ְח ֶתּ ֶרת ְמ ָצ ִ
אָמ ֵר ְך לֹא
אוֹת ְך ַעל ְ
אַך ָשׁב אַפּוֹ ִמ ֶמּנִּ י | ִהנְ נִ י נִ ְשׁ ָפּט ָ
יתי ְ
ִכּי נִ ֵקּ ִ
אתיַ (36) :מה ֵתּ ְז ִלי ְמאֹד ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַדּ ְר ֵכּ ְך | גַּם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ָח ָט ִ
ָדיִ ְך
בוֹשׁי ַכּ ֲא ֶשׁר בּ ְֹשׁ ְתּ ֵמאַשּׁוּר (37) :גַּם ֵמ ֵאת זֶה ֵתּ ְצ ִאי וְ י ַ
ֵתּ ִ
יחי ָל ֶהם:
ֹאשׁ ְך | ִכּי ָמאַס יְ הוָֹה ְבּ ִמ ְב ַט ַחיִ ְך וְ לֹא ַת ְצ ִל ִ
ַעל ר ֵ
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)ֵ (1לאמֹר ֵהן יְ ַשׁ ַלּח ִאישׁ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ָה ְל ָכה ֵמ ִאתּוֹ וְ ָהיְ ָתה
אָרץ ַה ִהיא |
יה עוֹד ֲהלוֹא ָחנוֹף ֶתּ ֱחנַף ָה ֶ
אַחר ֲהיָשׁוּב ֵא ֶל ָ
ְל ִאישׁ ֵ
אַתּ זָנִ ית ֵר ִעים ַר ִבּים וְ שׁוֹב ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָֹהְ (2) :שׂ ִאי ֵעינַיִ ְך
וְ ְ
וּר ִאי ֵאיפֹה לֹא שׁגלת ] ֻשׁ ַכּ ְבּ ְתּ קרי[ ַעל ְדּ ָר ִכים
ַעל ְשׁ ָפיִ ם ְ
וּב ָר ָע ֵת ְך:
נוּתיִ ְך ְ
יפי ֶא ֶרץ ִבּ ְז ַ
ַתּ ֲחנִ ִ
ֲר ִבי ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ו ַ
ָשׁ ְב ְתּ ָל ֶהם ַכּע ָ
יַ
) (3וַיִּ ָמּנְ עוּ ְר ִב ִבים ַ
וּמ ַצח ִא ָשּׁה זוֹנָה ָה ָיה
וּמ ְלקוֹשׁ לוֹא ָהיָה | ֵ
ָל ְך ֵמאַנְ ְתּ ִה ָכּ ֵלםֲ (4) :הלוֹא ֵמ ַע ָתּה קראתי ] ָק ָראת קרי[ ִלי
ֶצח |
עוֹלם ִאם יִ ְשׁמֹר ָלנ ַ
אָתּהֲ (5) :היִ נְ טֹר ְל ָ
ֻרי ָ
אָבי | אַלּוּף נְ ע ַ
ִ
ַתּוּכל:
ֲשׂי ָה ָרעוֹת ו ָ
ַתּע ִ
ִהנֵּה דברתי ] ִד ַבּ ְר ְתּ קרי[ ו ַ
ית ֲא ֶשׁר
ֹאשׁיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ֲה ָר ִא ָ
ימי י ִ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ִבּ ֵ
)ַ (6ויּ ֶ
ָע ְשׂ ָתה ְמ ֻשׁ ָבה יִ ְשׂ ָר ֵאל | ה ְֹל ָכה ִהיא ַעל ָכּל ַהר ָגּב ַֹהּ וְ ֶאל ַתּ ַחת
ֲשׂוֹתהּ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה
אַח ֵרי ע ָ
ַתּ ְזנִ י ָשׁםָ (7) :וא ַֹמר ֲ
ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן ו ִ
חוֹתהּ
גוֹדה ֲא ָ
ַתּ ֶרא קרי[ ָבּ ָ
ֵא ַלי ָתּשׁוּב וְ לֹא ָשׁ ָבה | ותראה ]ו ֵ
ָא ֶרא ִכּי ַעל ָכּל אֹדוֹת ֲא ֶשׁר נִ ֲא ָפה ְמ ֻשׁ ָבה יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדה (8) :ו ֵ
יְ ָ
ֵדה
ָראָה בֹּג ָ
יה | וְ לֹא י ְ
יה ֵא ֶל ָ
ית ֶת ָ
ָא ֵתּן ֶאת ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
יה ו ֶ
ִשׁ ַלּ ְח ִתּ ָ
נוּתהּ
ַתּזֶן גַּם ִהיא (9) :וְ ָהיָה ִמקֹּל ְז ָ
ַתּ ֶל ְך ו ִ
חוֹתהּ ו ֵ
הוּדה ֲא ָ
יְ ָ
ַתּ ֱחנַף ֶאת ָה ֶ
וֶ
ַתּנְ אַף ֶאת ָה ֶא ֶבן וְ ֶאת ָה ֵעץ (10) :וְ גַם ְבּ ָכל
אָרץ | ו ִ
הוּדה ְבּ ָכל ִל ָבּהּ | ִכּי ִאם
חוֹתהּ יְ ָ
גוֹדה ֲא ָ
זֹאת לֹא ָשׁ ָבה ֵא ַלי ָבּ ָ
ְבּ ֶשׁ ֶקר נְ ֻאם יְ הוָה:
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ִצ ְדּ ָקה נ ְ
ֵדה
ַפ ָשׁהּ ְמ ֻשׁ ָבה יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִמבֹּג ָ
)ַ (11ויּ ֶ
את ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָצפוֹנָה וְ אָ ַמ ְר ָתּ
הוּדהָ (12) :הל ְֹך וְ ָק ָר ָ
יְ ָ

אַפּיל ָפּנַי ָבּ ֶכם | ִכּי ָח ִסיד
שׁוּבה ְמ ֻשׁ ָבה יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה לוֹא ִ
ָ
ֵך ִכּי ַבּיה ָוה
אַך ְדּ ִעי עֲוֹנ ְ
עוֹלםְ (13) :
ֲאנִ י נְ ֻאם יְ הוָה לֹא ֶאטּוֹר ְל ָ
ָרים ַתּ ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן
ַתּ ַפ ְזּ ִרי ֶאת ְדּ ָר ַכיִ ְך ַלזּ ִ
ֱאל ַֹהיִ ְך ָפּ ָשׁ ַע ְתּ | ו ְ
שׁוֹב ִבים
קוֹלי לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם נְ ֻאם יְ הוָֹה (14) :שׁוּבוּ ָבנִ ים ָ
וּב ִ
ְ
נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי אָנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָב ֶכם | וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶא ָחד ֵמ ִעיר
ָת ִתּי ָל ֶכם
אתי ֶא ְת ֶכם ִציּוֹן (15) :וְ נ ַ
וּשׁנַיִ ם ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה וְ ֵה ֵב ִ
ְ
ר ִֹעים ְכּ ִל ִבּי | וְ ָרעוּ ֶא ְת ֶכם ֵדּ ָעה וְ ַה ְשׂ ֵכּיל (16) :וְ ָהיָה ִכּי ִת ְרבּוּ
ָמים ָה ֵה ָמּה נְ ֻאם יְ הוָה לֹא י ְ
ֹאמרוּ עוֹד ֲארוֹן
אָרץ ַבּיּ ִ
יתם ָבּ ֶ
וּפ ִר ֶ
ְ
ֲלה ַעל ֵלב | וְ לֹא יִ ְז ְכּרוּ בוֹ וְ לֹא יִ ְפקֹדוּ וְ לֹא
ְבּ ִרית יְ הוָה וְ לֹא ַיע ֶ
ירוּשׁ ַלִם ִכּ ֵסּא יְ הוָה
ֵע ֶשׂה עוֹדָ (17) :בּ ֵעת ַה ִהיא יִ ְק ְראוּ ִל ָ
יָ
ירוּשׁ ָלִם | וְ לֹא י ְ
יה ָכל ַהגּוֹיִ ם ְל ֵשׁם יְ הוָה ִל ָ
וְ נִ ְקוּוּ ֵא ֶל ָ
ֵלכוּ עוֹד
ֵלכוּ ֵבית
ָמים ָה ֵה ָמּה י ְ
אַח ֵרי ְשׁ ִררוּת ִל ָבּם ָה ָרעַ (18) :בּיּ ִ
ֲ
אָרץ
ַח ָדּו ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן ַעל ָה ֶ
הוּדה ַעל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָיבֹאוּ י ְ
יְ ָ
בוֹת ֶ
ֲא ֶשׁר ִהנְ ַח ְל ִתּי ֶאת ֲא ֵ
יך
אָמ ְר ִתּי ֵא ְ
יכם (19) :וְ אָנ ִֹכי ַ
ַח ַלת ְצ ִבי ִצ ְבאוֹת גּוֹיִ ם |
ית ְך ַבּ ָבּנִ ים וְ ֶא ֶתּן ָל ְך ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה נ ֲ
ֲא ִשׁ ֵ
אַח ַרי לֹא תשׁובו
וּמ ֲ
אָבי תקראו ] ִתּ ְק ְר ִאי קרי[ ִלי ֵ
ָוא ַֹמר ִ
] ָת ִ
ַד ֶתּם ִבּי
אָכן ָבּ ְג ָדה ִא ָשּׁה ֵמ ֵר ָעהּ | ֵכּן ְבּג ְ
שׁוּבי קרי[ֵ (20) :
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה (21) :קוֹל ַעל ְשׁ ָפיִ ים נִ ְשׁ ָמע ְבּ ִכי
ַת ֲחנוּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ֶהעֱוּוּ ֶאת ַדּ ְר ָכּם ָשׁ ְכחוּ ֶאת יְ הוָֹה
ֱאל ֵֹה ֶ
יכם | ִהנְ נוּ
שׁוֹב ִבים ֶא ְר ָפּה ְמשׁוּב ֵֹת ֶ
יהם (22) :שׁוּבוּ ָבּנִ ים ָ
אָכן ַל ֶשּׁ ֶקר ִמ ְגּ ָבעוֹת
אַתּה יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהינוֵּ (23) :
אָתנוּ ָל ְך ִכּי ָ
ָ
שׁוּעת יִ ְשׂ ָר ֵאל(24) :
אָכן ַבּיהוָֹה ֱאל ֵֹהינוּ ְתּ ַ
ָהמוֹן ָה ִרים | ֵ
עוּרינוּ | ֶאת צֹאנָם וְ ֶאת
וְ ַהבּ ֶֹשׁת ְ
בוֹתינוּ ִמנְּ ֵ
יע ֲא ֵ
אָכ ָלה ֶאת יְ ִג ַ
יהם (25) :נִ ְשׁ ְכּ ָבה ְבּ ָב ְשׁ ֵתּנוּ
נוֹת ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּ ֵ
ְבּ ָק ָרם ֶאת ְבּנ ֶ
בוֹתינוּ
ַא ֵ
ַחנוּ ו ֲ
וּת ַכ ֵסּנוּ ְכּ ִל ָמּ ֵתנוּ ִכּי ַליהוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ָח ָטאנוּ ֲאנ ְ
ְ
עוּרינוּ וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | וְ לֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ְבּקוֹל יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהינוּ:
ִמנְּ ֵ
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)ִ (1אם ָתּשׁוּב יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה ֵא ַלי ָתּשׁוּב | וְ ִאם ָתּ ִסיר
יך ִמ ָפּנַי וְ לֹא ָתנוּד (2) :וְ נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַחי יְ הוָה ֶבּ ֱא ֶמת
קּוּצ ָ
ִשׁ ֶ
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִ
וּב ְצ ָד ָקה | וְ ִה ְת ָבּ ְרכוּ בוֹ גּוֹיִ ם וּבוֹ יִ ְת ַה ָלּלוִּ (3) :כּי
ירוּשׁ ַלִם נִ ירוּ ָל ֶכם נִ יר | וְ אַל
הוּדה וְ ִל ָ
אָמר יְ הוָֹה ְל ִאישׁ יְ ָ
כֹה ַ

קוֹציםִ (4) :המֹּלוּ ַליהוָֹה וְ ָה ִסרוּ ָע ְרלוֹת ְל ַב ְב ֶכם
ִתּ ְז ְרעוּ ֶאל ִ
ֲרה וְ ֵאין
וּבע ָ
רוּשׁ ָלִם | ֶפּן ֵתּ ֵצא ָכ ֵאשׁ ֲח ָמ ִתי ָ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ִאישׁ יְ ָ
ירוּשׁ ַלִם
וּב ָ
יהוּדה ִ
יכםַ (5) :ה ִגּידוּ ִב ָ
ְמ ַכ ֶבּה ִמ ְפּנֵי ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
אָרץ | ִק ְראוּ ַמ ְלאוּ
שׁוֹפר ָבּ ֶ
ַה ְשׁ ִמיעוּ וְ ִא ְמרוּ ותקעו ] ִתּ ְקעוּ קרי[ ָ
אָספוּ וְ נָבוֹאָה ֶאל ָע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצרְ (6) :שׂאוּ נֵס ִציּוֹנָה
וְ ִא ְמרוּ ֵה ְ
ָה ִעיזוּ אַל ַתּ ֲעמֹדוּ | ִכּי ָר ָעה אָנ ִֹכי ֵמ ִביא ִמ ָצּפוֹן וְ ֶשׁ ֶבר גָּדוֹל(7) :
ָצא ִמ ְמּקֹמוֹ | ָלשׂוּם
ָסע י ָ
וּמ ְשׁ ִחית גּוֹיִ ם נ ַ
אַריֵה ִמ ֻסּ ְבּכוֹ ַ
ָע ָלה ְ
יוֹשׁבַ (8) :על זֹאת ִח ְגרוּ
אַר ֵצ ְך ְל ַשׁ ָמּה ָע ַריִ ְך ִתּ ֶצּינָה ֵמ ֵאין ֵ
ְ
ילילוּ | ִכּי לֹא ָשׁב ֲחרוֹן אַף יְ הוָֹה ִמ ֶמּנּוּ:
ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
ֹאבד ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵלב ַה ָשּׂ ִרים |
) (9וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה י ַ
יאים יִ ְת ָמהוָּ (10) :וא ַֹמר ֲא ָההּ ֲאדֹנָי
ֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִ
ָשׁמּוּ ַהכּ ֲ
וְ נ ַ
את ָל ָעם ַהזֶּה וְ ִל ָ
ירוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר ָשׁלוֹם
אָכן ַה ֵשּׁא ִה ֵשּׁ ָ
יְ הוִ ה ֵ
ֵאָמר ָל ָעם
ָפשָׁ (11) :בּ ֵעת ַה ִהיא י ֵ
יִ ְהיֶה ָל ֶכם | וְ נ ְָג ָעה ֶח ֶרב ַעד ַהנּ ֶ
רוּח ַצח ְשׁ ָפיִ ים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶדּ ֶר ְך ַבּת ַע ִמּי | לוֹא
ירוּשׁ ַלִם ַ
ַהזֶּה וְ ִל ָ
רוּח ָמ ֵלא ֵמ ֵא ֶלּה יָבוֹא ִלי | ַע ָתּה גַּם
ִל ְזרוֹת וְ לוֹא ְל ָה ַברַ (12) :
ֲלה וְ ַכסּוּ ָפה
אוֹתםִ (13) :הנֵּה ַכּ ֲענָנִ ים ַיע ֶ
ֲאנִ י ֲא ַד ֵבּר ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ָ
ָ
בוֹתיו ַקלּוּ ִמנְּ ָשׁ ִרים
ַמ ְר ְכּ ָ
סוּסיו | אוֹי ָלנוּ ִכּי ֻשׁ ָדּ ְדנוּ(14) :
ָשׁ ִעי | ַעד ָמ ַתי ָתּ ִלין
רוּשׁ ַלִם ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵ
ַכּ ְבּ ִסי ֵמ ָר ָעה ִל ֵבּ ְך יְ ָ
יע אָ ֶון
וּמ ְשׁ ִמ ַ
ֵךִ (15) :כּי קוֹל ַמ ִגּיד ִמ ָדּן | ַ
ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך ַמ ְח ְשׁבוֹת אוֹנ ְ
רוּשׁ ַלִם
ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ םַ (16) :ה ְז ִכּירוּ ַלגּוֹיִ ם ִהנֵּה ַה ְשׁ ִמיעוּ ַעל יְ ָ
קוֹלם:
הוּדה ָ
נ ְֹצ ִרים ָבּ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֶמּ ְר ָחק | וַיִּ ְתּנוּ ַעל ָע ֵרי יְ ָ
יה ִמ ָסּ ִביב | ִכּי א ִֹתי ָמ ָר ָתה נְ ֻאם
)ְ (17כּשׁ ְֹמ ֵרי ָשׂ ַדי ָהיוּ ָע ֶל ָ
ֲל ַליִ ְך ָעשׂוֹ ֵא ֶלּה ָל ְך | זֹאת ָר ָע ֵת ְך ִכּי ָמר
וּמע ָ
יְ הוָהַ (18) :דּ ְר ֵכּ ְך ַ
ילה קרי[
אוֹח ָ
)ֵ (19מ ַעי ֵמ ַעי אחולה ] ִ
ִכּי ָנגַע ַעד ִל ֵבּ ְך:
שׁוֹפר שׁמעתי
אַח ִרישׁ | ִכּי קוֹל ָ
ִקירוֹת ִל ִבּי ה ֶֹמה ִלּי ִל ִבּי לֹא ֲ
רוּעת ִמ ְל ָח ָמהֶ (20) :שׁ ֶבר ַעל ֶשׁ ֶבר נִ ְק ָרא
ַפ ִשׁי ְתּ ַ
] ָשׁ ַמ ַע ְתּ קרי[ נ ְ
אָרץ | ִפּ ְתאֹם ֻשׁ ְדּדוּ א ָֹה ַלי ֶרגַע יְ ִריעֹ ָתי(21) :
ִכּי ֻשׁ ְדּ ָדה ָכּל ָה ֶ
שׁוֹפרִ (22) :כּי ֱאוִ יל ַע ִמּי
ַעד ָמ ַתי ֶא ְר ֶאה נֵּס | ֶא ְשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
ָדעוּ ָבּנִ ים ְס ָכ ִלים ֵה ָמּה וְ לֹא נְ בוֹנִ ים ֵה ָמּה | ֲח ָכ ִמים
אוֹתי לֹא י ָ
ִ
אָרץ וְ ִהנֵּה
יתי ֶאת ָה ֶ
ָדעוָּ (23) :ר ִא ִ
יטיב לֹא י ָ
וּל ֵה ִ
ֵה ָמּה ְל ָה ַרע ְ
יתי ֶה ָה ִרים
אוֹרםָ (24) :ר ִא ִ
תֹהוּ ָובֹהוּ | וְ ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאין ָ
יתי וְ ִהנֵּה ֵאין
ֲשׁים | וְ ָכל ַה ְגּ ָבעוֹת ִה ְת ַק ְל ָקלוָּ (25) :ר ִא ִ
וְ ִהנֵּה רֹע ִ
יתי וְ ִהנֵּה ַה ַכּ ְר ֶמל
אָדם | וְ ָכל עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם נ ָ
ָה ָ
ָדדוָּ (26) :ר ִא ִ
ַה ִמּ ְד ָבּר | וְ ָכל ָע ָריו נִ ְתּצוּ ִמ ְפּנֵי יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ֲחרוֹן אַפּוִֹ (27) :כּי

ֱשׂה:
אָרץ | וְ ָכ ָלה לֹא ֶאע ֶ
אָמר יְ הוָה ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה ָכּל ָה ֶ
כֹה ַ
אָרץ וְ ָק ְדרוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ָמּ ַעל | ַעל ִכּי
)ַ (28על זֹאת ֶתּ ֱא ַבל ָה ֶ
ִד ַבּ ְר ִתּי ַזמּ ִֹתי וְ לֹא נִ ַח ְמ ִתּי וְ לֹא אָשׁוּב ִמ ֶמּנָּהִ (29) :מקּוֹל ָפּ ָרשׁ
וּב ֵכּ ִפים ָעלוּ | ָכּל
וְ ר ֵֹמה ֶק ֶשׁת בּ ַֹר ַחת ָכּל ָה ִעיר ָבּאוּ ֶבּ ָע ִבים ַ
אַתּ קרי[
יוֹשׁב ָבּ ֵהן ִאישׁ (30) :ואתי ]וְ ְ
ֲזוּבה וְ ֵאין ֵ
ָה ִעיר ע ָ
ֲדי ז ָ
ֲשׂי ִכּי ִת ְל ְבּ ִשׁי ָשׁנִ י ִכּי ַת ְע ִדּי ע ִ
ָהב ִכּי ִת ְק ְר ִעי
ָשׁדוּד ַמה ַתּע ִ
ַפ ֵשׁ ְך יְ ַב ֵקּשׁוּ:
ַפּי | ָמ ֲאסוּ ָב ְך ע ְֹג ִבים נ ְ
פּוּך ֵעינַיִ ְך ַל ָשּׁוְ א ִתּ ְתי ִ
ַב ְ
ירה קוֹל ַבּת ִציּוֹן
חוֹלה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָצ ָרה ְכּ ַמ ְב ִכּ ָ
)ִ (31כּי קוֹל ְכּ ָ
ַפ ִשׁי ְלה ְֹר ִגים:
יה | אוֹי נָא ִלי ִכּי ָעיְ ָפה נ ְ
ַפּ ַח ְתּ ָפ ֵרשׂ ַכּ ֶפּ ָ
ִתּ ְתי ֵ
Jeremiah Chapter 5
וּב ְקשׁוּ
וּדעוּ ַ
וּראוּ נָא ְ
רוּשׁ ַלִם ְ
שׁוֹטטוּ ְבּחוּצוֹת יְ ָ
ְ
) (1
יה ִאם ִתּ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ִאם יֵשׁ ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְמ ַב ֵקּשׁ
חוֹבוֹת ָ
ֶ
ִב ְר
ֹאמרוּ | ָל ֵכן ַל ֶשּׁ ֶקר
ֱאמוּנָה | וְ ֶא ְס ַלח ָלהּ (2) :וְ ִאם ַחי יְ הוָֹה י ֵ
יתה א ָֹתם וְ לֹא ָחלוּ
ֶיך ֲהלוֹא ֶל ֱאמוּנָה ִה ִכּ ָ
יִ ָשּׁ ֵבעוּ (3) :יְ הוָֹה ֵעינ ָ
יתם ֵמ ֲאנוּ ַק ַחת ָ
ִכּ ִלּ ָ
ֵיהם ִמ ֶסּ ַלע ֵמ ֲאנוּ ָלשׁוּב:
מוּסר | ִח ְזּקוּ ְפנ ֶ
ָדעוּ ֶדּ ֶר ְך יְ הוָה
נוֹאלוּ ִכּי לֹא י ְ
אַך ַדּ ִלּים ֵהם | ֲ
אָמ ְר ִתּי ְ
ַאנִ י ַ
)  (4ו ֲ
אוֹתם
ַא ַד ְבּ ָרה ָ
ֲכה ִלּי ֶאל ַה ְגּד ִֹלים ו ֲ
יהםֵ (5) :אל ָ
ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ֵֹה ֶ
ָדעוּ ֶדּ ֶר ְך יְ הוָה ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ֵֹה ֶ
ַח ָדּו
אַך ֵה ָמּה י ְ
יהם | ְ
ִכּי ֵה ָמּה י ְ
ַער ְז ֵאב
אַריֵה ִמיּ ַ
מוֹסרוֹתַ (6) :על ֵכּן ִה ָכּם ְ
ָשׁ ְברוּ עֹל נִ ְתּקוּ ֵ
יּוֹצא ֵמ ֵהנָּה יִ ָטּ ֵרף |
עָ
יהם ָכּל ַה ֵ
ָמר שׁ ֵֹקד ַעל ָע ֵר ֶ
ֲרבוֹת יְ ָשׁ ְד ֵדם נ ֵ
יהם קרי[(7) :
שׁוּבוֹת ֶ
ֵ
יהם ָע ְצמוּ משׁבותיהםְ ] :מ
ִכּי ַרבּוּ ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ֵאי ָלזֹאת אסלוח ] ֶא ְס ַלח קרי[ ָל ְך ָבּנַיִ ְך ֲעזָבוּנִ י וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ְבּלֹא
וּבית זוֹנָה יִ ְתגּ ָֹדדוּ(8) :
ָאַשׂ ִבּ ַע
ֱאל ִֹהים | ו ְ
אוֹתם וַיִּ נְ אָפוּ ֵ
ָ
סוּסים ְמיֻזָּנִ ים ַמ ְשׁ ִכּים ָהיוּ | ִאישׁ ֶאל ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ יִ ְצ ָהלוּ(9) :
ִ
ַה ַעל ֵא ֶלּה לוֹא ֶא ְפקֹד נְ ֻאם יְ הוָֹה | וְ ִאם ְבּגוֹי ֲא ֶשׁר ָכּזֶה לֹא
ַקּם נ ְ
ִת ְתנ ֵ
יה וְ ַשׁ ֵחתוּ וְ ָכ ָלה אַל ַתּעֲשׂוּ |
רוֹת ָ
ַפ ִשׁי (10) :עֲלוּ ְב ָשׁ ֶ
יה ִכּי לוֹא ַליהוָה ֵה ָמּהִ (11) :כּי ָבגוֹד ָבּ ְגדוּ ִבּי
ישׁוֹת ָ
ָה ִסירוּ נְ ִט ֶ
הוּדה נְ ֻאם יְ הוָהִ (12) :כּ ֲחשׁוּ ַבּיהוָה
וּבית יְ ָ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ֹאמרוּ לֹא הוּא | וְ לֹא ָתבוֹא ָע ֵלינוּ ָר ָעה וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב לוֹא
ַויּ ְ
רוּח וְ ַה ִדּ ֵבּר ֵאין ָבּ ֶהם | כֹּה
יאים יִ ְהיוּ ְל ַ
נִ ְר ֶאה (13) :וְ ַהנְּ ִב ִ
ַען
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת י ַ
ֵע ֶשׂה ָל ֶהםָ (14) :ל ֵכן כֹּה ַ
יָ
יך ְל ֵאשׁ וְ ָה ָעם
ַדּ ֶבּ ְר ֶכם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ְדּ ָב ַרי ְבּ ִפ ָ

יכם גּוֹי ִמ ֶמּ ְר ָחק
ֲל ֶ
ַא ָכ ָל ַתםִ (15) :הנְ נִ י ֵמ ִביא ע ֵ
ַהזֶּה ֵע ִצים ו ֲ
עוֹלם הוּא גּוֹי לֹא
יתן הוּא גּוֹי ֵמ ָ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָֹה | גּוֹי ֵא ָ
אַשׁ ָפּתוֹ ְכּ ֶק ֶבר ָפּ ַ
תוּח |
ֵת ַדע ְלשֹׁנוֹ וְ לֹא ִת ְשׁ ַמע ַמה יְ ַד ֵבּרְ (16) :
יך
וּבנוֹ ֶת ָ
ֶיך ְ
ֹאכלוּ ָבּנ ָ
יר ָך וְ ַל ְח ֶמ ָך י ְ
אָכל ְק ִצ ְ
בּוֹרים (17) :וְ ַ
ֻלּם ִגּ ִ
כָּ
יך
ָת ָך | יְ ר ֵֹשׁשׁ ָע ֵרי ִמ ְב ָצ ֶר ָ
וּת ֵאנ ֶ
ַפנְ ָך ְ
ֹאכל גּ ְ
וּב ָק ֶר ָך י ַ
ֹאכל צֹאנְ ָך ְ
י ַ
אַתּה ֵ
ָמים ָה ֵה ָמּה נְ ֻאם
בּוֹט ַח ָבּ ֵהנָּה ֶבּ ָח ֶרב (18) :וְ גַם ַבּיּ ִ
ֲא ֶשׁר ָ
ֹאמרוּ ַתּ ַחת
ֱשׂה ִא ְתּ ֶכם ָכּ ָלה (19) :וְ ָהיָה ִכּי ת ְ
יְ הוָֹה | לֹא ֶאע ֶ
יהם
ֶמה ָע ָשׂה יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהינוּ ָלנוּ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה | וְ אָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אַר ְצ ֶכם ֵכּן ַתּ ַע ְבדוּ
ֵכר ְבּ ְ
ַתּ ַע ְבדוּ ֱאל ֵֹהי נ ָ
אוֹתי ו ַ
ַב ֶתּם ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ֲעז ְ
)ַ (20ה ִגּידוּ זֹאת ְבּ ֵבית ַי ֲעקֹב |
ָרים ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶכם:
זִ
יהוּדה ֵלאמֹרִ (21) :שׁ ְמעוּ נָא זֹאת ַעם ָס ָכל וְ ֵאין
יעוּה ִב ָ
וְ ַה ְשׁ ִמ ָ
אָזנַיִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ(22) :
ֵלב | ֵעינַיִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ ְ
יראוּ נְ ֻאם יְ הוָֹה ִאם ִמ ָפּנַי לֹא ָת ִחילוּ ֲא ֶשׁר
אוֹתי לֹא ִת ָ
ַה ִ
עוֹלם וְ לֹא י ַ
ַשׂ ְמ ִתּי חוֹל ְגּבוּל ַליָּם ָחק ָ
ַע ְב ֶרנְ הוּ | וַיִּ ְת ָגּעֲשׁוּ וְ לֹא
סוֹרר
ַע ְברֻנְ הוּ (23) :וְ ָל ָעם ַהזֶּה ָהיָה ֵלב ֵ
ַלּיו וְ לֹא י ַ
יוּכלוּ וְ ָהמוּ ג ָ
ָ
ירא נָא ֶאת
אָמרוּ ִב ְל ָב ָבם נִ ָ
ֵלכוּ (24) :וְ לֹא ְ
וּמוֹרה | ָסרוּ ַויּ ֵ
ֶ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַהנּ ֵֹתן גּ ֶ
וּמ ְלקוֹשׁ ְבּ ִעתּוֹ |
יוֹרה קרי[ ַ
ֶשׁם וירה ] ֶ
יכם ִהטּוּ ֵא ֶלּה |
ֲוֹנוֹת ֶ
ְשׁבֻעוֹת ֻחקּוֹת ָק ִציר יִ ְשׁ ָמר ָלנוּ (25) :ע ֵ
יכם ָמנְ עוּ ַהטּוֹב ִמ ֶכּםִ (26) :כּי נִ ְמ ְצאוּ ְב ַע ִמּי ְר ָשׁ ִעים |
ֹאות ֶ
וְ ַחטּ ֵ
קוּשׁים ִה ִצּיבוּ ַמ ְשׁ ִחית ֲאנ ִ
יָשׁוּר ְכּ ַשׁ ְך יְ ִ
ָשׁים יִ ְלכֹּדוּ(27) :
ָדלוּ
יהם ְמ ֵל ִאים ִמ ְר ָמה | ַעל ֵכּן גּ ְ
ִכּ ְכלוּב ָמ ֵלא עוֹף ֵכּן ָבּ ֵתּ ֶ
ֲשׁירוָּ (28) :שׁ ְמנוּ ָע ְשׁתוּ גַּם ָע ְברוּ ִד ְב ֵרי ָרע ִדּין לֹא ָדנוּ ִדּין
ַו ַיּע ִ
וּמ ְשׁ ַפּט ֶא ְביוֹנִ ים לֹא ָשׁ ָפטוַּ (29) :ה ַעל ֵא ֶלּה
ַצ ִליחוּ | ִ
יָתוֹם וְ י ְ
ַפ ִשׁי:
ַקּם נ ְ
לֹא ֶא ְפקֹד נְ ֻאם יְ הוָֹה | ִאם ְבּגוֹי ֲא ֶשׁר ָכּזֶה לֹא ִת ְתנ ֵ
יאים נִ ְבּאוּ
אָרץַ (31) :הנְּ ִב ִ
ֲרוּרה נִ ְהיְ ָתה ָבּ ֶ
)ַ (30שׁ ָמּה וְ ַשׁע ָ
וּמה ַתּעֲשׂוּ
אָהבוּ ֵכן | ַ
ֹהנִ ים יִ ְרדּוּ ַעל יְ ֵד ֶ
ַב ֶשּׁ ֶקר וְ ַהכּ ֲ
יהם וְ ַע ִמּי ֲ
יתהּ:
אַח ִר ָ
ְל ֲ
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וֹפר וְ ַעל
קוֹע ִתּ ְקעוּ שׁ ָ
וּב ְת ַ
רוּשׁ ַלִם ִ
ָמן ִמ ֶקּ ֶרב יְ ָ
)ָ (1ה ִעזוּ ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ֵבּית ַה ֶכּ ֶרם ְשׂאוּ ַמ ְשׂ ֵאת | ִכּי ָר ָעה נִ ְשׁ ְק ָפה ִמ ָצּפוֹן וְ ֶשׁ ֶבר ָגּדוֹל:
יה ָיבֹאוּ ר ִֹעים
יתי ַבּת ִציּוֹןֵ (3) :א ֶל ָ
)ַ (2ה ָנּוָה וְ ַה ְמּ ֻע ָנּגָה ָדּ ִמ ִ
יה א ָֹה ִלים ָס ִביב ָרעוּ ִאישׁ ֶאת יָדוֹ(4) :
יהם | ָתּ ְקעוּ ָע ֶל ָ
וְ ֶע ְד ֵר ֶ

ֲלה ַב ָצּ ֳה ָריִ ם | אוֹי ָלנוּ ִכּי ָפנָה
יה ִמ ְל ָח ָמה קוּמוּ וְ ַנע ֶ
ַק ְדּשׁוּ ָע ֶל ָ
יתה
ַשׁ ִח ָ
ֲלה ַב ָלּיְ ָלה וְ נ ְ
ַהיּוֹם ִכּי יִ נָּטוּ ִצ ְל ֵלי ָע ֶרב (5) :קוּמוּ וְ ַנע ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִכּ ְרתוּ ֵע ָצה
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ְ
יהִ (6) :כּי כֹה ַ
ֻלּהּ ע ֶֹשׁק
רוּשׁ ַלִם ס ְֹל ָלה | ִהיא ָה ִעיר ָה ְפ ַקד כּ ָ
וְ ִשׁ ְפכוּ ַעל יְ ָ
יה ֵכּן ֵה ֵק ָרה ָר ָע ָתהּ |
ימ ָ
ְבּ ִק ְר ָבּהְּ (7) :כּ ָה ִקיר בור ] ַבּיִ ר קרי[ ֵמ ֶ
ָח ָמס ָושֹׁד יִ ָשּׁ ַמע ָבּהּ ַעל ָפּנַי ָתּ ִמיד ֳח ִלי ַ
ָס ִרי
וּמ ָכּהִ (8) :הוּ ְ
ימ ְך ְשׁ ָמ ָמה ֶא ֶרץ לוֹא
ַפ ִשׁי ִמ ֵמּ ְך | ֶפּן ֲא ִשׂ ֵ
רוּשׁ ַלִם ֶפּן ֵתּ ַקע נ ְ
יְ ָ
נוֹשׁ ָבה:
ָ
ֶפן ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל |
עוֹללוּ ַכגּ ֶ
עוֹלל יְ ְ
אָמר יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת ֵ
) (9כֹּה ַ
ידה
אָע ָ
בוֹצר ַעל ַס ְל ִסלּוֹתַ (10) :על ִמי ֲא ַד ְבּ ָרה וְ ִ
ָד ָך ְכּ ֵ
ָה ֵשׁב י ְ
יוּכלוּ ְל ַה ְק ִשׁיב | ִהנֵּה ְד ַבר
אָזנָם וְ לֹא ְ
ֲר ָלה ְ
וְ יִ ְשׁ ָמעוּ ִהנֵּה ע ֵ
יְ הוָה ָהיָה ָל ֶהם ְל ֶח ְר ָפּה לֹא י ְ
ַח ְפּצוּ בוֹ (11) :וְ ֵאת ֲח ַמת יְ הוָה
וּרים
עוֹלל ַבּחוּץ וְ ַעל סוֹד ַבּח ִ
יתי ָה ִכיל ְשׁפ ְֹך ַעל ָ
אתי נִ ְל ֵא ִ
ָמ ֵל ִ
ָמים(12) :
ָקן ִעם ְמ ֵלא י ִ
ַח ָדּו | ִכּי גַם ִאישׁ ִעם ִא ָשּׁה יִ ָלּ ֵכדוּ ז ֵ
יְ
ָסבּוּ ָב ֵתּ ֶ
ָדי
אַטּה ֶאת י ִ
ַח ָדּו | ִכּי ֶ
ָשׁים י ְ
יהם ַל ֲא ֵח ִרים ָשׂדוֹת וְ נ ִ
וְ נ ַ
דוֹלם כֻּלּוֹ
אָרץ נְ ֻאם יְ הוָהִ (13) :כּי ִמ ְקּ ַטנָּם וְ ַעד ְגּ ָ
ַעל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ָביא וְ ַעד כּ ֵֹהן כֻּלּוֹ ע ֶֹשׂה ָשּׁ ֶקר (14) :וַיְ ַר ְפּאוּ ֶאת
וּמנּ ִ
בּוֹצ ַע ָבּ ַצע | ִ
ֵ
ֶשׁ ֶבר ַע ִמּי ַעל נְ ַק ָלּה ֵלאמֹר ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם | וְ ֵאין ָשׁלוֹם(15) :
תוֹע ָבה ָעשׂוּ | גַּם בּוֹשׁ לֹא יֵבוֹשׁוּ גַּם ַה ְכ ִלים לֹא
ה ִֹבישׁוּ ִכּי ֵ
ָדעוּ ָל ֵכן יִ ְפּלוּ ַבנּ ְֹפ ִלים ְבּ ֵעת ְפּ ַק ְד ִתּים יִ ָכּ ְשׁלוּ ַ
אָמר יְ הוָה:
יָ
וּראוּ וְ ַשׁ ֲאלוּ
אָמר יְ הוָה ִע ְמדוּ ַעל ְדּ ָר ִכים ְ
) (16כֹּה ַ
גּוֹע
וּמ ְצאוּ ַמ ְר ַ
וּלכוּ ָבהּ ִ
עוֹלם ֵאי זֶה ֶד ֶר ְך ַהטּוֹב ְ
ִלנְ ִתבוֹת ָ
ַה ִקמ ִֹתי ע ֵ
ֵל ְך (17) :ו ֲ
יכם צ ִֹפים
ֲל ֶ
ֹאמרוּ לֹא נ ֵ
ַפ ְשׁ ֶכם | ַויּ ְ
ְלנ ְ
ַק ִשׁיבָ (18) :ל ֵכן ִשׁ ְמעוּ
ֹאמרוּ לֹא נ ְ
שׁוֹפר | ַויּ ְ
ַה ְק ִשׁיבוּ ְלקוֹל ָ
אָרץ ִהנֵּה אָנֹ ִכי
וּד ִעי ֵע ָדה ֶאת ֲא ֶשׁר ָבּםִ (19) :שׁ ְמ ִעי ָה ֶ
ַהגּוֹיִ ם | ְ
בוֹתם | ִכּי ַעל ְדּ ָב ַרי לֹא
ֵמ ִביא ָר ָעה ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה ְפּ ִרי ַמ ְח ְשׁ ָ
תוֹר ִתי וַיִּ ְמ ֲאסוּ ָבהָּ (20) :ל ָמּה זֶּה ִלי ְלבוֹנָה ִמ ְשּׁ ָבא
ִה ְק ִשׁיבוּ וְ ָ
יכם לֹא ְל ָרצוֹן
ֹלוֹת ֶ
ָתבוֹא וְ ָקנֶה ַהטּוֹב ֵמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק | ע ֵ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י נ ֵֹתן
יכם לֹא ָע ְרבוּ ִליָ (21) :ל ֵכן כֹּה ַ
וְ ִז ְב ֵח ֶ
ַח ָדּו ָשׁ ֵכן
וּבנִ ים י ְ
ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה ִמ ְכשׁ ִֹלים | וְ ָכ ְשׁלוּ ָבם אָבוֹת ָ
אָבדוּ קרי[:
וְ ֵרעוֹ יאבדו ]וְ ָ
) (22כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה ִהנֵּה ַעם ָבּא ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן | וְ גוֹי גָּדוֹל יֵעוֹר
ָרי הוּא וְ לֹא
אַכז ִ
ַח ִזיקוּ ְ
אָרץֶ (23) :ק ֶשׁת וְ ִכידוֹן י ֲ
ַר ְכּ ֵתי ֶ
ִמיּ ְ
רוּך ְכּ ִאישׁ
סוּסים יִ ְר ָכּבוּ | ָע ְ
ִ
ֶה ֶמה וְ ַעל
קוֹלם ַכּיָּם י ֱ
יְ ַר ֵחמוּ ָ

ָדינוּ |
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ָע ַליִ ְך ַבּת ִציּוֹןָ (24) :שׁ ַמ ְענוּ ֶאת ָשׁ ְמעוֹ ָרפוּ י ֵ
יּוֹל ָדה (25) :אַל תצאי ] ֵתּ ְצאוּ קרי[
יק ְתנוּ ִחיל ַכּ ֵ
ָצ ָרה ֶה ֱח ִז ַ
וּב ֶדּ ֶר ְך אַל תלכי ] ֵתּ ֵלכוּ קרי[ | ִכּי ֶח ֶרב ְלאֹיֵב ָמגוֹר
ַה ָשּׂ ֶדה ַ
ָחיד
ִמ ָסּ ִביבַ (26) :בּת ַע ִמּי ִח ְג ִרי ָשׂק וְ ִה ְת ַפּ ְלּ ִשׁי ָב ֵא ֶפר ֵא ֶבל י ִ
רוּרים | ִכּי ִפ ְתאֹם ָיבֹא ַהשּׁ ֵֹדד ָע ֵלינוּ(27) :
ֲשׂי ָל ְך ִמ ְס ַפּד ַתּ ְמ ִ
עִ
ָבּחוֹן נְ ַת ִתּ ָ
ֻלּם
וּב ַחנְ ָתּ ֶאת ַדּ ְר ָכּם (28) :כּ ָ
יך ְב ַע ִמּי ִמ ְב ָצר | וְ ֵת ַדע ָ
יתים
ֻלּם ַמ ְשׁ ִח ִ
וּב ְרזֶל | כּ ָ
סוֹר ִרים ה ְֹל ֵכי ָר ִכיל נְ ח ֶֹשׁת ַ
ְ
ָס ֵרי
ֻח מאשׁתם ] ֵמ ֵאשׁ ַתּם קרי[ ע ָֹפ ֶרת | ַל ָשּׁוְ א
ָחר ַמפּ ַ
ֵה ָמּה (29) :נ ַ
ָצ ַרף ָצרוֹף וְ ָר ִעים לֹא נִ ָתּקוֶּ (30) :כּ ֶסף נִ ְמאָס ָק ְראוּ ָל ֶהם | ִכּי
ָמאַס יְ הוָה ָבּ ֶהם:
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹרֲ (2) :עמֹד
ְבּ ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה וְ ָק ָר ָ
אָמ ְר ָתּ ִשׁ ְמעוּ
את ָשּׁם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | וְ ַ
הוּדה ַה ָבּ ִאים ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת
ְד ַבר יְ הוָה ָכּל יְ ָ
יטיבוּ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ִ
ַליהוָה (3) :כֹּה ַ
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
ַא ַשׁ ְכּנָה ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה (4) :אַל
יכם | ו ֲ
יכם ַ
ַד ְר ֵכ ֶ
יכל יְ הוָה
יכל יְ הוָה ֵה ַ
ִתּ ְב ְטחוּ ָל ֶכם ֶאל ִדּ ְב ֵרי ַה ֶשּׁ ֶקר ֵלאמֹר | ֵה ַ
יכם
יטיבוּ ֶאת ַדּ ְר ֵכ ֶ
יטיב ֵתּ ִ
יכל יְ הוָה ֵה ָמּהִ (5) :כּי ִאם ֵה ֵ
ֵה ַ
וּבין ֵר ֵעהוּ:
יכם | ִאם ָעשׂוֹ ַתעֲשׂוּ ִמ ְשׁ ָפּט ֵבּין ִאישׁ ֵ
וְ ֶאת ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ָקי אַל ִתּ ְשׁ ְפּכוּ ַבּ ָמּקוֹם
אַל ָמנָה לֹא ַת ֲעשֹׁקוּ וְ ָדם נ ִ
) (6גֵּר יָתוֹם וְ ְ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים לֹא ֵת ְלכוּ ְל ַרע ָל ֶכם (7) :וְ ִשׁ ַכּנְ ִתּי
ַהזֶּה | וְ ֲ
עוֹלם
יכם | ְל ִמן ָ
בוֹת ֶ
ָת ִתּי ַל ֲא ֵ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ָבּ ֶ
אַתּם בּ ְֹט ִחים ָל ֶכם ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ָשּׁ ֶקר |
עוֹלםִ (8) :הנֵּה ֶ
וְ ַעד ָ
הוֹעילֲ (9) :ה ָגנֹב ָרצ ַֹח וְ ָנאֹף וְ ִה ָשּׁ ֵב ַע ַל ֶשּׁ ֶקר וְ ַק ֵטּר
ְל ִב ְל ִתּי
ִ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ֶתּם(10) :
ַל ָבּ ַעל | וְ ָהל ְֹך ֲ
אתם ַוע ַ
וּב ֶ
ָ
ֲמ ְד ֶתּם ְל ָפנַי ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו
תּוֹעבוֹת ָה ֵא ֶלּה(11) :
ַא ַמ ְר ֶתּם נִ ַצּ ְלנוּ | ְל ַמ ַען עֲשׂוֹת ֵאת ָכּל ַה ֵ
וֲ
ַה ְמ ָע ַרת ָפּ ִר ִצים ָהיָה ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו
ֵיכם | גַּם אָנ ִֹכי ִהנֵּה ָר ִא ִ
ְבּ ֵעינ ֶ
)ִ (12כּי ְלכוּ
יתי נְ ֻאם יְ הוָה:
קוֹמי ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁילוֹ ֲא ֶשׁר ִשׁ ַכּנְ ִתּי ְשׁ ִמי ָשׁם ָבּ ִראשׁוֹנָה |
נָא ֶאל ְמ ִ
יתי לוֹ ִמ ְפּנֵי ָר ַעת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (13) :וְ ַע ָתּה
וּראוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ְ
ָא ַד ֵבּר
ֲשׂים ָה ֵא ֶלּה נְ ֻאם יְ הוָה | ו ֲ
ֲשׂוֹת ֶכם ֶאת ָכּל ַה ַמּע ִ
ַען ע ְ
יַ

ָא ְק ָרא ֶא ְת ֶכם וְ לֹא
יכם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ַד ֵבּר וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ו ֶ
ֲא ֵל ֶ
אַתּם
יתי ַל ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו ֲא ֶשׁר ֶ
יתם (14) :וְ ָע ִשׂ ִ
עֲנִ ֶ
בוֹת ֶ
ָת ִתּי ָל ֶכם וְ ַל ֲא ֵ
בּ ְֹט ִחים בּוֹ וְ ַל ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר נ ַ
יכם | ַכּ ֲא ֶשׁר
יתי ְל ִשׁלוֹ (15) :וְ ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ֶא ְת ֶכם ֵמ ַעל ָפּנָי | ַכּ ֲא ֶשׁר
ָע ִשׂ ִ
אַתּה
ֶרע ֶא ְפ ָריִ ם (16) :וְ ָ
יכם ֵאת ָכּל ז ַ
ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ֶאת ָכּל ֲא ֵח ֶ
ֲדם ִרנָּה ְ
אַל ִתּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד ָה ָעם ַהזֶּה וְ אַל ִתּ ָשּׂא ַבע ָ
וּת ִפ ָלּה וְ אַל
ִתּ ְפגַּע ִבּי | ִכּי ֵאינֶנִּ י שׁ ֵֹמ ַע א ָֹת ְךַ (17) :ה ֵאינְ ָך ר ֶֹאה ָמה ֵה ָמּה
רוּשׁ ָלִםַ (18) :ה ָבּנִ ים ְמ ַל ְקּ ִטים
וּב ֻחצוֹת יְ ָ
הוּדה | ְ
עֹ ִשׂים ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
ָשׁים ָלשׁוֹת ָבּ ֵצק |
ֲרים ֶאת ָה ֵאשׁ וְ ַהנּ ִ
ֵע ִצים וְ ָהאָבוֹת ְמ ַבע ִ
ַלעֲשׂוֹת ַכּוָּנִ ים ִל ְמ ֶל ֶכת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַה ֵסּ ְך נְ ָס ִכים ֵלאל ִֹהים
ֲא ֵח ִרים ְל ַמ ַען ַה ְכ ִע ֵסנִ יַ (19) :הא ִֹתי ֵהם ַמ ְכ ִע ִסים נְ ֻאם יְ הוָה |
אָמר ֲאדֹ ָני
)ָ (20ל ֵכן כֹּה ַ
ֵיהם:
ֲהלוֹא א ָֹתם ְל ַמ ַען בּ ֶֹשׁת ְפּנ ֶ
ַח ָמ ִתי נִ ֶתּ ֶכת ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ַעל ָהאָ ָדם וְ ַעל
אַפּי ו ֲ
יְ הוִֹ ה ִהנֵּה ִ
ֲרה וְ לֹא ִת ְכ ֶבּה:
וּבע ָ
ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ַעל ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַעל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה | ָ
יכם
ֹלוֹת ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ע ֵ
) (21כֹּה ַ
יכם וְ ִא ְכלוּ ָב ָשׂרִ (22) :כּי לֹא ִד ַבּ ְר ִתּי ֶאת
ְספוּ ַעל ִז ְב ֵח ֶ
יכם וְ לֹא ִצוִּ ִ
אוֹתם
ָ
יאי קרי[
הוֹצ ִ
יתים ְבּיוֹם הוציא ] ִ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
ָבחִ (23) :כּי ִאם ֶאת ַה ָדּ ָבר
עוֹלה ָוז ַ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַעל ִדּ ְב ֵרי ָ
יתי ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים
קוֹלי וְ ָהיִ ִ
אוֹתם ֵלאמֹר ִשׁ ְמעוּ ְב ִ
יתי ָ
ַהזֶּה ִצוִּ ִ
ַה ַל ְכ ֶתּם ְבּ ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ֲא ַצ ֶוּה ֶא ְת ֶכם
אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ְל ָעם | ו ֲ
וְ ֶ
ֵלכוּ
יטב ָל ֶכם (24) :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ וְ לֹא ִהטּוּ ֶאת אָ ְזנָם ַויּ ְ
ְל ַמ ַען יִ ַ
ְבּמ ֵֹעצוֹת ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ָבּם ָה ָרע | וַיִּ ְהיוּ ְלאָחוֹר וְ לֹא ְל ָפנִ ים(25) :
יכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה
בוֹת ֶ
ָצאוּ ֲא ֵ
ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר י ְ
יאים יוֹם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁל ַֹח:
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִ
יכם ֶאת ָכּל ע ָ
ָא ְשׁ ַלח ֲא ֵל ֶ
| וֶ
ַקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם
אָזנָם | ַויּ ְ
) (26וְ לוֹא ָשׁ ְמעוּ ֵא ַלי וְ לֹא ִהטּוּ ֶאת ְ
יהם ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
בוֹתם (27) :וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ֵה ֵרעוּ ֵמ ֲא ָ
ֲנוּכה (28) :וְ ַ
אָמ ְר ָתּ
יהם וְ לֹא ַיע ָ
את ֲא ֵל ֶ
יך | וְ ָק ָר ָ
וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ֵא ֶל ָ
יהם זֶה ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר לוֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ָֹהיו וְ לֹא
ֲא ֵל ֶ
יהם (29) :גּ ִָזּי נִ ְז ֵר ְך
אָב ָדה ָה ֱאמוּנָה וְ נִ ְכ ְר ָתה ִמ ִפּ ֶ
מוּסר | ְ
ָל ְקחוּ ָ
יכי ְ
וְ ַה ְשׁ ִל ִ
וּשׂ ִאי ַעל ְשׁ ָפיִ ם ִקינָה | ִכּי ָמאַס יְ הוָה וַיִּ טֹּשׁ ֶאת דּוֹר
ֶע ְב ָרתוִֹ (30) :כּי ָעשׂוּ ְבנֵי יְ הוּ ָדה ָה ַרע ְבּ ֵעינַי נְ ֻאום יְ הוָה | ָשׂמוּ
וּבנוּ
יהם ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו ְל ַט ְמּאוָֹ (31) :
קּוּצ ֶ
ִשׁ ֵ
ָבּמוֹת ַהתּ ֶֹפת ֲא ֶשׁר ְבּגֵיא ֶבן ִהנֹּם ִל ְשׂרֹף ֶאת ְבּנ ֶ
ֵיהם וְ ֶאת
יתי וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִבּי(32) :
יהם ָבּ ֵאשׁ | ֲא ֶשׁר לֹא ִצוִּ ִ
ְבּנ ֵֹת ֶ

ֵאָמר עוֹד ַהתּ ֶֹפת וְ גֵיא
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה וְ לֹא י ֵ
ָל ֵכן ִהנֵּה י ִ
ֶבן ִהנֹּם ִכּי ִאם גֵּיא ַה ֲה ֵרגָה | וְ ָק ְברוּ ְבת ֶֹפת ֵמ ֵאין ָמקוֹם(33) :
וְ ָהיְ ָתה נִ ְב ַלת ָה ָעם ַהזֶּה ְל ַמ ֲא ָכל ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָרץ
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
רוּשׁ ַלִם
וּמ ֻחצוֹת יְ ָ
הוּדה ֵ
| וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד (34) :וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
קוֹל ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמ ָחה קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַכּ ָלּה | ִכּי ְל ָח ְר ָבּה ִתּ ְהיֶה
אָרץ:
ָה ֶ
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יוֹציאוּ קרי[ ֶאת ַע ְצמוֹת
)ָ (1בּ ֵעת ַה ִהיא נְ ֻאם יְ הוָה ויציאו ] ִ
ֹהנִ ים וְ ֵאת
הוּדה וְ ֶאת ַע ְצמוֹת ָשׂ ָריו וְ ֶאת ַע ְצמוֹת ַהכּ ֲ
ַמ ְל ֵכי יְ ָ
יהם(2) :
רוּשׁ ָלִם ִמ ִקּ ְב ֵר ֶ
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
יאים וְ ֵאת ַע ְצמוֹת ְ
ַע ְצמוֹת ַהנְּ ִב ִ
וּלכֹל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ֲא ֵהבוּם
ָר ַח ְ
וּשׁ ָטחוּם ַל ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַליּ ֵ
ְ
ַא ֶשׁר
ַא ֶשׁר ְדּ ָרשׁוּם ו ֲ
יהם ו ֲ
אַח ֵר ֶ
ַא ֶשׁר ָה ְלכוּ ֲ
ֲבדוּם ו ֲ
ַא ֶשׁר ע ָ
וֲ
ֵאָספוּ וְ לֹא יִ ָקּ ֵברוּ ְלד ֶֹמן ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם | לֹא י ְ
אָרים ִמן
יִ ְהיוּ (3) :וְ נִ ְב ַחר ָמוֶת ֵמ ַחיִּ ים ְלכֹל ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהנִּ ְשׁ ִ
אָרים ֲא ֶשׁר
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת | ְבּ ָכל ַה ְמּקֹמוֹת ַהנִּ ְשׁ ִ
יהם כֹּה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (4) :וְ ַ
דּוּע
אָמר יְ הוָה ֲהיִ ְפּלוּ וְ לֹא יָקוּמוּ | ִאם יָשׁוּב וְ לֹא יָשׁוּבַ (5) :מ ַ
ַ
רוּשׁ ַלִם ְמ ֻשׁ ָבה נִ ַצּ ַחת | ֶה ֱח ִזיקוּ ַבּ ַתּ ְר ִמית
שׁוֹב ָבה ָה ָעם ַהזֶּה יְ ָ
ְ
ָא ְשׁ ָמע לוֹא ֵכן יְ ַד ֵבּרוּ ֵאין ִאישׁ
ֵמ ֲאנוּ ָלשׁוּבִ (6) :ה ְק ַשׁ ְב ִתּי ו ֶ
יתי | ֻכּלֹּה ָשׁב במרצותם
נִ ָחם ַעל ָר ָעתוֹ ֵלאמֹר ֶמה ָע ִשׂ ִ
ידה
שׁוֹטף ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה (7) :גַּם ֲח ִס ָ
ֵ
רוּצ ָתם קרי[ ְכּסוּס
] ִבּ ְמ ָ
יה וְ תֹר וסוס ]וְ ִסיס קרי[ וְ ָעגוּר ָשׁ ְמרוּ
ֲד ָ
ָד ָעה מוֹע ֶ
ַב ָשּׁ ַמיִ ם י ְ
יכה
ָדעוּ ֵאת ִמ ְשׁ ַפּט יְ הוָהֵ (8) :א ָ
ֶאת ֵעת בֹּאָנָה | וְ ַע ִמּי לֹא י ְ
אָכן ִהנֵּה ַל ֶשּׁ ֶקר
תוֹרת יְ הוָה ִא ָתּנוּ | ֵ
ַחנוּ וְ ַ
ֹאמרוּ ֲח ָכ ִמים ֲאנ ְ
ת ְ
ָע ָשׂה ֵעט ֶשׁ ֶקר ס ְֹפ ִרים (9) :ה ִֹבישׁוּ ֲח ָכ ִמים ַחתּוּ וַיִּ ָלּ ֵכדוּ | ִהנֵּה
ִב ְד ַבר יְ הוָה ָמאָסוּ וְ ָח ְכ ַמת ֶמה ָל ֶהםָ (10) :ל ֵכן ֶא ֵתּן ֶאת
יוֹר ִשׁים ִכּי ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל
יהם ְל ְ
דוֹת ֶ
יהם ַל ֲא ֵח ִרים ְשׂ ֵ
נְ ֵשׁ ֶ
ָביא וְ ַעד כּ ֵֹהן ֻכּלֹּה ע ֶֹשׂה ָשּׁ ֶקר (11) :וַיְ ַרפּוּ
ֻכּלֹּה בּ ֵֹצ ַע ָבּ ַצע | ִמנּ ִ
ֶאת ֶשׁ ֶבר ַבּת ַע ִמּי ַעל נְ ַק ָלּה ֵלאמֹר ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם | וְ ֵאין ָשׁלוֹם:
תוֹע ָבה ָעשׂוּ | גַּם בּוֹשׁ לֹא ֵיבֹשׁוּ וְ ִה ָכּ ֵלם לֹא
) (12ה ִֹבשׁוּ ִכּי ֵ
אָמר יְ הוָה:
ָדעוּ ָל ֵכן יִ ְפּלוּ ַבנּ ְֹפ ִלים ְבּ ֵעת ְפּ ֻק ָדּ ָתם יִ ָכּ ְשׁלוּ ַ
יָ
ֶפן וְ ֵאין
ָבים ַבּגּ ֶ
יפם נְ ֻאם יְ הוָֹה | ֵאין ֲענ ִ
) (13אָסֹף ֲא ִס ֵ

ַע ְברוּםַ (14) :על ָמה
ָא ֵתּן ָל ֶהם י ַ
ָבל ו ֶ
ְתּ ֵאנִ ים ַבּ ְתּ ֵאנָה וְ ֶה ָע ֶלה נ ֵ
אָספוּ וְ נָבוֹא ֶאל ָע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצר וְ נִ ְדּ ָמה ָשּׁם | ִכּי
ַחנוּ י ְֹשׁ ִבים ֵה ְ
ֲאנ ְ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֲה ִד ָמּנוּ ַויּ ְ
ַשׁ ֵקנוּ ֵמי רֹאשׁ ִכּי ָח ָטאנוּ ַליהוָה(15) :
ַקוֵּה ְל ָשׁלוֹם וְ ֵאין טוֹב | ְל ֵעת ַמ ְר ֵפּה וְ ִהנֵּה ְב ָע ָתהִ (16) :מ ָדּן
אָרץ |
ֲשׁה ָכּל ָה ֶ
יריו ָרע ָ
אַבּ ָ
סוּסיו ִמקּוֹל ִמ ְצ ֲהלוֹת ִ
ַח ַרת ָ
נִ ְשׁ ַמע נ ְ
ֹאכלוּ ֶא ֶרץ ְ
וּמלוֹאָהּ ִעיר וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהִּ (17) :כּי ִהנְ נִ י
ַויָּבוֹאוּ ַויּ ְ
ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ָבּ ֶכם נְ ָח ִשׁים ִצ ְפעֹנִ ים ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ָל ַחשׁ | וְ נִ ְשּׁכוּ
ֲלי יָגוֹן | ָע ַלי ִל ִבּי ַדוָּי:
יתי ע ֵ
יג ִ
ֶא ְת ֶכם נְ ֻאם יְ הוָהַ (18) :מ ְב ִל ִ
)ִ (19הנֵּה קוֹל ַשׁוְ ַעת ַבּת ַע ִמּי ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְר ַח ִקּים ַהיהוָה ֵאין
יהם ְבּ ַה ְב ֵלי
דּוּע ִה ְכ ִעסוּנִ י ִבּ ְפ ִס ֵל ֶ
ְבּ ִציּוֹן ִאם ַמ ְל ָכּהּ ֵאין ָבּהּ | ַמ ַ
נוֹשׁ ְענוַּ (21) :על
ַחנוּ לוֹא ָ
ַאנ ְ
ֵכרָ (20) :ע ַבר ָק ִציר ָכּ ָלה ָקיִ ץ | ו ֲ
נָ
ֳרי
ֶשׁ ֶבר ַבּת ַע ִמּי ָה ְשׁ ָבּ ְר ִתּי | ָק ַד ְר ִתּי ַשׁ ָמּה ֶה ֱח ִז ָק ְתנִ יַ (22) :הצ ִ
ֻכת ַבּת
דּוּע לֹא ָע ְל ָתה ֲאר ַ
ֵאין ְבּ ִג ְל ָעד ִאם ר ֵֹפא ֵאין ָשׁם | ִכּי ַמ ַ
ֹאשׁי ַמיִ ם וְ ֵעינִ י ְמקוֹר ִדּ ְמ ָעה | וְ ֶא ְב ֶכּה
ַע ִמּיִ (23) :מי יִ ֵתּן ר ִ
ָליְ ָלה ֵאת ַח ְל ֵלי ַבת ַע ִמּי:
יוֹמם ו ַ
ָ
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)ִ (1מי יִ ְתּנֵנִ י ַב ִמּ ְד ָבּר ְמלוֹן א ְֹר ִחים וְ ֶא ֶע ְז ָבה ֶאת ַע ִמּי וְ ֵא ְל ָכה
ַד ְרכוּ ֶאת
ֲצ ֶרת בּ ְֹג ִדיםַ (2) :ויּ ְ
ָא ִפים ע ֶ
ֻלּם ְמנ ֲ
ֵמ ִא ָתּם | ִכּי כ ָ
אָרץ | ִכּי ֵמ ָר ָעה ֶאל
ָברוּ ָב ֶ
ְלשׁוֹנָם ַק ְשׁ ָתּם ֶשׁ ֶקר וְ לֹא ֶל ֱאמוּנָה גּ ְ
ָדעוּ נְ ֻאם יְ הוָה:
ָצאוּ וְ א ִֹתי לֹא י ָ
ָר ָעה י ָ
)ִ (3אישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ
ַעקֹב וְ ָכל
ִה ָשּׁ ֵמרוּ וְ ַעל ָכּל אָח אַל ִתּ ְב ָטחוּ | ִכּי ָכל אָח ָעקוֹב י ְ
ֶא ֶמת לֹא יְ ַד ֵבּרוּ |
ַהל ְֹך (4) :וְ ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ יְ ָה ֵתלּוּ ו ֱ
ֵר ַע ָר ִכיל י ֲ
תוֹך ִמ ְר ָמה |
ִל ְמּדוּ ְלשׁוֹנָם ַדּ ֶבּר ֶשׁ ֶקר ַה ֲעוֵה נִ ְלאוִּ (5) :שׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ְ
אָמר
)ָ (6ל ֵכן כֹּה ַ
אוֹתי נְ ֻאם יְ הוָה:
ְבּ ִמ ְר ָמה ֵמ ֲאנוּ ַד ַעת ִ
ֱשׂה ִמ ְפּנֵי ַבּת
יך ֶאע ֶ
וּב ַחנְ ִתּים | ִכּי ֵא ְ
צוֹר ָפם ְ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י ְ
ַע ִמּיֵ (7) :חץ שׁוחט ] ָשׁחוּט קרי[ ְלשׁוֹנָם ִמ ְר ָמה ִד ֵבּר | ְבּ ִפיו
אָרבּוַֹ (8) :ה ַעל ֵא ֶלּה לֹא
ָשׂים ְ
וּב ִק ְרבּוֹ י ִ
ָשׁלוֹם ֶאת ֵר ֵעהוּ יְ ַד ֵבּר ְ
ַקּם נ ְ
ֶא ְפ ָקד ָבּם נְ ֻאם יְ הוָה | ִאם ְבּגוֹי ֲא ֶשׁר ָכּזֶה לֹא ִת ְתנ ֵ
ַפ ִשׁי:
ֶהי וְ ַעל נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר ִקינָה ִכּי
)ַ (9על ֶה ָה ִרים ֶא ָשּׂא ְב ִכי ָונ ִ
נִ ְצּתוּ ִמ ְבּ ִלי ִאישׁ ע ֵֹבר וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ קוֹל ִמ ְקנֶה | ֵמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם
וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה נ ְ
ַלּים ְמעוֹן
רוּשׁ ַלִם ְלג ִ
ָת ִתּי ֶאת יְ ָ
ָדדוּ ָה ָלכוּ (10) :וְ נ ַ
)ִ (11מי
יוֹשׁב:
הוּדה ֶא ֵתּן ְשׁ ָמ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֵ
ַתּנִּ ים | וְ ֶאת ָע ֵרי יְ ָ

ַא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִפּי יְ הוָה ֵא ָליו וְ י ִַגּ ָדהּ |
ָבן ֶאת זֹאת ו ֲ
ָה ִאישׁ ֶה ָח ָכם וְ י ֵ
ֹאמר
אָרץ נִ ְצּ ָתה ַכ ִמּ ְד ָבּר ִמ ְבּ ִלי ע ֵֹברַ (12) :ויּ ֶ
אָב ָדה ָה ֶ
ַעל ָמה ְ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
תּוֹר ִתי ֲא ֶשׁר נ ַ
יְ הוָה ַעל ָע ְז ָבם ֶאת ָ
ֵיהם | וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ
אַח ֵרי
אַח ֵרי ְשׁ ִררוּת ִל ָבּם | וְ ֲ
ֵלכוּ ֲ
קוֹלי וְ לֹא ָה ְלכוּ ָבהַּ (13) :ויּ ְ
ְב ִ
אָמר יְ הוָה
ַ
בוֹתםָ (14) :ל ֵכן כֹּה
ַה ְבּ ָע ִלים ֲא ֶשׁר ִל ְמּדוּם ֲא ָ
ילם ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ַל ֲענָה |
ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ַמ ֲא ִכ ָ
ָדעוּ
צוֹתים ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ַה ִפ ִ
יתים ֵמי רֹאשׁ (15) :ו ֲ
וְ ִה ְשׁ ִק ִ
לּוֹתי
יהם ֶאת ַה ֶח ֶרב ַעד ַכּ ִ
אַח ֵר ֶ
בוֹתם | וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֲ
ַא ָ
ֵה ָמּה ו ֲ
אוֹתם:
ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִה ְתבּוֹנְ נוּ וְ ִק ְראוּ ַל ְמקוֹנְ נוֹת
) (16כֹּה ַ
וּת ַמ ֵה ְרנָה
בוֹאינָה | וְ ֶאל ַה ֲח ָכמוֹת ִשׁ ְלחוּ וְ ָתבוֹאנָהְ (17) :
וּת ֶ
ְ
ֶהי | וְ ֵת ַר ְדנָה ֵעינֵינוּ ִדּ ְמ ָעה וְ ַע ְפ ַע ֵפּינוּ יִ ְזּלוּ ָמיִ ם:
וְ ִת ֶשּׂנָה ָע ֵלינוּ נ ִ
יך ֻשׁ ָדּ ְדנוּ | בּ ְֹשׁנוּ ְמאֹד ִכּי
)ִ (18כּי קוֹל נְ ִהי נִ ְשׁ ַמע ִמ ִצּיּוֹן ֵא ְ
ָשׁים
נוֹתינוִּ (19) :כּי ְשׁ ַמ ְענָה נ ִ
אָרץ ִכּי ִה ְשׁ ִליכוּ ִמ ְשׁ ְכּ ֵ
ַבנוּ ֶ
ָעז ְ
נוֹת ֶ
אָזנְ ֶכם ְדּ ַבר ִפּיו | וְ ַל ֵמּ ְדנָה ְב ֵ
ֶהי
יכם נ ִ
ְדּ ַבר יְ הוָה וְ ִת ַקּח ְ
עוּתהּ ִקינָהִ (20) :כּי ָע ָלה ָמוֶת ְבּ ַחלּוֹ ֵנינוּ ָבּא
וְ ִא ָשּׁה ְר ָ
חוּרים ֵמ ְרחֹבוֹת(21) :
עוֹלל ִמחוּץ ַבּ ִ
נוֹתינוּ | ְל ַה ְכ ִרית ָ
אַר ְמ ֵ
ְבּ ְ
ָפ ָלה נִ ְב ַלת ָה ָ
ַדּ ֵבּר כֹּה נְ ֻאם יְ הוָה וְ נ ְ
אָדם ְכּד ֶֹמן ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה |
אָמר יְ הוָה אַל
אַסּף (22) :כֹּה ַ
אַח ֵרי ַהקּ ֵֹצר וְ ֵאין ְמ ֵ
וּכ ָע ִמיר ֵמ ֲ
ְ
בוּרתוֹ | אַל
יִ ְת ַה ֵלּל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ וְ אַל יִ ְת ַה ֵלּל ַה ִגּבּוֹר ִבּ ְג ָ
יִ ְת ַה ֵלּל ָע ִשׁיר ְבּ ָע ְשׁרוִֹ (23) :כּי ִאם ְבּזֹאת יִ ְת ַה ֵלּל ַה ִמּ ְת ַה ֵלּל
אוֹתי ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִמ ְשׁ ָפּט וּ ְצ ָד ָקה
ִ
ַה ְשׂ ֵכּל וְ ָיד ַֹע
ָמים ָבּ ִאים
אָרץ | ִכּי ְב ֵא ֶלּה ָח ַפ ְצ ִתּי נְ ֻאם יְ הוָהִ (24) :הנֵּה י ִ
ָבּ ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ָכּל מוּל ְבּ ָע ְר ָלהַ (25) :על ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעל
נְ ֻאם יְ הוָה | ָ
צוּצי ֵפאָה
הוּדה וְ ַעל ֱאדוֹם וְ ַעל ְבּנֵי ַעמּוֹן וְ ַעל מוֹאָב וְ ַעל ָכּל ְק ֵ
יְ ָ
ֲר ִלים וְ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְר ֵלי
ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ִכּי ָכל ַהגּוֹיִ ם ע ֵ
ֵלב:
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יכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל(2) :
ֲל ֶ
)ִ (1שׁ ְמעוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ע ֵ
אָמר יְ הוָה ֶאל ֶדּ ֶר ְך ַהגּוֹיִ ם אַל ִתּ ְל ָמדוּ ֵ
וּמאֹתוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
כֹּה ַ
ֵחתּוּ ַהגּוֹיִ ם ֵמ ֵה ָמּהִ (3) :כּי ֻחקּוֹת ָה ַע ִמּים ֶה ֶבל
אַל ֵתּ ָחתּוּ | ִכּי י ַ
ֲצדְ (4) :בּ ֶכ ֶסף
ֲשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ ַבּ ַמּע ָ
ַער ְכּ ָרתוֹ ַמע ֵ
הוּא | ִכּי ֵעץ ִמיּ ַ

ָפיק(5) :
וּב ַמ ָקּבוֹת יְ ַח ְזּקוּם וְ לוֹא י ִ
ַפּהוּ | ְבּ ַמ ְס ְמרוֹת ְ
ָהב יְ י ֵ
וּבז ָ
ְ
ְכּת ֶֹמר ִמ ְק ָשׁה ֵה ָמּה וְ לֹא יְ ַד ֵבּרוּ ָנשׂוֹא יִ נָּשׂוּא ִכּי לֹא יִ ְצ ָעדוּ |
יטיב ֵאין ָ
ָרעוּ וְ גַם ֵה ֵ
יראוּ ֵמ ֶהם ִכּי לֹא י ֵ
אַל ִתּ ְ
אוֹתם(6) :
בוּרהִ (7) :מי לֹא
אַתּה וְ גָדוֹל ִשׁ ְמ ָך ִבּ ְג ָ
מוֹך יְ הוָה | גָּדוֹל ָ
ֵמ ֵאין ָכּ ָ
וּב ָכל
ָאָתה | ִכּי ְב ָכל ַח ְכ ֵמי ַהגּוֹיִ ם ְ
יִ ָר ֲא ָך ֶמ ֶל ְך ַהגּוֹיִ ם ִכּי ְל ָך י ָ
כוּתם ֵמ ֵאין ָכּ ָ
ַמ ְל ָ
מוּסר
ַ
אַחת יִ ְבעֲרוּ וְ יִ ְכ ָסלוּ |
וּב ַ
מוֹךְ (8) :
אוּפז
ָהב ֵמ ָ
יוּבא וְ ז ָ
ֻקּע ִמ ַתּ ְר ִשׁישׁ ָ
ֲה ָב ִלים ֵעץ הוּאֶ (9) :כּ ֶסף ְמר ָ
ֲשׂה
בוּשׁם ַמע ֵ
ָמן ְל ָ
אַרגּ ָ
צוֹרף | ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
ידי ֵ
ֲשׂה ָח ָרשׁ וִ ֵ
ַמע ֵ
ֻלּם (10) :וַיהוָה ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת הוּא ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים
ֲח ָכ ִמים כּ ָ
ַעמוֹ:
ָכלוּ גוֹיִ ם ז ְ
אָרץ וְ לֹא י ִ
עוֹלם | ִמ ִקּ ְצפּוֹ ִתּ ְר ַעשׁ ָה ֶ
וּמ ֶל ְך ָ
ֶ
אַר ָקא ָלא
אמרוּן ְלהוֹם ֱא ָל ַהיָּא ִדּי ְשׁ ַמיָּא וְ ְ
)ִ (11כּ ְדנָה ֵתּ ְ
עַ
ע ֵֹשׂה
וּמן ְתּחוֹת ְשׁ ַמיָּא ֵא ֶלּה(12) :
אַר ָעא ִ
ֵאבדוּ ֵמ ְ
ֲבדוּ | י ַ
ָטה ָשׁ ָמיִ ם(13) :
וּב ְתבוּנָתוֹ נ ָ
ֶא ֶרץ ְבּכֹחוֹ ֵמ ִכין ֵתּ ֵבל ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ | ִ
ֲלה נְ ִשׂ ִאים ִמ ְק ֵצה ארץ
ְלקוֹל ִתּתּוֹ ֲהמוֹן ַמיִ ם ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַו ַיּע ֶ
רוּח ֵמא ְֹצר ָֹתיו(14) :
ַיּוֹצא ַ
אָרץ קרי[ | ְבּ ָר ִקים ַל ָמּ ָטר ָע ָשׂה ו ֵ
] ָה ֶ
צוֹרף ִמ ָפּ ֶסל | ִכּי ֶשׁ ֶקר נִ ְסכּוֹ
אָדם ִמ ַדּ ַעת ה ִֹבישׁ ָכּל ֵ
נִ ְב ַער ָכּל ָ
ֲשׂה ַתּ ְע ֻתּ ִעים | ְבּ ֵעת ְפּ ֻק ָדּ ָתם
רוּח ָבּםֶ (15) :ה ֶבל ֵה ָמּה ַמע ֵ
וְ לֹא ַ
יוֹצר ַהכֹּל הוּא
ֹאבדוּ (16) :לֹא ְכ ֵא ֶלּה ֵח ֶלק ַי ֲעקֹב ִכּי ֵ
י ֵ
ַח ָלתוֹ | יְ ה ָוה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוִֹ (17) :א ְס ִפּי ֵמ ֶא ֶרץ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁ ֶבט נ ֲ
אָמר יְ הוָה
ִכּנְ ָע ֵת ְך | ישׁבתי ]י ֶֹשׁ ֶבת קרי[ ַבּ ָמּצוֹרִ (18) :כּי כֹה ַ
רוֹתי ָל ֶהם
ַה ֵצ ִ
אָרץ ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת | ו ֲ
יוֹשׁ ֵבי ָה ֶ
קוֹל ַע ֶאת ְ
ִהנְ נִ י ֵ
ַאנִ י
ַח ָלה ַמ ָכּ ִתי | ו ֲ
ְל ַמ ַען יִ ְמ ָצאוּ (19) :אוֹי ִלי ַעל ִשׁ ְב ִרי נ ְ
ית ַרי
אָה ִלי ֻשׁ ָדּד וְ ָכל ֵמ ָ
אַך זֶה ֳח ִלי וְ ֶא ָשּׂ ֶאנּוֳּ (20) :
אָמ ְר ִתּי ְ
ַ
עוֹתי:
וּמ ִקים יְ ִרי ָ
אָה ִלי ֵ
נִ ָתּקוּ | ָבּנַי יְ ָצ ֻאנִ י וְ ֵאינָם ֵאין נ ֶֹטה עוֹד ֳ
)ִ (21כּי נִ ְבעֲרוּ ָהר ִֹעים וְ ֶאת יְ הוָה לֹא ָד ָרשׁוּ | ַעל ֵכּן לֹא
מוּעה ִהנֵּה ָבאָה
ָפוֹצה (22) :קוֹל ְשׁ ָ
יתם נ ָ
ִה ְשׂ ִכּילוּ וְ ָכל ַמ ְר ִע ָ
הוּדה ְשׁ ָמ ָמה ְמעוֹן
וְ ַר ַעשׁ גָּדוֹל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן | ָלשׂוּם ֶאת ָע ֵרי יְ ָ
ָד ְע ִתּי יְ הוָה ִכּי לֹא ָל ָ
אָדם ַדּ ְרכּוֹ | לֹא ְל ִאישׁ
ַתּנִּ ים (23) :י ַ
אַך ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט | אַל
ַסּ ֵרנִ י יְ הוָה ְ
ה ֵֹל ְך וְ ָה ִכין ֶאת ַצעֲדוֹ (24) :י ְ
אַפּ ָך ֶפּן ַתּ ְמ ִע ֵטנִ יְ (25) :שׁפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ַעל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא
ְבּ ְ
אָכלוּ ֶאת
עוּך וְ ַעל ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ ָך לֹא ָק ָראוּ | ִכּי ְ
יְ ָד ָ
ַא ָכלֻהוּ וַיְ ַכלֻּהוּ וְ ֶאת ָנוֵהוּ ֵה ַשׁמּוּ:
ַי ֲעקֹב ו ֲ
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹרִ (2) :שׁ ְמעוּ
הוּדה וְ ַעל י ְֹשׁ ֵבי
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת | וְ ִד ַבּ ְר ָתּם ֶאל ִאישׁ יְ ָ
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יְ ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
רוּשׁ ָלִם (3) :וְ ַ
אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְשׁ ַמע ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת(4) :
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
יאי ָ
הוֹצ ִ
יכם ְבּיוֹם ִ
בוֹת ֶ
יתי ֶאת ֲא ֵ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
אוֹתם ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
יתם ָ
ֲשׂ ֶ
קוֹלי ַוע ִ
ִמכּוּר ַה ַבּ ְרזֶל ֵלאמֹר ִשׁ ְמעוּ ְב ִ
יתם ִלי ְל ָעם וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים:
ֲא ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם | וִ ְהיִ ֶ
יכם ָל ֵתת
בוּעה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲאבוֹ ֵת ֶ
)ְ (5ל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ַה ְשּׁ ָ
אָמן יְ ה ָוה:
ָאַען ָוא ַֹמר ֵ
וּד ַבשׁ ַכּיּוֹם ַהזֶּה | ו ַ
ָבת ָח ָלב ְ
ָל ֶהם ֶא ֶרץ ז ַ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ְק ָרא ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ָע ֵרי
)ַ (6ויּ ֶ
רוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר | ִשׁ ְמעוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית
וּב ֻחצוֹת יְ ָ
הוּדה ְ
יְ ָ
יכם ְבּיוֹם
בוֹת ֶ
אוֹתםִ (7) :כּי ָה ֵעד ַה ִעד ִֹתי ַבּ ֲא ֵ
יתם ָ
ֲשׂ ֶ
ַהזֹּאת ַוע ִ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָה ֵעד
ֲלוֹתי ָ
ַהע ִ
אָזנָם
קוֹלי (8) :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ וְ לֹא ִהטּוּ ֶאת ְ
ֵלאמֹר | ִשׁ ְמעוּ ְבּ ִ
יהם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי
ֲל ֶ
ָאָביא ע ֵ
ֵלכוּ ִאישׁ ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִל ָבּם ָה ָרע | ו ִ
ַויּ ְ
ֹאמר
יתי ַלעֲשׂוֹת וְ לֹא ָעשׂוַּ (9) :ויּ ֶ
ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יְ הוָה ֵא ָלי | נִ ְמ ָצא ֶק ֶשׁר ְבּ ִאישׁ יְ ָ
רוּשׁ ָלִם(10) :
וּבי ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
הוּדה ְ
מוֹע ֶאת ְדּ ָב ַרי
בוֹתם ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ֵמ ֲאנוּ ִל ְשׁ ַ
ָשׁבוּ ַעל עֲוֹנֹת ֲא ָ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם | ֵה ֵפרוּ ֵבית
וְ ֵה ָמּה ָה ְלכוּ ֲ
וֹתם:
יתי ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ֶאת ֲאב ָ
הוּדה ֶאת ְבּ ִר ִ
וּבית יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
יהם ָר ָעה ֲא ֶשׁר
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֲא ֵל ֶ
)ָ (11ל ֵכן כֹּה ַ
יהם(12) :
יוּכלוּ ָל ֵצאת ִמ ֶמּנָּה | וְ ָזעֲקוּ ֵא ַלי וְ לֹא ֶא ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
לֹא ְ
רוּשׁ ַלִם וְ ָזעֲקוּ ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
וְ ָה ְלכוּ ָע ֵרי יְ ָ
יוֹשׁיעוּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָר ָע ָתם:
הוֹשׁ ַע לֹא ִ
ֵהם ְמ ַק ְטּ ִרים ָל ֶהם | וְ ֵ
וּמ ְס ַפּר ֻחצוֹת
הוּדה | ִ
יך יְ ָ
יך ָהיוּ ֱאל ֶֹה ָ
)ִ (13כּי ִמ ְס ַפּר ָע ֶר ָ
רוּשׁ ַלִם ַשׂ ְמ ֶתּם ִמ ְז ְבּחוֹת ַלבּ ֶֹשׁת ִמ ְז ְבּחוֹת ְל ַק ֵטּר ַל ָבּ ַעל:
יְ ָ
ֲדם
אַתּה אַל ִתּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד ָה ָעם ַהזֶּה וְ אַל ִתּ ָשּׂא ַבע ָ
) (14וְ ָ
ִרנָּה ְ
וּת ִפ ָלּה | ִכּי ֵאינֶנִּ י שׁ ֵֹמ ַע ְבּ ֵעת ָק ְראָם ֵא ַלי ְבּ ַעד ָר ָע ָתם:
וּב ַשׂר
ֲשׂוֹתהּ ַה ְמ ִז ָמּ ָתה ָה ַר ִבּים ְ
יתי ע ָ
ידי ְבּ ֵב ִ
יד ִ
)ֶ (15מה ִל ִ
ַע ְברוּ ֵמ ָע ָליִ ְך | ִכּי ָר ָע ֵת ִכי אָז ַתּ ֲעל ִֹזי (16) :זַיִ ת ַר ֲענָן יְ ֵפה
ק ֶֹדשׁ י ַ
מוּלּה ְגד ָֹלה ִה ִצּית ֵאשׁ
ְפ ִרי תֹאַר ָק ָרא יְ הוָה ְשׁ ֵמ ְך | ְלקוֹל ֲה ָ
אוֹת ְך ִדּ ֶבּר
נּוֹט ַע ָ
יּוֹתיו (17) :וַיהוָה ְצ ָבאוֹת ַה ֵ
יה וְ ָרעוּ ָדּ ִל ָ
ָע ֶל ָ
הוּדה ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
וּבית יְ ָ
ָע ַליִ ְך ָר ָעה | ִבּ ְג ַלל ָר ַעת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ

ָא ָד ָעה |
יענִ י ו ֵ
הוֹד ַ
ָל ֶהם ְל ַה ְכ ִע ֵסנִ י ְל ַק ֵטּר ַל ָבּ ַעל (18) :וַיהוָה ִ
וֹח |
יוּבל ִל ְטב ַ
ַאנִ י ְכּ ֶכ ֶבשׂ אַלּוּף ַ
יהם (19) :ו ֲ
יתנִ י ַמ ַע ְל ֵל ֶ
אָז ִה ְר ִא ַ
ַשׁ ִח ָ
ָד ְע ִתּי ִכּי ָע ַלי ָח ְשׁבוּ ַמ ֲח ָשׁבוֹת נ ְ
יתה ֵעץ ְבּ ַל ְחמוֹ
וְ לֹא י ַ
ָכר עוֹד (20) :וַיהוָה ְצ ָבאוֹת
וּשׁמוֹ לֹא יִ זּ ֵ
וְ נִ ְכ ְר ֶתנּוּ ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים ְ
יך
ָלב | ֶא ְר ֶאה נִ ְק ָמ ְת ָך ֵמ ֶהם ִכּי ֵא ֶל ָ
שׁ ֵֹפט ֶצ ֶדק בּ ֵֹחן ְכּ ָליוֹת ו ֵ
יבי:
יתי ֶאת ִר ִ
ִגּ ִלּ ִ
אָמר יְ הוָה ַעל אַנְ ֵשׁי ֲענָתוֹת
)ָ (21ל ֵכן כֹּה ַ
ָבא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה וְ לֹא
ַפ ְשׁ ָך ֵלאמֹר | לֹא ִתנּ ֵ
ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת נ ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י פ ֵֹקד
ָדנוָּ (22) :ל ֵכן כֹּה ַ
ָתמוּת ְבּי ֵ
ָמתוּ
יהם י ֻ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
ָמתוּ ַב ֶח ֶרב ְבּנ ֶ
חוּרים י ֻ
יהם | ַה ַבּ ִ
ֲל ֶ
עֵ
אָביא ָר ָעה ֶאל אַנְ ֵשׁי
וּשׁ ֵא ִרית לֹא ִת ְהיֶה ָל ֶהם | ִכּי ִ
ָבּ ָר ָעבְ (23) :
ֲענָתוֹת ְשׁנַת ְפּ ֻק ָדּ ָתם:
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אָריב ֵא ֶל ָ
אַתּה יְ הוָה ִכּי ִ
אַך ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ַד ֵבּר
יך | ְ
)ַ (1צ ִדּיק ָ
דּוּע ֶדּ ֶר ְך ְר ָשׁ ִעים ָצ ֵל ָחה ָשׁלוּ ָכּל בּ ְֹג ֵדי ָבגֶד(2) :
אוֹת ְך ַמ ַ
ָ
יהם
אַתּה ְבּ ִפ ֶ
ֵלכוּ גַּם ָעשׂוּ ֶפ ִרי | ָקרוֹב ָ
נְ ַט ְע ָתּם גַּם שׁ ָֹרשׁוּ י ְ
וּב ַחנְ ָתּ
אַתּה יְ הוָה יְ ַד ְע ָתּנִ י ִתּ ְר ֵאנִ י ָ
יהם (3) :וְ ָ
וְ ָרחוֹק ִמ ִכּ ְליוֹ ֵת ֶ
ִל ִבּי ִא ָתּ ְך | ַה ִתּ ֵקם ְכּצֹאן ְל ִט ְב ָחה וְ ַה ְק ִדּ ֵשׁם ְליוֹם ֲה ֵרגָה(4) :
אָרץ וְ ֵע ֶשׂב ָכּל ַה ָשּׂ ֶדה יִ ָ
ַעד ָמ ַתי ֶתּ ֱא ַבל ָה ֶ
יבשׁ | ֵמ ָר ַעת י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ
יתנוִּ (5) :כּי
אַח ִר ֵ
אָמרוּ לֹא יִ ְר ֶאה ֶאת ֲ
ָס ְפ ָתה ְב ֵהמוֹת וָעוֹף ִכּי ְ
וּב ֶא ֶרץ
סּוּסים | ְ
יך ְתּ ַת ֲח ֶרה ֶאת ַה ִ
אוּך וְ ֵא ְ
ַל ָ
ֶאת ַר ְג ִלים ַר ְצ ָתּה ַויּ ְ
יך
אַח ָ
ַר ֵדּןִ (6) :כּי גַם ֶ
יך ַתּע ֶ
בוֹט ַח וְ ֵא ְ
אַתּה ֵ
ָשׁלוֹם ָ
ֲשׂה ִבּ ְגאוֹן ַהיּ ְ
יך ָמ ֵלא |
אַח ֶר ָ
יך גַּם ֵה ָמּה ָבּ ְגדוּ ָב ְך ַגּם ֵה ָמּה ָק ְראוּ ֲ
אָב ָ
וּבית ִ
ֵ
ַב ִתּי ֶאת
)ָ (7עז ְ
יך טוֹבוֹת:
אַל ַתּ ֲא ֵמן ָבּם ִכּי יְ ַד ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
יה:
ַפ ִשׁי ְבּ ַכף אֹיְ ֶב ָ
ָת ִתּי ֶאת יְ ִדדוּת נ ְ
ַח ָל ִתי | נ ַ
ָט ְשׁ ִתּי ֶאת נ ֲ
יתי נ ַ
ֵבּ ִ
ָתנָה ָע ַלי ְבּ ָ
קוֹלהּ ַעל ֵכּן
ָער | נ ְ
אַריֵה ַביּ ַ
ַח ָל ִתי ְכּ ְ
)ָ (8היְ ָתה ִלּי נ ֲ
יה | ְלכוּ
ַח ָל ִתי ִלי ַה ַעיִ ט ָס ִביב ָע ֶל ָ
בוּע נ ֲ
יהַ (9) :ה ַעיִ ט ָצ ַ
ֵאת ָ
ְשׂנ ִ
אָכ ָלה (10) :ר ִֹעים ַר ִבּים ִשׁ ֲחתוּ
ִא ְספוּ ָכּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֵה ָתיוּ ְל ְ
ָתנוּ ֶאת ֶח ְל ַקת ֶח ְמ ָדּ ִתי ְל ִמ ְד ַבּר
ַכ ְר ִמי בּ ְֹססוּ ֶאת ֶח ְל ָק ִתי | נ ְ
ָשׁ ָמּה ָכּל
אָב ָלה ָע ַלי ְשׁ ֵמ ָמה | נ ַ
ְשׁ ָמ ָמהָ (11) :שׂ ָמהּ ִל ְשׁ ָמ ָמה ְ
אָרץ ִכּי ֵאין ִאישׁ ָשׂם ַעל ֵלבַ (12) :על ָכּל ְשׁ ָפיִ ם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּאוּ
ָה ֶ
אָרץ |
שׁ ְֹד ִדים ִכּי ֶח ֶרב ַליהוָה א ְֹכ ָלה ִמ ְק ֵצה ֶא ֶרץ וְ ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
ָרעוּ ִח ִטּים וְ ק ִֹצים ָק ָצרוּ
) (13ז ְ
ֵאין ָשׁלוֹם ְל ָכל ָבּ ָשׂר:

יכם ֵמ ֲחרוֹן אַף יְ הוָה:
יוֹעלוּ | וּבֹשׁוּ ִמ ְתּבוּא ֵֹת ֶ
ֶחלוּ לֹא ִ
נְ
ַח ָלה
אָמר יְ הוָה ַעל ָכּל ְשׁ ֵכנַי ָה ָר ִעים ַהנּ ְֹג ִעים ַבּנּ ֲ
) (14כֹּה ַ
ֲא ֶשׁר ִהנְ ַח ְל ִתּי ֶאת ַע ִמּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִהנְ נִ י נ ְֹת ָשׁם ֵמ ַעל ְ
אַד ָמ ָתם
ָת ִשׁי
אַח ֵרי נ ְ
תּוֹכם (15) :וְ ָהיָה ֲ
הוּדה ֶאתּוֹשׁ ִמ ָ
וְ ֶאת ֵבּית יְ ָ
ַח ָלתוֹ וְ ִאישׁ
ַה ִשׁב ִֹתים ִאישׁ ְלנ ֲ
אוֹתם אָשׁוּב וְ ִר ַח ְמ ִתּים | ו ֲ
ָ
ְל ְ
אַרצוֹ (16) :וְ ָהיָה ִאם ָלמֹד יִ ְל ְמדוּ ֶאת ַדּ ְר ֵכי ַע ִמּי ְל ִה ָשּׁ ֵב ַע
ִבּ ְשׁ ִמי ַחי יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ִל ְמּדוּ ֶאת ַע ִמּי ְל ִה ָשּׁ ֵב ַע ַבּ ָבּ ַעל | וְ נִ ְבנוּ
ָת ְשׁ ִתּי ֶאת ַהגּוֹי ַההוּא
תוֹך ַע ִמּי (17) :וְ ִאם לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ | וְ נ ַ
ְבּ ְ
אַבּד נְ ֻאם יְ הוָה:
נָתוֹשׁ וְ ֵ
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ית ְלּ ָך ֵאזוֹר ִפּ ְשׁ ִתּים וְ ַשׂ ְמתּוֹ
לוֹך וְ ָקנִ ָ
אָמר יְ הוָה ֵא ַלי ָה ְ
) (1כֹּה ַ
ָא ְקנֶה ֶאת ָה ֵאזוֹר ִכּ ְד ַבר
וּב ַמּיִ ם לֹא ְת ִב ֵאהוּ (2) :ו ֶ
ֶיך | ַ
ַעל ָמ ְתנ ָ
ָאָשׂם ַעל ָמ ְתנָי (3) :וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵשׁנִ ית
יְ הוָה | ו ִ
יך | וְ קוּם
ית ֲא ֶשׁר ַעל ָמ ְת ֶנ ָ
ֵלאמֹרַ (4) :קח ֶאת ָה ֵאזוֹר ֲא ֶשׁר ָקנִ ָ
ָא ְט ְמנֵהוּ
ָא ֵל ְך ו ֶ
ֵל ְך ְפּ ָר ָתה וְ ָט ְמ ֵנהוּ ָשׁם ִבּנְ ִקיק ַה ָסּ ַלע (5) :ו ֵ
ִבּ ְפ ָרת | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ִ
ָמים ַר ִבּים |
אוֹתי (6) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ י ִ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי קוּם ֵל ְך ְפּ ָר ָתה וְ ַקח ִמ ָשּׁם ֶאת ָה ֵאזוֹר ֲא ֶשׁר
ַויּ ֶ
ָא ֵל ְך ְפּ ָר ָתה ו ֶ
ָא ַקּח ֶאת
ָא ְחפֹּר ו ֶ
יך ְל ָט ְמנוֹ ָשׁם (7) :ו ֵ
ית ָ
ִצוִּ ִ
ָה ֵאזוֹר ִמן ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ְט ַמנְ ִתּיו ָשׁ ָמּה | וְ ִהנֵּה נִ ְשׁ ַחת ָה ֵאזוֹר
לֹא יִ ְצ ַלח ַלכֹּל:
אָמר יְ הוָה | ָכּ ָכה
) (8וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (9) :כֹּה ַ
רוּשׁ ַלִם ָה ָרבָ (10) :ה ָעם
ְ
הוּדה וְ ֶאת ְגּאוֹן יְ ָ
אַשׁ ִחית ֶאת ְגּאוֹן יְ ָ
מוֹע ֶאת ְדּ ָב ַרי ַהה ְֹל ִכים ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ָבּם
ַהזֶּה ָה ָרע ַה ֵמּ ֲאנִ ים ִל ְשׁ ַ
יהי
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָל ֶהם | וִ ִ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם ְ
ֵלכוּ ֲ
ַויּ ְ
ָכּ ֵאזוֹר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְצ ַלח ַלכֹּלִ (11) :כּי ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְד ַבּק ָה ֵאזוֹר
ֶאל ָמ ְתנֵי ִאישׁ ֵכּן ִה ְד ַבּ ְק ִתּי ֵא ַלי ֶאת ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָכּל
ֵבּית יְ ָ
וּל ֵשׁם וְ ִל ְת ִה ָלּה
הוּדה נְ ֻאם יְ הוָה ִל ְהיוֹת ִלי ְל ָעם ְ
יהם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אָרת | וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ (12) :וְ ַ
וּל ִת ְפ ֶ
ְ
אָמרוּ
ֵבל יִ ָמּ ֵלא יָיִ ן | וְ ְ
אָמר יְ הוָה ֱאלֹ ֵהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל נ ֶ
כֹּה ַ
ֵדע ִכּי ָכל נ ֶ
אָמ ְר ָתּ
ֵבל יִ ָמּ ֵלא יָיִ ן (13) :וְ ַ
יך ֲה ָיד ַֹע לֹא נ ַ
ֵא ֶל ָ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ְמ ַמ ֵלּא ֶאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָהאָ ֶרץ
יהם כֹּה ַ
ֲא ֵל ֶ
ֹהנִ ים
ַהזֹּאת וְ ֶאת ַה ְמּ ָל ִכים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְל ָדוִ ד ַעל ִכּ ְסאוֹ וְ ֶאת ַהכּ ֲ

רוּשׁ ָלִם ִשׁ ָכּרוֹן (14) :וְ נִ ַפּ ְצ ִתּים
יאים וְ ֵאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
וְ ֶאת ַהנְּ ִב ִ
ַח ָדּו נְ ֻאם יְ הוָה | לֹא ֶא ְחמוֹל
אָחיו וְ ָהאָבוֹת וְ ַה ָבּנִ ים י ְ
ִאישׁ ֶאל ִ
יתםִ (15) :שׁ ְמעוּ וְ ַה ֲא ִזינוּ אַל
וְ לֹא אָחוּס וְ לֹא ֲא ַר ֵחם ֵמ ַה ְשׁ ִח ָ
יכם ָכּבוֹד ְבּ ֶט ֶרם
ִתּ ְג ָבּהוּ | ִכּי יְ הוָה ִדּ ֵבּרְ (16) :תּנוּ ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ְלאוֹר
ָשׁף | וְ ִקוִּ ֶ
יכם ַעל ָה ֵרי נ ֶ
וּב ֶט ֶרם יִ ְתנ ְַגּפוּ ַר ְג ֵל ֶ
ַח ִשׁ ְך ְ
יְ
ֲר ֶפל (17) :וְ ִאם לֹא
וְ ָשׂ ָמהּ ְל ַצ ְל ָמוֶת ישׁית ]וְ ִשׁית קרי[ ַלע ָ
ַפ ִשׁי ִמ ְפּנֵי ֵגוָה | וְ ָדמ ַֹע ִתּ ְד ַמע
עוּה ְבּ ִמ ְס ָתּ ִרים ִתּ ְב ֶכּה נ ְ
ִת ְשׁ ָמ ָ
)ֱ (18אמֹר ַל ֶמּ ֶל ְך
וְ ֵת ַרד ֵעינִ י ִדּ ְמ ָעה ִכּי נִ ְשׁ ָבּה ֵע ֶדר יְ הוָה:
ָרד ַמ ְר ֲא ֵ
ירה ַה ְשׁ ִפּילוּ ֵשׁבוּ | ִכּי י ַ
ֲט ֶרת
יכם ע ֶ
שׁוֹת ֶ
וְ ַל ְגּ ִב ָ
הוּדה
אַר ְתּ ֶכםָ (19) :ע ֵרי ַה ֶנּגֶב ֻס ְגּרוּ וְ ֵאין פּ ֵֹת ַח | ָה ְג ָלת יְ ָ
ִתּ ְפ ְ
ֵיכם וראי
) (20שׂאי ] ְשׂאוּ קרי[ ֵעינ ֶ
לוֹמים:
ֻלּהּ ָה ְג ָלת ְשׁ ִ
כָּ
וּראוּ קרי[ ַה ָבּ ִאים ִמ ָצּפוֹן | אַיֵּה ָה ֵע ֶדר נִ ַתּן ָל ְך צֹאן
] ְ
אַתּ ִל ַמּ ְד ְתּ א ָֹתם
ֹאמ ִרי ִכּי יִ ְפקֹד ָע ַליִ ְך וְ ְ
אַר ֵתּ ְךַ (21) :מה תּ ְ
ִתּ ְפ ְ
זוּך ְכּמוֹ ֵא ֶשׁת ֵל ָדה:
ֹאח ְ
ֻפים ְלרֹאשׁ | ֲהלוֹא ֲח ָב ִלים י ֱ
ָע ַליִ ְך אַלּ ִ
ֵך נִ ְגלוּ
דּוּע ְק ָר ֻאנִ י ֵא ֶלּה | ְבּרֹב עֲוֹנ ְ
ֹאמ ִרי ִבּ ְל ָב ֵב ְך ַמ ַ
) (22וְ ִכי ת ְ
ָמר
כּוּשׁי עוֹרוֹ וְ נ ֵ
ִ
ַהפ ְֹך
ֲק ָביִ ְךֲ (23) :הי ֲ
ֶח ְמסוּ ע ֵ
שׁוּליִ ְך נ ְ
ַ
יטיב ִל ֻמּ ֵדי ָה ֵר ַע(24) :
תּוּכלוּ ְל ֵה ִ
ְ
אַתּם
ֲח ַב ְר ֻבּר ָֹתיו | גַּם ֶ
יצם ְכּ ַקשׁ ֵ
גוֹר ֵל ְך ְמנָת ִמ ַדּיִ ְך
רוּח ִמ ְד ָבּר (25) :זֶה ָ
עוֹבר | ְל ַ
ַא ִפ ֵ
וֲ
ַתּ ְב ְט ִחי ַבּ ָשּׁ ֶקר(26) :
אוֹתי ו ִ
ֵמ ִא ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכ ַח ְתּ ִ
ֵך (27) :נִ ֻא ַפיִ ְך
שׁוּליִ ְך ַעל ָפּנָיִ ְך | וְ נִ ְראָה ְקלוֹנ ְ
וְ גַם ֲאנִ י ָח ַשׂ ְפ ִתּי ַ
קּוּציִ ְך |
יתי ִשׁ ָ
נוּת ְך ַעל ְגּ ָבעוֹת ַבּ ָשּׂ ֶדה ָר ִא ִ
לוֹתיִ ְך ִז ַמּת ְז ֵ
וּמ ְצ ֲה ַ
ִ
אַח ֵרי ָמ ַתי עֹד:
רוּשׁ ַלִם לֹא ִת ְט ֲה ִרי ֲ
אוֹי ָל ְך יְ ָ
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)ֲ (1א ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ַבּ ָצּרוֹת(2) :
רוּשׁ ַלִם
אָרץ | וְ ִצוְ ַחת יְ ָ
יה ֻא ְמ ְללוּ ָק ְדרוּ ָל ֶ
וּשׁ ָע ֶר ָ
הוּדה ְ
אָב ָלה יְ ָ
ְ
יהם קרי[ ַל ָמּיִ ם |
יר ֶ
יהם ָשׁ ְלחוּ צעוריהם ] ְצ ִע ֵ
אַדּ ֵר ֶ
ָע ָל ָתה (3) :וְ ִ
יהם ֵר ָ
יקם בֹּשׁוּ וְ ָה ְכ ְלמוּ
ֵבים לֹא ָמ ְצאוּ ַמיִ ם ָשׁבוּ ְכ ֵל ֶ
ָבּאוּ ַעל גּ ִ
ֶשׁם
ֹאשׁםַ (4) :בּעֲבוּר ָה ֲא ָד ָמה ַח ָתּה ִכּי לֹא ָהיָה ג ֶ
וְ ָחפוּ ר ָ
ֶלת ַבּ ָשּׂ ֶדה
ֹאשׁםִ (5) :כּי גַם אַיּ ֶ
אָרץ | בֹּשׁוּ ִא ָכּ ִרים ָחפוּ ר ָ
ָבּ ֶ
וּפ ָר ִאים ָע ְמדוּ ַעל ְשׁ ָפיִ ם
ָל ָדה וְ ָעזוֹב | ִכּי לֹא ָהיָה ֶדּ ֶשׁאְ (6) :
יְ
ֵיהם ִכּי ֵאין ֵע ֶשׂבִ (7) :אם עֲוֹנֵינוּ
רוּח ַכּ ַתּנִּ ים | ָכּלוּ ֵעינ ֶ
ָשׁ ֲאפוּ ַ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך | ִכּי ַרבּוּ ְמשׁוּב ֵֹתינוּ ְל ָך ָח ָטאנוּ:
ָענוּ ָבנוּ יְ הוָה ע ֵ

אָרץ
מוֹשׁיעוֹ ְבּ ֵעת ָצ ָרה | ָל ָמּה ִת ְהיֶה ְכּגֵר ָבּ ֶ
)ִ (8מ ְקוֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ָטה ָללוּןָ (9) :ל ָמּה ִת ְה ֶיה ְכּ ִאישׁ נִ ְד ָהם ְכּ ִגבּוֹר לֹא
וּכא ֵֹר ַח נ ָ
ְ
הוֹשׁ ַ
יוּכל ְל ִ
ַ
אַתּה ְב ִק ְר ֵבּנוּ יְ הוָה וְ ִשׁ ְמ ָך ָע ֵלינוּ נִ ְק ָרא אַל
יע | וְ ָ
נוּע
אָהבוּ ָל ַ
אָמר יְ הוָה ָל ָעם ַהזֶּה ֵכּן ֲ
ַתּנִּ ֵחנוּ (10) :כֹּה ַ
יהם לֹא ָח ָשׂכוּ | וַיהוָה לֹא ָר ָצם ַע ָתּה יִ ְזכֹּר עֲוֹנָם וְ יִ ְפקֹד
ַר ְג ֵל ֶ
ֹאתםַ (11) :ויּ ֶ
ַחטּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָלי | אַל ִתּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד ָה ָעם ַה ֶזּה
ָתם וְ ִכי ַיעֲלוּ עֹ ָלה
טוֹבהִ (12) :כּי ָיצֻמוּ ֵאינֶנִּ י שׁ ֵֹמ ַע ֶאל ִרנּ ָ
ְל ָ
וּב ֶדּ ֶבר אָנ ִֹכי ְמ ַכ ֶלּה
וּב ָר ָעב ַ
וּמנְ ָחה ֵאינֶנִּ י ר ָֹצם | ִכּי ַבּ ֶח ֶרב ָ
ִ
אוֹתםָ (13) :וא ַֹמר ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנֵּה ַהנְּ ִב ִאים א ְֹמ ִרים
ָ
ָל ֶהם לֹא ִת ְראוּ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב לֹא יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ִכּי ְשׁלוֹם ֱא ֶמת
ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּהַ (14) :ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ֶשׁ ֶקר
יתים וְ לֹא ִד ַבּ ְר ִתּי
ַהנְּ ִב ִאים נִ ְבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּים וְ לֹא ִצוִּ ִ
ֶא ִליל קרי[ ותרמות
יהם | ֲחזוֹן ֶשׁ ֶקר וְ ֶק ֶסם ואלול ]ו ֱ
ֲא ֵל ֶ
)ָ (15ל ֵכן כֹּה
ַבּ ִאים ָל ֶכם:
]וְ ַת ְר ִמית קרי[ ִל ָבּם ֵה ָמּה ִמ ְתנ ְ
ַאנִ י לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּים
אָמר יְ הוָה ַעל ַהנְּ ִב ִאים ַהנִּ ְבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי ו ֲ
ַ
אָרץ ַהזֹּאת | ַבּ ֶח ֶרב
וְ ֵה ָמּה א ְֹמ ִרים ֶח ֶרב וְ ָר ָעב לֹא יִ ְהיֶה ָבּ ֶ
ָ
וּב ָר ָעב יִ ַתּמּוּ ַהנְּ ִב ִאים ָה ֵה ָמּה (16) :וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה נִ ְבּ ִאים
רוּשׁ ַלִם ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעב וְ ַה ֶח ֶרב וְ ֵאין
ָל ֶהם יִ ְהיוּ ֻמ ְשׁ ָל ִכים ְבּ ֻחצוֹת יְ ָ
יהם | וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי
וּבנ ֵֹת ֶ
יהם ְ
וּב ֵנ ֶ
יהם ְ
ְמ ַק ֵבּר ָל ֵה ָמּה ֵה ָמּה נְ ֵשׁ ֶ
ֲל ֶ
עֵ
יהם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יהם ֶאת ָר ָע ָתם (17) :וְ ַ
יוֹמם וְ אַל ִתּ ְד ֶמינָה | ִכּי ֶשׁ ֶבר גָּדוֹל
ֵתּ ַר ְדנָה ֵעינַי ִדּ ְמ ָעה ַליְ ָלה וְ ָ
ָצא ִתי
ַח ָלה ְמאֹדִ (18) :אם י ָ
תוּלת ַבּת ַע ִמּי ַמ ָכּה נ ְ
נִ ְשׁ ְבּ ָרה ְבּ ַ
וּאי ָר ָעב |
אתי ָה ִעיר וְ ִהנֵּה ַתּ ֲחל ֵ
ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵּה ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב וְ ִאם ָבּ ִ
ָדעוֲּ (19) :ה ָמאֹס
ָביא גַם כּ ֵֹהן ָס ֲחרוּ ֶאל ֶא ֶרץ וְ לֹא י ָ
ִכּי גַם נ ִ
דּוּע ִה ִכּי ָתנוּ וְ ֵאין
אַס ָתּ ֶאת יְ ָ
ָמ ְ
ַפ ֶשׁ ָך ַמ ַ
ֲלה נ ְ
הוּדה ִאם ְבּ ִציּוֹן ָגּע ָ
וּל ֵעת ַמ ְר ֵפּא וְ ִהנֵּה ְב ָע ָתה:
ָלנוּ ַמ ְר ֵפּא | ַקוֵּה ְל ָשׁלוֹם וְ ֵאין טוֹב ְ
בוֹתינוּ | ִכּי ָח ָטאנוּ ָל ְך (21) :אַל
ָד ְענוּ יְ הוָה ִר ְשׁ ֵענוּ עֲוֹן ֲא ֵ
) (20י ַ
ית ָך
בוֹד ָך | ְזכֹר אַל ָתּ ֵפר ְבּ ִר ְ
ַבּל ִכּ ֵסּא ְכ ֶ
ִתּנְ אַץ ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך אַל ְתּנ ֵ
ִא ָתּנוֲּ (22) :היֵשׁ ְבּ ַה ְב ֵלי ַהגּוֹיִ ם ַמ ְג ִשׁ ִמים וְ ִאם ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְתּנוּ
אַתּה הוּא יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ וּנְ ַקוֶּה ָלּ ְך ִכּי ָ
אַתּה
ְר ִב ִבים | ֲהלֹא ָ
ית ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה:
ָע ִשׂ ָ
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ַפ ִשׁי
מוּאל ְל ָפנַי ֵאין נ ְ
וּשׁ ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ִאם ַי ֲעמֹד מ ֶֹשׁה ְ
)ַ (1ויּ ֶ
ֹאמרוּ
ֵצאוּ (2) :וְ ָהיָה ִכּי י ְ
ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה | ַשׁ ַלּח ֵמ ַעל ָפּנַי וְ י ֵ
יהם כֹּה ַ
יך אָנָה נ ֵ
ֵא ֶל ָ
אָמר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ַל ָמּוֶת
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ֵצא | וְ ַ
ַא ֶשׁר ַל ְשּׁ ִבי
ַא ֶשׁר ָל ָר ָעב ָל ָר ָעב ו ֲ
ַא ֶשׁר ַל ֶח ֶרב ַל ֶח ֶרב ו ֲ
ַל ָמּוֶת ו ֲ
אַר ַבּע ִמ ְשׁ ָפּחוֹת נְ ֻאם יְ הוָה ֶאת
יהם ְ
ֲל ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ע ֵ
ַל ֶשּׁ ִביָ (3) :
ַה ֶח ֶרב ַל ֲהרֹג וְ ֶאת ַה ְכּ ָל ִבים ִל ְסחֹב | וְ ֶאת עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת
וּל ַה ְשׁ ִחית (4) :וּנְ ַת ִתּים לזועה ] ְל ַז ֲעוָה
אָרץ ֶל ֱאכֹל ְ
ֶבּ ֱה ַמת ָה ֶ
אָרץ | ִבּ ְג ַלל ְמ ַנ ֶשּׁה ֶבן יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך
קרי[ ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ַחמֹל ָע ַליִ ְך
ירוּשׁ ָלִםִ (5) :כּי ִמי י ְ
הוּדה ַעל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִבּ ָ
יְ ָ
אַתּ
וּמי יָסוּר ִל ְשׁאֹל ְל ָשׁלֹם ָל ְךְ (6) :
וּמי יָנוּד ָל ְך | ִ
רוּשׁ ַלִם ִ
יְ ָ
ָט ְשׁ ְתּ א ִֹתי נְ ֻאם יְ הוָה אָחוֹר ֵתּ ֵל ִכי | וָאַט ֶאת י ִ
נַ
ָדי ָע ַליִ ְך
ֲרי ָהאָ ֶרץ |
ָא ְז ֵרם ְבּ ִמ ְז ֶרה ְבּ ַשׁע ֵ
ָחם (7) :ו ֶ
יתי ִהנּ ֵ
ית ְך נִ ְל ֵא ִ
ָאַשׁ ִח ֵ
ו ְ
יהם לוֹא ָשׁבוָּ (8) :ע ְצמוּ ִלי
ִשׁ ַכּ ְל ִתּי ִא ַבּ ְד ִתּי ֶאת ַע ִמּי ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
אתי ָל ֶהם ַעל ֵאם ָבּחוּר שׁ ֵֹדד
ַמּים ֵה ֵב ִ
אַל ְמנ ָֹתו ֵמחוֹל י ִ
ְ
וּב ָהלוֹתֻ (9) :א ְמ ְל ָלה
יה ִפּ ְתאֹם ִעיר ֶ
ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם | ִה ַפּ ְל ִתּי ָע ֶל ָ
יוֹמם
ַפ ָשׁהּ באה ] ָבּא קרי[ ִשׁ ְמ ָשׁהּ ְבּעֹד ָ
ָפ ָחה נ ְ
י ֶֹל ֶדת ַה ִשּׁ ְב ָעה נ ְ
יהם נְ ֻאם
יתם ַל ֶח ֶרב ֶא ֵתּן ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
וּשׁ ֵא ִר ָ
בּוֹשׁה וְ ָח ֵפ ָרה | ְ
ָ
) (10אוֹי ִלי ִא ִמּי ִכּי יְ ִל ְד ִתּנִ י ִאישׁ ִריב וְ ִאישׁ ָמדוֹן
יְ הוָה:
יתי וְ לֹא נָשׁוּ ִבי ֻכּלֹּה ְמ ַק ְל ַלונִ י(11) :
ָשׁ ִ
אָרץ | לֹא נ ִ
ְל ָכל ָה ֶ
יך קרי[ ְלטוֹב | ִאם לוֹא
ית ָ
אָמר יְ הוָה ִאם לֹא שׁרותך ] ֵשׁ ִר ִ
ַ
וּב ֵעת ָצ ָרה ֶאת ָהאֹיֵבֲ (12) :ה ָיר ַֹע ַבּ ְרזֶל
ַע ִתּי ְב ָך ְבּ ֵעת ָר ָעה ְ
ִה ְפגּ ְ
יך ָל ַבז ֶא ֵתּן לֹא
רוֹת ָ
אוֹצ ֶ
יל ָך וְ ְ
ַבּ ְרזֶל ִמ ָצּפוֹן וּנְ ח ֶֹשׁתֵ (13) :ח ְ
ֲב ְר ִתּי ֶאת
יך (14) :וְ ַהע ַ
בוּל ָ
וּב ָכל ְגּ ֶ
יך ְ
ֹאות ָ
וּב ָכל ַחטּ ֶ
ִב ְמ ִחיר | ְ
תּוּקד:
יכם ָ
ֲל ֶ
אַפּי ע ֵ
ָד ְע ָתּ | ִכּי ֵאשׁ ָק ְד ָחה ְב ִ
יך ְבּ ֶא ֶרץ לֹא י ָ
אֹיְ ֶב ָ
ָקם ִלי ֵמר ְֹד ַפי
וּפ ְק ֵדנִ י וְ ִהנּ ֶ
ָכ ֵרנִ י ָ
אַתּה י ַ
)ָ (15
ָד ְע ָתּ יְ הוָה ז ְ
יך ֶח ְר ָפּה (16) :נִ ְמ ְצאוּ
אַפּ ָך ִתּ ָקּ ֵחנִ י | ַדּע ְשׂ ֵא ִתי ָע ֶל ָ
אַל ְל ֶא ֶר ְך ְ
וּל ִשׂ ְמ ַחת
יך ָוא ְֹכ ֵלם וַיְ ִהי דבריך ] ְד ָב ְר ָך קרי[ ִלי ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ְד ָב ֶר ָ
לֹא
ְל ָב ִבי | ִכּי נִ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ַלי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת(17) :
ַעם
ָשׁ ְב ִתּי ִכּי ז ַ
ָד ָך ָבּ ָדד י ַ
ָא ְעלֹז | ִמ ְפּנֵי י ְ
ָשׁ ְב ִתּי ְבסוֹד ְמ ַשׂ ֲח ִקים ו ֶ
יַ
ִמ ֵלּ ָ
נוּשׁה | ֵמ ֲאנָה
וּמ ָכּ ִתי ֲא ָ
ֶצח ַ
אתנִ יָ (18) :ל ָמּה ָהיָה ְכ ֵא ִבי נ ַ
)(19
ֶא ָמנוּ:
אַכזָב ַמיִ ם לֹא נ ֱ
ֵה ָר ֵפא ָהיוֹ ִת ְהיֶה ִלי ְכּמוֹ ְ
יב ָך ְל ָפנַי ַתּ ֲעמֹד וְ ִאם
ָל ֵכן כֹּה ַ
ַא ִשׁ ְ
אָמר יְ הוָה ִאם ָתּשׁוּב ו ֲ
אַתּה לֹא
יך וְ ָ
ָשׁבוּ ֵה ָמּה ֵא ֶל ָ
זּוֹלל ְכּ ִפי ִת ְהיֶה | י ֻ
ָקר ִמ ֵ
תּוֹציא י ָ
ִ
צוּרה
חוֹמת נְ ח ֶֹשׁת ְבּ ָ
יך ָל ָעם ַהזֶּה ְל ַ
יהם (20) :וּנְ ַת ִתּ ָ
ָתשׁוּב ֲא ֵל ֶ

יל ָך
וּל ַה ִצּ ֶ
ֲך ְ
הוֹשׁיע ָ
יוּכלוּ ָל ְך | ִכּי ִא ְתּ ָך ֲאנִ י ְל ִ
יך וְ לֹא ְ
וְ נִ ְל ֲחמוּ ֵא ֶל ָ
יך ִמ ַכּף ָע ִר ִצים:
וּפ ִד ִת ָ
יך ִמיַּד ָר ִעים | ְ
נְ ֻאם יְ הוָה (21) :וְ ִה ַצּ ְל ִתּ ָ
Jeremiah Chapter 16
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (2) :לֹא ִת ַקּח ְל ָך ִא ָשּׁה | וְ לֹא
אָמר יְ הוָה ַעל
יִ ְהיוּ ְל ָך ָבּנִ ים וּ ָבנוֹת ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּהִ (3) :כּי כֹה ַ
לּוֹדים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה | וְ ַעל ִאמּ ָֹתם
ַה ָבּנִ ים וְ ַעל ַה ָבּנוֹת ַהיִּ ִ
אוֹתם ָבּ ֶ
אָרץ ַהזֹּאת:
מּוֹל ִדים ָ
בוֹתם ַה ִ
אוֹתם וְ ַעל ֲא ָ
ַהיּ ְֹלדוֹת ָ
ָמתוּ לֹא יִ ָסּ ְפדוּ וְ לֹא יִ ָקּ ֵברוּ ְלד ֶֹמן ַעל
ֻאים י ֻ
מוֹתי ַת ֲחל ִ
)ְ (4מ ֵ
וּב ָר ָעב יִ ְכלוּ וְ ָהיְ ָתה נִ ְב ָל ָתם ְל ַמ ֲא ָכל
וּב ֶח ֶרב ָ
ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה יִ ְהיוּ | ַ
אָמר יְ הוָה אַל
אָרץִ (5) :כּי כֹה ַ
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָס ְפ ִתּי
ֵח וְ אַל ֵתּ ֵל ְך ִל ְספּוֹד וְ אַל ָתּנֹד ָל ֶהם | ִכּי ַ
ָתּבוֹא ֵבּית ַמ ְרז ַ
לוֹמי ֵמ ֵאת ָה ָעם ַהזֶּה נְ ֻאם יְ הוָה ֶאת ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת
ֶאת ְשׁ ִ
אָרץ ַהזֹּאת לֹא יִ ָקּ ֵברוּ |
וּק ַטנִּ ים ָבּ ֶ
וּמתוּ ְגד ִֹלים ְ
ָה ַר ֲח ִמיםֵ (6) :
וְ לֹא יִ ְס ְפּדוּ ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְתגּ ַֹדד וְ לֹא יִ ָקּ ֵר ַח ָל ֶהם (7) :וְ לֹא יִ ְפ ְרסוּ
ָל ֶהם ַעל ֵא ֶבל ְלנ ֲ
חוּמים
אוֹתם כּוֹס ַתּנְ ִ
ַשׁקוּ ָ
ַחמוֹ ַעל ֵמת | וְ לֹא י ְ
וּבית ִמ ְשׁ ֶתּה לֹא ָתבוֹא ָל ֶשׁ ֶבת אוֹ ָתם |
אָביו וְ ַעל ִאמּוֵֹ (8) :
ַעל ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
)ִ (9כּי כֹה ַ
ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ַמ ְשׁ ִבּית ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ְל ֵעינ ֶ
יכם | קוֹל
ימ ֶ
וּב ֵ
ֵיכם ִ
ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמ ָחה קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַכּ ָלּה (10) :וְ ָהיָה ִכּי ַת ִגּיד
ָל ָעם ַהזֶּה ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | וְ ְ
יך ַעל ֶמה ִד ֶבּר
אָמרוּ ֵא ֶל ָ
וּמה עֲוֹנֵנוּ וּ ֶמה
דוֹלה ַהזֹּאת ֶ
יְ הוָה ָע ֵלינוּ ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ַה ְגּ ָ
יהם
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אתנוּ ֲא ֶשׁר ָח ָטאנוּ ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ (11) :וְ ַ
ַח ָטּ ֵ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים
ֵלכוּ ֲ
אוֹתי נְ ֻאם יְ הוָה ַויּ ְ
יכם ִ
בוֹת ֶ
ַעל ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ֲא ֵ
תּוֹר ִתי לֹא
ַע ְבדוּם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם | וְ א ִֹתי ָעזָבוּ וְ ֶאת ָ
ֲא ֵח ִרים ַויּ ַ
יכם | וְ ִהנְּ ֶכם
בוֹת ֶ
אַתּם ֲה ֵרע ֶֹתם ַלעֲשׂוֹת ֵמ ֲא ֵ
ָשׁ ָמרוּ (12) :וְ ֶ
אַח ֵרי ְשׁ ִררוּת ִלבּוֹ ָה ָרע ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ֵא ָלי(13) :
ה ְֹל ִכים ִאישׁ ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ֶתּם
אָרץ ַהזֹּאת ַעל ָה ֶ
וְ ֵה ַט ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם ֵמ ַעל ָה ֶ
יוֹמם
ֲב ְד ֶתּם ָשׁם ֶאת ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ָ
יכם | ַוע ַ
בוֹת ֶ
ַא ֵ
אַתּם ו ֲ
ֶ
ָמים
ָליְ ָלה ֲא ֶשׁר לֹא ֶא ֵתּן ָל ֶכם ֲחנִ ינָהָ (14) :ל ֵכן ִהנֵּה י ִ
וַ
ֱלה ֶאת
ֵאָמר עוֹד ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה | וְ לֹא י ֵ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םִ (15) :כּי ִאם ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָלה
יחם
וּמכֹּל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ָ
ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן ִ

בוֹתם(16) :
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
אַד ָמ ָתם ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ִשׁב ִֹתים ַעל ְ
ָשׁ ָמּה | ו ֲ
ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח לדוגים ] ְל ַדיּ ִָגים קרי[ ַר ִבּים נְ ֻאם יְ הוָה וְ ִדיגוּם |
וּמ ַעל ָכּל
ָדים וְ ָצדוּם ֵמ ַעל ָכּל ַהר ֵ
אַח ֵרי ֵכן ֶא ְשׁ ַלח ְל ַר ִבּים ַציּ ִ
וְ ֲ
יהם לֹא
יקי ַה ְסּ ָל ִעיםִ (17) :כּי ֵעינַי ַעל ָכּל ַדּ ְר ֵכ ֶ
וּמנְּ ִק ֵ
ִגּ ְב ָעה ִ
נִ ְס ְתּרוּ ִמ ְלּ ָפנָי | וְ לֹא נִ ְצ ַפּן עֲוֹנָם ִמ ֶנּגֶד ֵעינָי (18) :וְ ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי
אתם ַעל ַח ְלּ ָלם ֶאת ְ
ִראשׁוֹנָה ִמ ְשׁנֵה עֲוֹנָם וְ ַח ָטּ ָ
אַר ִצי | ְבּנִ ְב ַלת
) (19יְ הוָה
ַח ָל ִתי:
יהם ָמ ְלאוּ ֶאת נ ֲ
ֲבוֹת ֶ
יהם וְ תוֹע ֵ
קּוּצ ֶ
ִשׁ ֵ
אָרץ
אַפ ֵסי ֶ
יך גּוֹיִ ם ָיבֹאוּ ֵמ ְ
נוּסי ְבּיוֹם ָצ ָרה | ֵא ֶל ָ
וּמ ִ
ֻזּי ְ
וּמע ִ
ֻזּי ָ
עִ
מוֹעיל(20) :
אַך ֶשׁ ֶקר נ ֲ
ֹאמרוּ ְ
וְ י ְ
בוֹתינוּ ֶה ֶבל וְ ֵאין ָבּם ִ
ָחלוּ ֲא ֵ
אָדם ֱאל ִֹהים | וְ ֵה ָמּה לֹא ֱאל ִֹהיםָ (21) :ל ֵכן ִהנְ נִ י
ֲשׂה לּוֹ ָ
ֲה ַיע ֶ
ָדעוּ ִכּי
בוּר ִתי | וְ י ְ
ָדי וְ ֶאת ְגּ ָ
יעם ֶאת י ִ
אוֹד ֵ
יעם ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת ִ
מוֹד ָ
ִ
ְשׁ ִמי יְ הוָה:
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רוּשׁה
תוּבה ְבּ ֵעט ַבּ ְרזֶל ְבּ ִצפּ ֶֹרן ָשׁ ִמיר | ֲח ָ
הוּדה ְכּ ָ
)ַ (1ח ַטּאת יְ ָ
ֵיהם
יכםִ (2) :כּ ְזכֹּר ְבּנ ֶ
חוֹת ֶ
וּל ַק ְרנוֹת ִמ ְז ְבּ ֵ
לוּח ִל ָבּם ְ
ַ
ַעל
ַא ֵשׁ ֵר ֶ
חוֹתם ו ֲ
ִמ ְז ְבּ ָ
יהם ַעל ֵעץ ַר ֲענָן | ַעל ְגּ ָבעוֹת ַה ְגּבֹהוֹת(3) :
יך ְבּ ַח ָטּאת
יך ָל ַבז ֶא ֵתּן | ָבּמ ֶֹת ָ
רוֹת ָ
אוֹצ ֶ
יל ָך ָכל ְ
ֲה ָר ִרי ַבּ ָשּׂ ֶדה ֵח ְ
ָת ִתּי ָל ְך
ַח ָל ְת ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
וּב ָך ִמנּ ֲ
יך (4) :וְ ָשׁ ַמ ְט ָתּה ְ
בוּל ָ
ְבּ ָכל ְגּ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
ָד ְע ָתּ | ִכּי ֵאשׁ ְק ַד ְח ֶתּם
יך ָבּ ֶ
יך ֶאת אֹיְ ֶב ָ
ֲב ְד ִתּ ָ
וְ ַהע ַ
ֶבר
אָמר יְ הוָה אָרוּר ַהגּ ֶ
) (5כֹּה ַ
תּוּקד:
עוֹלם ָ
אַפּי ַעד ָ
ְבּ ִ
וּמן יְ הוָה יָסוּר ִלבּוֹ(6) :
אָדם וְ ָשׂם ָבּ ָשׂר ְזרֹעוֹ | ִ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח ָבּ ָ
ֲר ָבה וְ לֹא יִ ְר ֶאה ִכּי יָבוֹא טוֹב | וְ ָשׁ ַכן ֲח ֵר ִרים
וְ ָהיָה ְכּ ַע ְר ָער ָבּע ָ
ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח
רוּך ַהגּ ֶ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶא ֶרץ ְמ ֵל ָחה וְ לֹא ֵת ֵשׁבָ (7) :בּ ְ
ַבּיהוָה | וְ ָהיָה יְ הוָה ִמ ְב ַטחוֹ (8) :וְ ָהיָה ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַעל ַמיִ ם וְ ַעל
יוּבל יְ ַשׁ ַלּח ָשׁ ָר ָשׁיו וְ לֹא ירא ]יִ ְר ֶאה קרי[ ִכּי ָיבֹא חֹם וְ ָהיָה
ַ
ָמישׁ ֵמעֲשׂוֹת ֶפּ ִרי:
וּב ְשׁנַת ַבּצּ ֶֹרת לֹא יִ ְדאָג וְ לֹא י ִ
ָע ֵלהוּ ַר ֲענָן | ִ
ֵד ֶענּוֲּ (10) :אנִ י יְ הוָה ח ֵֹקר
)ָ (9עקֹב ַה ֵלּב ִמכֹּל וְ אָנֻשׁ הוּא | ִמי י ָ
ֵלב בּ ֵֹחן ְכּ ָליוֹת | וְ ָל ֵתת ְל ִאישׁ כדרכו ] ִכּ ְד ָר ָכיו קרי[ ִכּ ְפ ִרי
ָלד ע ֶֹשׂה ע ֶֹשׁר וְ לֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט |
ֲל ָליו (11) :ק ֵֹרא ָדגַר וְ לֹא י ָ
ַמע ָ
ָבלִ (12) :כּ ֵסּא
אַח ִריתוֹ יִ ְהיֶה נ ָ
וּב ֲ
ַע ְז ֶבנּוּ ְ
ָמיו קרי[ י ַ
ַבּ ֲח ִצי ימו ]י ָ
ָכבוֹד ָמרוֹם ֵמ ִראשׁוֹן | ְמקוֹם ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוִּ (13) :מ ְקוֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָרץ יִ ָכּ ֵתבוּ ִכּי
סוּרי קרי[ ָבּ ֶ
יך ֵיבֹשׁוּ | יסורי ]וְ ַ
יְ הוָה ָכּל ע ְֹז ֶב ָ

ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָה
ָע ְזבוּ ְמקוֹר ַמיִ ם ַחיִּ ים ֶאת יְ הוָה(14) :
אָתּהִ (15) :הנֵּה ֵה ָמּה
ָשׁ ָעה | ִכּי ְת ִה ָלּ ִתי ָ
יענִ י וְ ִאוּ ֵ
הוֹשׁ ֵ
וְ ֵא ָר ֵפא ִ
אַצ ִתּי
ַאנִ י לֹא ְ
א ְֹמ ִרים ֵא ָלי | אַיֵּה ְד ַבר יְ הוָה יָבוֹא נָא (16) :ו ֲ
מוֹצא
ָד ְע ָתּ | ָ
אַתּה י ָ
ֵיתי ָ
יך וְ יוֹם אָנוּשׁ לֹא ִה ְתאַוּ ִ
אַח ֶר ָ
ֵמר ֶֹעה ֲ
ֶיך ָהיָה (17) :אַל ִתּ ְהיֵה ִלי ִל ְמ ִח ָתּה | ַמ ֲח ִסי
ְשׂ ָפ ַתי נ ַֹכח ָפּנ ָ
ֵחתּוּ ֵה ָמּה
אַתּה ְבּיוֹם ָר ָעהֵ (18) :יבֹשׁוּ ר ְֹד ַפי וְ אַל ֵאב ָֹשׁה אָנִ י י ַ
ָ
וּמ ְשׁנֶה ִשׁ ָבּרוֹן
יהם יוֹם ָר ָעה ִ
ֲל ֶ
וְ אַל ֵא ַח ָתּה אָנִ י | ָה ִביא ע ֵ
אָמר יְ הוָה ֵא ַלי ָהל ְֹך וְ ָע ַמ ְד ָתּ ְבּ ַשׁ ַער ְבּנֵי
ָשׁ ְב ֵרם (19) :כֹּה ַ
ֵצאוּ בוֹ |
ַא ֶשׁר י ְ
הוּדה ו ֲ
עם ] ָה ָעם קרי[ ֲא ֶשׁר ָיבֹאוּ בוֹ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
יהם ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
רוּשׁ ָלִם (20) :וְ ַ
ֲרי יְ ָ
וּבכֹל ַשׁע ֵ
ְ
רוּשׁ ָלִם | ַה ָבּ ִאים
הוּדה וְ כֹל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
הוּדה וְ ָכל יְ ָ
ַמ ְל ֵכי יְ ָ
אָמר יְ הוָה ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבּנ ְ
ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה:
ַפשׁוֹ ֵתי ֶכם
) (21כֹּה ַ
רוּשׁ ָלִם:
ֲרי יְ ָ
אתם ְבּ ַשׁע ֵ
ַה ֵב ֶ
| וְ אַל ִתּ ְשׂאוּ ַמ ָשּׂא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ו ֲ
אכה
יכם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וְ ָכל ְמ ָל ָ
תוֹציאוּ ַמ ָשּׂא ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
) (22וְ לֹא ִ
יתי ֶאת
לֹא ַתעֲשׂוּ | וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַקשׁוּ ֶאת
אָזנָם | ַויּ ְ
יכם (23) :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ וְ לֹא ִהטּוּ ֶאת ְ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
מוּסר(24) :
וּל ִב ְל ִתּי ַק ַחת ָ
מוֹע קרי[ ְ
ָע ְר ָפּם ְל ִב ְל ִתּי שׁומע ] ְשׁ ַ
וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָה ְל ִב ְל ִתּי ָה ִביא ַמ ָשּׂא
ֲרי ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת | וּ ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ְבּ ַשׁע ֵ
אכהָ (25) :
ֲרי
וּבאוּ ְב ַשׁע ֵ
ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת בה ]בּוֹ קרי[ ָכּל ְמ ָל ָ
ָה ִעיר ַהזֹּאת ְמ ָל ִכים וְ ָשׂ ִרים י ְֹשׁ ִבים ַעל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד ר ְֹכ ִבים
רוּשׁ ָלִם |
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
יהם ִאישׁ יְ ָ
סּוּסים ֵה ָמּה וְ ָשׂ ֵר ֶ
וּב ִ
ָבּ ֶר ֶכב ַ
עוֹלםָ (26) :
הוּדה
וּבאוּ ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
ָשׁ ָבה ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ָ
וְ י ְ
וּמן
וּמן ָה ָהר ִ
וּמן ַה ְשּׁ ֵפ ָלה ִ
ָמן ִ
וּמ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
רוּשׁ ַלִם ֵ
וּמ ְסּ ִביבוֹת יְ ָ
ִ
תוֹדה ֵבּית
וּמ ִב ֵאי ָ
וּלבוֹנָה | ְ
וּמנְ ָחה ְ
ֶבח ִ
עוֹלה וְ ז ַ
ַה ֶנּגֶב ְמ ִב ִאים ָ
יְ הוָה (27) :וְ ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
רוּשׁ ַלִם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת |
ֲרי יְ ָ
וּל ִב ְל ִתּי ְשׂ ֵאת ַמ ָשּׂא וּבֹא ְבּ ַשׁע ֵ
ְ
רוּשׁ ַלִם וְ לֹא ִת ְכ ֶבּה:
אַר ְמנוֹת יְ ָ
אָכ ָלה ְ
יה וְ ְ
וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹר (2) :קוּם
ָא ֵרד ֵבּית
ֲך ֶאת ְדּ ָב ָרי (3) :ו ֵ
אַשׁ ִמיע ָ
יּוֹצר | וְ ָשׁ ָמּה ְ
ָר ְד ָתּ ֵבּית ַה ֵ
וְ י ַ
אָבנָיִ ם:
אכה ַעל ָה ְ
יּוֹצר | והנהו ]וְ ִהנֵּה הוּא קרי[ ע ֶֹשׂה ְמ ָל ָ
ַה ֵ

יּוֹצר | וְ ָשׁב
) (4וְ נִ ְשׁ ַחת ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה ַבּח ֶֹמר ְבּ ַיד ַה ֵ
יּוֹצר ַל ֲעשׂוֹת:
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי ַה ֵ
אַחר ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ
ֲשׂהוּ ְכּ ִלי ֵ
ַו ַיּע ֵ
אוּכל
יּוֹצר ַהזֶּה לֹא ַ
) (5וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמוֹרֲ (6) :ה ַכ ֵ
יּוֹצר
ַלעֲשׂוֹת ָל ֶכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה | ִהנֵּה ַכח ֶֹמר ְבּיַד ַה ֵ
)ֶ (7רגַע ֲא ַד ֵבּר ַעל גּוֹי וְ ַעל
ָדי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַתּם ְבּי ִ
ֵכּן ֶ
ַמ ְמ ָל ָכה | ִלנְ תוֹשׁ וְ ִלנְ תוֹץ ְ
וּל ַה ֲא ִביד (8) :וְ ָשׁב ַהגּוֹי ַההוּא
ֵמ ָר ָעתוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָע ָליו | וְ נִ ַח ְמ ִתּי ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָח ַשׁ ְב ִתּי
) (9וְ ֶרגַע ֲא ַד ֵבּר ַעל גּוֹי וְ ַעל ַמ ְמ ָל ָכה | ִל ְבנֹת
ַלעֲשׂוֹת לוֹ:
וְ ִלנְ ט ַֹע (10) :וְ ָע ָשׂה הרעה ] ָה ַרע קרי[ ְבּ ֵעינַי ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע
יטיב אוֹתוֹ:
אָמ ְר ִתּי ְל ֵה ִ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ַ
קוֹלי | וְ נִ ַח ְמ ִתּי ַעל ַה ָ
ְבּ ִ
רוּשׁ ַלִם
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
הוּדה וְ ַעל ְ
) (11וְ ַע ָתּה ֱא ָמר נָא ֶאל ִאישׁ יְ ָ
יכם ָר ָעה וְ ח ֵֹשׁב
ֲל ֶ
יוֹצר ע ֵ
אָמר יְ הוָה ִהנֵּה אָנ ִֹכי ֵ
ֵלאמֹר כֹּה ַ
יטיבוּ
יכם ַמ ֲח ָשׁ ָבה | שׁוּבוּ נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה וְ ֵה ִ
ֲל ֶ
עֵ
אַח ֵרי
ֲ
אָמרוּ נוֹאָשׁ | ִכּי
יכם (12) :וְ ְ
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
יכם ַ
ַד ְר ֵכ ֶ
ֲשׂהָ (13) :ל ֵכן כֹּה
ֵל ְך וְ ִאישׁ ְשׁ ִררוּת ִלבּוֹ ָה ָרע ַנע ֶ
בוֹתינוּ נ ֵ
ַמ ְח ְשׁ ֵ
ֻרת ָע ְשׂ ָתה
אָמר יְ הוָה ַשׁ ֲאלוּ נָא ַבּגּוֹיִ ם ִמי ָשׁ ַמע ָכּ ֵא ֶלּה | ַשׁ ֲער ִ
ַ
תוּלת יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ (14) :ה ַי ֲעזֹב ִמצּוּר ָשׂ ַדי ֶשׁ ֶלג ְל ָבנוֹן | ִאם
ְמאֹד ְבּ ַ
נוֹז ִליםִ (15) :כּי ְשׁ ֵכ ֻחנִ י ַע ִמּי ַל ָשּׁוְ א
ָרים ָק ִרים ְ
ָתשׁוּ ַמיִ ם ז ִ
יִ נּ ְ
עוֹלם ָל ֶל ֶכת נְ ִתיבוֹת ֶדּ ֶר ְך
ילי ָ
יהם ְשׁ ִב ֵ
ַכ ִשׁלוּם ְבּ ַד ְר ֵכ ֶ
יְ ַק ֵטּרוּ | ַויּ ְ
לֹא ְס ָ
אַר ָצם ְל ַשׁ ָמּה שׁרוקת ] ְשׁ ִריקוֹת קרי[
לוּלהָ (16) :לשׂוּם ְ
רוּח ָק ִדים
יה יִ שֹּׁם וְ יָנִ יד ְבּרֹאשׁוְֹ (17) :כּ ַ
עוֹבר ָע ֶל ָ
עוֹלם | כֹּל ֵ
ָ
ידם:
יצם ִל ְפנֵי אוֹיֵב | ע ֶֹרף וְ לֹא ָפנִ ים ֶא ְר ֵאם ְבּיוֹם ֵא ָ
ֲא ִפ ֵ
ַח ְשׁ ָבה ַעל יִ ְר ְמיָהוּ ַמ ֲח ָשׁבוֹת ִכּי לֹא
ֹאמרוּ ְלכוּ וְ נ ְ
)ַ (18ויּ ְ
ַכּהוּ
ָביא | ְלכוּ וְ נ ֵ
תּוֹרה ִמכּ ֵֹהן וְ ֵע ָצה ֵמ ָח ָכם וְ ָד ָבר ִמנּ ִ
ֹאבד ָ
ת ַ
יבה יְ הוָה ֵא ָלי |
יבה ֶאל ָכּל ְדּ ָב ָריוַ (19) :ה ְק ִשׁ ָ
ַק ִשׁ ָ
ַב ָלּשׁוֹן וְ אַל נ ְ
טוֹבה ָר ָעה ִכּי ָכרוּ
יביַ (20) :היְ ֻשׁ ַלּם ַתּ ַחת ָ
וּשׁ ַמע ְלקוֹל יְ ִר ָ
ְ
טוֹבה ְל ָה ִשׁיב
יהם ָ
ֲל ֶ
ֶיך ְל ַד ֵבּר ע ֵ
ַפ ִשׁי | ְזכֹר ָע ְמ ִדי ְל ָפנ ָ
שׁוּחה ְלנ ְ
ָ
ֶאת ֲח ָמ ְת ָך ֵמ ֶהםָ (21) :ל ֵכן ֵתּן ֶאת ְבּנ ֶ
ֵיהם ָל ָר ָעב וְ ַה ִגּ ֵרם ַעל
יהם יִ ְהיוּ
אַל ָמנוֹת וְ אַנְ ֵשׁ ֶ
יהם ַשׁכֻּלוֹת וְ ְ
יְ ֵדי ֶח ֶרב וְ ִת ְה ֶינָה נְ ֵשׁ ֶ
יהם ֻמ ֵכּי ֶח ֶרב ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהִ (22) :תּ ָשּׁ ַמע ְז ָע ָקה
חוּר ֶ
ֲה ֻרגֵי ָמוֶת | ַבּ ֵ
ֲל ֶ
יהם ִכּי ָת ִביא ע ֵ
שׁוּחה
יהם ְגּדוּד ִפּ ְתאֹם | ִכּי ָכרוּ שׁיחה ] ָ
ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
ָד ְע ָתּ ֶאת
אַתּה יְ הוָה י ַ
וּפ ִחים ָט ְמנוּ ְל ַר ְג ָלי (23) :וְ ָ
קרי[ ְל ָל ְכ ֵדנִ י ַ
אתם ִמ ְלּ ָפנ ָ
ֶיך אַל
ֲצ ָתם ָע ַלי ַל ָמּוֶת אַל ְתּ ַכ ֵפּר ַעל עֲוֹנָם וְ ַח ָטּ ָ
ָכּל ע ָ

ֲשׂה
אַפּ ָך ע ֵ
ֶיך ְבּ ֵעת ְ
ֶתּ ְמ ִחי | והיו ]וְ יִ ְהיוּ קרי[ ֻמ ְכ ָשׁ ִלים ְל ָפנ ָ
ָב ֶהם:
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וּמ ִזּ ְקנֵי
יוֹצר ָח ֶרשׂ | ִ
ית ַב ְקבֻּק ֵ
לוֹך וְ ָקנִ ָ
אָמר יְ הוָה ָה ְ
) (1כֹּה ַ
וּמ ִזּ ְקנֵי ַהכּ ֲ
ָה ָעם ִ
את ֶאל גֵּיא ֶבן ִהנֹּם ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח
ָצ ָ
ֹהנִ ים (2) :וְ י ָ
את ָשּׁם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ַשׁ ַער החרסות ] ַה ַח ְר ִסית קרי[ | וְ ָק ָר ָ
וּדה
אָמ ְר ָתּ ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה ַמ ְל ֵכי יְ ה ָ
יך (3) :וְ ַ
ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י
רוּשׁ ָלִם | כֹּה ַ
אָזנָיו:
ֵמ ִביא ָר ָעה ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָכּל שׁ ְֹמ ָעהּ ִתּ ַצּ ְל ָנה ְ
ַען ֲא ֶשׁר ֲע ָזבֻנִ י וַיְ ַנ ְכּרוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וַיְ ַק ְטּרוּ בוֹ
)  (4י ַ
יהם וּ ַמ ְל ֵכי
בוֹת ֶ
ַא ֵ
ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעוּם ֵה ָמּה ו ֲ
וּבנוּ ֶאת
וּמ ְלאוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ַדּם נְ ִקיִּ םָ (5) :
הוּדה | ָ
יְ ָ
ָבּמוֹת ַה ַבּ ַעל ִל ְשׂרֹף ֶאת ְבּנ ֶ
ֵיהם ָבּ ֵאשׁ עֹלוֹת ַל ָבּ ַעל | ֲא ֶשׁר לֹא
יתי וְ לֹא ִד ַבּ ְר ִתּי וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִבּי:
ִצוִּ ִ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה וְ לֹא יִ ָקּ ֵרא ַל ָמּקוֹם ַהזֶּה
)ָ (6ל ֵכן ִהנֵּה י ִ
וּבקּ ִֹתי ֶאת
עוֹד ַהתּ ֶֹפת וְ גֵיא ֶבן ִהנֹּם | ִכּי ִאם גֵּיא ַה ֲה ֵרגָהַ (7) :
ירוּשׁ ַלִם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ ִה ַפּ ְל ִתּים ַבּ ֶח ֶרב ִל ְפנֵי
הוּדה וִ ָ
ֲצת יְ ָ
עַ
ָת ִתּי ֶאת נִ ְב ָל ָתם ְל ַמ ֲא ָכל
ַפ ָשׁם | וְ נ ַ
וּביַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
יהם ְ
אֹיְ ֵב ֶ
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָרץ (8) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת
יה יִ שֹּׁם וְ יִ ְשׁרֹק ַעל ָכּל ַמכּ ֶֹת ָה:
ְל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְשׁ ֵר ָקה | כֹּל ע ֵֹבר ָע ֶל ָ
יהם וְ ִאישׁ
ֵיהם וְ ֵאת ְבּ ַשׂר ְבּנ ֵֹת ֶ
) (9וְ ַה ֲא ַכ ְל ִתּים ֶאת ְבּ ַשׂר ְבּנ ֶ
ָציקוּ ָל ֶהם
וּב ָמצוֹק ֲא ֶשׁר י ִ
ֹאכלוּ | ְבּ ָמצוֹר ְ
ְבּ ַשׂר ֵר ֵעהוּ י ֵ
ַפ ָשׁם (10) :וְ ָשׁ ַב ְר ָתּ ַה ַבּ ְקבֻּק | ְל ֵעינֵי
וּמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
יהם ְ
אֹיְ ֵב ֶ
אָמר
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אוֹת ְך (11) :וְ ַ
ָ
ָשׁים ַהה ְֹל ִכים
ָה ֲאנ ִ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָכּ ָכה ֶא ְשׁבֹּר ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת
יוּכל ְל ֵה ָר ֵפה עוֹד |
יּוֹצר ֲא ֶשׁר לֹא ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁבֹּר ֶאת ְכּ ִלי ַה ֵ
ֱשׂה ַל ָמּקוֹם
וּבת ֶֹפת יִ ְק ְבּרוּ ֵמ ֵאין ָמקוֹם ִל ְקבּוֹרֵ (12) :כּן ֶאע ֶ
ְ
יוֹשׁ ָביו | וְ ָל ֵתת ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ְכּת ֶֹפת:
וּל ְ
ַהזֶּה נְ ֻאם יְ הוָה ְ
הוּדה ִכּ ְמקוֹם ַהתֹּ ֶפת
וּב ֵתּי ַמ ְל ֵכי יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ָ
) (13וְ ָהיוּ ָבּ ֵתּי יְ ָ
ַה ְטּ ֵמ ִאים | ְלכֹל ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ִק ְטּרוּ ַעל ַגּגּ ֵֹת ֶ
יהם ְלכֹל ְצ ָבא
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַה ֵסּ ְך נְ ָס ִכים ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים:

ָבא |
)ַ (14ו ָיּבֹא יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ַהתּ ֶֹפת ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יְ הוָה ָשׁם ְל ִהנּ ֵ
אָמר
ֹאמר ֶאל ָכּל ָה ָעם (15) :כֹּה ַ
ַו ַיּ ֲעמֹד ַבּ ֲח ַצר ֵבּית יְ הוָה ַויּ ֶ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י מבי ] ֵמ ִביא קרי[ ֶאל ָה ִעיר
יה | ִכּי
יה ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָע ֶל ָ
ַהזֹּאת וְ ַעל ָכּל ָע ֶר ָ
מוֹע ֶאת ְדּ ָב ָרי:
ִה ְקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם ְל ִב ְל ִתּי ְשׁ ַ
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) (1וַיִּ ְשׁ ַמע ַפּ ְשׁחוּר ֶבּן ִא ֵמּר ַהכּ ֵֹהן וְ הוּא ָפ ִקיד נ ִָגיד ְבּ ֵבית יְ הוָה
ַכּה ַפ ְשׁחוּר ֵאת
| ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ נִ ָבּא ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ (2) :ויּ ֶ
ָמן
ָביא | וַיִּ ֵתּן אֹתוֹ ַעל ַה ַמּ ְה ֶפּ ֶכת ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁ ַער ִבּנְ י ִ
יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ָה ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָה (3) :וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ֵֹצא ַפ ְשׁחוּר ֶאת
ֹאמר ֵא ָליו יִ ְר ְמיָהוּ לֹא ַפ ְשׁחוּר ָק ָרא
יִ ְר ְמיָהוּ ִמן ַה ַמּ ְה ָפּ ֶכת | ַויּ ֶ
יְ הוָה ְשׁ ֶמ ָך ִכּי ִאם ָמגוֹר ִמ ָסּ ִביב:
ָפלוּ
יך וְ נ ְ
ֹה ֶב ָ
וּל ָכל א ֲ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י נ ֶֹתנְ ָך ְל ָמגוֹר ְל ָך ְ
)ִ (4כּי כֹה ַ
הוּדה ֶא ֵתּן ְבּיַד ֶמ ֶל ְך
ֶיך רֹאוֹת | וְ ֶאת ָכּל יְ ָ
יהם וְ ֵעינ ָ
ְבּ ֶח ֶרב אֹיְ ֵב ֶ
ָת ִתּי ֶאת ָכּל ח ֶֹסן ָה ִעיר
ָבּ ֶבל וְ ִה ְג ָלם ָבּ ֶב ָלה וְ ִה ָכּם ֶבּ ָח ֶרב (5) :וְ נ ַ
אוֹצרוֹת ַמ ְל ֵכי
יעהּ וְ ֶאת ָכּל יְ ָק ָרהּ | וְ ֵאת ָכּל ְ
ַהזֹּאת וְ ֶאת ָכּל יְ ִג ָ
ֶה ִביאוּם ָבּ ֶב ָלה:
וּל ָקחוּם ו ֱ
וּבזָזוּם ְ
יהם ְ
הוּדה ֶא ֵתּן ְבּיַד אֹיְ ֵב ֶ
יְ ָ
וּב ֶבל ָתּבוֹא
ית ָך ֵתּ ְלכוּ ַבּ ֶשּׁ ִבי | ָ
אַתּה ַפ ְשׁחוּר וְ כֹל י ְֹשׁ ֵבי ֵב ֶ
) (6וְ ָ
את ָל ֶהם
יך ֲא ֶשׁר נִ ֵבּ ָ
אַתּה וְ ָכל א ֲֹה ֶב ָ
וְ ָשׁם ָתּמוּת וְ ָשׁם ִתּ ָקּ ֵבר ָ
יתי
ַתּוּכל | ָהיִ ִ
ַק ַתּנִ י ו ָ
ָא ָפּת ֲחז ְ
יתנִ י יְ הוָה ו ֶ
ַבּ ָשּׁ ֶקרִ (7) :פּ ִתּ ַ
ִל ְשׂחוֹק ָכּל ַהיּוֹם ֻכּלֹּה ל ֵֹעג ִליִ (8) :כּי ִמ ֵדּי ֲא ַד ֵבּר ֶא ְז ָעק ָח ָמס
וּל ֶק ֶלס ָכּל ַהיּוֹם:
ָושֹׁד ֶא ְק ָרא | ִכּי ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ִלי ְל ֶח ְר ָפּה ְ
אָמ ְר ִתּי לֹא ֶא ְז ְכּ ֶרנּוּ וְ לֹא ֲא ַד ֵבּר עוֹד ִבּ ְשׁמוֹ וְ ָהיָה ְב ִל ִבּי
) (9וְ ַ
אוּכל(10) :
יתי ַכּ ְל ֵכל וְ לֹא ָ
ְכּ ֵאשׁ בּ ֶֹע ֶרת ָע ֻצר ְבּ ַע ְצמ ָֹתי | וְ נִ ְל ֵא ִ
ידנּוּ כֹּל ֱאנוֹשׁ
ִכּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִדּ ַבּת ַר ִבּים ָמגוֹר ִמ ָסּ ִביב ַה ִגּידוּ וְ נ ִַגּ ֶ
נוּכ ָלה לוֹ וְ נִ ְק ָחה נִ ְק ָמ ֵתנוּ
ֻתּה וְ ְ
אוּלי יְ פ ֶ
לוֹמי שׁ ְֹמ ֵרי ַצ ְל ִעי | ַ
ְשׁ ִ
אוֹתי ְכּ ִגבּוֹר ָע ִריץ ַעל ֵכּן ר ְֹד ַפי יִ ָכּ ְשׁלוּ וְ לֹא
ִמ ֶמּנּוּ (11) :וַיהוָה ִ
ֻכלוּ | בֹּשׁוּ ְמאֹד ִכּי לֹא ִה ְשׂ ִכּילוּ ְכּ ִל ַמּת ָ
יָ
עוֹלם לֹא ִת ָשּׁ ֵכ ַח(12) :
ָלב | ֶא ְר ֶאה נִ ְק ָמ ְת ָך
וַיהוָה ְצ ָבאוֹת בּ ֵֹחן ַצ ִדּיק ר ֶֹאה ְכ ָליוֹת ו ֵ
יביִ (13) :שׁירוּ ַליהוָה ַה ְללוּ ֶאת
יתי ֶאת ִר ִ
יך ִגּ ִלּ ִ
ֵמ ֶהם ִכּי ֵא ֶל ָ
ֶפשׁ ֶא ְביוֹן ִמיַּד ְמ ֵר ִעים (14) :אָרוּר
יְ הוָה | ִכּי ִה ִצּיל ֶאת נ ֶ
ֻלּ ְד ִתּי בּוֹ | יוֹם ֲא ֶשׁר יְ ָל ַד ְתנִ י ִא ִמּי אַל יְ ִהי ָברוּ ְך:
ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר י ַ

ָכר |
ֻלּד ְל ָך ֵבּן ז ָ
אָבי ֵלאמֹר י ַ
) (15אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִבּ ַשּׂר ֶאת ִ
ַשׂ ֵמּ ַח ִשׂ ֳמּ ָחהוּ (16) :וְ ָהיָה ָה ִאישׁ ַההוּא ֶכּ ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָה ַפ ְך
רוּעה ְבּ ֵעת ָצ ֳה ָריִ ם:
וּת ָ
יְ הוָה וְ לֹא נִ ָחם | וְ ָשׁ ַמע ְז ָע ָקה ַבּבּ ֶֹקר ְ
ַתּ ִהי ִלי ִא ִמּי ִק ְב ִרי וְ ַר ְח ָמה
מוֹת ַתנִ י ֵמ ָר ֶחם | ו ְ
)ֲ (17א ֶשׁר לֹא ְ
אתי ִל ְראוֹת ָע ָמל וְ יָגוֹן |
ָצ ִ
עוֹלםָ (18) :ל ָמּה זֶּה ֵמ ֶר ֶחם י ָ
ֲה ַרת ָ
וַיִּ ְכלוּ ְבּב ֶֹשׁת י ָ
ָמי:
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה | ִבּ ְשׁל ַֹח ֵא ָליו
ֲשׂיָה
ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶאת ַפּ ְשׁחוּר ֶבּן ַמ ְל ִכּיָּה וְ ֶאת ְצ ַפנְ יָה ֶבן ַמע ֵ
בוּכ ְד ֶרא ַצּר
ֲדנוּ ֶאת יְ הוָה ִכּי נְ ַ
ַהכּ ֵֹהן ֵלאמֹרְ (2) :דּ ָרשׁ נָא ַבע ֵ
אוֹתנוּ ְכּ ָכל נִ ְפ ְלא ָֹתיו
ֲשׂה יְ הוָה ָ
אוּלי ַיע ֶ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל נִ ְל ָחם ָע ֵלינוּ | ַ
ֹאמרֻן ֶאל
יהם | כֹּה ת ְ
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֲא ֵל ֶ
ֲלה ֵמ ָע ֵלינוַּ (3) :ויּ ֶ
וְ ַיע ֶ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ֵמ ֵסב ֶאת ְכּ ֵלי
ִצ ְד ִקיָּהוּ (4) :כֹּה ַ
אַתּם נִ ְל ָח ִמים ָבּם ֶאת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ֶד ֶכם ֲא ֶשׁר ֶ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲא ֶשׁר ְבּי ְ
יכם ִמחוּץ ַל ָ
ֲל ֶ
וְ ֶאת ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַה ָצּ ִרים ע ֵ
אוֹתם
אָס ְפ ִתּי ָ
חוֹמה | וְ ַ
תּוֹך ָה ִעיר ַהזֹּאת (5) :וְ נִ ְל ַח ְמ ִתּי ֲאנִ י ִא ְתּ ֶכם ְבּיָד נְ טוּיָה
ֶאל ְ
יתי ֶאת
וּב ֶק ֶצף גָּדוֹל (6) :וְ ִה ֵכּ ִ
וּב ֵח ָמה ְ
וּבאַף ְ
ָקה | ְ
רוֹע ֲחז ָ
וּב ְז ַ
ִ
אָדם וְ ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה | ְבּ ֶד ֶבר גָּדוֹל
יוֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ֶאת ָה ָ
ְ
הוּדה
אַח ֵרי ֵכן נְ ֻאם יְ הוָה ֶא ֵתּן ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָמתוּ (7) :וְ ֲ
יֻ
אָרים ָבּ ִעיר ַהזֹּאת ִמן ַה ֶדּ ֶבר
ֲב ָדיו וְ ֶאת ָה ָעם וְ ֶאת ַהנִּ ְשׁ ִ
וְ ֶאת ע ָ
יהם
וּביַד אֹיְ ֵב ֶ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
בוּכ ְד ֶר ַ
וּמן ָה ָר ָעב ְבּיַד נְ ַ
ִמן ַה ֶח ֶרב ִ
ֲלי ֶהם וְ לֹא
ַפ ָשׁם | וְ ִה ָכּם ְל ִפי ֶח ֶרב לֹא יָחוּס ע ֵ
וּביַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
ְ
אָמר יְ ה ָוה |
ֹאמר כֹּה ַ
ַחמֹל וְ לֹא יְ ַר ֵחם (8) :וְ ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה תּ ַ
יְ
ֵיכם ֶאת ֶדּ ֶר ְך ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת ֶדּ ֶר ְך ַה ָמּוֶתַ (9) :היּ ֵֹשׁב
ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
ָפל ַעל
יּוֹצא וְ נ ַ
וּב ָדּ ֶבר | וְ ַה ֵ
וּב ָר ָעב ַ
ָבּ ִעיר ַהזֹּאת יָמוּת ַבּ ֶח ֶרב ָ
ַפשׁוֹ
יכם יחיה ]וְ ָחיָה קרי[ וְ ָהיְ ָתה לּוֹ נ ְ
ֲל ֶ
ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַה ָצּ ִרים ע ֵ
טוֹבה
ְל ָשׁ ָללִ (10) :כּי ַשׂ ְמ ִתּי ָפנַי ָבּ ִעיר ַהזֹּאת ְל ָר ָעה וְ לֹא ְל ָ
ָתן ְ
נְ ֻאם יְ הוָה | ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִתּנּ ֵ
וּל ֵבית
ְ
וּשׂ ָר ָפהּ ָבּ ֵאשׁ(11) :
אָמר יְ הוָה
הוּדה ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ הוָהֵ (12) :בּית ָדּוִ ד כֹּה ַ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
עוֹשׁק | ֶפּן ֵתּ ֵצא ָכ ֵאשׁ
ִדּינוּ ַלבּ ֶֹקר ִמ ְשׁ ָפּט וְ ַה ִצּילוּ גָזוּל ִמיַּד ֵ
יכם
ֲרה וְ ֵאין ְמ ַכ ֶבּה ִמ ְפּנֵי ר ַֹע מעלליהם ] ַמ ַע ְל ֵל ֶ
וּבע ָ
ֲח ָמ ִתי ָ
קרי[ִ (13) :הנְ נִ י ֵא ַליִ ְך י ֶֹשׁ ֶבת ָה ֵע ֶמק צוּר ַה ִמּישֹׁר נְ ֻאם יְ הוָה |

וּפ ַק ְד ִתּי
עוֹנוֹתינוָּ (14) :
ֵ
וּמי יָבוֹא ִבּ ְמ
ֵחת ָע ֵלינוּ ִ
ָהא ְֹמ ִרים ִמי י ַ
ַע ָרהּ וְ אָ ְכ ָלה
יכם נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּי ְ
יכם ִכּ ְפ ִרי ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲל ֶ
עֵ
יה:
יב ָ
ָכּל ְס ִב ֶ
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הוּדה | וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָשׁם ֶאת
אָמר יְ הוָה ֵרד ֵבּית ֶמ ֶל ְך יְ ָ
) (1כֹּה ַ
הוּדה ַהיּ ֵֹשׁב
אָמ ְר ָתּ ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ הוָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה (2) :וְ ַ
יך וְ ַע ְמּ ָך ַה ָבּ ִאים ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה:
אַתּה ַוע ָ
ַעל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד | ָ
ֲב ֶד ָ
וּצ ָד ָקה וְ ַה ִצּילוּ גָזוּל ִמיַּד
אָמר יְ הוָה עֲשׂוּ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
) (3כֹּה ַ
ָקי אַל
אַל ָמנָה אַל תֹּנוּ אַל ַתּ ְחמֹסוּ וְ ָדם נ ִ
ָעשׁוֹק | וְ גֵר יָתוֹם וְ ְ
ִתּ ְשׁ ְפּכוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּהִ (4) :כּי ִאם ָעשׂוֹ ַתּעֲשׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה |
ֲרי ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ְמ ָל ִכים י ְֹשׁ ִבים ְל ָדוִ ד ַעל ִכּ ְסאוֹ
וּבאוּ ְב ַשׁע ֵ
ָ
ֲב ָדיו קרי[ וְ ַעמּוֹ(5) :
סּוּסים הוּא ועבדו ] ַוע ָ
וּב ִ
ר ְֹכ ִבים ָבּ ֶר ֶכב ַ
וְ ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם יְ ה ָוה
אָמר יְ הוָה ַעל ֵבּית
ִכּי ְל ָח ְר ָבּה יִ ְהיֶה ַה ַבּיִ ת ַהזֶּהִ (6) :כּי כֹה ַ
ית ָך
אַתּה ִלי רֹאשׁ ַה ְלּ ָבנוֹן | ִאם לֹא ֲא ִשׁ ְ
הוּדה ִגּ ְל ָעד ָ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יך
נוֹשׁבוּ קרי[ (7) :וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ָע ֶל ָ
ִמ ְד ָבּר ָע ִרים לֹא נושׁבה ] ָ
ֶיך וְ ִה ִפּילוּ ַעל ָה ֵאשׁ:
ַמ ְשׁ ִח ִתים ִאישׁ וְ ֵכ ָליו | וְ ָכ ְרתוּ ִמ ְב ַחר ֲא ָרז ָ
אָמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ
) (8וְ ָע ְברוּ גּוֹיִ ם ַר ִבּים ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת | וְ ְ
אָמרוּ ַעל
דוֹלה ַהזֹּאת (9) :וְ ְ
ַעל ֶמה ָע ָשׂה יְ הוָה ָכּ ָכה ָל ִעיר ַה ְגּ ָ
יהם | וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ֵלאל ִֹהים
ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ֶאת ְבּ ִרית יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַע ְבדוּם (10) :אַל ִתּ ְבכּוּ ְל ֵמת וְ אַל ָתּנֻדוּ לוֹ | ְבּכוּ
ֲא ֵח ִרים ַויּ ַ
מוֹל ְדתּוִֹ (11) :כּי
ָבכוֹ ַלה ֵֹל ְך ִכּי לֹא יָשׁוּב עוֹד וְ ָראָה ֶאת ֶא ֶרץ ַ
הוּדה ַהמֹּ ֵל ְך ַתּ ַחת
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה ֶאל ַשׁלֻּם ֶבּן י ִ
כֹה ַ
ָצא ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | לֹא יָשׁוּב ָשׁם עוֹד:
אָביו ֲא ֶשׁר י ָ
ֹאשׁיָּהוּ ִ
י ִ
אָרץ ַהזֹּאת
)ִ (12כּי ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִה ְגלוּ אֹתוֹ ָשׁם יָמוּת | וְ ֶאת ָה ֶ
ֲל ָ
לֹא יִ ְר ֶאה עוֹד (13) :הוֹי בֹּנֶה ֵביתוֹ ְבּלֹא ֶצ ֶדק ַוע ִ
יּוֹתיו ְבּלֹא
ִמ ְשׁ ָפּט | ְבּ ֵר ֵעהוּ ַי ֲעבֹד ִחנָּם וּפֹעֲלוֹ לֹא יִ ֶתּן לוָֹ (14) :הא ֵֹמר
ָחים | וְ ָק ַרע לוֹ ַחלּוֹנָי וְ ָספוּן
ֲליּוֹת ְמ ֻרוּ ִ
ֶא ְבנֶה ִלּי ֵבּית ִמדּוֹת ַוע ִ
אַתּה ְמ ַת ֲח ֶרה ָב ֶ
וּמ ַ
אָרז ָ
ָבּ ֶ
אָרז |
שׁוֹח ַבּ ָשּׁ ַשׁרֲ (15) :ה ִת ְמל ְֹך ִכּי ָ
וּצ ָד ָקה אָז טוֹב לוֹ:
אָכל וְ ָשׁ ָתה וְ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יך ֲהלוֹא ַ
אָב ָ
ִ
)ָ (16דּן ִדּין ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן אָז טוֹב | ֲהלוֹא ִהיא ַה ַדּ ַעת א ִֹתי נְ ֻאם
ָקי
ֶיך וְ ִל ְבּ ָך ִכּי ִאם ַעל ִבּ ְצ ֶע ָך | וְ ַעל ַדּם ַהנּ ִ
יְ הוָהִ (17) :כּי ֵאין ֵעינ ָ

אָמר
רוּצה ַלעֲשׂוֹתָ (18) :ל ֵכן כֹּה ַ
פּוֹך וְ ַעל ָהע ֶֹשׁק וְ ַעל ַה ְמּ ָ
ִל ְשׁ ְ
הוּדה לֹא יִ ְס ְפּדוּ לוֹ הוֹי
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
יְ הוָה ֶאל יְ הוֹי ִ
אָחי וְ הוֹי אָחוֹת | לֹא יִ ְס ְפּדוּ לוֹ הוֹי אָדוֹן וְ הוֹי הֹדֹה(19) :
ִ
וּשׁ ָלִם:
ֲרי יְ ר ָ
בוּרת ֲחמוֹר יִ ָקּ ֵבר | ָסחוֹב וְ ַה ְשׁ ֵל ְך ֵמ ָה ְלאָה ְל ַשׁע ֵ
ְק ַ
ֲקי
קוֹל ְך | וְ ַצע ִ
ֵ
וּב ָבּ ָשׁן ְתּנִ י
וּצ ָע ִקי ַ
ֲלי ַה ְלּ ָבנוֹן ְ
) (20ע ִ
וֹתיִ ְך
אַה ָביִ ְךִ (21) :דּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ַליִ ְך ְבּ ַשׁ ְל ַ
ֲב ִרים ִכּי נִ ְשׁ ְבּרוּ ָכּל ְמ ֲ
ֵמע ָ
וֹלי:
עוּריִ ְך ִכּי לֹא ָשׁ ַמ ַע ְתּ ְבּק ִ
אָמ ְר ְתּ לֹא ֶא ְשׁ ָמע | זֶה ַד ְר ֵכּ ְך ִמנְּ ַ
ַ
ֵלכוּ | ִכּי אָז ֵתּב ִֹשׁי
אַה ַביִ ְך ַבּ ְשּׁ ִבי י ֵ
וּמ ֲ
רוּח ְ
)ָ (22כּל ר ַֹעיִ ְך ִתּ ְר ֶעה ַ
וְ נִ ְכ ַל ְמ ְתּ ִמכֹּל ָר ָע ֵת ְך (23) :ישׁבתי ]י ַֹשׁ ְב ְתּ קרי[ ַבּ ְלּ ָבנוֹן
ֵחנְ ְתּ ְבּבֹא ָל ְך ֲח ָב ִלים
מקננתי ] ְמ ֻקנַּנְ ְתּ קרי[ ָבּ ֲא ָר ִזים | ַמה נּ ַ
ִחיל ַכּיּ ֵֹל ָדהַ (24) :חי אָנִ י נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי ִאם יִ ְהיֶה ָכּנְ יָהוּ ֶבן
חוֹתם ַעל יַד יְ ִמינִ י | ִכּי ִמ ָשּׁם ֶא ְתּ ֶקנְ ָךּ:
הוּדה ָ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ הוֹי ִ
ֵיהם
אַתּה ָיגוֹר ִמ ְפּנ ֶ
וּביַד ֲא ֶשׁר ָ
ַפ ֶשׁ ָך ְ
יך ְבּיַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
) (25וּנְ ַת ִתּ ָ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
וּביַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים (26) :וְ ֵה ַט ְל ִתּי
בוּכ ְד ֶר ַ
וּביַד נְ ַ
| ְ
אַח ֶרת ֲא ֶשׁר לֹא
אָרץ ֶ
א ְֹת ָך וְ ֶאת ִא ְמּ ָך ֲא ֶשׁר יְ ָל ַד ְת ָך ַעל ָה ֶ
ַשּׂ ִאים
אָרץ ֲא ֶשׁר ֵהם ְמנ ְ
ֻלּ ְד ֶתּם ָשׁם | וְ ָשׁם ָתּמוּתוּ (27) :וְ ַעל ָה ֶ
יַ
ַפ ָשׁם ָלשׁוּב ָשׁם | ָשׁ ָמּה לֹא יָשׁוּבוַּ (28) :ה ֶע ֶצב נִ ְבזֶה
ֶאת נ ְ
הוּטלוּ
דּוּע ֲ
נָפוּץ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ָכּנְ יָהוּ ִאם ְכּ ִלי ֵאין ֵח ֶפץ בּוֹ | ַמ ַ
ָדעוֶּ (29) :א ֶרץ ֶא ֶרץ
אָרץ ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
ַרעוֹ וְ ֻה ְשׁ ְלכוּ ַעל ָה ֶ
הוּא וְ ז ְ
אָמר יְ הוָה ִכּ ְתבוּ ֶאת
אָרץ | ִשׁ ְמ ִעי ְדּ ַבר יְ הוָה (30) :כֹּה ַ
ֶ
ַרעוֹ
ָמיו | ִכּי לֹא יִ ְצ ַלח ִמזּ ְ
ֶבר לֹא יִ ְצ ַלח ְבּי ָ
ירי גּ ֶ
ֲר ִ
ָה ִאישׁ ַהזֶּה ע ִ
ִאישׁ י ֵֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד וּמ ֵֹשׁל עוֹד ִבּ ָ
יהוּדה:
Jeremiah Chapter 23
יתי נְ ֻאם יְ ה ָוה:
וּמ ִפ ִצים ֶאת צֹאן ַמ ְר ִע ִ
אַבּ ִדים ְ
) (1הוֹי ר ִֹעים ְמ ְ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָהר ִֹעים ָהר ִֹעים ֶאת
)ָ (2ל ֵכן כֹּה ַ
ַתּ ִדּחוּם וְ לֹא ְפ ַק ְד ֶתּם א ָֹתם |
ַע ִמּי ֶ
אַתּם ֲה ִפצ ֶֹתם ֶאת צֹאנִ י ו ַ
ַאנִ י
יכם נְ ֻאם יְ הוָה (3) :ו ֲ
יכם ֶאת ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲל ֶ
ִהנְ נִ י פ ֵֹקד ע ֵ
ֲא ַק ֵבּץ ֶאת ְשׁ ֵא ִרית צֹאנִ י ִמכֹּל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּי א ָֹתם
יהם
ֲל ֶ
ַה ִקמ ִֹתי ע ֵ
וּפרוּ וְ ָרבוּ (4) :ו ֲ
ֵהן ָ
ַה ִשׁב ִֹתי ֶא ְת ֶהן ַעל נְ ו ֶ
ָשׁם | ו ֲ
ֵחתּוּ וְ לֹא יִ ָפּ ֵקדוּ נְ ֻאם
יראוּ עוֹד וְ לֹא י ַ
ר ִֹעים וְ ָרעוּם | וְ לֹא יִ ְ
ַה ִקמ ִֹתי ְל ָדוִ ד
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה ו ֲ
)ִ (5הנֵּה י ִ
יְ הוָה:
אָרץ:
וּצ ָד ָקה ָבּ ֶ
וּמ ַל ְך ֶמ ֶל ְך וְ ִה ְשׂ ִכּיל וְ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֶצ ַמח ַצ ִדּיק | ָ

הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטח | וְ זֶה ְשּׁמוֹ ֲא ֶשׁר
ָשׁע יְ ָ
ָמיו ִתּוּ ַ
)ְ (6בּי ָ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה |
יִ ְק ְראוֹ יְ הוָה ִצ ְד ֵקנוָּ (7) :ל ֵכן ִהנֵּה י ִ
ֹאמרוּ עוֹד ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֱלה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
וְ לֹא י ְ
ֶרע
ַא ֶשׁר ֵה ִביא ֶאת ז ַ
ֱלה ו ֲ
ִמ ְצ ָריִ םִ (8) :כּי ִאם ַחי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
וּמכֹּל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹנָה ִ
אַד ָמ ָתםַ (9) :לנְּ ִב ִאים נִ ְשׁ ַבּר ִל ִבּי ְב ִק ְר ִבּי ָר ֲחפוּ ָכּל
ָשׁבוּ ַעל ְ
| וְ י ְ
ֲברוֹ יָיִ ן | ִמ ְפּנֵי יְ הוָה
ֶבר ע ָ
וּכג ֶ
יתי ְכּ ִאישׁ ִשׁכּוֹר ְ
מוֹתי ָהיִ ִ
ַע ְצ ַ
אָרץ ִכּי ִמ ְפּ ֵני
ָא ִפים ָמ ְלאָה ָה ֶ
וּמ ְפּנֵי ִדּ ְב ֵרי ָק ְדשׁוִֹ (10) :כּי ְמנ ֲ
ִ
רוּצ ָתם ָר ָעה
ַתּ ִהי ְמ ָ
ָבשׁוּ נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר | ו ְ
אָרץ י ְ
אָב ָלה ָה ֶ
אָלה ְ
ָ
יתי
ָביא גַם כּ ֵֹהן ָחנֵפוּ | גַּם ְבּ ֵב ִ
בוּר ָתם לֹא ֵכןִ (11) :כּי גַם נ ִ
וּג ָ
ְ
ָמ ָצ ִ
אתי ָר ָע ָתם נְ ֻאם יְ הוָהָ (12) :ל ֵכן יִ ְהיֶה ַד ְר ָכּם ָל ֶהם
יהם ָר ָעה
ֲל ֶ
אָביא ע ֵ
ָפלוּ ָבהּ | ִכּי ִ
ַכּ ֲח ַל ְק ַלקּוֹת ָבּ ֲא ֵפ ָלה יִ ַדּחוּ וְ נ ְ
יתי ִת ְפ ָלה |
יאי שׁ ְֹמרוֹן ָר ִא ִ
וּבנְ ִב ֵ
ְשׁנַת ְפּ ֻק ָדּ ָתם נְ ֻאם יְ הוָהִ (13) :
וּבנְ ִב ֵאי
ִ
ַתעוּ ֶאת ַע ִמּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל(14) :
ַבּאוּ ַב ַבּ ַעל ַויּ ְ
ִהנּ ְ
ֲרוּרה נָאוֹף וְ ָהל ְֹך ַבּ ֶשּׁ ֶקר וְ ִח ְזּקוּ יְ ֵדי
יתי ַשׁע ָ
רוּשׁ ַלִם ָר ִא ִ
יְ ָ
יה
ֻלּם ִכּ ְסדֹם וְ י ְֹשׁ ֶב ָ
ְמ ֵר ִעים ְל ִב ְל ִתּי ָשׁבוּ ִאישׁ ֵמ ָר ָעתוֹ | ָהיוּ ִלי כ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַעל ַהנְּ ִב ִאים ִהנְ נִ י
ַכּ ֲעמ ָֹרהָ (15) :ל ֵכן כֹּה ַ
יאי
אוֹתם ַל ֲענָה וְ ִה ְשׁ ִק ִתים ֵמי רֹאשׁ | ִכּי ֵמ ֵאת נְ ִב ֵ
ָ
ַמ ֲא ִכיל
ֻפּה ְל ָכל ָה ֶ
ָצאָה ֲחנ ָ
רוּשׁ ַלִם י ְ
יְ ָ
אָרץ:
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִאים
) (16כֹּה ַ
ַהנִּ ְבּ ִאים ָל ֶכם ַמ ְה ִבּ ִלים ֵה ָמּה ֶא ְת ֶכם | ֲחזוֹן ִל ָבּם יְ ַד ֵבּרוּ לֹא
ַא ַצי ִדּ ֶבּר יְ הוָה ָשׁלוֹם
ִמ ִפּי יְ הוָה (17) :א ְֹמ ִרים אָמוֹר ִל ְמנ ֲ
יכם
ֲל ֶ
אָמרוּ לֹא ָתבוֹא ע ֵ
יִ ְהיֶה ָל ֶכם | וְ כֹל ה ֵֹל ְך ִבּ ְשׁ ִררוּת ִלבּוֹ ְ
ֵרא וְ יִ ְשׁ ַמע ֶאת ְדּ ָברוֹ | ִמי
ָר ָעהִ (18) :כּי ִמי ָע ַמד ְבּסוֹד יְ הוָה וְ י ֶ
ֲרת יְ הוָה
ִה ְק ִשׁיב דברי ] ְדּ ָברוֹ קרי[ וַיִּ ְשׁ ָמעִ (19) :הנֵּה ַסע ַ
חוֹלל | ַעל רֹאשׁ ְר ָשׁ ִעים יָחוּל (20) :לֹא
ָצאָה וְ ַס ַער ִמ ְת ֵ
ֵח ָמה י ְ
אַח ִרית
יָשׁוּב אַף יְ הוָה ַעד ֲעשֹׂתוֹ וְ ַעד ֲה ִקימוֹ ְמ ִזמּוֹת ִלבּוֹ | ְבּ ֲ
ַהיּ ִ
ָמים ִתּ ְתבּוֹנְ נוּ ָבהּ ִבּינָה (21) :לֹא ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת ַהנְּ ִב ִאים וְ ֵהם
סוֹדי |
יהם וְ ֵהם נִ ָבּאוּ (22) :וְ ִאם ָע ְמדוּ ְבּ ִ
ָרצוּ | לֹא ִד ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
וּמר ַֹע
ישׁבוּם ִמ ַדּ ְר ָכּם ָה ָרע ֵ
ַשׁ ִמעוּ ְד ָב ַרי ֶאת ַע ִמּי וִ ִ
וְ י ְ
יהם:
ַמ ַע ְל ֵל ֶ
)ַ (23ה ֱאל ֵֹהי ִמ ָקּרֹב אָנִ י נְ ֻאם יְ הוָה | וְ לֹא
ַאנִ י לֹא
ֱאל ֵֹהי ֵמ ָרחֹקִ (24) :אם יִ ָסּ ֵתר ִאישׁ ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים ו ֲ
אָרץ ֲאנִ י ָמ ֵלא
ֶא ְר ֶאנּוּ נְ ֻאם יְ הוָה | ֲהלוֹא ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
אָמרוּ ַהנְּ ִב ִאים ַהנִּ ְבּ ִאים
נְ ֻאם יְ הוָהָ (25) :שׁ ַמ ְע ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ְ

ִבּ ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶקר ֵלאמֹר | ָח ַל ְמ ִתּי ָח ָל ְמ ִתּיַ (26) :עד ָמ ַתי ֲהיֵשׁ ְבּ ֵלב
יאי ַתּ ְר ִמת ִל ָבּםַ (27) :הח ְֹשׁ ִבים
ַהנְּ ִב ִאים נִ ְבּ ֵאי ַה ָשּׁ ֶקר | וּנְ ִב ֵ
יח ֶאת ַע ִמּי ְשׁ ִמי ַבּ ֲחלוֹמ ָֹתם ֲא ֶשׁר יְ ַס ְפּרוּ ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ |
ְל ַה ְשׁ ִכּ ַ
ָביא ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
בוֹתם ֶאת ְשׁ ִמי ַבּ ָבּ ַעלַ (28) :הנּ ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְכחוּ ֲא ָ
ַא ֶשׁר ְדּ ָב ִרי ִאתּוֹ יְ ַד ֵבּר ְדּ ָב ִרי ֱא ֶמת | ַמה
ֲחלוֹם יְ ַס ֵפּר ֲחלוֹם ו ֲ
ַל ֶתּ ֶבן ֶאת ַה ָבּר נְ ֻאם יְ הוָהֲ (29) :הלוֹא כֹה ְד ָב ִרי ָכּ ֵאשׁ נְ ֻאם
)ָ (30ל ֵכן ִהנְ נִ י ַעל ַהנְּ ִב ִאים
וּכ ַפ ִטּישׁ יְ פ ֵֹצץ ָס ַלע:
יְ הוָה | ְ
נְ ֻאם יְ הוָה | ְמגַנְּ ֵבי ְד ָב ַרי ִאישׁ ֵמ ֵאת ֵר ֵעהוִּ (31) :הנְ נִ י ַעל
יאם נְ ֻאם יְ הוָה | ַהלּ ְֹק ִחים ְלשׁוֹנָם וַיִּ נְ ֲאמוּ נְ ֻאםִ (32) :הנְ נִ י
ַהנְּ ִב ִ
ַתעוּ ֶאת ַע ִמּי
ַעל נִ ְבּ ֵאי ֲחלֹמוֹת ֶשׁ ֶקר נְ ֻאם יְ הוָה וַיְ ַס ְפּרוּם ַויּ ְ
יתים
זוּתם | וְ אָנ ִֹכי לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּים וְ לֹא ִצוִּ ִ
וּב ַפ ֲח ָ
יהם ְ
ְבּ ִשׁ ְק ֵר ֶ
אָל ָך
יוֹעילוּ ָל ָעם ַהזֶּה נְ ֻאם יְ הוָה (33) :וְ ִכי יִ ְשׁ ְ
הוֹעיל לֹא ִ
וְ ֵ
אָמ ְר ָתּ
ָביא אוֹ כ ֵֹהן ֵלאמֹר ַמה ַמ ָשּׂא יְ הוָה | וְ ַ
ָה ָעם ַהזֶּה אוֹ ַהנּ ִ
יהם ֶאת ַמה ַמ ָשּׂא וְ נ ַ
ֲא ֵל ֶ
ָט ְשׁ ִתּי ֶא ְת ֶכם נְ ֻאם יְ הוָה(34) :
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל
ֹאמר ַמ ָשּׂא יְ הוָה | ָ
ָביא וְ ַהכּ ֵֹהן וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר י ַ
וְ ַהנּ ִ
ֹאמרוּ ִאישׁ ַעל ֵר ֵעהוּ וְ ִאישׁ
ָה ִאישׁ ַההוּא וְ ַעל ֵבּיתוֹ (35) :כֹּה ת ְ
וּמ ָשּׂא יְ הוָה
אָחיו | ֶמה ָענָה יְ הוָה ַ
ֶאל ִ
וּמה ִדּ ֶבּר יְ הוָהַ (36) :
ַה ַפ ְכ ֶתּם ֶאת
לֹא ִת ְז ְכּרוּ עוֹד | ִכּי ַה ַמּ ָשּׂא יִ ְהיֶה ְל ִאישׁ ְדּ ָברוֹ ו ֲ
ֹאמר
ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהינוּ (37) :כֹּה ת ַ
ָך יְ הוָה ַ
ָביא | ֶמה ָענ ְ
ֶאל ַהנּ ִ
וּמה ִדּ ֶבּר יְ הוָה (38) :וְ ִאם ַמ ָשּׂא
ַען ֲא ָמ ְר ֶכם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה
אָמר יְ הוָה י ַ
ֹאמרוּ ָל ֵכן כֹּה ַ
יְ הוָה תּ ֵ
ֹאמרוּ ַמ ָשּׂא יְ הוָה:
יכם ֵלאמֹר לֹא ת ְ
ָא ְשׁ ַלח ֲא ֵל ֶ
ַמ ָשּׂא יְ הוָה | ו ֶ
ָט ְשׁ ִתּי ֶא ְת ֶכם וְ ֶאת
יתי ֶא ְת ֶכם ָנשֹׁא | וְ נ ַ
ָשׁ ִ
)ָ (39ל ֵכן ִהנְ נִ י וְ נ ִ
ָת ִתּי
יכם ֵמ ַעל ָפּנָי (40) :וְ נ ַ
בוֹת ֶ
ָת ִתּי ָל ֶכם וְ ַל ֲא ֵ
ָה ִעיר ֲא ֶשׁר נ ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר לֹא ִת ָשּׁ ֵכ ַח:
וּכ ִלמּוּת ָ
עוֹלם | ְ
יכם ֶח ְר ַפּת ָ
ֲל ֶ
עֵ
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יכל
מוּע ִדים ִל ְפ ֵני ֵה ַ
דּוּד ֵאי ְת ֵאנִ ים ָ
)ִ (1ה ְראַנִ י יְ הוָה וְ ִהנֵּה ְשׁנֵי ָ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת יְ ָכנְ יָהוּ ֶבן
בוּכ ְד ֶר ַ
אַח ֵרי ַה ְגלוֹת נְ ַ
יְ הוָה | ֲ
הוּדה וְ ֶאת ָשׂ ֵרי יְ ָ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ הוֹי ִ
הוּדה וְ ֶאת ֶה ָח ָרשׁ וְ ֶאת
ירוּשׁ ַלִם וַיְ ִב ֵאם ָבּ ֶבלַ (2) :הדּוּד ֶא ָחד ְתּ ֵאנִ ים טֹבוֹת
ַה ַמּ ְסגֵּר ִמ ָ
ְמאֹד ִכּ ְת ֵאנֵי ַה ַבּכֻּרוֹת | וְ ַהדּוּד ֶא ָחד ְתּ ֵאנִ ים ָרעוֹת ְמאֹד ֲא ֶשׁר
אַתּה ר ֶֹאה
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ָמה ָ
אָכ ְלנָה ֵמר ַֹעַ (3) :ויּ ֶ
לֹא ֵת ַ

יִ ְר ְמיָהוּ ָוא ַֹמר ְתּ ֵאנִ ים | ַה ְתּ ֵאנִ ים ַהטֹּבוֹת טֹבוֹת ְמאֹד וְ ָה ָרעוֹת
אָכ ְלנָה ֵמר ַֹע:
ָרעוֹת ְמאֹד ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ַ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
) (4וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (5) :כֹּה ַ
הוּדה
אַכּיר ֶאת גָּלוּת יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ְתּ ֵאנִ ים ַהטֹּבוֹת ָה ֵא ֶלּה | ֵכּן ִ
טוֹבה(6) :
ֲא ֶשׁר ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים ְל ָ
אָרץ ַהזֹּאת |
ַה ִשׁב ִֹתים ַעל ָה ֶ
טוֹבה ו ֲ
יהם ְל ָ
ֲל ֶ
וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֵעינִ י ע ֵ
ָת ִתּי ָל ֶהם
יתים וְ לֹא ֶא ֱהרֹס וּנְ ַט ְע ִתּים וְ לֹא ֶאתּוֹשׁ (7) :וְ נ ַ
וּבנִ ִ
ְ
ֵלב ָל ַד ַעת א ִֹתי ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶהם
ָשׁבוּ ֵא ַלי ְבּ ָכל ִל ָבּם (8) :וְ ַכ ְתּ ֵאנִ ים ָה ָרעוֹת
ֵלאל ִֹהים | ִכּי י ֻ
אָמר יְ הוָה ֵכּן ֶא ֵתּן ֶאת
אָכ ְלנָה ֵמר ַֹע | ִכּי כֹה ַ
ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ַ
רוּשׁ ַלִם
ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ הוּ ָדה וְ ֶאת ָשׂ ָריו וְ ֵאת ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
אָרים ָבּ ֶ
ַהנִּ ְשׁ ִ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (9) :וּנְ ַת ִתּים
אָרץ | ְל ֶח ְר ָפּה
לזועה ] ְל ַז ֲעוָה קרי[ ְל ָר ָעה ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
יחם ָשׁם:
אַדּ ֵ
וּל ָמ ָשׁל ִל ְשׁנִ ינָה וְ ִל ְק ָל ָלה ְבּ ָכל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ִ
ְ
) (10וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ָבם ֶאת ַה ֶח ֶרב ֶאת ָה ָר ָעב וְ ֶאת ַה ָדּ ֶבר | ַעד ֻתּ ָמּם
יהם:
בוֹת ֶ
ָת ִתּי ָל ֶהם וְ ַל ֲא ֵ
ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
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הוּדה ַבּ ָשּׁנָה
)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ַעל יִ ְר ְמיָהוּ ַעל ָכּל ַעם יְ ָ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
הוּדה | ִהיא ַה ָשּׁנָה
ָקים ֶבּן י ִ
ָה ְר ִב ִעית ִליהוֹי ִ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבלֲ (2) :א ֶשׁר ִדּ ֶבּר יִ ְר ְמיָהוּ
בוּכ ְד ֶר ַ
ָה ִראשֹׁנִ ית ִלנְ ַ
רוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר(3) :
הוּדה וְ ֶאל ָכּל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ָביא ַעל ָכּל ַעם יְ ָ
ַהנּ ִ
הוּדה וְ ַעד ַהיּוֹם
ִמן ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְליֹא ִשׁיָּהוּ ֶבן אָמוֹן ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָא ַד ֵבּר
ַהזֶּה זֶה ָשׁלֹשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֵא ָלי | ו ֲ
יכם
אַשׁ ֵכּים וְ ַד ֵבּר וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם (4) :וְ ָשׁ ַלח יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
יכם ְ
ֲא ֵל ֶ
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִאים ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁל ַֹח וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם | וְ לֹא
ֶאת ָכּל ע ָ
אָזנְ ֶכם ִל ְשׁמ ַֹעֵ (5) :לאמֹר שׁוּבוּ נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ
יתם ֶאת ְ
ִה ִטּ ֶ
וּשׁבוּ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
יכם ְ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם
וּמר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ָה ָר ָעה ֵ
אַח ֵרי
עוֹלם (6) :וְ אַל ֵתּ ְלכוּ ֲ
עוֹלם וְ ַעד ָ
יכם | ְל ִמן ָ
בוֹת ֶ
וְ ַל ֲא ֵ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָל ֶהם | וְ לֹא ַת ְכ ִעיסוּ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם ְ
יכם וְ לֹא ַ
אָרע ָל ֶכם (7) :וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵא ַלי
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
אוֹתי ְבּ ַמע ֵ
ִ
יכם
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
יסנִ י קרי[ ְבּ ַמע ֵ
נְ ֻאם יְ הוָה | ְל ַמ ַען הכעסוני ] ַה ְכ ִע ֵ
ַען ֲא ֶשׁר לֹא
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | י ַ
)ָ (8ל ֵכן כֹּה ַ
ְל ַרע ָל ֶכם:

ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ָריִ (9) :הנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
ַה ִבא ִֹתים
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַע ְב ִדּי ו ֲ
בוּכ ְד ֶר ַ
ָצפוֹן נְ ֻאם יְ הוָה וְ ֶאל נְ ַ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַעל י ְֹשׁ ֶב ָ
יה וְ ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ָס ִביב |
ַעל ָה ֶ
וֹלם(10) :
וּל ָח ְרבוֹת ע ָ
וְ ַה ֲח ַר ְמ ִתּים וְ ַשׂ ְמ ִתּים ְל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְשׁ ֵר ָקה ְ
וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ֵמ ֶהם קוֹל ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמ ָחה קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַכּ ָלּה |
אָרץ ַהזֹּאת ְל ָח ְר ָבּה
קוֹל ֵר ַחיִ ם וְ אוֹר נֵר (11) :וְ ָהיְ ָתה ָכּל ָה ֶ
ְל ַשׁ ָמּה | וְ ָע ְבדוּ ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ֶאת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה(12) :
וְ ָהיָה ִכ ְמלֹאות ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ֶא ְפקֹד ַעל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ַעל ַהגּוֹי
ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ֶאת עֲוֹנָם וְ ַעל ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים | וְ ַשׂ ְמ ִתּי אֹתוֹ
אָרץ
אתי קרי[ ַעל ָה ֶ
עוֹלם (13) :והבאיתי ]וְ ֵה ֵב ִ
ְל ִשׁ ְממוֹת ָ
ַה ִהיא ֶאת ָכּל ְדּ ָב ַרי ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָע ֶל ָ
יה | ֵאת ָכּל ַה ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר נִ ָבּא יִ ְר ְמיָהוּ ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ םִ (14) :כּי ָע ְבדוּ ָבם גַּם
דוֹלים | וְ ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ָל ֶהם ְכּ ָפ ֳע ָלם
וּמ ָל ִכים ְגּ ִ
ֵה ָמּה גּוֹיִ ם ַר ִבּים ְ
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
וּכ ַמע ֵ
ְ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהםִ (15) :כּי כֹה ַ
יתה אֹתוֹ
ָדי | וְ ִה ְשׁ ִק ָ
ֵא ַלי ַקח ֶאת כּוֹס ַהיַּיִ ן ַה ֵח ָמה ַהזֹּאת ִמיּ ִ
יהם (16) :וְ ָשׁתוּ
אוֹת ָך ֲא ֵל ֶ
ְ
ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח
וְ ִה ְתגֹּעֲשׁוּ וְ ִה ְתה ָֹללוּ | ִמ ְפּנֵי ַה ֶח ֶרב ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ֵבּינֹ ָתם:
ָאַשׁ ֶקה ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ָא ַקּח ֶאת ַהכּוֹס ִמיַּד יְ הוָה | ו ְ
) (17ו ֶ
הוּדה וְ ֶאת
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ָע ֵרי יְ ָ
יהםֶ (18) :את יְ ָ
ְשׁ ָל ַחנִ י יְ הוָה ֲא ֵל ֶ
יה | ָל ֵתת א ָֹתם ְל ָח ְר ָבּה ְל ַשׁ ָמּה ִל ְשׁ ֵר ָקה
יה ֶאת ָשׂ ֶר ָ
ְמ ָל ֶכ ָ
ֲב ָדיו
וְ ִל ְק ָל ָלה ַכּיּוֹם ַהזֶּהֶ (19) :את ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ע ָ
וְ ֶאת ָשׂ ָריו וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ (20) :וְ ֵאת ָכּל ָה ֶע ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי
אַשׁ ְקלוֹן וְ ֶאת
ֶא ֶרץ ָהעוּץ | וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ֶאת ְ
אַשׁדּוֹדֶ (21) :את ֱאדוֹם וְ ֶאת
ַעזָּה וְ ֶאת ֶע ְקרוֹן וְ ֵאת ְשׁ ֵא ִרית ְ
מוֹאָב וְ ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן (22) :וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי צֹר וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי
ִצידוֹן | וְ ֵאת ַמ ְל ֵכי ָה ִאי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיָּם (23) :וְ ֶאת ְדּ ָדן וְ ֶאת
ֲרב
צוּצי ֵפאָה (24) :וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי ע ָ
ימא וְ ֶאת בּוּז וְ ֵאת ָכּל ְק ֵ
ֵתּ ָ
| וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי ָה ֶע ֶרב ַהשּׁ ְֹכנִ ים ַבּ ִמּ ְד ָבּר (25) :וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי
ילם וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי ָמ ָדי (26) :וְ ֵאת ָכּל
ִז ְמ ִרי וְ ֵאת ָכּל ַמ ְל ֵכי ֵע ָ
ַמ ְל ֵכי ַה ָצּפוֹן ַה ְקּר ִֹבים וְ ָה ְרח ִֹקים ִאישׁ ֶאל אָ ִחיו וְ ֵאת ָכּל
וּמ ֶל ְך ֵשׁ ַשׁ ְך יִ ְשׁ ֶתּה
אָרץ ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה | ֶ
ַה ַמּ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יהם (27) :וְ ַ
אַח ֵר ֶ
ֲ
וּקיוּ וְ נִ ְפלוּ וְ לֹא ָתקוּמוּ | ִמ ְפּנֵי ַה ֶח ֶרב
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁתוּ וְ ִשׁ ְכרוּ ְ
ֵיכם (28) :וְ ָהיָה ִכּי יְ ָמ ֲאנוּ ָל ַק ַחת ַהכּוֹס
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ֵבּינ ֶ

אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָשׁתוֹ
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָד ָך ִל ְשׁתּוֹת | וְ ַ
ִמיּ ְ
יה אָנ ִֹכי ֵמ ֵחל
ִת ְשׁתּוִּ (29) :כּי ִהנֵּה ָב ִעיר ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ֶל ָ
אַתּם ִהנּ ֵ
ְל ָה ַרע וְ ֶ
ָקה ִתנָּקוּ | לֹא ִתנָּקוּ ִכּי ֶח ֶרב ֲאנִ י ק ֵֹרא ַעל ָכּל
יהם
ָבא ֲא ֵל ֶ
אַתּה ִתּנּ ֵ
אָרץ נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (30) :וְ ָ
י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
יהם יְ הוָה ִמ ָמּרוֹם יִ ְשׁאָג
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | וְ ַ
ידד ְכּד ְֹר ִכים
וּמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ יִ ֵתּן קוֹלוֹ ָשׁאֹג יִ ְשׁאַג ַעל ָנוֵהוּ ֵה ָ
ִ
אָרץ ִכּי
אָרץָ (31) :בּא ָשׁאוֹן ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
ַי ֲענֶה ֶאל ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ִריב ַליהוָה ַבּגּוֹיִ ם נִ ְשׁ ָפּט הוּא ְל ָכל ָבּ ָשׂר | ָה ְר ָשׁ ִעים נְ ָתנָם ַל ֶח ֶרב
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִהנֵּה ָר ָעה יֹ ֵצאת
) (32כֹּה ַ
נְ ֻאם יְ הוָה:
אָרץ (33) :וְ ָהיוּ ַח ְל ֵלי
ַר ְכּ ֵתי ֶ
ִמגּוֹי ֶאל גּוֹי | וְ ַס ַער גָּדוֹל יֵעוֹר ִמיּ ְ
אָרץ וְ ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
אָרץ | לֹא יִ ָסּ ְפדוּ
ֵאָספוּ וְ לֹא יִ ָקּ ֵברוּ ְלד ֶֹמן ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה יִ ְהיוּ(34) :
וְ לֹא י ְ
ירי ַהצֹּאן ִכּי ָמ ְלאוּ
אַדּ ֵ
ילילוּ ָהרֹ ִעים וְ ַזעֲקוּ וְ ִה ְת ַפּ ְלּשׁוּ ִ
ֵה ִ
יכם ִל ְט ַ
יְ ֵמ ֶ
יכם וּנְ ַפ ְל ֶתּם ִכּ ְכ ִלי ֶח ְמ ָדּה(35) :
פוֹצוֹת ֶ
ִ
וּת
בוֹח | ְ
ירי ַהצֹּאן (36) :קוֹל
אַדּ ֵ
יטה ֵמ ִ
וּפ ֵל ָ
אָבד ָמנוֹס ִמן ָהר ִֹעים | ְ
וְ ַ
ירי ַהצֹּאן | ִכּי שׁ ֵֹדד יְ הוָה ֶאת
אַדּ ֵ
יל ַלת ִ
ֲקת ָהר ִֹעים וִ ְ
ַצע ַ
יתם (37) :וְ נ ַ
ַמ ְר ִע ָ
ָדמּוּ נְ אוֹת ַה ָשּׁלוֹם | ִמ ְפּנֵי ֲחרוֹן אַף יְ הוָה:
אַר ָצם ְל ַשׁ ָמּה ִמ ְפּנֵי ֲחרוֹן
)ָ (38עזַב ַכּ ְכּ ִפיר ֻסכּוֹ | ִכּי ָהיְ ָתה ְ
וּמ ְפּנֵי ֲחרוֹן אַפּוֹ:
ַהיּוֹנָה ִ
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הוּדה | ָהיָה
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
אשׁית ַמ ְמ ְלכוּת יְ הוֹי ִ
)ְ (1בּ ֵר ִ
אָמר יְ הוָה ֲעמֹד ַבּ ֲח ַצר
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
הוּדה ַה ָבּ ִאים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ֵבּית
ֵבּית יְ הוָה וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ַעל ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
יהם | אַל ִתּ ְג ַרע
ית ָ
יְ הוָה ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יך ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ָשׁבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה | וְ נִ ַח ְמ ִתּי ֶאל
אוּלי יִ ְשׁ ְמעוּ וְ י ֻ
ָדּ ָברַ (3) :
יהם(4) :
ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ח ֵֹשׁב ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם ִמ ְפּנֵי ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יהם כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה | ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ָל ֶל ֶכת
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
וְ ַ
ֲב ַדי
ֵיכםִ (5) :ל ְשׁמ ַֹע ַעל ִדּ ְב ֵרי ע ָ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
תוֹר ִתי ֲא ֶשׁר נ ַ
ְבּ ָ
יכם | וְ ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁל ַֹח וְ לֹא
ַהנְּ ִב ִאים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ֲא ֵל ֶ
ָת ִתּי ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ְכּ ִשׁלֹה | וְ ֶאת ָה ִעיר
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם (6) :וְ נ ַ
אָרץ(7) :
הזאתה ] ַהזֹּאת קרי[ ֶא ֵתּן ִל ְק ָל ָלה ְלכֹל גּוֹיֵי ָה ֶ
ֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִאים וְ ָכל ָה ָעם | ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ְמ ַד ֵבּר ֶאת
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ַהכּ ֲ

ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵבית יְ הוָה (8) :וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יִ ְר ְמיָהוּ ְל ַד ֵבּר
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ְל ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ָה ָעם | וַיִּ ְת ְפּשׂוּ אֹתוֹ
ֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִאים וְ ָכל ָה ָעם ֵלאמֹר מוֹת ָתּמוּתַ (9) :מ ַ
ַהכּ ֲ
דּוּע
ית ְב ֵשׁם יְ הוָה ֵלאמֹר ְכּ ִשׁלוֹ יִ ְהיֶה ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה וְ ָה ִעיר ַהזֹּאת
נִ ֵבּ ָ
יוֹשׁב | וַיִּ ָקּ ֵהל ָכּל ָה ָעם ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ְבּ ֵבית יְ הוָה:
ֶתּ ֱח ַרב ֵמ ֵאין ֵ
) (10וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָשׂ ֵרי יְ ָ
הוּדה ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַו ַיּעֲלוּ ִמ ֵבּית
ֵשׁבוּ ְבּ ֶפ ַתח ַשׁ ַער יְ הוָה ֶה ָח ָדשׁ(11) :
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית יְ הוָה | ַויּ ְ
ֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִאים ֶאל ַה ָשּׂ ִרים וְ ֶאל ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר |
ֹאמרוּ ַהכּ ֲ
ַויּ ְ
ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ָל ִאישׁ ַהזֶּה ִכּי נִ ָבּא ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת ַכּ ֲא ֶשׁר
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ָכּל ַה ָשּׂ ִרים וְ ֶאל
ֵיכםַ (12) :ויּ ֶ
אָזנ ֶ
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּ ְ
ָבא ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה וְ ֶאל
ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר | יְ הוָה ְשׁ ָל ַחנִ י ְל ִהנּ ֵ
ָה ִעיר ַהזֹּאת ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם (13) :וְ ַע ָתּה
יכם |
יכם וְ ִשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
יכם ַ
יטיבוּ ַד ְר ֵכ ֶ
ֵה ִ
יכם (14) :ו ֲ
ַאנִ י ִהנְ נִ י
ֲל ֶ
ָחם יְ הוָה ֶאל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ע ֵ
וְ יִ נּ ֵ
אַך ָיד ַֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי
ֵיכםְ (15) :
ָשׁר ְבּ ֵעינ ֶ
ֶד ֶכם | עֲשׂוּ ִלי ַכּטּוֹב וְ ַכיּ ָ
ְבי ְ
יכם וְ ֶאל
ֲל ֶ
אַתּם נ ְֹתנִ ים ע ֵ
ָקי ֶ
אַתּם א ִֹתי ִכּי ָדם נ ִ
ִאם ְמ ִמ ִתים ֶ
ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ֶאל י ְֹשׁ ֶב ָ
יכם
ֲל ֶ
יה | ִכּי ֶב ֱא ֶמת ְשׁ ָל ַחנִ י יְ הוָה ע ֵ
ֹאמרוּ
ַויּ ְ
ֵיכם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה(16) :
אָזנ ֶ
ְל ַד ֵבּר ְבּ ְ
יאים | ֵאין ָל ִאישׁ ַה ֶזּה
ֹהנִ ים וְ ֶאל ַהנְּ ִב ִ
ַה ָשּׂ ִרים וְ ָכל ָה ָעם ֶאל ַהכּ ֲ
ָקמוּ
ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ִכּי ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִדּ ֶבּר ֵא ֵלינוַּ (17) :ויּ ֻ
ֹאמרוּ ֶאל ָכּל ְק ַהל ָה ָעם ֵלאמֹר(18) :
אָרץ | ַויּ ְ
ָשׁים ִמ ִזּ ְקנֵי ָה ֶ
ֲאנ ִ
ימי ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך
מּוֹר ְשׁ ִתּי ָהיָה נִ ָבּא ִבּ ֵ
יכה קרי[ ַה ַ
מיכיה ] ִמ ָ
אָמר יְ הוָה
הוּדה ֵלאמֹר כֹּה ַ
ֹאמר ֶאל ָכּל ַעם יְ ָ
הוּדה | ַויּ ֶ
יְ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיִּ ים ִתּ ְהיֶה וְ ַהר ַה ַבּיִ ת
ְצ ָבאוֹת ִציּוֹן ָשׂ ֶדה ֵת ָח ֵרשׁ וִ ָ
הוּדה וְ ָכל
ָערֶ (19) :ה ָה ֵמת ֱה ִמ ֻתהוּ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ְל ָבמוֹת י ַ
ָחם יְ הוָה
ָרא ֶאת יְ הוָה וַיְ ַחל ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה וַיִּ נּ ֶ
הוּדה ֲהלֹא י ֵ
יְ ָ
דוֹלה ַעל
ַחנוּ ע ִֹשׂים ָר ָעה ְג ָ
ַאנ ְ
יהם | ו ֲ
ֲל ֶ
ֶאל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ע ֵ
ַבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ִ
שׁוֹתינוּ (20) :וְ גַם ִאישׁ ָהיָה ִמ ְתנ ֵ
ַפ ֵ
נְ
אוּריָּהוּ ֶבּן
אָרץ
ָבא ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ַעל ָה ֶ
ְשׁ ַמ ְעיָהוּ ִמ ִקּ ְריַת ַהיְּ ָע ִרים | וַיִּ נּ ֵ
ָקים וְ ָכל
ַהזֹּאת ְכּכֹל ִדּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָהוּ (21) :וַיִּ ְשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוֹי ִ
בּוֹריו וְ ָכל ַה ָשּׂ ִרים ֶאת ְדּ ָב ָריו וַיְ ַב ֵקּשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ֲה ִמיתוֹ | וַיִּ ְשׁ ַמע
ִגּ ָ
אוּריָּהוּ וַיִּ ָרא וַיִּ ְב ַרח ַו ָיּבֹא ִמ ְצ ָריִ ם (22) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך
ִ
ָשׁים ִאתּוֹ
ַאנ ִ
ָתן ֶבּן ַע ְכבּוֹר ו ֲ
ָשׁים ִמ ְצ ָריִ ם | ֵאת ֶא ְלנ ָ
ָקים ֲאנ ִ
יְ הוֹי ִ
אוּריָּהוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וַיְ ִב ֻאהוּ ֶאל
ַיּוֹציאוּ ֶאת ִ
ֶאל ִמ ְצ ָריִ ם (23) :ו ִ

ַשׁ ֵל ְך ֶאת נִ ְב ָלתוֹ ֶאל ִק ְב ֵרי ְבּנֵי
ַכּהוּ ֶבּ ָח ֶרב | ַויּ ְ
ָקים ַויּ ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוֹי ִ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן ָהיְ ָתה ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ | ְל ִב ְל ִתּי
אַך יַד ֲא ִח ָ
ָה ָעםְ (24) :
ֵתּת אֹתוֹ ְביַד ָה ָעם ַל ֲה ִמיתוֹ:
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ֹאושׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקם ֶבּן י ִ
אשׁית ַמ ְמ ֶל ֶכת יְ הוֹי ִ
)ְ (1בּ ֵר ִ
אָמר יְ הוָה
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶאל יִ ְר ְמיָה ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
מוֹסרוֹת וּמֹטוֹת | וּנְ ַת ָתּם ַעל ַצוּ ֶ
ֵ
ֲשׂה ְל ָך
ֵא ַלי ע ֵ
ָאר ָך(3) :
וְ ִשׁ ַלּ ְח ָתּם ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך מוֹאָב וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן
רוּשׁ ַלִם
אָכים ַה ָבּ ִאים יְ ָ
וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך צֹר וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך ִצידוֹן | ְבּיַד ַמ ְל ִ
ֶאל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֵיהם ֵלאמֹר
ית א ָֹתם ֶאל ֲאדֹנ ֶ
הוּדה (4) :וְ ִצוִּ ָ
ֹאמרוּ ֶאל
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ת ְ
| כֹּה ַ
אָדם וְ ֶאת
אָרץ ֶאת ָה ָ
יתי ֶאת ָה ֶ
ֵיכם (5) :אָנ ִֹכי ָע ִשׂ ִ
ֲאדֹנ ֶ
וּב ְז ִ
אָרץ ְבּכ ִֹחי ַהגָּדוֹל ִ
רוֹעי ַהנְּ טוּיָה |
ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
ָת ִתּי ֶאת ָכּל
ָשׁר ְבּ ֵעינָי (6) :וְ ַע ָתּה אָנ ִֹכי נ ַ
יה ַל ֲא ֶשׁר י ַ
וּנְ ַת ִתּ ָ
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַע ְב ִדּי | וְ גַם ֶאת
בוּכ ְדנ ַ
ָה ֲא ָרצוֹת ָה ֵא ֶלּה ְבּיַד נְ ַ
ָת ִתּי לוֹ ְל ָע ְבדוֹ (7) :וְ ָע ְבדוּ אֹתוֹ ָכּל ַהגּוֹיִ ם וְ ֶאת
ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה נ ַ
אַרצוֹ גַּם הוּא וְ ָע ְבדוּ בוֹ גּוֹיִ ם
ְבּנוֹ וְ ֶאת ֶבּן ְבּנוֹ | ַעד בֹּא ֵעת ְ
ַר ִבּים ְ
וּמ ָל ִכים ְגּד ִֹלים (8) :וְ ָהיָה ַהגּוֹי וְ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ֲא ֶשׁר לֹא
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ֵאת ֲא ֶשׁר לֹא יִ ֵתּן ֶאת
בוּכ ְדנ ַ
ַע ְבדוּ אֹתוֹ ֶאת נְ ַ
יַ
וּב ֶדּ ֶבר ֶא ְפקֹד ַעל ַהגּוֹי
וּב ָר ָעב ַ
ַצוָּארוֹ ְבּעֹל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | ַבּ ֶח ֶרב ָ
אַתּם אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ
ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ַעד ֻתּ ִמּי א ָֹתם ְבּיָדוֹ (9) :וְ ֶ
ֵיכם וְ ֶאל
יכם וְ ֶאל עֹנְ נ ֶ
יכם וְ ֶאל ֲחלֹמ ֵֹת ֶ
יכם וְ ֶאל ק ְֹס ֵמ ֶ
יא ֶ
ֶאל נְ ִב ֵ
יכם ֵלאמֹר לֹא ַת ַע ְבדוּ ֶאת
יכם | ֲא ֶשׁר ֵהם א ְֹמ ִרים ֲא ֵל ֶ
ַכּ ָשּׁ ֵפ ֶ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבלִ (10) :כּי ֶשׁ ֶקר ֵהם נִ ְבּ ִאים ָל ֶכם | ְל ַמ ַען ַה ְר ִחיק
ַא ַב ְד ֶתּם (11) :וְ ַהגּוֹי
אַד ַמ ְת ֶכם וְ ִה ַדּ ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ו ֲ
ֶא ְת ֶכם ֵמ ַעל ְ
ָביא ֶאת ַצוָּארוֹ ְבּעֹל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַוע ָ
ַח ִתּיו ַעל
ֲבדוֹ | וְ ִהנּ ְ
ֲא ֶשׁר י ִ
ָשׁב ָבּהּ (12) :וְ ֶאל ִצ ְד ִקיָּה ֶמ ֶל ְך
ֲב ָדהּ וְ י ַ
אַד ָמתוֹ נְ ֻאם יְ הוָה ַוע ָ
ְ
הוּדה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְכּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלאמֹר | ָה ִביאוּ ֶאת
יְ ָ
אר ֶ
ַצוְּ ֵ
יכם ְבּעֹל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ִע ְבדוּ אֹתוֹ וְ ַעמּוֹ וִ ְחיוָּ (13) :ל ָמּה
וּב ָדּ ֶבר | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל
אַתּה וְ ַע ֶמּ ָך ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
ָתמוּתוּ ָ
ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר לֹא ַי ֲעבֹד ֶאת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל (14) :וְ אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל
יכם ֵלאמֹר לֹא ַת ַע ְבדוּ ֶאת ֶמ ֶל ְך
ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִאים ָהא ְֹמ ִרים ֲא ֵל ֶ

ָבּ ֶבל | ִכּי ֶשׁ ֶקר ֵהם נִ ְבּ ִאים ָל ֶכםִ (15) :כּי לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּים נְ ֻאם
יחי ֶא ְת ֶכם
יְ הוָה וְ ֵהם נִ ְבּ ִאים ִבּ ְשׁ ִמי ַל ָשּׁ ֶקר | ְל ַמ ַען ַה ִדּ ִ
אַתּם וְ ַהנְּ ִב ִאים ַהנִּ ְבּ ִאים ָל ֶכם (16) :וְ ֶאל ַהכּ ֲ
ַא ַב ְד ֶתּם ֶ
וֲ
ֹהנִ ים
אָמר יְ הוָה אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ
וְ ֶאל ָכּל ָה ָעם ַהזֶּה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵלאמֹר כֹּה ַ
יכם ַהנִּ ְבּ ִאים ָל ֶכם ֵלאמֹר ִהנֵּה ְכ ֵלי ֵבית יְ הוָה
יא ֶ
ֶאל ִדּ ְב ֵרי נְ ִב ֵ
מוּשׁ ִבים ִמ ָבּ ֶב ָלה ַע ָתּה ְמ ֵה ָרה | ִכּי ֶשׁ ֶקר ֵה ָמּה נִ ְבּ ִאים ָל ֶכם:
ָ
יהם ִע ְבדוּ ֶאת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וִ ְחיוּ | ָל ָמּה ִת ְהיֶה
) (17אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֲא ֵל ֶ
ָה ִעיר ַהזֹּאת ָח ְר ָבּה (18) :וְ ִאם נְ ִב ִאים ֵהם וְ ִאם יֵשׁ ְדּ ַבר יְ הוָה
נּוֹת ִרים
ִא ָתּם | יִ ְפ ְגּעוּ נָא ַבּיהוָה ְצ ָבאוֹת ְל ִב ְל ִתּי בֹאוּ ַה ֵכּ ִלים ַה ָ
וּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלה:
וּביר ָ
הוּדה ִ
וּבית ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ְבּ ֵבית יְ הוָה ֵ
)ִ (19כּי כֹה ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֶאל ָה ַע ֻמּ ִדים וְ ַעל ַהיָּם וְ ַעל
נּוֹת ִרים ָבּ ִעיר ַהזֹּאתֲ (20) :א ֶשׁר
ֶתר ַה ֵכּ ִלים ַה ָ
ַה ְמּכֹנוֹת | וְ ַעל י ֶ
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַבּ ְגלוֹתוֹ ֶאת יְ ָכונְ יָה ֶבן
בוּכ ְדנ ַ
לֹא ְל ָק ָחם נְ ַ
הוּדה
ירוּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלה | וְ ֵאת ָכּל ח ֵֹרי יְ ָ
הוּדה ִמ ָ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ הוֹי ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
)ִ (21כּי כֹה ַ
ירוּשׁ ָלִם:
וִ ָ
ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה וִ ָ
וּבית ֶמ ֶל ְך יְ ָ
נּוֹת ִרים ֵבּית יְ הוָה ֵ
ַעל ַה ֵכּ ִלים ַה ָ
יוּבאוּ וְ ָשׁ ָמּה יִ ְהיוּ | ַעד יוֹם ָפּ ְק ִדי א ָֹתם נְ ֻאם יְ הוָה
)ָ (22בּ ֶב ָלה ָ
ַה ִשׁיב ִֹתים ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה:
יתים ו ֲ
ֲל ִ
וְ ַהע ִ
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אשׁית ַמ ְמ ֶל ֶכת ִצ ְד ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
) (1וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא ְבּ ֵר ִ
אָמר ֵא ַלי ֲחנַנְ יָה
ישׁי | ַ
בשׁנת ] ַבּ ָשּׁנָה קרי[ ָה ְר ִב ִעית ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
ֹהנִ ים וְ ָכל
ָביא ֲא ֶשׁר ִמ ִגּ ְבעוֹן ְבּ ֵבית יְ הוָה ְל ֵעינֵי ַהכּ ֲ
ֶבן ַעזּוּר ַהנּ ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר
ָה ָעם ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
ָמים ֲאנִ י ֵמ ִשׁיב
ָתיִ ם י ִ
| ָשׁ ַב ְר ִתּי ֶאת עֹל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבלְ (3) :בּעוֹד ְשׁנ ַ
ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ֵבּית יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ָל ַקח
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וַיְ ִב ֵ
בוּכ ְדנ ַ
יאם ָבּ ֶבל (4) :וְ ֶאת
נְ ַ
הוּדה ַה ָבּ ִאים
הוּדה וְ ֶאת ָכּל גָּלוּת יְ ָ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ ָכנְ יָה ֶבן יְ הוֹי ִ
ָבּ ֶב ָלה ֲאנִ י ֵמ ִשׁיב ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי ֶא ְשׁבֹּר ֶאת
ָביא ֶאל ֲחנַנְ יָה ַהנּ ִ
ָביא |
ֹאמר יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
עֹל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבלַ (5) :ויּ ֶ
וּל ֵעינֵי ָכל ָה ָעם ָהע ְֹמ ִדים ְבּ ֵבית יְ הוָה(6) :
ֹהנִ ים ְ
ְל ֵעינֵי ַהכּ ֲ
ָקם יְ הוָה ֶאת
ֲשׂה יְ הוָה | י ֵ
אָמן ֵכּן ַיע ֶ
ָביא ֵ
ֹאמר יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
ַויּ ֶ
גּוֹלה ִמ ָבּ ֶבל
יך ֲא ֶשׁר נִ ֵבּ ָ
ְדּ ָב ֶר ָ
את ְל ָה ִשׁיב ְכּ ֵלי ֵבית יְ הוָה וְ ָכל ַה ָ

אַך ְשׁ ַמע נָא ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי דּ ֵֹבר
ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּהְ (7) :
ֶיך
יאים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנַי וּ ְל ָפנ ָ
אָזנֵי ָכּל ָה ָעםַ (8) :הנְּ ִב ִ
וּב ְ
ֶיך | ְ
אָזנ ָ
ְבּ ְ
ִמן ָה ָ
ָבאוּ ֶאל ֲא ָרצוֹת ַרבּוֹת וְ ַעל ַמ ְמ ָלכוֹת ְגּדֹלוֹת
עוֹלם | וַיִּ נּ ְ
ָבא ְל ָשׁלוֹם | ְבּבֹא
ָביא ֲא ֶשׁר יִ נּ ֵ
וּל ָד ֶברַ (9) :הנּ ִ
וּל ָר ָעה ְ
ְל ִמ ְל ָח ָמה ְ
ָביא ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יְ הוָה ֶבּ ֱא ֶמת (10) :וַיִּ ַקּח
ָדע ַהנּ ִ
ָביא יִ וּ ַ
ְדּ ַבר ַהנּ ִ
מּוֹטה ֵמ ַעל ַצוַּאר יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
ָביא |
ָביא ֶאת ַה ָ
ֲחנַנְ יָה ַהנּ ִ
ֹאמר ֲחנַנְ יָה ְל ֵעינֵי ָכל ָה ָעם ֵלאמֹר כֹּה אָ ַמר
וַיִּ ְשׁ ְבּ ֵרהוַּ (11) :ויּ ֶ
ָתיִ ם
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְבּעוֹד ְשׁנ ַ
ֻכ ְדנ ַ
יְ הוָה ָכּ ָכה ֶא ְשׁבֹּר ֶאת עֹל נְ ב ַ
ָביא ְל ַד ְרכּוֹ:
ֵל ְך יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
ָמים ֵמ ַעל ַצוַּאר ָכּל ַהגּוֹיִ ם | ַויּ ֶ
יִ
ָביא
אַח ֵרי ְשׁבוֹר ֲחנַנְ יָה ַהנּ ִ
) (12וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָה | ֲ
לוֹך
ָביא ֵלאמֹרָ (13) :ה ְ
מּוֹטה ֵמ ַעל ַצוַּאר יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
ֶאת ַה ָ
אָמ ְר ָתּ ֶאל ֲחנַנְ יָה ֵלאמֹר כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה מוֹטֹת ֵעץ ָשׁ ָב ְר ָתּ |
וְ ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
יהן מֹטוֹת ַבּ ְרזֶלִ (14) :כּי כֹה ַ
ית ַת ְח ֵתּ ֶ
וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ִתּי ַעל ַצוַּאר ָכּל ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל עֹל ַבּ ְרזֶל נ ַ
ֲבדֻהוּ | וְ גַם ֶאת ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַוע ָ
ֻכ ְדנ ַ
ַל ֲעבֹד ֶאת נְ ב ַ
ָביא ְשׁ ַמע
ָביא ֶאל ֲחנַנְ יָה ַהנּ ִ
ֹאמר יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
ָת ִתּי לוַֹ (15) :ויּ ֶ
נַ
אַתּה ִה ְב ַט ְח ָתּ ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ַעל
נָא ֲחנַנְ יָה | לֹא ְשׁ ָל ֲח ָך יְ הוָה וְ ָ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה
ָשׁ ֶקרָ (16) :ל ֵכן כֹּה ַ
ָמת ֲחנַנְ יָה
אַתּה ֵמת ִכּי ָס ָרה ִד ַבּ ְר ָתּ ֶאל יְ הוָהַ (17) :ויּ ָ
| ַה ָשּׁנָה ָ
יעי:
ָביא ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא | ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַהנּ ִ
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רוּשׁ ָלִם |
ָביא ִמי ָ
) (1וְ ֵא ֶלּה ִדּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח יִ ְר ְמיָה ַהנּ ִ
יאים וְ ֶאל ָכּל
ֹהנִ ים וְ ֶאל ַהנְּ ִב ִ
ֶתר ִז ְקנֵי ַה ָ
ֶאל י ֶ
גּוֹלה וְ ֶאל ַהכּ ֲ
אַח ֵרי
ירוּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלהֲ (2) :
ֶאצּר ִמ ָ
בוּכ ְדנ ַ
ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה נְ ַ
ירוּשׁ ַלִם
הוּדה וִ ָ
יסים ָשׂ ֵרי יְ ָ
ירה וְ ַה ָסּ ִר ִ
ֵצאת יְ ָכנְ יָה ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ְגּ ִב ָ
וְ ֶה ָח ָרשׁ וְ ַה ַמּ ְסגֵּר ִמ ָ
וּג ַמ ְריָה
ירוּשׁ ָלִםְ (3) :בּיַד ֶא ְל ָע ָשׂה ֶבן ָשׁ ָפן ְ
ֶאצּר
בוּכ ְדנ ַ
הוּדה ֶאל נְ ַ
ֶבּן ִח ְל ִקיָּה | ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ִצ ְד ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָבּ ֶב ָלה ֵלאמֹר (4) :כֹּה ַ
ירוּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלהְ (5) :בּנוּ
יתי ִמ ָ
גּוֹלה ֲא ֶשׁר ִה ְג ֵל ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְל ָכל ַה ָ
ָשׁים
ָב ִתּים וְ ֵשׁבוּ | וְ נִ ְטעוּ גַנּוֹת וְ ִא ְכלוּ ֶאת ִפּ ְריָןְ (6) :קחוּ נ ִ
יכם ְתּנוּ
נוֹת ֶ
ָשׁים וְ ֶאת ְבּ ֵ
ֵיכם נ ִ
וּקחוּ ִל ְבנ ֶ
וּבנוֹת ְ
הוֹלידוּ ָבּנִ ים ָ
וְ ִ
וּרבוּ ָשׁם וְ אַל ִתּ ְמ ָעטוּ(7) :
וּבנוֹת | ְ
ָשׁים וְ ֵת ַל ְדנָה ָבּנִ ים ָ
ַל ֲאנ ִ

יתי ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ
וְ ִד ְרשׁוּ ֶאת ְשׁלוֹם ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ִה ְג ֵל ִ
לוֹמהּ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָשׁלוֹם:
ֲדהּ ֶאל יְ הוָה | ִכּי ִב ְשׁ ָ
ַבע ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אַל י ִ
)ִ (8כּי כֹה ַ
ַשּׁיאוּ ָל ֶכם
יכם | וְ אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל
יכם ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ ק ְֹס ֵמ ֶ
יא ֶ
נְ ִב ֵ
אַתּם ַמ ְח ְל ִמיםִ (9) :כּי ְב ֶשׁ ֶקר ֵהם נִ ְבּ ִאים
יכם ֲא ֶשׁר ֶ
ֲחלֹמ ֵֹת ֶ
ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי | לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּים נְ ֻאם יְ הוָה:
אָמר
)ִ (10כּי כֹה ַ
יְ הוָה ִכּי ְל ִפי ְמלֹאת ְל ָב ֶבל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ֶא ְפקֹד ֶא ְת ֶכם |
יכם ֶאת ְדּ ָב ִרי ַהטּוֹב ְל ָה ִשׁיב ֶא ְת ֶכם ֶאל ַה ָמּקוֹם
ֲל ֶ
ַה ִקמ ִֹתי ע ֵ
וֲ
ָד ְע ִתּי ֶאת ַה ַמּ ֲח ָשׁבֹת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ח ֵֹשׁב
ַהזֶּהִ (11) :כּי אָנ ִֹכי י ַ
יכם נְ ֻאם יְ הוָה | ַמ ְח ְשׁבוֹת ָשׁלוֹם וְ לֹא ְל ָר ָעה ָל ֵתת ָל ֶכם
ֲל ֶ
עֵ
ַה ַל ְכ ֶתּם וְ ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ֶתּם
אתם א ִֹתי ו ֲ
וּק ָר ֶ
אַח ִרית וְ ִת ְקוָהְ (12) :
ֲ
אתם | ִכּי
וּמ ָצ ֶ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם א ִֹתי ְ
יכםִ (13) :
ֵא ָלי | וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֲא ֵל ֶ
אתי ָל ֶכם נְ ֻאם יְ הוָה וְ ַשׁ ְב ִתּי
ִת ְד ְר ֻשׁנִ י ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם (14) :וְ נִ ְמ ֵצ ִ
בוּת ֶכם קרי[ וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָכּל ַהגּוֹיִ ם
ֶאת שׁביתכם ] ְשׁ ְ
וּמ ָכּל ַה ְמּקוֹמוֹת ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ָשׁם נְ ֻאם יְ הוָה |
ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ִמ ָשּׁם(15) :
ַה ִשׁב ִֹתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִה ְג ֵל ִ
וֲ
)ִ (16כּי כֹה
ִכּי ֲא ַמ ְר ֶתּם | ֵה ִקים ָלנוּ יְ הוָה נְ ִב ִאים ָבּ ֶב ָלה:
יּוֹשׁב ֶאל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד וְ ֶאל ָכּל ָה ָעם
אָמר יְ הוָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֵ
ַ
גּוֹלה:
ָצאוּ ִא ְתּ ֶכם ַבּ ָ
יכם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
יּוֹשׁב ָבּ ִעיר ַהזֹּאת | ֲא ֵח ֶ
ַה ֵ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ָבּם ֶאת ַה ֶח ֶרב ֶאת
) (17כֹּה ַ
אוֹתם ַכּ ְתּ ֵאנִ ים ַהשּׁ ָֹע ִרים ֲא ֶשׁר לֹא
ָת ִתּי ָ
ָה ָר ָעב וְ ֶאת ַה ָדּ ֶבר | וְ נ ַ
וּב ָדּ ֶבר |
יהם ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
אַח ֵר ֶ
אָכ ְלנָה ֵמר ַֹע (18) :וְ ָר ַד ְפ ִתּי ֲ
ֵת ַ
אָלה
אָרץ ְל ָ
וּנְ ַת ִתּים לזועה ] ְל ַז ֲעוָה קרי[ ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
וּל ֶח ְר ָפּה ְבּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם:
וּל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְשׁ ֵר ָקה ְ
ְ
)ַ (19תּ ַחת ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל ְדּ ָב ַרי נְ ֻאם יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִאים ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁל ַֹח וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם נְ ֻאם
יהם ֶאת ע ָ
ֲא ֵל ֶ
גּוֹלה ֲא ֶשׁר ִשׁ ַלּ ְח ִתּי
אַתּם ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה | ָכּל ַה ָ
יְ הוָה (20) :וְ ֶ
ִמ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ירוּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלה (21) :כֹּה ַ
ֲשׂיָה ַהנִּ ְבּ ִאים
קוֹליָה וְ ֶאל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן ַמע ֵ
אַחאָב ֶבּן ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ְ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
בוּכ ְד ֶר ַ
ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי ָשׁ ֶקר | ִהנְ נִ י נ ֵֹתן א ָֹתם ְבּיַד נְ ַ
הוּדה
ֻקּח ֵמ ֶהם ְק ָל ָלה ְלכֹל גָּלוּת יְ ָ
ֵיכם (22) :וְ ל ַ
וְ ִה ָכּם ְל ֵעינ ֶ
וּכ ֶא ָחב ֲא ֶשׁר ָק ָלם
ֲא ֶשׁר ְבּ ָב ֶבל ֵלאמֹר | יְ ִשׂ ְמ ָך יְ הוָה ְכּ ִצ ְד ִקיָּהוּ ְ
ַאפוּ ֶאת
ַען ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ נְ ָב ָלה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַויְ נ ֲ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָבּ ֵאשׁ (23) :י ַ
יתם | וְ אָנ ִֹכי
יהם וַיְ ַד ְבּרוּ ָד ָבר ִבּ ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶקר ֲא ֶשׁר לוֹא ִצוִּ ִ
נְ ֵשׁי ֵר ֵע ֶ

ְשׁ ַמ ְעיָהוּ
ָעד נְ ֻאם יְ הוָה (24) :וְ ֶאל
הוידע ] ַהיּוֹ ֵד ַע קרי[ ו ֵ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ֵלאמֹר (25) :כֹּה ַ
ֶח ָל ִמי תּ ַ
ַהנּ ֱ
אַתּה ָשׁ ַל ְח ָתּ ְב ִשׁ ְמ ָכה ְס ָפ ִרים ֶאל ָכּל
ַען ֲא ֶשׁר ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | י ַ
ירוּשׁ ַלִם וְ ֶאל ְצ ַפנְ יָה ֶבן ַמ ֲע ֵשׂיָה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל ָכּל
ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ָדע ַהכּ ֵֹהן
ֹהנִ ים ֵלאמֹר (26) :יְ הוָה נְ ָתנְ ָך כ ֵֹהן ַתּ ַחת יְ הוֹי ָ
ַהכּ ֲ
וּמ ְתנ ֵ
ִל ְהיוֹת ְפּ ִק ִדים ֵבּית יְ הוָה ְל ָכל ִאישׁ ְמ ֻשׁגָּע ִ
ָת ָתּה
ַבּא | וְ נ ַ
ָע ְר ָתּ
אֹתוֹ ֶאל ַה ַמּ ְה ֶפּ ֶכת וְ ֶאל ַה ִצּינֹק (27) :וְ ַע ָתּה ָל ָמּה לֹא ג ַ
ַבּא ָל ֶכםִ (28) :כּי ַעל ֵכּן ָשׁ ַלח ֵא ֵלינוּ
ְבּיִ ְר ְמיָהוּ ָהעֲנְּ ת ִֹתי | ַה ִמּ ְתנ ֵ
ֻכּה ִהיא | ְבּנוּ ָב ִתּים וְ ֵשׁבוּ וְ נִ ְטעוּ גַנּוֹת וְ ִא ְכלוּ
ָבּ ֶבל ֵלאמֹר ֲאר ָ
אָזנֵי
יהן (29) :וַיִּ ְק ָרא ְצ ַפנְ יָה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה | ְבּ ְ
ֶאת ְפּ ִר ֶ
ָביא:
יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
) (30וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹרְ (31) :שׁ ַלח ַעל ָכּל
ַען ֲא ֶשׁר
ֶח ָל ִמי | י ַ
אָמר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנּ ֱ
גּוֹלה ֵלאמֹר כֹּה ַ
ַה ָ
ַב ַטח ֶא ְת ֶכם ַעל ָשׁ ֶקר:
ַאנִ י לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּיו ַויּ ְ
נִ ָבּא ָל ֶכם ְשׁ ַמ ְעיָה ו ֲ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י פ ֵֹקד ַעל ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנּ ֱ
ֶח ָל ִמי וְ ַעל
)ָ (32ל ֵכן כֹּה ַ
תוֹך ָה ָעם ַהזֶּה וְ לֹא יִ ְר ֶאה
יוֹשׁב ְבּ ְ
ַרעוֹ לֹא יִ ְהיֶה לוֹ ִאישׁ ֵ
זְ
ַבטּוֹב ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ְל ַע ִמּי נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי ָס ָרה ִד ֶבּר ַעל
יְ הוָה:
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹר (2) :כֹּה
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | ְכּ ָתב ְל ָך ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ַ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם
יך ֶאל ֵס ֶפרִ (3) :כּי ִהנֵּה י ִ
ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
אָמר יְ הוָה |
יהוּדה ַ
יְ הוָה וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁבוּת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ירשׁוּ ָה:
בוֹתם וִ ֵ
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ִשׁב ִֹתים ֶאל ָה ֶ
וֲ
הוּדה:
) (4וְ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאל יְ ָ
אָמר יְ הוָה קוֹל ֲח ָר ָדה ָשׁ ָמ ְענוּ | ַפּ ַחד וְ ֵאין ָשׁלוֹם:
)ִ (5כּי כֹה ַ
ָדיו ַעל
ֶבר י ָ
יתי ָכל גּ ֶ
דּוּע ָר ִא ִ
ָכר | ַמ ַ
וּראוּ ִאם י ֵֹלד ז ָ
)ַ (6שׁ ֲאלוּ נָא ְ
ֵרקוֹן (7) :הוֹי ִכּי גָדוֹל
ֶה ְפכוּ ָכל ָפּנִ ים ְלי ָ
יּוֹל ָדה וְ נ ֶ
ֲח ָל ָציו ַכּ ֵ
וּמ ֶמּנָּה
ַהיּוֹם ַההוּא ֵמאַיִ ן ָכּמֹהוּ | וְ ֵעת ָצ ָרה ִהיא ְל ַי ֲעקֹב ִ
יִ וּ ֵ
ָשׁ ַע (8) :וְ ָה ָיה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֶא ְשׁבֹּר ֻעלּוֹ
ָרים(9) :
ַע ְבדוּ בוֹ עוֹד ז ִ
ַתּק | וְ לֹא י ַ
יך ֲאנ ֵ
רוֹת ָ
וּמוֹס ֶ
ְ
ָאר ָך
ֵמ ַעל ַצוּ ֶ
אָקים
יהם | וְ ֵאת ָדּוִ ד ַמ ְל ָכּם ֲא ֶשׁר ִ
וְ ָע ְבדוּ ֵאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ

ירא ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב נְ ֻאם יְ הוָֹה וְ אַל
אַתּה אַל ִתּ ָ
) (10וְ ָ
ָל ֶהם:
ֲך ֵמ ֶא ֶרץ
ַרע ָ
ֲך ֵמ ָרחוֹק וְ ֶאת ז ְ
מוֹשׁיע ָ
ִ
ֵתּ ַחת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִהנְ נִ י
ִשׁ ְביָם | וְ ָשׁב ַי ֲעקֹב וְ ָשׁ ַקט וְ ַשׁ ֲאנַן וְ ֵאין ַמ ֲח ִרידִ (11) :כּי ִא ְתּ ָך
ֱשׂה ָכ ָלה ְבּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
יע ָך | ִכּי ֶאע ֶ
הוֹשׁ ֶ
ֲאנִ י נְ ֻאם יְ הוָה ְל ִ
יך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט
ֱשׂה ָכ ָלה וְ יִ ַסּ ְר ִתּ ָ
אַך א ְֹת ָך לֹא ֶאע ֶ
יך ָשּׁם ְ
צוֹת ָ
ֲה ִפ ִ
ַקּ ָךּ:
ַקּה לֹא ֲאנ ֶ
וְ נ ֵ
ַח ָלה ַמ ָכּ ֵת ְךֵ (13) :אין
אָמר יְ הוָה אָנוּשׁ ְל ִשׁ ְב ֵר ְך | נ ְ
)ִ (12כּי כֹה ַ
אַה ַביִ ְך
ֵך ְל ָמזוֹר | ְרפֻאוֹת ְתּ ָע ָלה ֵאין ָל ְךָ (14) :כּל ְמ ֲ
ָדּן ִדּינ ְ
יך
ית ְ
אוֹת ְך לֹא יִ ְדרֹשׁוּ | ִכּי ַמ ַכּת אוֹיֵב ִה ִכּ ִ
מוּסר
ַ
ָ
חוּך
ְשׁ ֵכ ְ
ֹאתיִ ְךַ (15) :מה ִתּ ְז ַעק ַעל ִשׁ ְב ֵר ְך
ֵך ָע ְצמוּ ַחטּ ָ
ָרי ַעל רֹב עֲוֹנ ְ
אַכז ִ
ְ
יתי ֵא ֶלּה ָל ְך:
ֹאתיִ ְך ָע ִשׂ ִ
ֵך ָע ְצמוּ ַחטּ ַ
אָנוּשׁ ַמ ְכא ֵֹב ְך | ַעל רֹב עֲוֹנ ְ
ֵלכוּ | וְ ָהיוּ
ֻלּם ַבּ ְשּׁ ִבי י ֵ
ֵאָכלוּ וְ ָכל ָצ ַריִ ְך כּ ָ
)ָ (16ל ֵכן ָכּל א ְֹכ ַליִ ְך י ֵ
ֻכה
ֲלה ֲאר ָ
ֹאסיִ ְך ִל ְמ ִשׁ ָסּה וְ ָכל בּ ְֹזזַיִ ְך ֶא ֵתּן ָל ַבזִ (17) :כּי אַע ֶ
שׁ ַ
כּוֹתיִ ְך ֶא ְר ָפּ ֵא ְך נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי נִ ָדּ ָחה ָק ְראוּ ָל ְך ִציּוֹן
וּמ ַמּ ַ
ָל ְך ִ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ָשׁב ְשׁבוּת
ִהיא דּ ֵֹרשׁ ֵאין ָלהּ (18) :כֹּה ַ
אַרמוֹן
וּמ ְשׁ ְכּנ ָֹתיו ֲא ַר ֵחם | וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִתּ ָלּהּ וְ ְ
אָה ֵלי ַיעֲקוֹב ִ
ֳ
ַעל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ י ֵ
תּוֹדה וְ קוֹל ְמ ַשׂ ֲח ִקים |
ָצא ֵמ ֶהם ָ
ֵשׁב (19) :וְ י ָ
וְ ִה ְר ִבּ ִתים וְ לֹא יִ ְמ ָעטוּ וְ ִה ְכ ַבּ ְד ִתּים וְ לֹא יִ ְצ ָערוּ (20) :וְ ָהיוּ ָבנָיו
ֹח ָציו (21) :וְ ָהיָה
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ָכּל ל ֲ
ֲדתוֹ ְל ָפנַי ִתּכּוֹן | ָ
ְכּ ֶק ֶדם ַוע ָ
ֵצא וְ ִה ְק ַר ְב ִתּיו וְ נִ גַּשׁ ֵא ָלי | ִכּי ִמי
אַדּירוֹ ִמ ֶמּנּוּ וּמ ְֹשׁלוֹ ִמ ִקּ ְרבּוֹ י ֵ
ִ
יתם ִלי
ֶשׁת ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָה (22) :וִ ְהיִ ֶ
הוּא זֶה ָע ַרב ֶאת ִלבּוֹ ָלג ֶ
ֲרת יְ הוָה
ְל ָעם | וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהיםִ (23) :הנֵּה ַסע ַ
גּוֹרר | ַעל רֹאשׁ ְר ָשׁ ִעים יָחוּל (24) :לֹא
ָצאָה ַס ַער ִמ ְת ֵ
ֵח ָמה י ְ
יָשׁוּב ֲחרוֹן אַף יְ הוָה ַעד ֲעשֹׂתוֹ וְ ַעד ֲה ִקימוֹ ְמ ִזמּוֹת ִלבּוֹ |
ָמים ִתּ ְתבּוֹנְ נוּ ָבהּ:
אַח ִרית ַהיּ ִ
ְבּ ֲ
Jeremiah Chapter 31
)ָ (1בּ ֵעת ַה ִהיא נְ ֻאם יְ הוָה ֶא ְהיֶה ֵלאל ִֹהים ְלכֹל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
אָמר יְ הוָה ָמ ָצא ֵחן
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ֵה ָמּה יִ ְהיוּ ִלי ְל ָעם (2) :כֹּה ַ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעם ְשׂ ִר ֵ
לוֹך ְל ַה ְר ִגּיעוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (3) :מ ָרחוֹק
ידי ָח ֶרב | ָה ְ
יך ָח ֶסד:
יך ַעל ֵכּן ְמ ַשׁ ְכ ִתּ ְ
עוֹלם ֲא ַה ְב ִתּ ְ
אַה ַבת ָ
יְ הוָה נִ ְראָה ִלי | וְ ֲ
ָצאת
תוּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל | עוֹד ַתּ ְע ִדּי ֻת ַפּיִ ְך וְ י ָ
ֵך וְ נִ ְבנֵית ְבּ ַ
) (4עוֹד ֶא ְבנ ְ
ָטעוּ
ִבּ ְמחוֹל ְמ ַשׂ ֲח ִקים (5) :עוֹד ִתּ ְטּ ִעי ְכ ָר ִמים ְבּ ָה ֵרי שֹׁ ְמרוֹן | נ ְ

נ ְֹט ִעים וְ ִח ֵלּלוִּ (6) :כּי יֶשׁ יוֹם ָק ְראוּ נ ְֹצ ִרים ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם |
ֲלה ִציּוֹן ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ:
קוּמוּ וְ ַנע ֶ
אָמר יְ הוָה ָרנּוּ ְל ַי ֲעקֹב ִשׂ ְמ ָחה וְ ַצ ֲהלוּ ְבּרֹאשׁ ַהגּוֹיִ ם
)ִ (7כּי כֹה ַ
וֹשׁע יְ הוָה ֶאת ַע ְמּ ָך ֵאת ְשׁ ֵא ִרית
| ַה ְשׁ ִמיעוּ ַה ְללוּ וְ ִא ְמרוּ ה ַ
ַר ְכּ ֵתי
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן וְ ִק ַבּ ְצ ִתּים ִמיּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (8) :הנְ נִ י ֵמ ִביא ָ
ַח ָדּו | ָק ָהל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ ֵה ָנּה:
וּפ ֵסּ ַח ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת י ְ
אָרץ ָבּם ִעוֵּר ִ
ֶ
ַח ֵלי ַמיִ ם
יכם ֶאל נ ֲ
אוֹל ֵ
ילם ִ
אוֹב ֵ
וּב ַת ֲחנוּנִ ים ִ
)ִ (9בּ ְב ִכי ָיבֹאוּ ְ
יתי ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְלאָב וְ ֶא ְפ ַריִ ם
ָשׁר לֹא יִ ָכּ ְשׁלוּ ָבּהּ | ִכּי ָהיִ ִ
ְבּ ֶד ֶר ְך י ָ
)ִ (10שׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה גּוֹיִ ם וְ ַה ִגּידוּ ָב ִאיִּ ים
ְבּכ ִֹרי הוּא:
וּשׁ ָמרוֹ ְכּר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ:
ָרה יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ַק ְבּ ֶצנּוּ ְ
ִמ ֶמּ ְר ָחק | וְ ִא ְמרוּ ְמז ֵ
וּגאָלוֹ ִמיַּד ָחזָק ִמ ֶמּנּוּ(12) :
)ִ (11כּי ָפ ָדה יְ הוָה ֶאת ַי ֲעקֹב | ְ
ָהרוּ ֶאל טוּב יְ הוָה ַעל ָדּגָן וְ ַעל
וּבאוּ וְ ִרנְּ נוּ ִב ְמרוֹם ִציּוֹן וְ נ ֲ
ָ
ַפ ָשׁם ְכּגַן ָר ֶוה
וּב ָקר | וְ ָהיְ ָתה נ ְ
ִתּירֹשׁ וְ ַעל יִ ְצ ָהר וְ ַעל ְבּנֵי צֹאן ָ
תוּלה ְבּ ָמחוֹל
יוֹסיפוּ ְל ַד ֲא ָבה עוֹד (13) :אָז ִתּ ְשׂ ַמח ְבּ ָ
וְ לֹא ִ
וּז ֵקנִ ים י ְ
וּב ֻח ִרים ְ
ַח ָדּו | וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ֶא ְב ָלם ְל ָשׂשׂוֹן וְ נִ ַח ְמ ִתּים
ַ
ֹהנִ ים ָדּ ֶשׁן | וְ ַע ִמּי ֶאת
ֶפשׁ ַהכּ ֲ
ֵיתי נ ֶ
וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ִמיגוֹנָם (14) :וְ ִרוּ ִ
אָמר יְ הוָה קוֹל ְבּ ָר ָמה
טוּבי יִ ְשׂ ָבּעוּ נְ ֻאם יְ הוָה (15) :כֹּה ַ
ִ
רוּרים ָר ֵחל ְמ ַב ָכּה ַעל ָבּנ ָ
ָחם
ֶיה | ֵמ ֲאנָה ְל ִהנּ ֵ
נִ ְשׁ ָמע נְ ִהי ְבּ ִכי ַת ְמ ִ
קוֹל ְך ִמ ֶבּ ִכי
אָמר יְ הוָה ִמנְ ִעי ֵ
ֶיה ִכּי ֵאינֶנּוּ (16) :כֹּה ַ
ַעל ָבּנ ָ
ֻלּ ֵת ְך נְ ֻאם יְ הוָה וְ ָשׁבוּ ֵמ ֶא ֶרץ
וְ ֵעינַיִ ְך ִמ ִדּ ְמ ָעה | ִכּי יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפע ָ
ית ְך נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ָשׁבוּ ָבנִ ים
אַח ִר ֵ
אוֹיֵב (17) :וְ יֵשׁ ִתּ ְקוָה ְל ֲ
ָסר
ָאוּ ֵ
נוֹדד יִ ַסּ ְר ַתּנִ י ו ִ
מוֹע ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְת ֵ
בוּלםָ (18) :שׁ ַ
ִל ְג ָ
אַתּה יְ הוָה ֱאל ָֹהי(19) :
ָ
יבנִ י וְ
ֻמּד | ֲה ִשׁ ֵ
אָשׁוּבה ִכּי ָ
ְכּ ֵעגֶל לֹא ל ָ
ָר ְך | בּ ְֹשׁ ִתּי
ָד ִעי ָס ַפ ְק ִתּי ַעל י ֵ
אַח ֵרי ִהוּ ְ
שׁוּבי נִ ַח ְמ ִתּי וְ ֲ
אַח ֵרי ִ
ִכּי ֲ
ַקּיר ִלי
עוּריֲ (20) :ה ֵבן י ִ
אתי ֶח ְר ַפּת נְ ָ
ָשׂ ִ
וְ גַם נִ ְכ ַל ְמ ִתּי ִכּי נ ָ
ֲשׁ ִעים ִכּי ִמ ֵדּי ַד ְבּ ִרי בּוֹ ָזכֹר ֶא ְז ְכּ ֶרנּוּ עוֹד |
ֶלד ַשׁע ֻ
ֶא ְפ ַריִ ם ִאם י ֶ
יבי
ַעל ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמנּוּ נְ ֻאם יְ הוָהַ (21) :ה ִצּ ִ
רוּרים ִשׁ ִתי ִל ֵבּ ְך ַל ְמ ִס ָלּה ֶדּ ֶר ְך הלכתי
ָל ְך ִציֻּנִ ים ִשׂ ִמי ָל ְך ַתּ ְמ ִ
תוּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻשׁ ִבי ֶאל ָע ַריִ ְך ֵא ֶלּה(22) :
שׁוּבי ְבּ ַ
] ָה ָל ְכ ְתּ קרי[ | ִ
שּׁוֹב ָבה | ִכּי ָב ָרא יְ הוָה ֲח ָד ָשׁה
ַעד ָמ ַתי ִתּ ְת ַח ָמּ ִקין ַה ַבּת ַה ֵ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ָבר (23) :כֹּה ַ
סוֹבב גּ ֶ
אָרץ נְ ֵק ָבה ְתּ ֵ
ָבּ ֶ
וּב ָע ָריו
הוּדה ְ
ֹאמרוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹד י ְ
שׁוּבי ֶאת ְשׁ ָ
ְבּ ִ
בוּתם | יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה נְ וֵה ֶצ ֶדק ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ(24) :
ָסעוּ ַבּ ֵע ֶדר(25) :
ַח ָדּו | ִא ָכּ ִרים וְ נ ְ
הוּדה וְ ָכל ָע ָריו י ְ
ָשׁבוּ ָבהּ יְ ָ
וְ י ְ

אתיַ (26) :על זֹאת
ֶפשׁ ָדּ ֲא ָבה ִמ ֵלּ ִ
ֵפה | וְ ָכל נ ֶ
ֶפשׁ ֲעי ָ
ֵיתי נ ֶ
ִכּי ִה ְרו ִ
ָמים ָבּ ִאים
ָתי ָע ְר ָבה ִלּיִ (27) :הנֵּה י ִ
וּשׁנ ִ
ָא ְר ֶאה | ְ
ֱה ִקיצ ִֹתי ו ֶ
ָר ְע ִתּי ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ֵבּית יְ ָ
הוּדה ֶז ַרע
נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ז ַ
יהם ִלנְ תוֹשׁ
ֲל ֶ
ֶרע ְבּ ֵה ָמה (28) :וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַק ְד ִתּי ע ֵ
אָדם וְ ז ַ
ָ
יהם ִל ְבנוֹת
ֲל ֶ
וּל ָה ֵר ַע | ֵכּן ֶא ְשׁקֹד ע ֵ
וּל ַה ֲא ִביד ְ
וְ ִלנְ תוֹץ וְ ַל ֲהרֹס ְ
וְ ִלנְ ַ
ֹאמרוּ עוֹד אָבוֹת
ָמים ָה ֵהם לֹא י ְ
טוֹע נְ ֻאם יְ הוָהַ (29) :בּיּ ִ
אָכלוּ ב ֶֹסר | וְ ִשׁנֵּי ָבנִ ים ִתּ ְק ֶהינָהִ (30) :כּי ִאם ִאישׁ ַבּעֲוֹנוֹ
ְ
ִהנֵּה
אָדם ָהא ֵֹכל ַהבּ ֶֹסר ִתּ ְק ֶהינָה ִשׁנָּיו(31) :
יָמוּת | ָכּל ָה ָ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ָכ ַר ִתּי ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ֵבּית
יִ
וֹתם
הוּדה ְבּ ִרית ֲח ָד ָשׁה (32) :לֹא ַכ ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ֶאת ֲאב ָ
יְ ָ
הוֹציאָם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה
ָדם ְל ִ
יקי ְבי ָ
ְבּיוֹם ֶה ֱח ִז ִ
יתי וְ אָנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָבם נְ ֻאם יְ הוָהִ (33) :כּי זֹאת
ֵה ֵפרוּ ֶאת ְבּ ִר ִ
ָמים ָה ֵהם נְ ֻאם
אַח ֵרי ַהיּ ִ
ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֶא ְכרֹת ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
יתי
תּוֹר ִתי ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ַעל ִל ָבּם ֶא ְכ ֲתּ ֶבנָּה | וְ ָהיִ ִ
יְ הוָה נ ַ
ָת ִתּי ֶאת ָ
ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים וְ ֵה ָמּה יִ ְהיוּ ִלי ְל ָעם (34) :וְ לֹא יְ ַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ
כוּלּם
אָחיו ֵלאמֹר ְדּעוּ ֶאת יְ הוָה | ִכּי ָ
ֶאת ֵר ֵעהוּ וְ ִאישׁ ֶאת ִ
אוֹתי ְל ִמ ְק ַטנָּם וְ ַעד ְגּ ָ
דוֹלם נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי ֶא ְס ַלח ַלעֲוֹנָם
ֵדעוּ ִ
יְ
אָמר יְ הוָה נ ֵֹתן
) (35כֹּה ַ
אתם לֹא ֶא ְז ָכּר עוֹד:
וּל ַח ָטּ ָ
ְ
כוֹכ ִבים ְלאוֹר ָליְ ָלה | רֹגַע ַהיָּם
ָר ַח וְ ָ
יוֹמם ֻחקֹּת י ֵ
ֶשׁ ֶמשׁ ְלאוֹר ָ
ֶהמוּ ג ָ
ַויּ ֱ
ָמשׁוּ ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה
ַלּיו יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוִֹ (36) :אם י ֻ
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ְבּתוּ ִמ ְהיוֹת גּוֹי ְל ָפנַי ָכּל
ִמ ְלּ ָפנַי נְ ֻאם יְ הוָה | גַּם ז ַ
אָמר יְ הוָה ִאם יִ ַמּדּוּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ְל ַמ ְע ָלה
ָמים (37) :כֹּה ַ
ַהיּ ִ
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל
מוֹס ֵדי ֶא ֶרץ ְל ָמ ָטּה | גַּם ֲאנִ י ֶא ְמאַס ְבּ ָכל ז ַ
ֵח ְקרוּ ְ
וְ י ָ
ָמים ] ָבּ ִאים קרי
ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ נְ ֻאם יְ הוָהִ (38) :הנֵּה י ִ
ולא כתיב[ נְ ֻאם יְ הוָה | וְ נִ ְבנְ ָתה ָה ִעיר ַליהוָה ִמ ִמּ ְג ַדּל ֲחנַנְ ֵאל
ָצא עוֹד קוה ] ָקו קרי[ ַה ִמּ ָדּה נ ְֶגדּוֹ ַעל
ַשׁ ַער ַה ִפּנָּה (39) :וְ י ָ
ָרים וְ ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָכל
ָסב גּ ָֹע ָתה (40) :וְ ָכל ָה ֵע ֶמק ַה ְפּג ִ
ָרב | וְ נ ַ
ִגּ ְב ַעת גּ ֵ
ַחל ִק ְדרוֹן ַעד ִפּנַּת ַשׁ ַער
השׁרמות ] ַה ְשּׁ ֵדמוֹת קרי[ ַעד נ ַ
ֵה ֵרס עוֹד
ָתשׁ וְ לֹא י ָ
סּוּסים ִמ ְז ָר ָחה ק ֶֹדשׁ ַליהוָה | לֹא יִ נּ ֵ
ַה ִ
עוֹלם:
ְל ָ
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה בשׁנת ] ַבּ ָשּׁנָה
הוּדה | ִהיא ַה ָשּׁנָה ְשׁמֹנֶה
ֲשׂ ִרית ְל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
קרי[ ָהע ִ
בוּכ ְד ֶר ַ
ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִלנְ ַ
אצּר (2) :וְ אָז ֵחיל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָצ ִרים ַעל
ָביא ָהיָה ָכלוּא ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה ֲא ֶשׁר
רוּשׁ ָלִם | וְ יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
יְ ָ
הוּדה ֵלאמֹר |
הוּדהֲ (3) :א ֶשׁר ְכּ ָלאוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֵבּית ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֶאת ָה ִעיר
אַתּה נִ ָבּא ֵלאמֹר כֹּה ַ
דּוּע ָ
ַמ ַ
הוּדה לֹא
וּל ָכ ָדהּ (4) :וְ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
ָתן ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ִד ֶבּר ִפּיו
יִ ָמּ ֵלט ִמיַּד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים | ִכּי ִה ָנּתֹן יִ נּ ֵ
יוֹל ְך
וּב ֶבל ִ
ִעם ִפּיו וְ ֵעינָיו ֶאת עינו ] ֵעינָיו קרי[ ִתּ ְר ֶאינָהָ (5) :
ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ וְ ָשׁם יִ ְהיֶה ַעד ָפּ ְק ִדי אֹתוֹ נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי ִת ָלּ ֲחמוּ
ֶאת ַה ַכּ ְשׂ ִדּים לֹא ַת ְצ ִליחוּ:
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ | ָהיָה ְדּ ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרִ (7) :הנֵּה
)ַ (6ויּ ֶ
יך ֵלאמֹר | ְקנֵה ְל ָך ֶאת ָשׂ ִדי ֲא ֶשׁר
ַמ ֵאל ֶבּן ַשׁלֻּם דּ ְֹד ָך ָבּא ֵא ֶל ָ
ֲחנ ְ
ַמ ֵאל
ַבּ ֲענָתוֹת ִכּי ְל ָך ִמ ְשׁ ַפּט ַה ְגּ ֻא ָלּה ִל ְקנוֹתַ (8) :ו ָיּבֹא ֵא ַלי ֲחנ ְ
ֹאמר ֵא ַלי ְקנֵה נָא ֶאת
ֶבּן דּ ִֹדי ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ֶאל ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה ַויּ ֶ
ֻשּׁה
ָמין ִכּי ְל ָך ִמ ְשׁ ַפּט ַהיְ ר ָ
ָשׂ ִדי ֲא ֶשׁר ַבּ ֲענָתוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
ָא ְקנֶה ֶאת
ָא ַדע ִכּי ְד ַבר יְ הוָה הוּא (9) :ו ֶ
וּל ָך ַה ְגּ ֻא ָלּה ְקנֵה ָל ְך | ו ֵ
ְ
ָא ְשׁ ֲק ָלה לּוֹ ֶאת
ַמ ֵאל ֶבּן דּ ִֹדי ֲא ֶשׁר ַבּ ֲענָתוֹת | ו ֶ
ַה ָשּׂ ֶדה ֵמ ֵאת ֲחנ ְ
ַה ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ָעה ְשׁ ָק ִלים ַוע ָ
ָא ְכתֹּב ַבּ ֵסּ ֶפר
ֲשׂ ָרה ַה ָכּ ֶסף (10) :ו ֶ
ָא ַקּח
ֹאזנָיִ ם (11) :ו ֶ
ָא ְשׁקֹל ַה ֶכּ ֶסף ְבּמ ְ
ָאָעד ֵע ִדים | ו ֶ
ָא ְחתֹּם ו ֵ
וֶ
ֶאת ֵס ֶפר ַה ִמּ ְקנָה | ֶאת ֶה ָחתוּם ַה ִמּ ְצוָה וְ ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ָגּלוּי:
ֵריָּה ֶבּן ַמ ְח ֵסיָה
רוּך ֶבּן נ ִ
ָא ֵתּן ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ֶאל ָבּ ְ
) (12ו ֶ
וּל ֵעינֵי ָה ֵע ִדים ַהכּ ְֹת ִבים ְבּ ֵס ֶפר ַה ִמּ ְקנָה |
ַמ ֵאל דּ ִֹדי ְ
ְל ֵעינֵי ֲחנ ְ
ָא ַצוֶּה ֶאת
הוּדים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה (13) :ו ֲ
ְל ֵעינֵי ָכּל ַהיְּ ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ֵיהם ֵלאמֹר (14) :כֹּה ַ
רוּך ְל ֵעינ ֶ
ָבּ ְ
קוֹח ֶאת ַה ְסּ ָפ ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵאת ֵס ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ַהזֶּה וְ ֵאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַ
ֶה ָחתוּם וְ ֵאת ֵס ֶפר ַהגָּלוּי ַהזֶּה וּנְ ַת ָתּם ִבּ ְכ ִלי ָח ֶרשׂ | ְל ַמ ַען
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ָמים ַר ִבּיםִ (15) :כּי כֹה ַ
ַע ְמדוּ י ִ
יַ
אָרץ ַהזֹּאת:
וּכ ָר ִמים ָבּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | עוֹד יִ ָקּנוּ ָב ִתּים וְ ָשׂדוֹת ְ
) (16ו ֶ
אַח ֵרי ִת ִתּי ֶאת ֵס ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ֶאל
ָא ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ ה ָוה | ֲ
ית
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ֵריָּה ֵלאמֹרֲ (17) :א ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנֵּה ָ
רוּך ֶבּן נ ִ
ָבּ ְ
ֲך ַהנְּ טוּיָה | לֹא
וּב ְזרֹע ָ
ֹח ָך ַהגָּדוֹל ִ
אָרץ ְבּכ ֲ
ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
וּמ ַשׁ ֵלּם עֲוֹן
יִ ָפּ ֵלא ִמ ְמּ ָך ָכּל ָדּ ָבר (18) :ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְ
יהם | ָה ֵאל ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר יְ הוָה
אַח ֵר ֶ
ֵיהם ֲ
אָבוֹת ֶאל ֵחיק ְבּנ ֶ

ֶיך
יליָּה | ֲא ֶשׁר ֵעינ ָ
ֲל ִ
ְצ ָבאוֹת ְשׁמוְֹ (19) :גּדֹל ָה ֵע ָצה וְ ַרב ָהע ִ
אָדם ָל ֵתת ְל ִאישׁ ִכּ ְד ָר ָכיו וְ ִכ ְפ ִרי
ְפ ֻקחוֹת ַעל ָכּל ַדּ ְר ֵכי ְבּנֵי ָ
ַמע ָ
ֲל ָליוֲ (20) :א ֶשׁר ַשׂ ְמ ָתּ אֹתוֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד
ֲשׂה ְלּ ָך ֵשׁם ַכּיּוֹם ַה ֶזּה(21) :
ַתּע ֶ
אָדם | ו ַ
וּב ָ
וּביִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּה ְ
ַותּ ֵֹצא ֶאת ַע ְמּ ָך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ְבּאֹתוֹת
ָקה ְ
וּביָד ֲחז ָ
מוֹפ ִתים ְ
מוֹרא גָּדוֹל(22) :
וּב ָ
רוֹע נְ טוּיָה ְ
וּב ֶא ְז ַ
וּב ְ
ְ
בוֹתם ָל ֵתת
אָרץ ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ָ
ַתּ ֵתּן ָל ֶהם ֶאת ָה ֶ
וִ
וּד ָבשַׁ (23) :ו ָיּבֹאוּ וַיִּ ְרשׁוּ א ָֹתהּ וְ לֹא
ָבת ָח ָלב ְ
ָל ֶהם | ֶא ֶרץ ז ַ
תוֹר ְת ָך קרי[ לֹא ָה ָלכוּ ֵאת ָכּל
וּב ָ
קוֹל ָך ובתרותך ] ְ
ָשׁ ְמעוּ ְב ֶ
ַתּ ְק ֵרא א ָֹתם ֵאת ָכּל
יתה ָל ֶהם ַלעֲשׂוֹת לֹא ָעשׂוּ | ו ַ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
ָה ָר ָעה ַהזֹּאתִ (24) :הנֵּה ַהסּ ְֹללוֹת ָבּאוּ ָה ִעיר ְל ָל ְכ ָדהּ וְ ָה ִעיר
יה ִמ ְפּנֵי ַה ֶח ֶרב וְ ָה ָר ָעב
נִ ְתּנָה ְבּיַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַהנִּ ְל ָח ִמים ָע ֶל ָ
אָמ ְר ָתּ ֵא ַלי
אַתּה ַ
ַא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ָהיָה וְ ִהנְּ ָך ר ֶֹאה (25) :וְ ָ
וְ ַה ָדּ ֶבר | ו ֲ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְקנֵה ְל ָך ַה ָשּׂ ֶדה ַבּ ֶכּ ֶסף וְ ָה ֵעד ֵע ִדים | וְ ָה ִעיר נִ ְתּנָה
ְבּיַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים (26) :וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹר(27) :
ִהנֵּה ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ָכּל ָבּ ָשׂר | ֲה ִמ ֶמּנִּ י יִ ָפּ ֵלא ָכּל ָדּ ָבר(28) :
ָל ֵכן כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה | ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
וּבאוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
וּל ָכ ָדהָּ (29) :
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
בוּכ ְד ֶר ַ
וּביַד נְ ַ
ְ
ַהנִּ ְל ָח ִמים ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ִה ִצּיתוּ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ָבּ ֵאשׁ
יהם ַל ַבּ ַעל וְ ִה ִסּכוּ
ַגּוֹת ֶ
פוּה | וְ ֵאת ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ִק ְטּרוּ ַעל גּ ֵ
וּשׂ ָר ָ
ְ
נְ ָס ִכים ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ַמ ַען ַה ְכ ִע ֵסנִ יִ (30) :כּי ָהיוּ ְבנֵי
יהם | ִכּי ְבנֵי
אַך ע ִֹשׂים ָה ַרע ְבּ ֵעינַי ִמנְּ ֻער ֵֹת ֶ
הוּדה ְ
וּבנֵי יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
יהם נְ ֻאם יְ ה ָוהִ (31) :כּי
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
אַך ַמ ְכ ִע ִסים א ִֹתי ְבּ ַמע ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אַפּי וְ ַעל ֲח ָמ ִתי ָהיְ ָתה ִלּי ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָבּנוּ
ַעל ִ
ירהּ ֵמ ַעל ָפּנָיַ (32) :על ָכּל ָר ַעת
אוֹתהּ וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ַל ֲה ִס ָ
ָ
יהם
הוּדה ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְל ַה ְכ ִע ֵסנִ י ֵה ָמּה ַמ ְל ֵכ ֶ
וּבנֵי יְ ָ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
רוּשׁ ָלִם:
יהם | וְ ִאישׁ יְ ָ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
יא ֶ
ֵיהם וּנְ ִב ֵ
ֹהנ ֶ
יהם כּ ֲ
ָשׂ ֵר ֶ
) (33וַיִּ ְפנוּ ֵא ַלי ע ֶֹרף וְ לֹא ָפנִ ים | וְ ַל ֵמּד א ָֹתם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ַל ֵמּד
יהם ַבּ ַבּיִ ת
קּוּצ ֶ
ָשׂימוּ ִשׁ ֵ
וּסרַ (34) :ויּ ִ
וְ ֵאינָם שׁ ְֹמ ִעים ָל ַק ַחת מ ָ
ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו ְל ַט ְמּאוֹ (35) :וַיִּ ְבנוּ ֶאת ָבּמוֹת ַה ַבּ ַעל
יהם ַלמּ ֶֹל ְך
נוֹת ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּ ֵ
ֲביר ֶאת ְבּנ ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּגֵיא ֶבן ִהנֹּם ְל ַהע ִ
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת |
יתים וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִבּי ַלעֲשׂוֹת ַה ֵ
ֲא ֶשׁר לֹא ִצוִּ ִ
הוּדה (36) :וְ ַע ָתּה ָל ֵכן כֹּה
ְל ַמ ַען החטי ] ַה ֲח ִטיא קרי[ ֶאת יְ ָ
אַתּם
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ֶ
ַ

וּב ָדּ ֶברִ (37) :הנְ נִ י
וּב ָר ָעב ַ
א ְֹמ ִרים נִ ְתּנָה ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַבּ ֶח ֶרב ָ
וּב ֲח ָמ ִתי
אַפּי ַ
ְמ ַק ְבּ ָצם ִמ ָכּל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם ְבּ ִ
ְ
ַה ִשׁב ִֹתים ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ ה ַֹשׁ ְב ִתּים ָל ֶב ַטח:
וּב ֶק ֶצף גָּדוֹל | ו ֲ
ָת ִתּי
ַאנִ י ֶא ְהיֶה ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים (39) :וְ נ ַ
) (38וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם | ו ֲ
ָמים | ְלטוֹב
אוֹתי ָכּל ַהיּ ִ
ִ
ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד וְ ֶד ֶר ְך ֶא ָחד ְליִ ְראָה
אַח ֵר ֶ
ֵיהם ֲ
עוֹלם ֲא ֶשׁר
יהם (40) :וְ ָכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָ
ָל ֶהם וְ ִל ְבנ ֶ
אָתי ֶא ֵתּן
אוֹתם | וְ ֶאת יִ ְר ִ
ָ
יבי
יט ִ
יהם ְל ֵה ִ
אַח ֵר ֶ
לֹא אָשׁוּב ֵמ ֲ
יהם ְל ֵה ִטיב אוֹ ָתם
ֲל ֶ
ִבּ ְל ָב ָבם ְל ִב ְל ִתּי סוּר ֵמ ָע ָלי (41) :וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ע ֵ
ַפ ִשׁיִ (42) :כּי
וּב ָכל נ ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ָכל ִל ִבּי ְ
| וּנְ ַט ְע ִתּים ָבּ ֶ
אתי ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה
אָמר יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵב ִ
כֹה ַ
ַה ְגּ ָ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר
יהם ֶאת ָכּל ַה ָ
ֲל ֶ
דוֹלה ַהזֹּאת | ֵכּן אָנ ִֹכי ֵמ ִביא ע ֵ
אָרץ ַהזֹּאת | ֲא ֶשׁר
ֲלי ֶהם (43) :וְ נִ ְקנָה ַה ָשּׂ ֶדה ָבּ ֶ
אָנ ִֹכי דּ ֵֹבר ע ֵ
וּב ֵה ָמה נִ ְתּנָה ְבּיַד
אָדם ְ
אַתּם א ְֹמ ִרים ְשׁ ָמ ָמה ִהיא ֵמ ֵאין ָ
ֶ
ַה ַכּ ְשׂ ִדּיםָ (44) :שׂדוֹת ַבּ ֶכּ ֶסף יִ ְקנוּ וְ ָכתוֹב ַבּ ֵסּ ֶפר וְ ָחתוֹם וְ ָה ֵעד
וּב ָע ֵרי
הוּדה ְ
וּב ָע ֵרי יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ְ
יבי יְ ָ
וּב ְס ִב ֵ
ָמן ִ
ֵע ִדים ְבּ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
בוּתם נְ ֻאם
וּב ָע ֵרי ַה ֶנּגֶב | ִכּי ִ
אָשׁיב ֶאת ְשׁ ָ
וּב ָע ֵרי ַה ְשּׁ ֵפ ָלה ְ
ָה ָהר ְ
יְ הוָה:
Jeremiah Chapter 33
עוֹדנּוּ ָעצוּר ַבּ ֲח ַצר
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵשׁנִ ית | וְ הוּא ֶ
אוֹתהּ
יוֹצר ָ
אָמר יְ הוָה ע ָֹשׂהּ | יְ הוָה ֵ
ַה ַמּ ָטּ ָרה ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
ַל ֲה ִכינָהּ יְ הוָה ְשׁמוְֹ (3) :ק ָרא ֵא ַלי וְ ֶא ֱענ ָ
ידה ְלּ ָך ְגּדֹלוֹת
אַגּ ָ
ֶךּ | וְ ִ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל
וּבצֻרוֹת לֹא יְ ַד ְע ָתּםִ (4) :כּי כֹה ַ
ְ
הוּדה | ַהנְּ ֻת ִצים ֶאל
ָבּ ֵתּי ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ַעל ָבּ ֵתּי ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ַהסּ ְֹללוֹת וְ ֶאל ֶה ָח ֶרבָ (5) :בּ ִאים ְל ִה ָלּ ֵחם ֶאת ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
ַא ֶשׁר
וּב ֲח ָמ ִתי | ו ֲ
אַפּי ַ
יתי ְב ִ
אָדם ֲא ֶשׁר ִה ֵכּ ִ
וּל ַמ ְלאָם ֶאת ִפּ ְג ֵרי ָה ָ
ְ
ֲלה ָלּהּ
ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַי ֵמ ָה ִעיר ַהזֹּאת ַעל ָכּל ָר ָע ָתםִ (6) :הנְ נִ י ַמע ֶ
ֶא ֶמת:
ֲת ֶרת ָשׁלוֹם ו ֱ
יתי ָל ֶהם ע ֶ
אתים | וְ ִג ֵלּ ִ
וּר ָפ ִ
וּמ ְר ֵפּא ְ
ֻכה ַ
ֲאר ָ
וּבנִ ִתים
הוּדה וְ ֵאת ְשׁבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְ
ַה ִשׁב ִֹתי ֶאת ְשׁבוּת יְ ָ
)  (7ו ֲ
ְכּ ָב ִראשֹׁנָה (8) :וְ ִט ַה ְר ִתּים ִמ ָכּל עֲוֹנָם ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ִלי | וְ ָס ַל ְח ִתּי
ַא ֶשׁר ָפּ ְשׁעוּ ִבי:
יהם ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ִלי ו ֲ
נוֹת ֶ
לכול ] ְל ָכל קרי[ עֲוֹ ֵ
אָרץ |
וּל ִת ְפ ֶא ֶרת ְלכֹל גּוֹיֵי ָה ֶ
) (9וְ ָהיְ ָתה ִלּי ְל ֵשׁם ָשׂשׂוֹן ִל ְת ִה ָלּה ְ
וּפ ֲחדוּ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ע ֶֹשׂה א ָֹתם ָ
ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְמעוּ ֶאת ָכּל ַה ָ

טּוֹבה וְ ַעל ָכּל ַה ָשּׁלוֹם ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ע ֶֹשׂה ָלּהּ:
וְ ָר ְגזוּ ַעל ָכּל ַה ָ
אַתּם
אָמר יְ הוָה עוֹד יִ ָשּׁ ַמע ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ֶ
) (10כֹּה ַ
הוּדה
וּמ ֵאין ְבּ ֵה ָמה | ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
אָדם ֵ
א ְֹמ ִרים ָח ֵרב הוּא ֵמ ֵאין ָ
וּמ ֵאין
יוֹשׁב ֵ
וּמ ֵאין ֵ
אָדם ֵ
רוּשׁ ַלִם ַהנְ ַשׁמּוֹת ֵמ ֵאין ָ
וּב ֻחצוֹת יְ ָ
ְ
ְבּ ֵה ָמה (11) :קוֹל ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמ ָחה קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַכּ ָלּה קוֹל
א ְֹמ ִרים הוֹדוּ ֶאת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִכּי טוֹב יְ הוָה ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ
אָרץ
אָשׁיב ֶאת ְשׁבוּת ָה ֶ
תּוֹדה ֵבּית יְ הוָה | ִכּי ִ
ָ
ְמ ִב ִאים
אָמר יְ הוָה (12) :כֹּה אָ ַמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת עוֹד
ְכּ ָב ִראשֹׁנָה ַ
וּב ָכל ָע ָריו |
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה ְ
יִ ְהיֶה ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ֶה ָח ֵרב ֵמ ֵאין ָ
נְ וֵה ר ִֹעים ַמ ְר ִבּ ִצים צֹאןְ (13) :בּ ָע ֵרי ָה ָהר ְבּ ָע ֵרי ַה ְשּׁ ֵפ ָלה וּ ְב ָע ֵרי
וּדה | עֹד
וּב ָע ֵרי יְ ה ָ
רוּשׁ ַלִם ְ
יבי יְ ָ
וּב ְס ִב ֵ
ָמן ִ
וּב ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
ַה ֶנּגֶב ְ
ַתּ ֲעב ְֹרנָה ַהצֹּאן ַעל יְ ֵדי מוֹנֶה ַ
ָמים
אָמר יְ הוָהִ (14) :הנֵּה י ִ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל
ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה | ו ֲ
וּב ֵעת ַה ִהיא
ָמים ָה ֵהם ָ
הוּדהַ (15) :בּיּ ִ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ֵבּית יְ ָ
אָרץ(16) :
וּצ ָד ָקה ָבּ ֶ
יח ְל ָדוִ ד ֶצ ַמח ְצ ָד ָקה | וְ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
אַצ ִמ ַ
ְ
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְשׁכּוֹן ָל ֶב ַטח | וְ זֶה ֲא ֶשׁר
הוּדה וִ ָ
ָשׁע יְ ָ
ָמים ָה ֵהם ִתּוּ ַ
ַבּיּ ִ
אָמר יְ הוָה | לֹא יִ ָכּ ֵרת
יִ ְק ָרא ָלהּ יְ הוָה ִצ ְד ֵקנוִּ (17) :כּי כֹה ַ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם
ְל ָדוִ ד ִאישׁ י ֵֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל (18) :וְ ַלכּ ֲ
ֶבח
וּמ ְק ִטיר ִמנְ ָחה וְ ע ֶֹשׂה זּ ַ
עוֹלה ַ
ֲלה ָ
לֹא יִ ָכּ ֵרת ִאישׁ ִמ ְלּ ָפנָי | ַמע ֶ
ָמים:
ָכּל ַהיּ ִ
) (19וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמוֹר(20) :
יתי ַה ָלּיְ ָלה
יתי ַהיּוֹם וְ ֶאת ְבּ ִר ִ
אָמר יְ הוָה ִאם ָתּ ֵפרוּ ֶאת ְבּ ִר ִ
כֹּה ַ
יתי ֻת ַפר ֶאת
ָליְ ָלה ְבּ ִע ָתּם (21) :גַּם ְבּ ִר ִ
יוֹמם ו ַ
וּל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ָ
| ְ
ֹהנִ ים
ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי ִמ ְהיוֹת לוֹ ֵבן מ ֵֹל ְך ַעל ִכּ ְסאוֹ | וְ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ַהכּ ֲ
ְמ ָשׁ ְר ָתיֲ (22) :א ֶשׁר לֹא יִ ָסּ ֵפר ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ַמּד חוֹל
ֶרע ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי וְ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ְמ ָשׁ ְר ֵתי א ִֹתי:
ַהיָּם | ֵכּן ְ
אַר ֶבּה ֶאת ז ַ
) (23וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹרֲ (24) :הלוֹא
ית ָמה ָה ָעם ַהזֶּה ִדּ ְבּרוּ ֵלאמֹר ְשׁ ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר
ָר ִא ָ
אָסם | וְ ֶאת ַע ִמּי יִ נְ אָצוּן ִמ ְהיוֹת עוֹד גּוֹי
יְ הוָה ָבּ ֶהם וַיִּ ְמ ֵ
ָליְ ָלה |
יוֹמם ו ָ
יתי ָ
אָמר יְ הוָה ִאם לֹא ְב ִר ִ
ֵיהם (25) :כֹּה ַ
ִל ְפנ ֶ
ֶרע ַיעֲקוֹב וְ ָדוִ ד ַע ְב ִדּי
ָאָרץ לֹא ָשׂ ְמ ִתּי (26) :גַּם ז ַ
ֻחקּוֹת ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ַרעוֹ מ ְֹשׁ ִלים ֶאל ז ַ
ֶרע אַ ְב ָר ָהם יִ ְשׂ ָחק וְ ַי ֲעקֹב |
ֶא ְמאַס ִמ ַקּ ַחת ִמזּ ְ
בוּתם וְ ִר ַח ְמ ִתּים:
אָשׁיב קרי[ ֶאת ְשׁ ָ
ִכּי אשׁוב ] ִ
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אצּר
בוּכ ְד ֶר ַ
)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה | וּנְ ַ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ָכל ֵחילוֹ וְ ָכל ַמ ְמ ְלכוֹת ֶא ֶרץ ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת יָדוֹ וְ ָכל
רוּשׁ ַלִם וְ ַעל ָכּל ָע ֶר ָ
ָה ַע ִמּים נִ ְל ָח ִמים ַעל יְ ָ
יה ֵלאמֹר (2) :כֹּה
אָמ ְר ָתּ ֶאל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהל ְֹך וְ ַ
ַ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֶאת ָה ִעיר
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו כֹּה ַ
הוּדה | וְ ַ
יְ ָ
אַתּה לֹא ִת ָמּ ֵלט
וּשׂ ָר ָפהּ ָבּ ֵאשׁ (3) :וְ ָ
ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
ֶיך ֶאת ֵעינֵי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ָתן | וְ ֵעינ ָ
וּביָדוֹ ִתּנּ ֵ
ִמיָּדוֹ ִכּי ָתּפֹשׂ ִתּ ָתּ ֵפשׂ ְ
וּב ֶבל ָתּבוֹאְ (4) :
אַך ְשׁ ַמע ְדּ ַבר
יך יְ ַד ֵבּר ָ
וּפיהוּ ֶאת ִפּ ָ
ִתּ ְר ֶאינָה ִ
יך לֹא ָתמוּת
אָמר יְ הוָה ָע ֶל ָ
הוּדה | כֹּה ַ
יְ הוָה ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יך ַה ְמּ ָל ִכים
בוֹת ָ
וּכ ִמ ְשׂ ְרפוֹת ֲא ֶ
ֶבּ ָח ֶרבְ (5) :בּ ָשׁלוֹם ָתּמוּת ְ
ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנ ָ
ֶיך ֵכּן יִ ְשׂ ְרפוּ ָל ְך וְ הוֹי אָדוֹן יִ ְס ְפּדוּ ָל ְך
) (6וַיְ ַד ֵבּר יִ ְר ְמיָהוּ
| ִכּי ָד ָבר ֲאנִ י ִד ַבּ ְר ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה:
הוּדה | ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ָביא ֶאל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַהנּ ִ
ירוּשׁ ָלִם (7) :וְ ֵחיל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל נִ ְל ָח ִמים ַעל יְ ָ
ִבּ ָ
רוּשׁ ַלִם וְ ַעל ָכּל
ֵקה ִכּי ֵהנָּה נִ ְשׁ ֲארוּ
נּוֹתרוֹת | ֶאל ָל ִכישׁ וְ ֶאל ֲעז ָ
הוּדה ַה ָ
ָע ֵרי יְ ָ
ְבּ ָע ֵרי יְ הוּ ָדה ָע ֵרי ִמ ְב ָצר:
אַח ֵרי ְכּרֹת
)ַ (8ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה | ֲ
ירוּשׁ ַלִם ִל ְקרֹא
ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ִרית ֶאת ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ָל ֶהם ְדּרוֹרְ (9) :ל ַשׁ ַלּח ִאישׁ ֶאת ַע ְבדּוֹ וְ ִאישׁ ֶאת ִשׁ ְפ ָחתוֹ
אָחיהוּ
יהוּדי ִ
ֲבד ָבּם ִבּ ִ
ָה ִע ְב ִרי וְ ָה ִע ְב ִריָּה ָח ְפ ִשׁים | ְל ִב ְל ִתּי ע ָ
ִאישׁ (10) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָכל ַה ָשּׂ ִרים וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ַב ְבּ ִרית
ֲבד
ְל ַשׁ ַלּח ִאישׁ ֶאת ַע ְבדּוֹ וְ ִאישׁ ֶאת ִשׁ ְפ ָחתוֹ ָח ְפ ִשׁים ְל ִב ְל ִתּי ע ָ
ָשׁבוּ ֶאת
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ִ
ָבּם עוֹד | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ וַיְ ַשׁ ֵלּחוַּ (11) :ויָּשׁוּבוּ ֲ
ֲב ִדים וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָפחוֹת ֲא ֶשׁר ִשׁ ְלּחוּ ָח ְפ ִשׁים | ויכבישׁום
ָהע ָ
ֲב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת (12) :וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל
]וַיִּ ְכ ְבּשׁוּם קרי[ ַלע ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹר (13) :כֹּה ַ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ
הוֹצ ִאי ָ
יכם ְבּיוֹם ִ
בוֹת ֶ
| אָנ ִֹכי ָכּ ַר ִתּי ְב ִרית ֶאת ֲא ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
ֲב ִדים ֵלאמֹרִ (14) :מ ֵקּץ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְתּ ַשׁ ְלּחוּ
ֲב ְד ָך ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים
אָחיו ָה ִע ְב ִרי ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵכר ְל ָך ַוע ָ
ִאישׁ ֶאת ִ
יכם ֵא ַלי וְ לֹא ִהטּוּ
בוֹת ֶ
וְ ִשׁ ַלּ ְחתּוֹ ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך | וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ֲא ֵ
ַתּעֲשׂוּ ֶאת ַהיּ ָ
ֶאת ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינַי
אַתּם ַהיּוֹם ו ַ
ַתּ ֻשׁבוּ ֶ
אָזנָם (15) :ו ָ
ַתּ ְכ ְרתוּ ְב ִרית ְל ָפנַי ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר
ִל ְקרֹא ְדרוֹר ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ | ו ִ
ַתּ ַח ְלּלוּ ֶאת ְשׁ ִמי ו ָ
ַתּ ֻשׁבוּ ו ְ
נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו (16) :ו ָ
ַתּ ִשׁבוּ ִאישׁ

ַפ ָשׁם |
ֶאת ַע ְבדּוֹ וְ ִאישׁ ֶאת ִשׁ ְפ ָחתוֹ ֲא ֶשׁר ִשׁ ַלּ ְח ֶתּם ָח ְפ ִשׁים ְלנ ְ
ֲב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹתָ (17) :ל ֵכן כֹּה
ַתּ ְכ ְבּשׁוּ א ָֹתם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ַלע ָ
וִ
אָמר יְ הוָה ֶ
ַ
אָחיו
אַתּם לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵא ַלי ִל ְקרֹא ְדרוֹר ִאישׁ ְל ִ
וְ ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ | ִהנְ נִ י ק ֵֹרא ָל ֶכם ְדּרוֹר נְ ֻאם יְ הוָה ֶאל ַה ֶח ֶרב ֶאל
ָת ִתּי ֶא ְת ֶכם לזועה ] ְל ַז ֲעוָה קרי[ ְלכֹל
ַה ֶדּ ֶבר וְ ֶאל ָה ָר ָעב וְ נ ַ
ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ָשׁים ָהע ְֹב ִרים ֶאת ְבּ ִר ִתי
ָת ִתּי ֶאת ָה ֲאנ ִ
אָרץ (18) :וְ נ ַ
ֲא ֶשׁר לֹא ֵה ִקימוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ְל ָפנָי | ָה ֵעגֶל
הוּדה וְ ָשׂ ֵרי
ַע ְברוּ ֵבּין ְבּ ָת ָריוָ (19) :שׂ ֵרי יְ ָ
ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ִל ְשׁנַיִ ם ַויּ ַ
אָרץ | ָהע ְֹב ִרים ֵבּין
ֹהנִ ים וְ כֹל ַעם ָה ֶ
רוּשׁ ַלִם ַה ָסּ ִר ִסים וְ ַהכּ ֲ
יְ ָ
וּביַד ְמ ַב ְק ֵשׁי
יהם ְ
אוֹתם ְבּיַד אֹיְ ֵב ֶ
ָת ִתּי ָ
ִבּ ְת ֵרי ָה ֵעגֶל (20) :וְ נ ַ
ַפ ָשׁם | וְ ָהיְ ָתה נִ ְב ָל ָתם ְל ַמ ֲא ָכל ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
נְ
אָרץ:
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
יהם
הוּדה וְ ֶאת ָשׂ ָריו ֶא ֵתּן ְבּיַד אֹיְ ֵב ֶ
) (21וְ ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יכם:
ֲל ֶ
וּביַד ֵחיל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָהע ִֹלים ֵמע ֵ
ַפ ָשׁם | ְ
וּביַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
ְ
ַה ִשׁב ִֹתים ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת
)ִ (22הנְ נִ י ְמ ַצוֶּה נְ ֻאם יְ הוָה ו ֲ
הוּדה ֶא ֵתּן
ֻה ָב ֵאשׁ | וְ ֶאת ָע ֵרי יְ ָ
וּשׂ ָרפ ָ
דוּה ְ
וּל ָכ ָ
יה ְ
וְ נִ ְל ֲחמוּ ָע ֶל ָ
ְשׁ ָמ ָמה ֵמ ֵאין י ֵֹשׁב:
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ָקים
ימי יְ הוֹי ִ
)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָה ָיה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה | ִבּ ֵ
לוֹך ֶאל ֵבּית ָה ֵר ָכ ִבים
הוּדה ֵלאמֹרָ (2) :ה ְ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶבּן י ִ
אַחת ַה ְלּ ָשׁכוֹת |
אוֹתם ֵבּית יְ הוָה ֶאל ַ
ַה ִב ָ
אוֹתם ו ֲ
ָ
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ
ַאזַנְ יָה ֶבן יִ ְר ְמיָהוּ ֶבּן
ָא ַקּח ֶאת י ֲ
אוֹתם יָיִ ן (3) :ו ֶ
ָ
ית
וְ ִה ְשׁ ִק ָ
ֲח ַב ִצּנְ יָה וְ ֶאת ֶא ָחיו וְ ֶאת ָכּל ָבּנָיו | וְ ֵאת ָכּל ֵבּית ָה ֵר ָכ ִבים(4) :
ָאָבא א ָֹתם ֵבּית יְ הוָה ֶאל ִל ְשׁ ַכּת ְבּנֵי ָחנָן ֶבּן יִ ְג ַדּ ְליָהוּ ִאישׁ
ו ִ
ָה ֱאל ִֹהים | ֲא ֶשׁר ֵא ֶצל ִל ְשׁ ַכּת ַה ָשּׂ ִרים ֲא ֶשׁר ִמ ַמּ ַעל ְל ִל ְשׁ ַכּת
ָא ֵתּן ִל ְפנֵי ְבּנֵי ֵבית ָה ֵר ָכ ִבים
ֲשׂיָהוּ ֶבן ַשׁלֻּם שׁ ֵֹמר ַה ַסּף (5) :ו ֶ
ַמע ֵ
ְגּ ִב ִעים ְמ ֵל ִאים יַיִ ן וְ כֹסוֹת | ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶ
יהם ְשׁתוּ יָיִ ן(6) :
אָבינוּ ִצוָּה ָע ֵלינוּ
ָדב ֶבּן ֵר ָכב ִ
ֹאמרוּ לֹא נִ ְשׁ ֶתּה יָּיִ ן | ִכּי יוֹנ ָ
ַויּ ְ
וּביִ ת לֹא
עוֹלםַ (7) :
ֵיכם ַעד ָ
וּבנ ֶ
אַתּם ְ
ֵלאמֹר לֹא ִת ְשׁתּוּ יַיִ ן ֶ
ֶרע לֹא ִת ְז ָרעוּ וְ ֶכ ֶרם לֹא ִת ָטּעוּ וְ לֹא יִ ְהיֶה ָל ֶכם | ִכּי
ִת ְבנוּ וְ ז ַ
ָמים ַר ִבּים ַעל ְפּנֵי
יכם ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּ י ִ
ָבּ ֳא ָה ִלים ֵתּ ְשׁבוּ ָכּל יְ ֵמ ֶ
ָדב ֶבּן
ָרים ָשׁםַ (8) :ונִּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוֹנ ָ
אַתּם גּ ִ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֶ
ָמינוּ ֲא ַנ ְחנוּ
אָבינוּ ְלכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ | ְל ִב ְל ִתּי ְשׁתוֹת יַיִ ן ָכּל י ֵ
ֵר ָכב ִ

וּל ִב ְל ִתּי ְבּנוֹת ָבּ ִתּים ְל ִשׁ ְב ֵתּנוּ | וְ ֶכ ֶרם
וּבנ ֵֹתינוְּ (9) :
ָשׁינוּ ָבּנֵינוּ ְ
נֵ
ַעשׂ
ֵשׁב ָבּ ֳא ָה ִלים | וַנִּ ְשׁ ַמע ַונּ ַ
ֶרע לֹא יִ ְהיֶה ָלּנוַּ (10) :ונּ ֶ
וְ ָשׂ ֶדה ָוז ַ
אצּר
בוּכ ְד ֶר ַ
אָבינוּ (11) :וַיְ ִהי ַבּעֲלוֹת נְ ַ
ָדב ִ
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ יוֹנ ָ
רוּשׁ ַלִם ִמ ְפּ ֵני ֵחיל
ֹאמר בֹּאוּ וְ נָבוֹא יְ ָ
אָרץ ַונּ ֶ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאל ָה ֶ
ירוּשׁ ָלִם:
ֵשׁב ִבּ ָ
וּמ ְפּנֵי ֵחיל ֲא ָרם | ַונּ ֶ
ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ִ
אָמר יְ הוָה
) (12וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹר (13) :כֹּה ַ
יוֹשׁ ֵבי
וּל ְ
הוּדה ְ
אָמ ְר ָתּ ְל ִאישׁ יְ ָ
ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהל ְֹך וְ ַ
מוּסר ִל ְשׁמ ַֹע ֶאל ְדּ ָב ַרי נְ ֻאם יְ ה ָוה:
רוּשׁ ָלִם | ֲהלוֹא ִת ְקחוּ ָ
יְ ָ
ָדב ֶבּן ֵר ָכב ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶאת ָבּ ָניו
הוּקם ֶאת ִדּ ְב ֵרי יְ הוֹנ ָ
)ַ (14
ְל ִב ְל ִתּי ְשׁתוֹת יַיִ ן וְ לֹא ָשׁתוּ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ִכּי ָשׁ ְמעוּ ֵאת ִמ ְצוַת
יכם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ַד ֵבּר וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם
יהם | וְ אָנ ִֹכי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֲא ִב ֶ
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִאים ַה ְשׁ ֵכּים
יכם ֶאת ָכּל ע ָ
ָא ְשׁ ַלח ֲא ֵל ֶ
ֵא ָלי (15) :ו ֶ
יכם
יטיבוּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
וְ ָשׁל ַֹח ֵלאמֹר ֻשׁבוּ נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה וְ ֵה ִ
וּשׁבוּ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם ְ
וְ אַל ֵתּ ְלכוּ ֲ
אָזנְ ֶכם וְ לֹא
יתם ֶאת ְ
יכם | וְ לֹא ִה ִטּ ֶ
ָת ִתּי ָל ֶכם וְ ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ָדב ֶבּן ֵר ָכב ֶאת ִמ ְצוַת
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵא ָליִ (16) :כּי ֵה ִקימוּ ְבּנֵי יְ הוֹנ ָ
ֲא ִב ֶ
יהם ֲא ֶשׁר ִצוָּם | וְ ָה ָעם ַהזֶּה לֹא ָשׁ ְמעוּ ֵא ָליָ (17) :ל ֵכן כֹּה
הוּדה
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאל יְ ָ
ַ
יהם |
ֲל ֶ
רוּשׁ ַלִם ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ע ֵ
וְ ֶאל ָכּל י ְ
וֹשׁ ֵבי יְ ָ
ָא ְק ָרא ָל ֶהם וְ לֹא ָענוּ(18) :
יהם וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ ו ֶ
ַען ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
יַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
אָמר יִ ְר ְמיָהוּ כֹּה ַ
וּל ֵבית ָה ֵר ָכ ִבים ַ
ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל י ַ
ַתּ ְשׁ ְמרוּ
יכם | ו ִ
ָדב ֲא ִב ֶ
ַען ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ַעל ִמ ְצוַת יְ הוֹנ ָ
ַתּעֲשׂוּ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכםָ (19) :ל ֵכן כֹּה
וֹתיו ו ַ
ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ָדב ֶבּן
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | לֹא יִ ָכּ ֵרת ִאישׁ ְליוֹנ ָ
ַ
ָמים:
ֵר ָכב ע ֵֹמד ְל ָפנַי ָכּל ַהיּ ִ
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הוּדה |
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
יעת ִליהוֹי ִ
) (1וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ָהיָה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ֵלאמֹרַ (2) :קח ְל ָך
יך
יה ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ְמ ִג ַלּת ֵס ֶפר וְ ָכ ַת ְב ָתּ ֵא ֶל ָ
יך
הוּדה וְ ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ ם | ִמיּוֹם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
הוּדה
אוּלי יִ ְשׁ ְמעוּ ֵבּית יְ ָ
ֹאשׁיָּהוּ וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהַ (3) :
ימי י ִ
ִמ ֵ
ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ח ֵֹשׁב ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם | ְל ַמ ַען יָשׁוּבוּ

אתם (4) :וַיִּ ְק ָרא
וּל ַח ָטּ ָ
ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה וְ ָס ַל ְח ִתּי ַלעֲוֹנָם ְ
רוּך ִמ ִפּי יִ ְר ְמיָהוּ ֵאת ָכּל
ֵריָּה | וַיִּ ְכתֹּב ָבּ ְ
רוּך ֶבּן נ ִ
יִ ְר ְמיָהוּ ֶאת ָבּ ְ
ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ַעל ְמ ִג ַלּת ֵס ֶפר (5) :וַיְ ַצוֶּה יִ ְר ְמיָהוּ
אוּכל ָלבוֹא ֵבּית יְ הוָה(6) :
רוּך ֵלאמֹר | ֲאנִ י ָעצוּר לֹא ַ
ֶאת ָבּ ְ
את ַב ְמּ ִג ָלּה ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ָתּ ִמ ִפּי ֶאת ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה
אַתּה וְ ָק ָר ָ
את ָ
וּב ָ
ָ
הוּדה
אָזנֵי ָכל יְ ָ
אָזנֵי ָה ָעם ֵבּית יְ הוָה ְבּיוֹם צוֹם | וְ גַם ְבּ ְ
ְבּ ְ
אוּלי ִתּפֹּל ְתּ ִח ָנּ ָתם ִל ְפנֵי יְ הוָה
יהם ִתּ ְק ָר ֵאםַ (7) :
ַה ָבּ ִאים ֵמ ָע ֵר ֶ
ָשׁבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה | ִכּי גָדוֹל ָהאַף וְ ַה ֵח ָמה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
וְ י ֻ
ֵריָּה ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ
רוּך ֶבּן נ ִ
ַעשׂ ָבּ ְ
יְ הוָה ֶאל ָה ָעם ַהזֶּהַ (8) :ויּ ַ
ָביא | ִל ְקרֹא ַב ֵסּ ֶפר ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ֵבּית יְ ה ָוֹה (9) :וַיְ ִהי
יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
הוּדה ַבּח ֶֹדשׁ
ַב ָשּׁנָה ַה ֲח ִמ ִשׁית ִליהוֹי ִ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ָכל ָה ָעם
ַה ְתּ ִשׁ ִעי ָק ְראוּ צוֹם ִל ְפנֵי יְ הוָה ָכּל ָה ָעם ִבּ ָ
רוּך ַבּ ֵסּ ֶפר ֶאת
ירוּשׁ ָלִם (10) :וַיִּ ְק ָרא ָב ְ
הוּדה ִבּ ָ
ַה ָבּ ִאים ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
ִדּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָהוּ ֵבּית יְ הוָה | ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ְגּ ַמ ְריָהוּ ֶבן ָשׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר
אָזנֵי ָכּל ָה ָעם:
ֶבּ ָח ֵצר ָה ֶע ְליוֹן ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה ֶה ָח ָדשׁ ְבּ ְ
) (11וַיִּ ְשׁ ַמע ִמ ָכיְ הוּ ֶבן ְגּ ַמ ְריָהוּ ֶבן ָשׁ ָפן ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ֵמ ַעל
ֵרד ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ִל ְשׁ ַכּת ַהסּ ֵֹפר וְ ִהנֵּה ָשׁם ָכּל
ַה ֵסּ ֶפרַ (12) :ויּ ֶ
ָתן
וּד ָליָהוּ ֶבן ְשׁ ַמ ְעיָהוּ וְ ֶא ְלנ ָ
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר ְ
יוֹשׁ ִבים | ֱא ִל ָ
ַה ָשּׂ ִרים ְ
וּג ַמ ְריָהוּ ֶבן ָשׁ ָפן וְ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן ֲחנַנְ יָהוּ וְ ָכל ַה ָשּׂ ִרים:
ֶבּן ַע ְכבּוֹר ְ
)ַ (13ו ַיּגֵּד ָל ֶהם ִמ ָכיְ הוּ ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ֵמ ַע | ִבּ ְקרֹא
רוּך ַבּ ֵסּ ֶפר ְבּ ְ
ָב ְ
רוּך
אָזנֵי ָה ָעם (14) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ָכל ַה ָשּׂ ִרים ֶאל ָבּ ְ
כּוּשׁי ֵלאמֹר ַה ְמּ ִג ָלּה ֲא ֶשׁר
הוּדי ֶבּן נְ ַתנְ יָהוּ ֶבּן ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ֶבן ִ
ֶאת יְ ִ
ֵר ָיּהוּ
ָל ְך | וַיִּ ַקּח ָבּ ְ
רוּך ֶבּן נ ִ
ָד ָך ו ֵ
אָזנֵי ָה ָעם ָק ֶחנָּה ְבי ְ
את ָבּהּ ְבּ ְ
ָק ָר ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֵשׁב נָא
יהםַ (15) :ויּ ְ
ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה ְבּיָדוֹ ַו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶ
ֵיהם (16) :וַיְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם
אָזנ ֶ
רוּך ְבּ ְ
אָזנֵינוּ | וַיִּ ְק ָרא ָב ְ
וּק ָר ֶאנָּה ְבּ ְ
ְ
רוּך ַהגֵּיד
ֹאמרוּ ֶאל ָבּ ְ
ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָפּ ֲחדוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ | ַויּ ְ
רוּך ָשׁ ֲאלוּ
נ ִַגּיד ַל ֶמּ ֶל ְך ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה (17) :וְ ֶאת ָבּ ְ
ֵלאמֹר | ַהגֶּד נָא ָלנוּ ֵא ְ
יך ָכּ ַת ְב ָתּ ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִמ ִפּיו:
ֹאמר ָל ֶהם ָבּרוּ ְך ִמ ִפּיו יִ ְק ָרא ֵא ַלי ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
)ַ (18ויּ ֶ
ַאנִ י כּ ֵֹתב ַעל ַה ֵסּ ֶפר ַבּ ְדּיוֹ:
ָה ֵא ֶלּה | ו ֲ
רוּך ֵל ְך ִה ָסּ ֵתר ָ
ֹאמרוּ ַה ָשּׂ ִרים ֶאל ָבּ ְ
)ַ (19ויּ ְ
אַתּה וְ יִ ְר ְמ ָיהוּ |
אַתּםַ (20) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵצ ָרה וְ ֶאת
ֵדע ֵאיפֹה ֶ
וְ ִאישׁ אַל י ַ
אָזנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר | ַויּ ִַגּידוּ ְבּ ְ
ַה ְמּ ִג ָלּה ִה ְפ ִקדוּ ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ֱא ִל ָ
הוּדי ָל ַק ַחת ֶאת
ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים (21) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת יְ ִ

הוּדי
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר | וַיִּ ְק ָר ֶא ָה יְ ִ
ַה ְמּ ִג ָלּה וַיִּ ָקּ ֶח ָה ִמ ִלּ ְשׁ ַכּת ֱא ִל ָ
אָזנֵי ָכּל ַה ָשּׂ ִרים ָהע ְֹמ ִדים ֵמ ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך(22) :
וּב ְ
אָזנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ְבּ ְ
יוֹשׁב ֵבּית ַהח ֶֹרף ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִ
וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
יעי | וְ ֶאת ָהאָח ְל ָפנָיו
אַר ָבּ ָעה
הוּדי ָשׁלֹשׁ ְדּ ָלתוֹת וְ ְ
ְמב ָֹע ֶרת (23) :וַיְ ִהי ִכּ ְקרוֹא יְ ִ
יִ ְק ָר ֶע ָה ְבּ ַת ַער ַהסּ ֵֹפר וְ ַה ְשׁ ֵל ְך ֶאל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ֶאל ָהאָח | ַעד תֹּם
ָכּל ַה ְמּ ִג ָלּה ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ָהאָח (24) :וְ לֹא ָפ ֲחדוּ וְ לֹא
ֲב ָדיו ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֵאת ָכּל
יהם | ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ע ָ
ָק ְרעוּ ֶאת ִבּ ְג ֵד ֶ
וּג ַמ ְריָהוּ ִה ְפ ִגּעוּ
וּד ָליָהוּ ְ
ָתן ְ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה (25) :וְ גַם ֶא ְלנ ָ
יהם(26) :
ַב ֶמּ ֶל ְך ְל ִב ְל ִתּי ְשׂרֹף ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה | וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
יאל
וַיְ ַצוֶּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת יְ ַר ְח ְמ ֵאל ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ְשׂ ָריָהוּ ֶבן ַע ְז ִר ֵ
רוּך ַהסּ ֵֹפר וְ ֵאת יִ ְר ְמיָהוּ
וְ ֶאת ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ֶבּן ַע ְב ְדּ ֵאל ָל ַק ַחת ֶאת ָבּ ְ
ַס ִתּ ֵרם יְ הוָה (27) :וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ |
ָביא | ַויּ ְ
ַהנּ ִ
רוּך
אַח ֵרי ְשׂרֹף ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה וְ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ָבּ ְ
ֲ
וּכתֹב
אַח ֶרת | ְ
ִמ ִפּי יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹר (28) :שׁוּב ַקח ְל ָך ְמ ִג ָלּה ֶ
יה ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַעל ַה ְמּ ִג ָלּה
ָע ֶל ָ
ָקים
הוּדה (29) :וְ ַעל יְ הוֹי ִ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָה ִראשֹׁנָה ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְ הוֹי ִ
אַתּה ָשׂ ַר ְפ ָתּ ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה
אָמר יְ הוָה | ָ
ֹאמר כֹּה ַ
הוּדה ת ַ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יה ֵלאמֹר בֹּא יָבוֹא ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
דּוּע ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֶל ָ
ַהזֹּאת ֵלאמֹר ַמ ַ
וּב ֵה ָמה:
אָדם ְ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ִה ְשׁ ִבּית ִמ ֶמּנָּה ָ
וְ ִה ְשׁ ִחית ֶאת ָה ֶ
הוּדה לֹא
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה ַעל יְ הוֹי ִ
)ָ (30ל ֵכן כֹּה ַ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד | וְ נִ ְב ָלתוֹ ִתּ ְהיֶה ֻמ ְשׁ ֶל ֶכת ַלח ֶֹרב
יִ ְהיֶה לּוֹ ֵ
ַרעוֹ וְ ַעל ע ָ
ֲב ָדיו
וּפ ַק ְד ִתּי ָע ָליו וְ ַעל ז ְ
ַבּיּוֹם וְ ַל ֶקּ ַרח ַבּ ָלּיְ ָלהָ (31) :
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאל ִאישׁ
יהם וְ ַעל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ֲל ֶ
אתי ע ֵ
ֶאת עֲוֹנָם | וְ ֵה ֵב ִ
יהם וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ:
הוּדה ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
יְ ָ
רוּך ֶבּן
אַח ֶרת וַיִּ ְתּנָהּ ֶאל ָבּ ְ
) (32וְ יִ ְר ְמיָהוּ ָל ַקח ְמ ִג ָלּה ֶ
יה ִמ ִפּי יִ ְר ְמיָהוּ ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר
ֵריָּהוּ ַהסּ ֵֹפר וַיִּ ְכתֹּב ָע ֶל ָ
נִ
הוּדה ָבּ ֵאשׁ | וְ עוֹד ַ
יהם
ֲל ֶ
נוֹסף ע ֵ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְ הוֹי ִ
ְדּ ָב ִרים ַר ִבּים ָכּ ֵה ָמּה:
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ָקים
ֹאשׁיָּהוּ | ַתּ ַחת ָכּנְ יָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ִ
) (1וַיִּ ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבּן י ִ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
בוּכ ְד ֶר ַ
יך נְ ַ
ֲא ֶשׁר ִה ְמ ִל ְ
הוּדה (2) :וְ לֹא
אָרץ | ֶאל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד
ֲב ָדיו וְ ַעם ָה ֶ
ָשׁ ַמע הוּא ַוע ָ

הוּכל ֶבּן
ָביא (3) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶאת יְ ַ
יִ ְר ְמ ָיהוּ ַהנּ ִ
ָביא
ֲשׂיָה ַהכּ ֵֹהן ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֶשׁ ֶל ְמיָה וְ ֶאת ְצ ַפנְ יָהוּ ֶבן ַמע ֵ
ֵלאמֹר | ִה ְת ַפּ ֶלּל נָא ַבע ֵ
ֲדנוּ ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ (4) :וְ יִ ְר ְמיָהוּ ָבּא
ָתנוּ אֹתוֹ ֵבּית הכליא ] ַה ְכּלוּא קרי[:
תוֹך ָה ָעם | וְ לֹא נ ְ
וְ י ֵֹצא ְבּ ְ
ָצא ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַה ָצּ ִרים ַעל
) (5וְ ֵחיל ַפּ ְרעֹה י ָ
ֵעלוּ ֵמ ַעל יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ֶאת ִשׁ ְמ ָעם ַויּ ָ
יְ ָ
רוּשׁ ָלִם:
אָמר
ָביא ֵלאמֹר (7) :כֹּה ַ
) (6וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
הוּדה ַהשֹּׁ ֵל ַח
ֹאמרוּ ֶאל ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ת ְ
ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי ְל ָד ְר ֵשׁנִ י | ִהנֵּה ֵחיל ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹצא ָל ֶכם ְל ֶע ְז ָרה ָשׁב
אַרצוֹ ִמ ְצ ָריִ ם (8) :וְ ָשׁבוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ נִ ְל ֲחמוּ ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת |
ְל ְ
אָמר יְ הוָה אַל ַתּ ִשּׁאוּ
) (9כֹּה ַ
ֻה ָב ֵאשׁ:
וּשׂ ָרפ ָ
ֻה ְ
וּל ָכד ָ
ְ
יכם ֵלאמֹר ָהל ְֹך י ְ
ֵלכוּ:
ֵלכוּ ֵמ ָע ֵלינוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים | ִכּי לֹא י ֵ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
נְ
יתם ָכּל ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ַהנִּ ְל ָח ִמים ִא ְתּ ֶכם וְ נִ ְשׁ ֲארוּ
)ִ (10כּי ִאם ִה ִכּ ֶ
ֻקּ ִרים | ִאישׁ ְבּאָ ֳהלוֹ יָקוּמוּ וְ ָשׂ ְרפוּ ֶאת ָה ִעיר
ָשׁים ְמד ָ
ָבם ֲאנ ִ
וּשׁ ָלִם
ַהזֹּאת ָבּ ֵאשׁ (11) :וְ ָהיָה ְבּ ֵה ָעלוֹת ֵחיל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ֵמ ַעל יְ ר ָ
ירוּשׁ ַלִם ָל ֶל ֶכת ֶא ֶרץ
ֵצא יִ ְר ְמיָהוּ ִמ ָ
| ִמ ְפּנֵי ֵחיל ַפּ ְרעֹהַ (12) :ויּ ֵ
ָמן
תוֹך ָה ָעם (13) :וַיְ ִהי הוּא ְבּ ַשׁ ַער ִבּנְ י ִ
ָמן | ַל ֲח ִלק ִמ ָשּׁם ְבּ ְ
ִבּנְ י ִ
וּשׁמוֹ יִ ְר ִאיָּיה ֶבּן ֶשׁ ֶל ְמיָה ֶבּן ֲח ַננְ יָה | וַיִּ ְתפֹּשׂ
וְ ָשׁם ַבּ ַעל ְפּ ִקדֻת ְ
אַתּה נ ֵֹפל(14) :
ָביא ֵלאמֹר ֶאל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ָ
ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר ֵאינֶנִּ י נ ֵֹפל ַעל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ָליו |
ַויּ ֶ
וַיִּ ְתפֹּשׂ יִ ְר ִאיָּיה ְבּיִ ְר ְמיָהוּ וַיְ ִב ֵאהוּ ֶאל ַה ָשּׂ ִרים (15) :וַיִּ ְק ְצפוּ
ָתנוּ אוֹתוֹ ֵבּית ָה ֵאסוּר ֵבּית
ַה ָשּׂ ִרים ַעל יִ ְר ְמיָהוּ וְ ִהכּוּ אֹתוֹ | וְ נ ְ
ָתן ַהסּ ֵֹפר ִכּי אֹתוֹ ָעשׂוּ ְל ֵבית ַה ֶכּ ֶלאִ (16) :כּי ָבא יִ ְר ְמיָהוּ
יְ הוֹנ ָ
ָמים ַר ִבּים:
ֵשׁב ָשׁם יִ ְר ְמיָהוּ י ִ
ֶאל ֵבּית ַהבּוֹר וְ ֶאל ַה ֲחנֻיוֹת | ַויּ ֶ
אָלהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵביתוֹ
) (17וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ וַיִּ ָקּ ֵחהוּ וַיִּ ְשׁ ֵ
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ יֵשׁ
ֹאמר ֲהיֵשׁ ָדּ ָבר ֵמ ֵאת יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַבּ ֵסּ ֶתר ַויּ ֶ
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל
ָתןַ (18) :ויּ ֶ
ֹאמר ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִתּנּ ֵ
ַויּ ֶ
ֲב ֶד ָ
אתי ְל ָך וְ ַלע ָ
יך וְ ָל ָעם ַהזֶּה ִכּי נְ ַת ֶתּם
ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ | ֶמה ָח ָט ִ
יכם ֲא ֶשׁר
יא ֶ
אוֹתי ֶאל ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא (19) :ואיו ]וְ אַיֵּה קרי[ נְ ִב ֵ
ִ
אָרץ
יכם וְ ַעל ָה ֶ
ֲל ֶ
נִ ְבּאוּ ָל ֶכם ֵלאמֹר | לֹא ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ע ֵ
ָתי
ַהזֹּאת (20) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע נָא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך | ִתּ ָפּל נָא ְת ִחנּ ִ
ָתן ַהסּ ֵֹפר וְ לֹא אָמוּת ָשׁם(21) :
ֶיך וְ אַל ְתּ ִשׁ ֵבנִ י ֵבּית יְ הוֹנ ָ
ְל ָפנ ָ
ַפ ִקדוּ ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה
וַיְ ַצוֶּה ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ַויּ ְ

וְ ָנתֹן לוֹ ִכ ַכּר ֶל ֶחם ַליּוֹם ִמחוּץ ָהא ִֹפים ַעד תֹּם ָכּל ַה ֶלּ ֶחם ִמן
ֵשׁב יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה:
ָה ִעיר | ַויּ ֶ
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) (1וַיִּ ְשׁ ַמע ְשׁ ַפ ְטיָה ֶבן ַמ ָתּן ְ
וּג ַד ְליָהוּ ֶבּן ַפּ ְשׁחוּר וְ יוּ ַכל ֶבּן
וּפ ְשׁחוּר ֶבּן ַמ ְל ִכּיָּה | ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר יִ ְר ְמיָהוּ
ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ַ
אָמר יְ הוָה ַהיּ ֵֹשׁב
) (2כֹּה ַ
ְמ ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר:
וּב ָדּ ֶבר | וְ ַהיּ ֵֹצא ֶאל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
ָבּ ִעיר ַהזֹּאת יָמוּת ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
אָמר
ָחי (3) :כֹּה ַ
ַפשׁוֹ ְל ָשׁ ָלל ו ָ
יחיה ]וְ ָחיָה קרי[ וְ ָהיְ ָתה לּוֹ נ ְ
וּל ָכ ָדהּ(4) :
ָתן ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֵחיל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
יְ הוָה | ִה ָנּתֹן ִתּנּ ֵ
יוּמת נָא ֶאת ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִכּי ַעל ֵכּן
ֹאמרוּ ַה ָשּׂ ִרים ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
ַויּ ְ
אָרים ָבּ ִעיר ַהזֹּאת
הוּא ְמ ַר ֵפּא ֶאת יְ ֵדי אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַהנִּ ְשׁ ִ
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ִכּי ָה ִאישׁ
וְ ֵאת יְ ֵדי ָכל ָה ָעם ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ֹאמר
ַהזֶּה ֵאינֶנּוּ ד ֵֹרשׁ ְל ָשׁלוֹם ָל ָעם ַהזֶּה ִכּי ִאם ְל ָר ָעהַ (5) :ויּ ֶ
יוּכל ֶא ְת ֶכם
ֶד ֶכם | ִכּי ֵאין ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ִהנֵּה הוּא ְבּי ְ
ַשׁ ִלכוּ אֹתוֹ ֶאל ַהבּוֹר ַמ ְל ִכּיָּהוּ
ָדּ ָבר (6) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ַויּ ְ
ֶבן ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאת יִ ְר ְמ ָיהוּ ַבּ ֲח ָב ִלים |
וּבבּוֹר ֵאין ַמיִ ם ִכּי ִאם ִטיט וַיִּ ְט ַבּע יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ִטּיט(7) :
ַ
כּוּשׁי ִאישׁ ָס ִריס וְ הוּא ְבּ ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי
וַיִּ ְשׁ ַמע ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך ַה ִ
ָמן(8) :
יוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ִבּנְ י ִ
ָתנוּ ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ַהבּוֹר | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
נְ
ֵצא ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר(9) :
ַויּ ֵ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְליִ ְר ְמיָהוּ
ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֵה ֵרעוּ ָה ֲאנ ִ
ָמת ַתּ ְח ָתּיו ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעב
ָביא ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִליכוּ ֶאל ַהבּוֹר | ַויּ ָ
ַהנּ ִ
ִכּי ֵאין ַה ֶלּ ֶחם עוֹד ָבּ ִעיר (10) :וַיְ ַצוֶּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך
ית ֶאת
ֲל ָ
ָשׁים וְ ַהע ִ
ָד ָך ִמזֶּה ְשׁל ִֹשׁים ֲאנ ִ
כּוּשׁי ֵלאמֹר | ַקח ְבּי ְ
ַה ִ
ָביא ִמן ַהבּוֹר ְבּ ֶט ֶרם יָמוּת (11) :וַיִּ ַקּח ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך
יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
אוֹצר וַיִּ ַקּח
ָשׁים ְבּיָדוֹ ַו ָיּבֹא ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ַתּ ַחת ָה ָ
ֶאת ָה ֲאנ ִ
וּבלוֹ ֵי ְמ ָל ִחים | וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם
ִמ ָשּׁם ְבּלוֹ ֵי הסחבות ] ְס ָחבוֹת קרי[ ְ
כּוּשׁי
ֹאמר ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך ַה ִ
ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ַהבּוֹר ַבּ ֲח ָב ִליםַ (12) :ויּ ֶ
לוֹאי ַה ְסּ ָחבוֹת וְ ַה ְמּ ָל ִחים ַתּ ַחת אַ ִצּלוֹת
ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ִשׂים נָא ְבּ ֵ
ַעשׂ יִ ְר ְמיָהוּ ֵכּן (13) :וַיִּ ְמ ְשׁכוּ ֶאת
יך ִמ ַתּ ַחת ַל ֲח ָב ִלים | ַויּ ַ
ָד ָ
יֶ
ֵשׁב יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ַצר
יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ָב ִלים ַו ַיּעֲלוּ אֹתוֹ ִמן ַהבּוֹר | ַויּ ֶ
ַה ַמּ ָטּ ָרה (14) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ וַיִּ ַקּח ֶאת יִ ְר ְמ ָיהוּ

ֹאמר
ישׁי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָה | ַויּ ֶ
ָביא ֵא ָליו ֶאל ָמבוֹא ַה ְשּׁ ִל ִ
ַהנּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ שׁ ֵֹאל ֲאנִ י א ְֹת ָך ָדּ ָבר אַל ְתּ ַכ ֵחד ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר:
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ִצ ְד ִקיָּהוּ ִכּי ִ
אַגּיד ְל ָך ֲהלוֹא ָה ֵמת
)ַ (15ויּ ֶ
יע ְצ ָך לֹא ִת ְשׁ ַמע ֵא ָלי (16) :וַיִּ ָשּׁ ַבע ַה ֶמּ ֶל ְך
יתנִ י | וְ ִכי ִא ָ
ְתּ ִמ ֵ
ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֵסּ ֶתר ֵלאמֹר | ַחי יְ הוָה את ]כתיב ולא
ֶפשׁ ַהזֹּאת ִאם ֲא ִמ ֶ
ית ָך וְ ִאם ֶא ֶתּנְ ָך
קרי[ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָלנוּ ֶאת ַהנּ ֶ
ֹאמר
ַפ ֶשׁ ָךַ (17) :ויּ ֶ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת נ ְ
ְבּיַד ָה ֲאנ ִ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ִצ ְד ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ַפ ֶשׁ ָך וְ ָה ִעיר
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ָיצֹא ֵת ֵצא ֶאל ָשׂ ֵרי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ָחיְ ָתה נ ְ
ית ָך (18) :וְ ִאם לֹא
וּב ֶ
אַתּה ֵ
ַהזֹּאת לֹא ִת ָשּׂ ֵרף ָבּ ֵאשׁ | וְ ָחיִ ָתה ָ
ֵת ֵצא ֶאל ָשׂ ֵרי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ נִ ְתּנָה ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
ָדםַ (19) :ויּ ֶ
אַתּה לֹא ִת ָמּ ֵלט ִמיּ ָ
פוּה ָבּ ֵאשׁ | וְ ָ
וּשׂ ָר ָ
ְ
הוּדים ֲא ֶשׁר נ ְ
ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ | ֲאנִ י ד ֵֹאג ֶאת ַהיְּ ִ
ָפלוּ ֶאל
ָדם וְ ִה ְת ַע ְלּלוּ ִבי:
ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ֶפּן יִ ְתּנוּ א ִֹתי ְבּי ָ
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ לֹא יִ ֵתּנוּ | ְשׁ ַמע נָא ְבּקוֹל יְ הוָה ַל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י
)ַ (20ויּ ֶ
אַתּה ָל ֵצאת
ַפ ֶשׁ ָך (21) :וְ ִאם ָמ ֵאן ָ
וּת ִחי נ ְ
יטב ְל ָך ְ
יך וְ יִ ַ
דּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר
| זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִה ְראַנִ י יְ הוָה (22) :וְ ִהנֵּה ָכל ַהנּ ִ
מוּצאוֹת ֶאל ָשׂ ֵרי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | וְ ֵהנָּה
הוּדה ָ
נִ ְשׁ ֲארוּ ְבּ ֵבית ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָכלוּ ְל ָך אַנְ ֵשׁי ְשׁל ֶֹמ ָך ָה ְט ְבּעוּ ַבבֹּץ ַר ְג ֶל ָך
יתוּך וְ י ְ
א ְֹמרוֹת ִה ִסּ ָ
מוֹצ ִאים ֶאל
ִ
ֶיך
יך וְ ֶאת ָבּנ ָ
ָשׁ ָ
ָנסֹגוּ אָחוֹר (23) :וְ ֶאת ָכּל נ ֶ
ָדם | ִכּי ְביַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִתּ ָתּ ֵפשׂ
אַתּה לֹא ִת ָמּ ֵלט ִמיּ ָ
ַה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ ָ
וְ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ִתּ ְשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ:
ֵדע ַבּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ֹאמר ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ִאישׁ אַל י ַ
)ַ (24ויּ ֶ
וְ לֹא ָתמוּת (25) :וְ ִכי יִ ְשׁ ְמעוּ ַה ָשּׂ ִרים ִכּי ִד ַבּ ְר ִתּי ִא ָתּ ְך וּ ָבאוּ
יך ַה ִגּי ָדה נָּא ָלנוּ ַמה ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך אַל
אָמרוּ ֵא ֶל ָ
יך וְ ְ
ֵא ֶל ָ
יך ַה ֶמּ ֶל ְך(26) :
וּמה ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
ית ָך | ַ
ְתּ ַכ ֵחד ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא נְ ִמ ֶ
יבנִ י
ָתי ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך | ְל ִב ְל ִתּי ֲה ִשׁ ֵ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
וְ ַ
יהם ַמ ִפּיל ֲאנִ י ְת ִחנּ ִ
ָתן ָלמוּת ָשׁם:
ֵבּית יְ הוֹנ ָ
)ַ (27ו ָיּבֹאוּ ָכל ַה ָשּׂ ִרים ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ַו ַיּ ֵגּד ָל ֶהם
ַח ִרשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ִכּי לֹא
ְכּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּה ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֲ
נִ ְשׁ ַמע ַה ָדּ ָבר:
ֵשׁב יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה ַעד יוֹם ֲא ֶשׁר נִ ְל ְכּ ָדה
)ַ (28ויּ ֶ
רוּשׁ ָלִם:
וּשׁ ָלִם | וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְל ְכּ ָדה יְ ָ
יְ ר ָ

Jeremiah Chapter 39
ֲשׂ ִרי ָבּא
הוּדה ַבּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
)ַ (1בּ ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִעית ְל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יה(2) :
רוּשׁ ַלִם ַו ָיּצֻרוּ ָע ֶל ָ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ָכל ֵחילוֹ ֶאל יְ ָ
בוּכ ְד ֶר ַ
נְ ַ
יעי ְבּ ִת ְשׁ ָעה ַלח ֶֹדשׁ |
ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ִצ ְד ִקיָּהוּ ַבּח ֶֹדשׁ ָה ְר ִב ִ
ֵשׁבוּ ְבּ ַשׁ ַער
ָה ְב ְק ָעה ָה ִעירַ (3) :ו ָיּבֹאוּ כֹּל ָשׂ ֵרי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַויּ ְ
ַה ָתּו ְ
ֵרגַל ַשׂר ֶא ֶצר ַס ְמגַּר נְ בוּ ַשׂר ְס ִכים ַרב ָס ִריס ֵנ ְרגַל ַשׂר
ֶך | נ ְ
ֶא ֶצר ַרב ָמג וְ ָכל ְשׁ ֵא ִרית ָשׂ ֵרי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל (4) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָראָם
הוּדה וְ כֹל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ְב ְרחוּ ַו ֵיּ ְצאוּ ַליְ ָלה
ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֵצא ֶדּ ֶר ְך
ִמן ָה ִעיר ֶדּ ֶר ְך גַּן ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ַשׁ ַער ֵבּין ַהחֹמ ָֹתיִ ם | ַויּ ֵ
ַשּׂגוּ ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ
יהם ַויּ ִ
אַח ֵר ֶ
ֲר ָבהַ (5) :ויִּ ְר ְדּפוּ ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ֲ
ָהע ָ
בוּכ ְד ֶר ַ
ְבּ ַע ְרבוֹת יְ ֵרחוֹ וַיִּ ְקחוּ אֹתוֹ ַו ַיּ ֲעלֻהוּ ֶאל נְ ַ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ִר ְב ָל ָתה ְבּ ֶא ֶרץ ֲח ָמת | וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים (6) :וַיִּ ְשׁ ַחט ֶמ ֶל ְך
הוּדה
ָבּ ֶבל ֶאת ְבּנֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ִר ְב ָלה ְל ֵעינָיו | וְ ֵאת ָכּל ח ֵֹרי יְ ָ
ַאַס ֵרהוּ
ָשׁ ַחט ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל (7) :וְ ֶאת ֵעינֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ִעוֵּר | ַויּ ְ
ַבּנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם ָל ִביא אֹתוֹ ָבּ ֶב ָלה (8) :וְ ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ֵבּית
רוּשׁ ַלִם נ ָ
ָה ָעם ָשׂ ְרפוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ָבּ ֵאשׁ | וְ ֶאת חֹמוֹת יְ ָ
ָתצוּ(9) :
אָרים ָבּ ִעיר וְ ֶאת ַהנּ ְֹפ ִלים ֲא ֶשׁר ָנ ְפלוּ ָע ָליו
ֶתר ָה ָעם ַהנִּ ְשׁ ִ
וְ ֵאת י ֶ
אָרים | ֶה ְג ָלה נְ בוּזַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ָבּ ֶבל:
ֶתר ָה ָעם ַהנִּ ְשׁ ִ
וְ ֵאת י ֶ
וּמן ָה ָעם ַה ַדּ ִלּים ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ְמ ָ
אוּמה ִה ְשׁ ִאיר
)ִ (10
הוּדה | וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ְכּ ָר ִמים
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
נְ בוּז ְ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַעל
בוּכ ְד ֶר ַ
ֵבים ַבּיּוֹם ַההוּא (11) :וַיְ ַצו נְ ַ
וִ יג ִ
ֶיך
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ֵלאמֹרָ (12) :ק ֶחנּוּ וְ ֵעינ ָ
יִ ְר ְמיָהוּ | ְבּיַד נְ בוּז ְ
אוּמה ָרּע | ִכּי אם ]כתיב ולא קרי[
ִשׂים ָע ָליו וְ אַל ַתּ ַעשׂ לוֹ ְמ ָ
ַר ֲא ָדן ַרב
ֲשׂה ִעמּוֹ (13) :וַיִּ ְשׁ ַלח נְ בוּז ְ
יך ֵכּן ע ֵ
ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ֵרגַל ַשׂר ֶא ֶצר ַרב ָמג | וְ כֹל ַר ֵבּי
בוּשׁ ְז ָבּן ַרב ָס ִריס וְ נ ְ
ַט ָבּ ִחים וּנְ ַ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל (14) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ וַיִּ ְקחוּ ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן ְל ִ
הוֹצ ֵאהוּ ֶאל ַה ָבּיִ ת
וַיִּ ְתּנוּ אֹתוֹ ֶאל ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן ֲא ִח ָ
תוֹך ָה ָעם (15) :וְ ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה |
ֵשׁב ְבּ ְ
| ַויּ ֶ
אָמ ְר ָתּ ְל ֶע ֶבד
לוֹך וְ ַ
ִבּ ְהיֹתוֹ ָעצוּר ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה ֵלאמֹרָ (16) :ה ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י
כּוּשׁי ֵלאמֹר כֹּה ַ
ֶמ ֶל ְך ַה ִ
מבי ] ֵמ ִביא קרי[ ֶאת ְדּ ָב ַרי ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ָר ָעה וְ לֹא
יך ַביּוֹם ַההוּא
ֶיך ַבּיּוֹם ַההוּא (17) :וְ ִה ַצּ ְל ִתּ ָ
טוֹבה | וְ ָהיוּ ְל ָפנ ָ
ְל ָ
אַתּה יָגוֹר
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָ
ָתן ְבּיַד ָה ֲאנ ִ
נְ ֻאם יְ הוָה | וְ לֹא ִתנּ ֵ

וּב ֶח ֶרב לֹא ִתפֹּל | וְ ָהיְ ָתה ְל ָך
ֵיהםִ (18) :כּי ַמ ֵלּט ֲא ַמ ֶלּ ְט ָך ַ
ִמ ְפּנ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ְל ָשׁ ָלל ִכּי ָב ַט ְח ָתּ ִבּי נְ ֻאם יְ הוָה:
נְ
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָה ַ
אַחר ַשׁ ַלּח אֹתוֹ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ִמן ָה ָר ָמה | ְבּ ַק ְחתּוֹ אֹתוֹ וְ הוּא אָסוּר
נְ בוּז ְ
יהוּדה ַה ֻמּ ְג ִלים ָבּ ֶב ָלה(2) :
רוּשׁ ַלִם וִ ָ
תוֹך ָכּל גָּלוּת יְ ָ
אז ִקּים ְבּ ְ
ָבּ ִ
יך ִדּ ֶבּר
ֹאמר ֵא ָליו יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וַיִּ ַקּח ַרב ַט ָבּ ִחים ְליִ ְר ְמיָהוּ | ַויּ ֶ
ַעשׂ יְ הוָה
ָבא ַויּ ַ
ֶאת ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּהַ (3) :ויּ ֵ
אתם ַליהוָה וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקוֹלוֹ וְ ָהיָה
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר | ִכּי ֲח ָט ֶ
יך ַהיּוֹם ִמן
ָל ֶכם דבר ] ַה ָדּ ָבר קרי[ ַהזֶּה (4) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ִפ ַתּ ְח ִתּ ָ
ֶיך ָלבוֹא ִא ִתּי ָב ֶבל בֹּא
ָד ָך ִאם טוֹב ְבּ ֵעינ ָ
אז ִקּים ֲא ֶשׁר ַעל י ֶ
ָה ִ
ֶיך ָלבוֹא ִא ִתּי ָב ֶבל ֲח ָדל |
וְ ִ
יך וְ ִאם ַרע ְבּ ֵעינ ָ
אָשׂים ֶאת ֵעינִ י ָע ֶל ָ
ֶיך ָל ֶל ֶכת ָשׁ ָמּה
ָשׁר ְבּ ֵעינ ָ
ֶיך ֶאל טוֹב וְ ֶאל ַהיּ ָ
אָרץ ְל ָפנ ָ
ְר ֵאה ָכּל ָה ֶ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן
עוֹדנּוּ לֹא יָשׁוּב וְ ֻשׁ ָבה ֶאל ְגּ ַד ְליָה ֶבן ֲא ִח ָ
ֵל ְך (5) :וְ ֶ
הוּדה וְ ֵשׁב ִאתּוֹ ְבּ ְ
תוֹך ָה ָעם אוֹ
ֲא ֶשׁר ִה ְפ ִקיד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
ֻחה
ֶיך ָל ֶל ֶכת ֵל ְך | וַיִּ ֶתּן לוֹ ַרב ַט ָבּ ִחים ֲאר ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינ ָ
ֶאל ָכּל ַהיּ ָ
יקם
וּמ ְשׂ ֵאת וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוַּ (6) :ו ָיּבֹא יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ְגּ ַד ְליָה ֶבן ֲא ִח ָ
ַ
אָרץ(7) :
אָרים ָבּ ֶ
תוֹך ָה ָעם ַהנִּ ְשׁ ִ
ֵשׁב ִאתּוֹ ְבּ ְ
ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה | ַויּ ֶ
יהם ִכּי
ָלים ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ֵה ָמּה וְ אַנְ ֵשׁ ֶ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
אָרץ | וְ ִכי ִה ְפ ִקיד
יקם ָבּ ֶ
ִה ְפ ִקיד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבן ֲא ִח ָ
אָרץ ֵמ ֲא ֶשׁר לֹא ָה ְגלוּ
וּמ ַדּ ַלּת ָה ֶ
ָטף ִ
ָשׁים ו ָ
ָשׁים וְ נ ִ
ִאתּוֹ ֲאנ ִ
ָבּ ֶב ָלהַ (8) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ְגּ ַד ְליָה ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה | וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָהוּ
יפי
וּשׂ ָריָה ֶבן ַתּנְ ֻח ֶמת וּ ְבנֵי עופי ] ֵע ַ
ָתן ְבּנֵי ָק ֵר ַח ְ
יוֹחנָן וְ יוֹנ ָ
וְ ָ
יהם (9) :וַיִּ ָשּׁ ַבע
ֲכ ִתי ֵה ָמּה וְ אַנְ ֵשׁ ֶ
קרי[ ַהנְּ ט ָֹפ ִתי וִ יזַנְ יָהוּ ֶבּן ַה ַמּע ָ
יראוּ
יהם ֵלאמֹר אַל ִתּ ְ
וּלאַנְ ֵשׁ ֶ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן ְ
ָל ֶהם ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבן ֲא ִח ָ
יטב
אָרץ וְ ִע ְבדוּ ֶאת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ יִ ַ
ֵמעֲבוֹד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים | ְשׁבוּ ָב ֶ
ַאנִ י ִהנְ נִ י י ֵֹשׁב ַבּ ִמּ ְצ ָפּה ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ֲא ֶשׁר
ָל ֶכם (10) :ו ֲ
אַתּם ִא ְספוּ יַיִ ן וְ ַקיִ ץ וְ ֶשׁ ֶמן וְ ִשׂמוּ ִבּ ְכ ֵל ֶ
וּשׁבוּ
יכם ְ
ָיבֹאוּ ֵא ֵלינוּ | וְ ֶ
הוּדים ֲא ֶשׁר ְבּמוֹאָב
יכם ֲא ֶשׁר ְתּ ַפ ְשׂ ֶתּם (11) :וְ גַם ָכּל ַהיְּ ִ
ְבּ ָע ֵר ֶ
ַא ֶשׁר ְבּ ָכל ָה ֲא ָרצוֹת ָשׁ ְמעוּ ִכּי נ ַ
ָתן ֶמ ֶל ְך
וּב ֱאדוֹם ו ֲ
וּב ְבנֵי ַעמּוֹן ֶ
ִ
יהם ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן
ֲל ֶ
יהוּדה | וְ ִכי ִה ְפ ִקיד ע ֵ
ָבּ ֶבל ְשׁ ֵא ִרית ִל ָ
הוּדים ִמ ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת
ָשׁבוּ ָכל ַהיְּ ִ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפןַ (12) :ויּ ֻ
ֲא ִח ָ

הוּדה ֶאל ְגּ ַד ְליָהוּ ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה |
ֲא ֶשׁר נִ ְדּחוּ ָשׁם ַו ָיּבֹאוּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ָקיִ ץ ַה ְר ֵבּה ְמאֹד:
ַאַספוּ יַיִ ן ו ַ
ַויּ ְ
ָלים ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה | ָבּאוּ ֶאל
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
) (13וְ ָ
ֲליס
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲה ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי ַבּע ִ
ְגּ ַד ְליָהוּ ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתהַ (14) :ויּ ְ
ָפשׁ | וְ לֹא
ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן ָשׁ ַלח ֶאת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ְל ַהכּ ְֹת ָך נ ֶ
אָמר
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח ַ
יקם (15) :וְ ָ
ֶה ֱא ִמין ָל ֶהם ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן ֲא ִח ָ
אַכּה ֶאת
ֶאל ְגּ ַד ְליָהוּ ַב ֵסּ ֶתר ַבּ ִמּ ְצ ָפּה ֵלאמֹר ֵא ְל ָכה נָּא וְ ֶ
ֶפשׁ וְ ָנפֹצוּ ָכּל
ַכּ ָכּה נּ ֶ
ֵדע | ָל ָמּה י ֶ
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה וְ ִאישׁ לֹא י ָ
ֹאמר
הוּדהַ (16) :ויּ ֶ
יך וְ ְ
הוּדה ַהנִּ ְק ָבּ ִצים ֵא ֶל ָ
יְ ָ
אָב ָדה ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
ֲשׂה קרי[
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח אַל תעשׂ ] ַתּע ֵ
יקם ֶאל ָ
ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבן ֲא ִח ָ
אַתּה ד ֵֹבר ֶאל יִ ְשׁ ָמ ֵעאל:
ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ִכּי ֶשׁ ֶקר ָ
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ישׁ ָמע
יעי ָבּא יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ֶבן ֱא ִל ָ
) (1וַיְ ִהי ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ָשׁים ִאתּוֹ ֶאל ְגּ ַד ְליָהוּ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
לוּכה וְ ַר ֵבּי ַה ֶמּ ֶל ְך ַוע ָ
ֶרע ַה ְמּ ָ
ִמזּ ַ
ַח ָדּו ַבּ ִמּ ְצ ָפּה(2) :
ֹאכלוּ ָשׁם ֶל ֶחם י ְ
יקם ַה ִמּ ְצ ָפּ ָתה | ַויּ ְ
ֶבן ֲא ִח ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִאתּוֹ ַויַּכּוּ
ֲשׂ ֶרת ָה ֲאנ ִ
ָקם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ַוע ֶ
ַויּ ָ
ָמת אֹתוֹ | ֲא ֶשׁר
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן ַבּ ֶח ֶרב ַויּ ֶ
ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבן ֲא ִח ָ
ִה ְפ ִקיד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָבּ ֶ
הוּדים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִאתּוֹ
אָרץ (3) :וְ ֵאת ָכּל ַהיְּ ִ
ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ַבּ ִמּ ְצ ָפּה וְ ֶאת ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ֲא ֶשׁר נִ ְמ ְצאוּ ָשׁם | ֵאת
אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִה ָכּה יִ ְשׁ ָמ ֵעאל (4) :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ְל ָה ִמית
ָשׁים ִמ ְשּׁ ֶכם ִמ ִשּׁלוֹ
ָדעַ (5) :ו ָיּבֹאוּ ֲאנ ִ
ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ | וְ ִאישׁ לֹא י ָ
וּמ ְתגּ ְֹד ִדים |
ָדים ִ
ֻעי ְבג ִ
וּקר ֵ
ָקן ְ
ֻלּ ֵחי ז ָ
וּמשּׁ ְֹמרוֹן ְשׁמֹנִ ים ִאישׁ ְמג ְ
ִ
ֵצא יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן
ָדם ְל ָה ִביא ֵבּית יְ הוָהַ (6) :ויּ ֵ
וּלבוֹנָה ְבּי ָ
וּמנְ ָחה ְ
ִ
אתם ִמן ַה ִמּ ְצ ָפּה ה ֵֹל ְך ָהל ְֹך וּב ֶֹכה | וַיְ ִהי ִכּ ְפגֹשׁ
נְ ַתנְ יָה ִל ְק ָר ָ
יקם (7) :וַיְ ִהי
יהם בֹּאוּ ֶאל ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבן ֲא ִח ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
א ָֹתם ַויּ ֶ
תּוֹך
תּוֹך ָה ִעיר | וַיִּ ְשׁ ָח ֵטם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ֶאל ְ
ְכּבוֹאָם ֶאל ְ
ָשׁים נִ ְמ ְצאוּ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוַֹ (8) :וע ָ
ַהבּוֹר הוּא וְ ָה ֲאנ ִ
ֹאמרוּ ֶאל יִ ְשׁ ָמ ֵעאל אַל ְתּ ִמ ֵתנוּ ִכּי יֶשׁ ָלנוּ ַמ ְטמֹנִ ים
ָבם ַויּ ְ
יתם ְבּתוֹ ְך
ֶח ַדּל וְ לֹא ֱה ִמ ָ
וּד ָבשׁ | ַויּ ְ
וּשׂע ִֹרים וְ ֶשׁ ֶמן ְ
ַבּ ָשּׂ ֶדה ִח ִטּים ְ
יך ָשׁם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֵאת ָכּל ִפּ ְג ֵרי
יהם (9) :וְ ַהבּוֹר ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ְ
ֲא ֵח ֶ
ָה ֲאנ ִ
אָסא
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִה ָכּה ְבּיַד ְגּ ַד ְליָהוּ הוּא ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ִמ ְפּנֵי ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | אֹתוֹ ִמ ֵלּא יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָהוּ

ֲח ָל ִלים (10) :וַיִּ ְשׁ ְבּ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶאת ָכּל ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ֲא ֶשׁר
אָרים ַבּ ִמּ ְצ ָפּה
ַבּ ִמּ ְצ ָפּה ֶאת ְבּנוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ָכּל ָה ָעם ַהנִּ ְשׁ ִ
יקם |
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן ֲא ִח ָ
ֲא ֶשׁר ִה ְפ ִקיד נְ בוּז ְ
ֵל ְך ַל ֲעבֹר ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן(11) :
וַיִּ ְשׁ ֵבּם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ַויּ ֶ
ָלים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | ֵאת ָכּל
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
וַיִּ ְשׁ ַמע ָ
ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה (12) :וַיִּ ְקחוּ ֶאת ָכּל
ֵלכוּ ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה | וַיִּ ְמ ְצאוּ אֹתוֹ
ָשׁים ַויּ ְ
ָה ֲאנ ִ
ֶאל ַמיִ ם ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ְבּ ִג ְבעוֹן (13) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ֵאת ָכּל ָשׂ ֵרי ַה ֲח ָי ִלים ֲא ֶשׁר
ֶאת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶאת ָ
ִאתּוֹ | וַיִּ ְשׂ ָמחוַּ (14) :ו ָיּסֹבּוּ ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָשׁ ָבה יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ִמן
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח (15) :וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן
ֵלכוּ ֶאל ָ
ָשׁבוּ ַויּ ְ
ַה ִמּ ְצ ָפּה | ַויּ ֻ
ֵל ְך ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן:
יוֹחנָן | ַויּ ֶ
ָשׁים ִמ ְפּנֵי ָ
נְ ַתנְ יָה נִ ְמ ַלט ִבּ ְשׁמֹנָה ֲאנ ִ
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
) (16וַיִּ ַקּח ָ
ָלים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
ֵאת ָכּל ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֵה ִשׁיב ֵמ ֵאת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ִמן
יקם | ְגּ ָב ִרים אַנְ ֵשׁי
אַחר ִה ָכּה ֶאת ְגּ ַד ְליָה ֶבּן ֲא ִח ָ
ַה ִמּ ְצ ָפּה ַ
ָשׁים וְ ַטף וְ ָס ִר ִסים ֲא ֶשׁר ֵה ִשׁיב ִמ ִגּ ְבעוֹן(17) :
ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ נ ִ
ֵשׁבוּ ְבּגֵרוּת כמוהם ] ִכּ ְמ ָהם קרי[ ֲא ֶשׁר ֵא ֶצל ֵבּית ָל ֶחם
ֵלכוּ ַויּ ְ
ַויּ ְ
ָראוּ ִמ ְפּנ ֶ
| ָל ֶל ֶכת ָלבוֹא ִמ ְצ ָריִ םִ (18) :מ ְפּנֵי ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ִכּי י ְ
ֵיהם |
יקם ֲא ֶשׁר
ִכּי ִה ָכּה יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן נְ ַתנְ יָה ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן ֲא ִח ָ
אָרץ:
ִה ְפ ִקיד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָבּ ֶ
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יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וִ יזַנְ יָה ֶבּן ַ
ָלים וְ ָ
) (1וַיִּ ְגּשׁוּ ָכּל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
הוֹשׁ ְעיָה |
ָביא
ֹאמרוּ ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
וְ ָכל ָה ָעם ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹלַ (2) :ויּ ְ
יך ְבּ ַעד
ֲדנוּ ֶאל יְ הוָה ֱאלֹ ֶה ָ
ֶיך וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּע ֵ
ָתנוּ ְל ָפנ ָ
ִתּ ָפּל נָא ְת ִחנּ ֵ
ֶיך
אַרנוּ ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵבּה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵעינ ָ
ָכּל ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהזֹּאת | ִכּי נִ ְשׁ ְ
ֵל ְך
יך ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר נ ֶ
רֹאוֹת א ָֹתנוּ (3) :וְ ַיגֶּד ָלנוּ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יהם יִ ְר ְמיָהוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֲשׂהַ (4) :ויּ ֶ
ָבּהּ | וְ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַנע ֶ
יכם |
יכם ְכּ ִד ְב ֵר ֶ
ָביא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִהנְ נִ י ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַהנּ ִ
אַגּיד ָל ֶכם לֹא ֶא ְמנַע
וְ ָהיָה ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַי ֲענֶה יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ִ
אָמרוּ ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ יְ ִהי יְ הוָה ָבּנוּ ְל ֵעד
ִמ ֶכּם ָדּ ָבר (5) :וְ ֵה ָמּה ְ
יך
ֶא ָמן | ִאם לֹא ְכּ ָכל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ָל ֲח ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱא ֶמת וְ נ ֱ
ֲשׂהִ (6) :אם טוֹב וְ ִאם ָרע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ
ֵא ֵלינוּ ֵכּן ַנע ֶ

ַחנוּ קרי[ שׁ ְֹל ִחים א ְֹת ָך ֵא ָליו נִ ְשׁ ָמע | ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר
ֲא ֶשׁר אנו ] ֲאנ ְ
יטב ָלנוּ ִכּי נִ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ (7) :וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ
יִ ַ
ֲשׂ ֶרת י ִ
עֶ
ָמים | וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ (8) :וַיִּ ְק ָרא ֶאל
וּל ָכל ָה ָעם
ָלים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ | ְ
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ֶאל ָכּל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
יהם כֹּה ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ְל ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹלַ (9) :ויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר ְשׁ ַל ְח ֶתּם א ִֹתי ֵא ָליו ְל ַה ִפּיל ְתּ ִחנּ ְ
ַת ֶכם ְל ָפנָיו:
יתי ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ֶא ֱהרֹס
וּבנִ ִ
אָרץ ַהזֹּאת ָ
)ִ (10אם שׁוֹב ֵתּ ְשׁבוּ ָבּ ֶ
יתי
ָט ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ֶאתּוֹשׁ | ִכּי נִ ַח ְמ ִתּי ֶאל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וְ נ ַ
אַתּם יְ ֵר ִאים
יראוּ ִמ ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֲא ֶשׁר ֶ
ָל ֶכם (11) :אַל ִתּ ְ
יע
הוֹשׁ ַ
יראוּ ִמ ֶמּנּוּ נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי ִא ְתּ ֶכם אָנִ י ְל ִ
ִמ ָפּנָיו | אַל ִתּ ְ
וּל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיָּדוֹ (12) :וְ ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים וְ ִר ַחם
ֶא ְת ֶכם ְ
אַד ַמ ְת ֶכם (13) :וְ ִאם א ְֹמ ִרים
ֶא ְת ֶכם | וְ ֵה ִשׁיב ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
אָרץ ַהזֹּאת | ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל יְ הוָה
ֵשׁב ָבּ ֶ
אַתּם לֹא נ ֵ
ֶ
יכםֵ (14) :לאמֹר לֹא ִכּי ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם נָבוֹא ֲא ֶשׁר לֹא
ֱאל ֵֹה ֶ
שׁוֹפר לֹא נִ ְשׁ ָמע | וְ ַל ֶלּ ֶחם לֹא נִ ְר ָעב וְ ָשׁם
נִ ְר ֶאה ִמ ְל ָח ָמה וְ קוֹל ָ
הוּדה | כֹּה
ֵשׁב (15) :וְ ַע ָתּה ָל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
נֵ
אַתּם שׂוֹם ְתּ ִשׂמוּן
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ֶ
ַ
אתם ָלגוּר ָשׁם (16) :וְ ָהיְ ָתה ַה ֶח ֶרב
וּב ֶ
ֵיכם ָלבֹא ִמ ְצ ַריִ ם ָ
ְפּנ ֶ
אַתּם יְ ֵר ִאים ִמ ֶמּנָּה ָשׁם ַתּ ִשּׂיג ֶא ְת ֶכם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם |
ֲא ֶשׁר ֶ
אַח ֵר ֶ
ֹא ִגים ִמ ֶמּנּוּ ָשׁם יִ ְד ַבּק ֲ
יכם ִמ ְצ ַריִ ם
אַתּם דּ ֲ
וְ ָה ָר ָעב ֲא ֶשׁר ֶ
ֵיהם
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָשׂמוּ ֶאת ְפּנ ֶ
וְ ָשׁם ָתּ ֻמתוּ (17) :וְ יִ ְהיוּ ָכל ָה ֲאנ ִ
וּב ָדּ ֶבר | וְ לֹא יִ ְהיֶה
ָלבוֹא ִמ ְצ ַריִ ם ָלגוּר ָשׁם יָמוּתוּ ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
יהם:
ֲל ֶ
וּפ ִליט ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ע ֵ
ָל ֶהם ָשׂ ִריד ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ַתּ ְך
)ִ (18כּי כֹה ַ
ֹא ֶכם
ֲלי ֶכם ְבּב ֲ
אַפּי ו ֲ
ִ
רוּשׁ ַלִם ֵכּן ִתּ ַתּ ְך ֲח ָמ ִתי ע ֵ
ַח ָמ ִתי ַעל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
וּל ֶח ְר ָפּה וְ לֹא ִת ְראוּ
וּל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְק ָל ָלה ְ
אָלה ְ
יתם ְל ָ
ִמ ְצ ָריִ ם | וִ ְהיִ ֶ
הוּדה
יכם ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
ֲל ֶ
עוֹד ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּהִ (19) :דּ ֶבּר יְ הוָה ע ֵ
אַל ָתּבֹאוּ ִמ ְצ ָריִ ם | ָיד ַֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי ַה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹםִ (20) :כּי
אַתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם א ִֹתי
יכם ִכּי ֶ
שׁוֹת ֶ
ַפ ֵ
יתם קרי[ ְבּנ ְ
התעתים ] ִה ְת ֵע ֶ
ֲדנוּ ֶאל יְ הוָה ֱאלֹ ֵהינוּ |
יכם ֵלאמֹר ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּע ֵ
ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֵכּן ַהגֶּד ָלנוּ וְ ָע ִשׂינוּ(21) :
וּככֹל ֲא ֶשׁר י ַ
ְ
וּלכֹל
יכם ְ
ָאַגּד ָל ֶכם ַהיּוֹם | וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ו ִ
ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
יכם (22) :וְ ַע ָתּה ָיד ַֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב
וּב ֶדּ ֶבר ָתּמוּתוּ | ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֲח ַפ ְצ ֶתּם ָלבוֹא ָלגוּר ָשׁם:
ַ
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) (1וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יִ ְר ְמיָהוּ ְל ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ָה ָעם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה
יהם | ֵאת ָכּל
יהם ֲא ֵל ֶ
יהם ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
יוֹחנָן ֶבּן
ֹאמר ֲעז ְ
)ַ (2ויּ ֶ
הוֹשׁ ְעיָה וְ ָ
ַריָה ֶבן ַ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה:
אַתּה
ֵדים | א ְֹמ ִרים ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר ָ
ָשׁים ַהזּ ִ
ָק ֵר ַח וְ ָכל ָה ֲאנ ִ
ְמ ַד ֵבּר לֹא ְשׁ ָל ֲח ָך יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֵלאמֹר לֹא ָתבֹאוּ ִמ ְצ ַריִ ם ָלגוּר
ֵריָּה ַמ ִסּית אֹ ְת ָך ָבּנוּ | ְל ַמ ַען ֵתּת א ָֹתנוּ
רוּך ֶבּן נ ִ
ָשׁםִ (3) :כּי ָבּ ְ
וּל ַה ְגלוֹת א ָֹתנוּ ָבּ ֶבל (4) :וְ לֹא
ְביַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ְל ָה ִמית א ָֹתנוּ ְ
ָלים וְ ָכל ָה ָעם ְבּקוֹל יְ הוָה |
ָשׁ ַמע ָ
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
יוֹחנָן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָשׂ ֵרי
הוּדה (5) :וַיִּ ַקּח ָ
ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
הוּדה | ֲא ֶשׁר ָשׁבוּ ִמ ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ָלים ֵאת ָכּל ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
ַה ֲחי ִ
נִ ְדּחוּ ָשׁם ָלגוּר ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ָשׁים
הוּדהֶ (6) :את ַה ְגּ ָב ִרים וְ ֶאת ַהנּ ִ
יח
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַ
וְ ֶאת ַה ַטּף וְ ֶאת ְבּנוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵאת ָכּל ַהנּ ֶ
יקם ֶבּן ָשׁ ָפן | וְ ֵאת
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים ֶאת ְגּ ַד ְליָהוּ ֶבּן ֲא ִח ָ
נְ בוּז ְ
ֵריָּהוַּ (7) :ו ָיּבֹאוּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
רוּך ֶבּן נ ִ
ָביא וְ ֶאת ָבּ ְ
יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ִכּי לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָה | ַו ָיּבֹאוּ ַעד ַתּ ְח ַפּנְ ֵחס (8) :וַיְ ִהי ְד ַבר
ָד ָך ֲא ָבנִ ים
יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ְבּ ַת ְח ַפּנְ ֵחס ֵלאמֹרַ (9) :קח ְבּי ְ
וּט ַמנְ ָתּם ַבּ ֶמּ ֶלט ַבּ ַמּ ְל ֵבּן ֲא ֶשׁר ְבּ ֶפ ַתח ֵבּית ַפּ ְרעֹה
ְגּדֹלוֹת ְ
יהם כֹּה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
הוּדים (10) :וְ ַ
ָשׁים יְ ִ
ְבּ ַת ְח ַפּנְ ֵחס | ְל ֵעינֵי ֲאנ ִ
ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַע ְב ִדּי וְ ַשׂ ְמ ִתּי ִכ ְסאוֹ ִמ ַמּ ַעל ָל ֲא ָבנִ ים
בוּכ ְד ֶר ַ
נְ ַ
ָטה ֶאת שׁפרורו ] ַשׁ ְפ ִרירוֹ קרי[
ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָט ָמנְ ִתּי | וְ נ ָ
וּבא קרי[ וְ ִה ָכּה ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲא ֶשׁר
יהם (11) :ובאה ] ָ
ֲל ֶ
עֵ
ַא ֶשׁר ַל ֶח ֶרב ֶל ָח ֶרב(12) :
ַא ֶשׁר ַל ְשּׁ ִבי ַל ֶשּׁ ִבי ו ֲ
ַל ָמּוֶת ַל ָמּוֶת ו ֲ
וּשׂ ָר ָפם וְ ָשׁ ָבם | וְ ָע ָטה ֶאת
וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּ ָב ֵתּי ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ָצא ִמ ָשּׁם
ַע ֶטה ָהר ֶֹעה ֶאת ִבּ ְגדוֹ וְ י ָ
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
ְבּ ָשׁלוֹם (13) :וְ ִשׁ ַבּר ֶאת ַמ ְצּבוֹת ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֶאת ָבּ ֵתּי ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִ ם יִ ְשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ:
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הוּדים ַהיֹּ ְשׁ ִבים
)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ָכּל ַהיְּ ִ
וּב ֶא ֶרץ
וּבנֹף ְ
וּב ַת ְח ַפּנְ ֵחס ְ
ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ִמ ְגדֹּל ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַפּ ְתרוֹס ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
רוּשׁ ַלִם וְ ַעל ָכּל
אתי ַעל יְ ָ
יתם ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֵה ֵב ִ
אַתּם ְר ִא ֶ
ֶ
יוֹשׁב(3) :
הוּדה | וְ ִהנָּם ָח ְר ָבּה ַהיּוֹם ַהזֶּה וְ ֵאין ָבּ ֶהם ֵ
ָע ֵרי יְ ָ
ִמ ְפּנֵי ָר ָע ָתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְל ַה ְכ ִע ֵסנִ י ָל ֶל ֶכת ְל ַק ֵטּר ַל ֲעבֹד ֵלאל ִֹהים
ָא ְשׁ ַלח
יכם (4) :ו ֶ
ַאב ֵֹת ֶ
אַתּם ו ֲ
ֲא ֵח ִרים | ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעוּם ֵה ָמּה ֶ
יאים ַה ְשׁ ֵכּים וְ ָשׁל ַֹח ֵלאמֹר | אַל נָא
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִ
יכם ֶאת ָכּל ע ָ
ֲא ֵל ֶ
ֵאתי (5) :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ
ַתעֲשׂוּ ֵאת ְדּ ַבר ַהתּ ֵֹע ָבה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ָשׂנ ִ
אָזנָם ָלשׁוּב ֵמ ָר ָע ָתם | ְל ִב ְל ִתּי ַק ֵטּר ֵלאל ִֹהים
וְ לֹא ִהטּוּ ֶאת ְ
הוּדה ְ
ַתּ ְב ַער ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
אַפּי ו ִ
ַתּ ַתּ ְך ֲח ָמ ִתי וְ ִ
וּב ֻחצוֹת
ֲא ֵח ִרים (6) :ו ִ
ַתּ ְהיֶינָה ְל ָח ְר ָבּה ִל ְשׁ ָמ ָמה ַכּיּוֹם ַה ֶזּה (7) :וְ ַע ָתּה כֹּה
רוּשׁ ָלִם | ו ִ
יְ ָ
אַתּם עֹ ִשׂים
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ָמה ֶ
ַ
עוֹלל
ַפשׁ ֵֹת ֶכם ְל ַה ְכ ִרית ָל ֶכם ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ֵ
דוֹלה ֶאל נ ְ
ָר ָעה ְג ָ
הוֹתיר ָל ֶכם ְשׁ ֵא ִרית(8) :
ִ
הוּדה | ְל ִב ְל ִתּי
תּוֹך יְ ָ
וְ יוֹנֵק ִמ ְ
יכם ְל ַק ֵטּר ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְבּ ֶא ֶרץ
ְל ַה ְכ ִע ֵסנִ י ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי יְ ֵד ֶ
וּל ַמ ַען
אַתּם ָבּ ִאים ָלגוּר ָשׁם | ְל ַמ ַען ַה ְכ ִרית ָל ֶכם ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ֶ
אָרץַ (9) :ה ְשׁ ַכ ְח ֶתּם ֶאת
וּל ֶח ְר ָפּה ְבּכֹל גּוֹיֵי ָה ֶ
יוֹת ֶכם ִל ְק ָל ָלה ְ
ֱה ְ
ָשׁיו וְ ֵאת
הוּדה וְ ֵאת ָרעוֹת נ ָ
יכם וְ ֶאת ָרעוֹת ַמ ְל ֵכי יְ ָ
בוֹת ֶ
ָרעוֹת ֲא ֵ
וּב ֻחצוֹת
הוּדה ְ
יכם | ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ָרע ֵֹת ֶכם וְ ֵאת ָרעֹת נְ ֵשׁ ֶ
ָראוּ וְ לֹא ָה ְלכוּ
ֻכּאוּ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | וְ לֹא י ְ
רוּשׁ ָלִם (10) :לֹא ד ְ
יְ ָ
ֵיכם וְ ִל ְפנֵי ֲא ֵ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
וּב ֻחקּ ַֹתי ֲא ֶשׁר נ ַ
יכם:
בוֹת ֶ
תוֹר ִתי ְ
ְב ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ָשׂם
)ָ (11ל ֵכן כֹּה ַ
הוּדה (12) :וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת
וּל ַה ְכ ִרית ֶאת ָכּל יְ ָ
ָפּנַי ָבּ ֶכם ְל ָר ָעה | ְ
ֵיהם ָלבוֹא ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלגוּר ָשׁם
הוּדה ֲא ֶשׁר ָשׂמוּ ְפנ ֶ
ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
וְ ַתמּוּ כֹל ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם יִ פֹּלוּ ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב יִ ַתּמּוּ ִמ ָקּטֹן וְ ַעד
אָלה ְל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְק ָל ָלה
ָמתוּ | וְ ָהיוּ ְל ָ
וּב ָר ָעב י ֻ
גָּדוֹל ַבּ ֶח ֶרב ָ
יּוֹשׁ ִבים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַכּ ֲא ֶשׁר
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ַה ְ
וּל ֶח ְר ָפּהָ (13) :
ְ
וּב ָדּ ֶבר (14) :וְ לֹא יִ ְהיֶה
רוּשׁ ָלִם | ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
ָפּ ַק ְד ִתּי ַעל יְ ָ
ָפּ ִליט וְ ָשׂ ִריד ִל ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
הוּדה ַה ָבּ ִאים ָלגוּר ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ַפ ָשׁם ָלשׁוּב
ַשּׂ ִאים ֶאת נ ְ
הוּדה ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ְמנ ְ
| וְ ָלשׁוּב ֶא ֶרץ יְ ָ
ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם ִכּי לֹא יָשׁוּבוּ ִכּי ִאם ְפּ ֵל ִטיםַ (15) :ו ַיּעֲנוּ ֶאת
ָשׁים ַהיּ ְֹד ִעים ִכּי ְמ ַק ְטּרוֹת נְ ֵשׁ ֶ
יהם ֵלאל ִֹהים
יִ ְר ְמיָהוּ ָכּל ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ָהע ְֹמדוֹת ָק ָהל גָּדוֹל | וְ ָכל ָה ָעם ַהיּ ְֹשׁ ִבים
ֲא ֵח ִרים וְ ָכל ַהנּ ִ

ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ַפ ְתרוֹס ֵלאמֹרַ (16) :ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵא ֵלינוּ
ֲשׂה ֶאת ָכּל
יךִ (17) :כּי ָעשֹׂה ַנע ֶ
ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | ֵאינֶנּוּ שׁ ְֹמ ִעים ֵא ֶל ָ
יך ָלהּ
ָצא ִמ ִפּינוּ ְל ַק ֵטּר ִל ְמ ֶל ֶכת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַה ֵסּ ְ
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר י ָ
ַאב ֵֹתינוּ ְמ ָל ֵכינוּ וְ ָשׂ ֵרינוּ ְבּ ָע ֵרי
ַחנוּ ו ֲ
נְ ָס ִכים ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂינוּ ֲאנ ְ
טוֹבים וְ ָר ָעה לֹא
רוּשׁ ָלִם | וַנִּ ְשׂ ַבּע ֶל ֶחם וַנִּ ְהיֶה ִ
וּב ֻחצוֹת יְ ָ
הוּדה ְ
יְ ָ
וּמן אָז ָח ַד ְלנוּ ְל ַק ֵטּר ִל ְמ ֶל ֶכת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַה ֵסּ ְך ָלהּ
ָר ִאינוִּ (18) :
ַחנוּ
וּב ָר ָעב ָתּ ְמנוּ (19) :וְ ִכי ֲאנ ְ
וּב ֶח ֶרב ָ
נְ ָס ִכים ָח ַס ְרנוּ כֹל | ַ
ֲדי
וּל ַה ֵסּ ְך ָלהּ נְ ָס ִכים | ֲה ִמ ַבּ ְלע ֵ
ְמ ַק ְטּ ִרים ִל ְמ ֶל ֶכת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ֲצ ָבה וְ ַה ֵסּ ְך ָלהּ נְ ָס ִכים:
ָשׁינוּ ָע ִשׂינוּ ָלהּ ַכּוָּנִ ים ְל ַהע ִ
ֲאנ ֵ
ָשׁים וְ ַעל
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל ָכּל ָה ָעם | ַעל ַה ְגּ ָב ִרים וְ ַעל ַהנּ ִ
)ַ (20ויּ ֶ
ָכּל ָה ָעם ָהעֹנִ ים אֹתוֹ ָדּ ָבר ֵלאמֹרֲ (21) :הלוֹא ֶאת ַה ִקּ ֵטּר
אַתּם
ֶ
רוּשׁ ַלִם
וּב ֻחצוֹת יְ ָ
הוּדה ְ
ֲא ֶשׁר ִק ַטּ ְר ֶתּם ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
ָכר יְ הוָה
אָרץ | א ָֹתם ז ַ
יכם וְ ַעם ָה ֶ
יכם וְ ָשׂ ֵר ֶ
יכם ַמ ְל ֵכ ֶ
בוֹת ֶ
ַא ֵ
וֲ
יוּכל יְ הוָה עוֹד ָל ֵשׂאת ִמ ְפּנֵי ר ַֹע
ַתּע ֶ
וַ
ֲלה ַעל ִלבּוֹ (22) :וְ לֹא ַ
אַר ְצ ֶכם
ַתּ ִהי ְ
יתם | ו ְ
ֲשׂ ֶ
יכם ִמ ְפּנֵי ַהתּוֹ ֵעבֹת ֲא ֶשׁר ע ִ
ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יוֹשׁב ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּהִ (23) :מ ְפּנֵי
וּל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְק ָל ָלה ֵמ ֵאין ֵ
ְל ָח ְר ָבּה ְ
ַא ֶשׁר ֲח ָט ֶ
אתם ַליהוָה וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקוֹל
ֲא ֶשׁר ִק ַטּ ְר ֶתּם ו ֲ
וֹתיו לֹא ֲה ַל ְכ ֶתּם | ַעל ֵכּן ָק ָראת
וּב ֵע ְד ָ
וּב ֻחקּ ָֹתיו ְ
וּבת ָֹרתוֹ ְ
יְ הוָה ְ
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל
)ַ (24ויּ ֶ
ֶא ְת ֶכם ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ַכּיּוֹם ַהזֶּה:
ָכּל ָה ָעם וְ ֶאל ָכּל ַהנּ ִ
הוּדה ֲא ֶשׁר
ָשׁים | ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ הוָה ָכּל יְ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (25) :כֹּה ַ
יכם ִמ ֵלּא ֶתם
יד ֶ
וּב ֵ
יכם ִ
ַתּ ַד ֵבּ ְרנָה ְבּ ִפ ֶ
יכם ו ְ
ֵלאמֹר אַ ֶתּם וּנְ ֵשׁ ֶ
ָד ְרנוּ ְל ַק ֵטּר ִל ְמ ֶל ֶכת
ֲשׂה ֶאת נְ ָד ֵרינוּ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵלאמֹר ָעשֹׂה ַנע ֶ
יכם
ימנָה ֶאת נִ ְד ֵר ֶ
וּל ַה ֵסּ ְך ָלהּ נְ ָס ִכים | ָה ֵקים ָתּ ִק ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
יכם:
ֲשׂינָה ֶאת נִ ְד ֵר ֶ
וְ ָעשֹׂה ַתע ֶ
הוּדה ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם |
)ָ (26ל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה ָכּל יְ ָ
אָמר יְ הוָה ִאם יִ ְהיֶה עוֹד ְשׁ ִמי
ִהנְ נִ י נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ִבּ ְשׁ ִמי ַהגָּדוֹל ַ
נִ ְק ָרא ְבּ ִפי ָכּל ִאישׁ יְ ָ
הוּדה א ֵֹמר ַחי ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ
טוֹבה | וְ ַתמּוּ ָכל
יהם ְל ָר ָעה וְ לֹא ְל ָ
ֲל ֶ
ִמ ְצ ָריִ םִ (27) :הנְ נִ י שֹׁ ֵקד ע ֵ
לוֹתם:
וּב ָר ָעב ַעד ְכּ ָ
הוּדה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ֶח ֶרב ָ
ִאישׁ יְ ָ
יטי ֶח ֶרב יְ ֻשׁבוּן ִמן ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֶרץ יְ ָ
הוּדה ְמ ֵתי
וּפ ִל ֵ
)ְ (28
הוּדה ַה ָבּ ִאים ְל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלגוּר
ָדעוּ ָכּל ְשׁ ֵא ִרית יְ ָ
ִמ ְס ָפּר | וְ י ְ
וּמ ֶהם (29) :וְ זֹאת ָל ֶכם ָהאוֹת נְ ֻאם
ָשׁם ְדּ ַבר ִמי יָקוּם ִמ ֶמּנִּ י ֵ

יכם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה | ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּ ִכּי קוֹם
ֲל ֶ
יְ הוָה ִכּי פ ֵֹקד ֲאנִ י ע ֵ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י נ ֵֹתן
) (30כֹּה ַ
יכם ְל ָר ָעה:
ֲל ֶ
יָקוּמוּ ְד ָב ַרי ע ֵ
ֶאת ַפּ ְרעֹה ָח ְפ ַרע ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ְבּיַד אֹיְ ָביו ְ
ַפשׁוֹ |
וּביַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
בוּכ ְד ֶרא ַצּר ֶמ ֶל ְך
הוּדה ְבּיַד נְ ַ
ָת ִתּי ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר נ ַ
ַפשׁוֹ:
וּמ ַב ֵקּשׁ נ ְ
ָבּ ֶבל אֹיְ בוֹ ְ
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רוּך ֶבּן נ ִ
ֵריָּה | ְבּ ָכ ְתבוֹ
ָביא ֶאל ָבּ ְ
)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַעל ֵס ֶפר ִמ ִפּי יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִעית
אָמר
) (2כֹּה ַ
הוּדה ֵלאמֹר:
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
ִליהוֹי ִ
ָסף
אָמ ְר ָתּ אוֹי נָא ִלי ִכּי י ַ
רוּךַ (3) :
יך ָבּ ְ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָע ֶל ָ
אתי:
נוּחה לֹא ָמ ָצ ִ
וּמ ָ
ַע ִתּי ְבּאַנְ ָח ִתי ְ
יְ הוָה יָגוֹן ַעל ַמ ְכא ִֹבי | ָיג ְ
אָמר יְ הוָה ִהנֵּה ֲא ֶשׁר ָבּנִ י ִתי ֲאנִ י
) (4כֹּה תּ ַ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
אָרץ ִהיא(5) :
ָט ְע ִתּי ֲאנִ י נ ֵֹתשׁ | וְ ֶאת ָכּל ָה ֶ
ה ֵֹרס וְ ֵאת ֲא ֶשׁר נ ַ
אַתּה ְתּ ַב ֶקּשׁ ְל ָך ְגדֹלוֹת אַל ְתּ ַב ֵקּשׁ | ִכּי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָר ָעה ַעל
וְ ָ
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת נ ְ
ַפ ְשׁ ָך ְל ָשׁ ָלל ַעל ָכּל
ָכּל ָבּ ָשׂר נְ ֻאם יְ הוָה וְ נ ַ
ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ֵתּ ֶל ְך ָשׁם:
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ָביא ַעל ַהגּוֹיִ ם(2) :
)ֲ (1א ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ְל ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ֵחיל ַפּ ְרעֹה נְ כוֹ ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ָהיָה ַעל נְ ַהר
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת
בוּכ ְד ֶר ַ
ְפּ ָרת ְבּ ַכ ְר ְכּ ִמשׁ | ֲא ֶשׁר ִה ָכּה נְ ַ
הוּדהִ (3) :ע ְרכוּ ָמגֵן
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָקים ֶבּן י ִ
יעית ִליהוֹי ִ
ָה ְר ִב ִ
סּוּסים ַועֲלוּ ַה ָפּ ָר ִשׁים
וּגשׁוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמהִ (4) :א ְסרוּ ַה ִ
וְ ִצנָּה ְ
כוֹב ִעים | ִמ ְרקוּ ָה ְר ָמ ִחים ִל ְבשׁוּ ַה ִסּ ְריֹנֹת(5) :
ַצּבוּ ְבּ ָ
וְ ִה ְתי ְ
וּמנוֹס
ֻכּתּוּ ָ
יהם י ַ
בּוֹר ֶ
יתי ֵה ָמּה ַח ִתּים נְ ס ִֹגים אָחוֹר וְ ִג ֵ
דּוּע ָר ִא ִ
ַמ ַ
נָסוּ וְ לֹא ִה ְפנוּ | ָמגוֹר ִמ ָסּ ִביב נְ ֻאם יְ הוָה (6) :אַל יָנוּס ַה ַקּל
ָפלוִּ (7) :מי
וְ אַל יִ ָמּ ֵלט ַה ִגּבּוֹר | ָצפוֹנָה ַעל יַד נְ ַהר ְפּ ָרת ָכּ ְשׁלוּ וְ נ ָ
ֲלה | ַכּנְּ ָהרוֹת יִ ְת ָגּעֲשׁוּ ֵמ ָ
זֶה ַכּיְ אֹר ַיע ֶ
ימיוִ (8) :מ ְצ ַריִ ם ַכּיְ אֹר
ֲלה ֲא ַכ ֶסּה ֶא ֶרץ
ֹאמר אַע ֶ
ֲלה וְ ַכנְּ ָהרוֹת יִ ְתגֹּעֲשׁוּ ָמיִ ם | ַויּ ֶ
ַיע ֶ
סּוּסים וְ ִה ְתה ְֹללוּ ָה ֶר ֶכב
ידה ִעיר וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ (9) :עֲלוּ ַה ִ
א ִֹב ָ
לוּדים תּ ְֹפ ֵשׂי דֹּ ְר ֵכי
בּוֹרים | כּוּשׁ וּפוּט תּ ְֹפ ֵשׂי ָמגֵן וְ ִ
ֵצאוּ ַה ִגּ ִ
וְ י ְ

ָק ֶשׁת (10) :וְ ַהיּוֹם ַההוּא ַלאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת יוֹם נְ ָק ָמה
ֶבח
אָכ ָלה ֶח ֶרב וְ ָשׂ ְב ָעה וְ ָרוְ ָתה ִמ ָדּ ָמם | ִכּי ז ַ
ָקם ִמ ָצּ ָריו וְ ְ
ְל ִהנּ ֵ
ֲלי ִג ְל ָעד
ַלאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ָצפוֹן ֶאל נְ ַהר ְפּ ָרת (11) :ע ִ
תוּלת ַבּת ִמ ְצ ָריִ ם | ַל ָשּׁוְ א הרביתי ] ִה ְר ֵבּית קרי[
ֳרי ְבּ ַ
וּק ִחי צ ִ
ְ
ֵך וְ ִצוְ ָח ֵת ְך ָמ ְלאָה
ְרפֻאוֹת ְתּ ָע ָלה ֵאין ָל ְךָ (12) :שׁ ְמעוּ גוֹיִ ם ְקלוֹנ ְ
ָפלוּ ְשׁנ ֶ
ַח ָדּיו נ ְ
אָרץ | ִכּי ִגבּוֹר ְבּ ִגבּוֹר ָכּ ָשׁלוּ י ְ
ָה ֶ
ֵיהם:
ָביא | ָלבוֹא
)ַ (13ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְל ַהכּוֹת ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ (14) :ה ִגּידוּ
בוּכ ְד ֶר ַ
נְ ַ
וּב ַת ְח ַפּנְ ֵחס | ִא ְמרוּ
ְב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַה ְשׁ ִמיעוּ ְב ִמ ְגדּוֹל וְ ַה ְשׁ ִמיעוּ ְבנֹף ְ
דּוּע נִ ְס ַחף
יךַ (15) :מ ַ
יב ָ
אָכ ָלה ֶח ֶרב ְס ִב ֶ
ַצּב וְ ָה ֵכן ָל ְך ִכּי ְ
ִה ְתי ֵ
ָפל
כּוֹשׁל | גַּם נ ַ
יך | לֹא ָע ַמד ִכּי יְ הוָה ֲה ָדפוִֹ (16) :ה ְר ָבּה ֵ
יר ָ
אַבּ ֶ
ִ
ָשׁ ָבה ֶאל ַע ֵמּנוּ וְ ֶאל ֶא ֶרץ
קוּמה וְ נ ֻ
ָ
ֹאמרוּ
ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ַויּ ְ
מוֹל ְד ֵתּנוּ ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב ַהיּוֹנָהָ (17) :ק ְראוּ ָשׁם | ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
ַ
מּוֹעדַ (18) :חי אָנִ י נְ ֻאם ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ה ָוה
ֱביר ַה ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ָשׁאוֹן ֶהע ִ
וּכ ַכ ְר ֶמל ַבּיָּם יָבוֹאְ (19) :כּ ֵלי
ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ | ִכּי ְכּ ָתבוֹר ֶבּ ָה ִרים ְ
יוֹשׁ ֶבת ַבּת ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי נֹף ְל ַשׁ ָמּה ִת ְהיֶה וְ נִ ְצּ ָתה
ֲשׂי ָל ְך ֶ
גוֹלה ע ִ
ָ
ֵמ ֵאין ֵ
יוֹשׁבֶ (20) :ע ְג ָלה יְ ֵפה ִפיָּה ִמ ְצ ָריִ ם | ֶק ֶרץ ִמ ָצּפוֹן ָבּא
יה ְב ִק ְר ָבּהּ ְכּ ֶע ְג ֵלי ַמ ְר ֵבּק ִכּי גַם ֵה ָמּה ִה ְפנוּ
ָבא (21) :גַּם ְשׂ ִכ ֶר ָ
יהם ֵעת ְפּ ֻק ָדּ ָתם:
ֲל ֶ
ידם ָבּא ע ֵ
ַח ָדּיו לֹא ָע ָמדוּ | ִכּי יוֹם ֵא ָ
נָסוּ י ְ
וּב ַק ְרדֻּמּוֹת ָבּאוּ ָלהּ
ֵלכוּ ְ
ֵל ְך | ִכּי ְב ַחיִ ל י ֵ
ָחשׁ י ֵ
קוֹלהּ ַכּנּ ָ
)ָ (22
ֵח ֵקר | ִכּי
ַע ָרהּ נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי לֹא י ָ
ְכּח ְֹט ֵבי ֵע ִציםָ (23) :כּ ְרתוּ י ְ
ַרבּוּ ֵמ ְ
ישׁה ַבּת ִמ ְצ ָריִ ם |
אַר ֶבּה וְ ֵאין ָל ֶהם ִמ ְס ָפּר (24) :ה ִֹב ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
נִ ְתּנָה ְבּיַד ַעם ָצפוֹןַ (25) :
יה
פוֹקד ֶאל אָמוֹן ִמנֹּא וְ ַעל ַפּ ְרעֹה וְ ַעל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעל ֱאל ֶֹה ָ
ִהנְ נִ י ֵ
יה | וְ ַעל ַפּ ְרעֹה וְ ַעל ַהבּ ְֹט ִחים בּוֹ (26) :וּנְ ַת ִתּים ְבּיַד
וְ ַעל ְמ ָל ֶכ ָ
וּביַד ֲע ָב ָדיו |
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
בוּכ ְד ֶר ַ
וּביַד נְ ַ
ַפ ָשׁם ְ
ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
אַתּה אַל
ימי ֶק ֶדם נְ ֻאם יְ הוָה (27) :וְ ָ
אַח ֵרי ֵכן ִתּ ְשׁכֹּן ִכּ ֵ
וְ ֲ
מוֹשׁ ֲע ָך ֵמ ָרחוֹק
ירא ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב וְ אַל ֵתּ ַחת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִהנְ נִ י ִ
ִתּ ָ
ֲך ֵמ ֶא ֶרץ ִשׁ ְביָם | וְ ָשׁב ַיעֲקוֹב וְ ָשׁ ַקט וְ ַשׁ ֲאנַן וְ ֵאין
ַרע ָ
וְ ֶאת ז ְ
אַתּה אַל ִתּ ָ
ַמ ֲח ִרידָ (28) :
ירא ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי
יך ָשׁ ָמּה
ִא ְתּ ָך אָנִ י | ִכּי ֶא ֱע ֶשׂה ָכ ָלה ְבּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּ ָ
ַקּ ָךּ:
ַקּה לֹא ֲאנ ֶ
יך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וְ נ ֵ
ֱשׂה ָכ ָלה וְ יִ ַסּ ְר ִתּ ָ
וְ א ְֹת ָך לֹא ֶאע ֶ
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ָביא ֶאל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
)ֲ (1א ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
אָמר יְ הוָה ִהנֵּה ַמיִ ם
) (2כֹּה ַ
ַכּה ַפ ְרעֹה ֶאת ַעזָּה:
ְבּ ֶט ֶרם י ֶ
שׁוֹטף וְ יִ ְשׁ ְטפוּ ֶא ֶרץ ְ
ֵ
ַחל
ע ִֹלים ִמ ָצּפוֹן וְ ָהיוּ ְלנ ַ
וּמלוֹאָהּ ִעיר
אָרץִ (3) :מקּוֹל
יוֹשׁב ָה ֶ
ילל כֹּל ֵ
אָדם וְ ֵה ִ
וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ | וְ ָזעֲקוּ ָה ָ
ַל ִגּ ָלּיו | לֹא ִה ְפנוּ
יריו ֵמ ַר ַעשׁ ְל ִר ְכבּוֹ ֲהמוֹן גּ ְ
אַבּ ָ
ֲטת ַפּ ְרסוֹת ִ
ַשׁע ַ
ָדיִ םַ (4) :על ַהיּוֹם ַה ָבּא ִל ְשׁדוֹד ֶאת
אָבוֹת ֶאל ָבּנִ ים ֵמ ִר ְפיוֹן י ָ
וּל ִצידוֹן כֹּל ָשׂ ִריד עֹזֵר | ִכּי שׁ ֵֹדד
ָכּל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְל ַה ְכ ִרית ְלצֹר ְ
יְ הוָה ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְשׁ ֵא ִרית ִאי ַכ ְפתּוֹרָ (5) :בּאָה ָק ְר ָחה ֶאל
גּוֹד ִדי(6) :
אַשׁ ְקלוֹן ְשׁ ֵא ִרית ִע ְמ ָקם | ַעד ָמ ַתי ִתּ ְת ָ
ַעזָּה נִ ְד ְמ ָתה ְ
אָס ִפי אַל ַתּ ְע ֵר ְך
הוֹי ֶח ֶרב ַליהוָה ַעד אָנָה לֹא ִת ְשׁק ִֹטי | ֵה ְ
אַשׁ ְקלוֹן
יך ִתּ ְשׁק ִֹטי וַיהוָה ִצוָּה ָלהּ | ֶאל ְ
ֵה ָר ְג ִעי ָוד ִֹמּיֵ (7) :א ְ
וְ ֶאל חוֹף ַהיָּם ָשׁם יְ ָע ָדהּ:
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אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל הוֹי ֶאל נְ בוֹ
)ְ (1למוֹאָב כֹּה ַ
ישׁה ַה ִמּ ְשׂגָּב ו ָ
ישׁה נִ ְל ְכּ ָדה ִק ְרי ָ
ִכּי ֻשׁ ָדּ ָדה ה ִֹב ָ
ָח ָתּה:
ָתיִ ם | ה ִֹב ָ
יה ָר ָעה ְלכוּ
)ֵ (2אין עוֹד ְתּ ִה ַלּת מוֹאָב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ָח ְשׁבוּ ָע ֶל ָ
אַח ַריִ ְך ֵתּ ֶל ְך ָח ֶרב (3) :קוֹל
יתנָּה ִמגּוֹי | גַּם ַמ ְד ֵמן ִתּדּ ִֹמּי ֲ
ַכ ִר ֶ
וְ נ ְ
ְצ ָע ָקה ֵמחֹרוֹנָיִ ם | שֹׁד ו ֶ
ָשׁ ֶבר גָּדוֹל (4) :נִ ְשׁ ְבּ ָרה מוֹאָב | ִה ְשׁ ִמיעוּ
לּוּחית
ֲלה הלחות ] ַה ִ
יה קרי[ִ (5) :כּי ַמע ֵ
יר ָ
ְזּ ָע ָקה צעוריה ] ְצ ִע ֶ
ֲקת ֶשׁ ֶבר
מוֹרד חוֹרֹנַיִ ם ָצ ֵרי ַצע ַ
ֲלה ֶבּ ִכי | ִכּי ְבּ ַ
קרי[ ִבּ ְב ִכי ַיע ֶ
ֲרוֹער ַבּ ִמּ ְד ָבּר(7) :
ַפ ְשׁ ֶכם | וְ ִת ְהיֶינָה ַכּע ֵ
ָשׁ ֵמעוּ (6) :נֻסוּ ַמ ְלּטוּ נ ְ
ָצא
אַתּ ִתּ ָלּ ֵכ ִדי | וְ י ָ
רוֹתיִ ְך גַּם ְ
אוֹצ ַ
וּב ְ
ֲשׂיִ ְך ְ
ַען ִבּ ְט ֵח ְך ְבּ ַמע ַ
ִכּי י ַ
ַח ָדּיו קרי[(8) :
ֹהנָיו וְ ָשׂ ָריו יחד ]י ְ
גּוֹלה כּ ֲ
כמישׁ ] ְכמוֹשׁ קרי[ ַבּ ָ
אָבד ָה ֵע ֶמק וְ נִ ְשׁ ַמד
וְ ָיבֹא שׁ ֵֹדד ֶאל ָכּל ִעיר וְ ִעיר לֹא ִת ָמּ ֵלט וְ ַ
אָמר יְ הוָהְ (9) :תּנוּ ִציץ ְלמוֹאָב ִכּי ָנצֹא ֵתּ ֵצא |
ַה ִמּישֹׁר | ֲא ֶשׁר ַ
יוֹשׁב ָבּ ֵהן (10) :אָרוּר ע ֶֹשׂה
יה ְל ַשׁ ָמּה ִת ְהיֶי ָנה ֵמ ֵאין ֵ
וְ ָע ֶר ָ
ֵע ַח ְרבּוֹ ִמ ָדּםַ (11) :שׁ ֲאנַן
אכת יְ הוָה ְר ִמיָּה | וְ אָרוּר מֹנ ַ
ְמ ֶל ֶ
הוּרק ִמ ְכּ ִלי ֶאל
עוּריו וְ שׁ ֵֹקט הוּא ֶאל ְשׁ ָמ ָריו וְ לֹא ַ
מוֹאָב ִמנְּ ָ
וּב ָ
ֶכּ ִלי ַ
ָמר:
גּוֹלה לֹא ָה ָל ְך | ַעל ֵכּן ָע ַמד ַט ְעמוֹ בּוֹ וְ ֵריחוֹ לֹא נ ָ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי לוֹ צֹ ִעים
)ָ (12ל ֵכן ִהנֵּה י ִ
ַפּצוּ (13) :וּבֹשׁ מוֹאָב ִמ ְכּמוֹשׁ
יהם יְ נ ֵ
ָריקוּ וְ נִ ְב ֵל ֶ
וְ ֵצעֻהוּ | וְ ֵכ ָליו י ִ

יך
| ַכּ ֲא ֶשׁר בֹּשׁוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֵבּית ֵאל ִמ ְב ֶט ָחםֵ (14) :א ְ
ָחנוּ | וְ אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל ַל ִמּ ְל ָח ָמהֻ (15) :שׁ ַדּד
בּוֹרים ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ִגּ ִ
תּ ְ
ָרדוּ ַל ָטּ ַבח | נְ ֻאם ַה ֶמּ ֶל ְך
חוּריו י ְ
וּמ ְב ַחר ַבּ ָ
יה ָע ָלה ִ
מוֹאָב וְ ָע ֶר ָ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוָֹ (16) :קרוֹב ֵאיד מוֹאָב ָלבוֹא | וְ ָר ָעתוֹ
יביו וְ כֹל י ְֹד ֵעי ְשׁמוֹ | ִא ְמרוּ
ִמ ֲה ָרה ְמאֹד (17) :נֻדוּ לוֹ ָכּל ְס ִב ָ
אָרהְ (18) :ר ִדי ִמ ָכּבוֹד ישׁבי
יכה נִ ְשׁ ַבּר ַמ ֵטּה עֹז ַמ ֵקּל ִתּ ְפ ָ
ֵא ָ
וּשׁ ִבי קרי[ ַב ָצּ ָמא י ֶֹשׁ ֶבת ַבּת ִדּיבוֹן | ִכּי שׁ ֵֹדד מוֹאָב ָע ָלה ָב ְך
] ְ
יוֹשׁ ֶבת עֲרוֹ ֵער | ַשׁ ֲא ִלי
ִשׁ ֵחת ִמ ְב ָצ ָריִ ְךֶ (19) :אל ֶדּ ֶר ְך ִע ְמ ִדי וְ ַצ ִפּי ֶ
ָתה (20) :ה ִֹבישׁ מוֹאָב ִכּי ַח ָתּה
נָס וְ נִ ְמ ָל ָטה ִא ְמ ִרי ַמה נִּ ְהי ָ
אַרנוֹן ִכּי
וּז ָעקוּ קרי[ | ַה ִגּידוּ ְב ְ
ילילוּ קרי[ וזעקי ] ְ
הילילי ] ֵה ִ
וּמ ְשׁ ָפּט ָבּא ֶאל ֶא ֶרץ ַה ִמּישֹׁר | ֶאל חֹלוֹן וְ ֶאל
ֻשׁ ַדּד מוֹאָבִ (21) :
יְ
יפ ַעת קרי[ (22) :וְ ַעל ִדּיבוֹן וְ ַעל נְ בוֹ וְ ַעל
ַה ָצה וְ ַעל מופעת ] ֵמ ָ
ָתיִ ם וְ ַעל ֵבּית גָּמוּל וְ ַעל ֵבּית
ֵבּית ִדּ ְב ָל ָתיִ ם (23) :וְ ַעל ִק ְרי ַ
ְמעוֹן (24) :וְ ַעל ְק ִריּוֹת וְ ַעל ָבּ ְצ ָרה | וְ ַעל ָכּל ָע ֵרי ֶא ֶרץ מוֹאָב
וּזרֹעוֹ נִ ְשׁ ָבּ ָרה |
ָה ְרחֹקוֹת וְ ַה ְקּרֹבוֹת (25) :נִ ְג ְדּ ָעה ֶק ֶרן מוֹאָב ְ
נְ ֻאם יְ הוָהַ (26) :ה ְשׁ ִכּירֻהוּ ִכּי ַעל יְ הוָה ִה ְג ִדּיל | וְ ָס ַפק מוֹאָב
ְבּ ִקיאוֹ וְ ָהיָה ִל ְשׂחֹק גַּם הוּא (27) :וְ ִאם לוֹא ַה ְשּׂחֹק ָהיָה ְל ָך
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ְבּ ַגנּ ִ
יך בּוֹ
ָבים נמצאה ]נִ ְמ ָצא קרי[ | ִכּי ִמ ֵדּי ְד ָב ֶר ָ
נוֹדדִ (28) :ע ְזבוּ ָע ִרים וְ ִשׁ ְכנוּ ַבּ ֶסּ ַלע י ְֹשׁ ֵבי מוֹאָב | וִ ְהיוּ
ִתּ ְת ָ
ֵאה
ְכיוֹנָה ְתּ ַקנֵּן ְבּ ֶע ְב ֵרי ִפי ָפ ַחתָ (29) :שׁ ַמ ְענוּ ְגאוֹן מוֹאָב גּ ֶ
ָד ְע ִתּי נְ ֻאם
ַאוָתוֹ וְ רֻם ִלבּוֲֹ (30) :אנִ י י ַ
וּגאוֹנוֹ וְ ג ֲ
ָבהוֹ ְ
ְמאֹד | גּ ְ
יְ הוָה ֶע ְב ָרתוֹ וְ לֹא ֵכן | ַבּ ָדּיו לֹא ֵכן ָעשׂוַּ (31) :על ֵכּן ַעל מוֹאָב
ֶהגֶּה(32) :
וּלמוֹאָב ֻכּלֹּה ֶא ְז ָעק | ֶאל אַנְ ֵשׁי ִקיר ֶח ֶרשׂ י ְ
ֵליל ְ
ֲאי ִ
ֶפן ִשׂ ְב ָמה נְ ִטישׁ ַֹתיִ ְך ָע ְברוּ ָים ַעד יָם
ַעזֵר ֶא ְב ֶכּה ָלּ ְך ַהגּ ֶ
ִמ ְבּ ִכי י ְ
ֶא ְס ָפה
ָפל (33) :וְ נ ֶ
יר ְך שׁ ֵֹדד נ ָ
יצ ְך וְ ַעל ְבּ ִצ ֵ
ַעזֵר ָנגָעוּ | ַעל ֵק ֵ
יְ
יק ִבים ִה ְשׁ ַבּ ִתּי לֹא
וּמ ֶא ֶרץ מוֹאָב | וְ יַיִ ן ִמ ָ
ִשׂ ְמ ָחה ו ִָגיל ִמ ַכּ ְר ֶמל ֵ
ֲקת ֶח ְשׁבּוֹן ַעד ֶא ְל ָע ֵלה
ידדִ (34) :מ ַזּע ַ
ידד לֹא ֵה ָ
ידד ֵה ָ
יִ ְדר ְֹך ֵה ָ
קוֹלם ִמצּ ַֹער ַעד חֹרֹנַיִ ם ֶע ְג ַלת ְשׁ ִל ִשׁיָּה | ִכּי גַּם ֵמי
ָתנוּ ָ
ַהץ נ ְ
ַעד י ַ
נִ ְמ ִרים ִל ְמ ַשׁמּוֹת יִ ְהיוּ (35) :וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ְלמוֹאָב נְ ֻאם יְ הוָה |
וּמ ְק ִטיר ֵלאל ָֹהיוַ (36) :על ֵכּן ִל ִבּי ְלמוֹאָב
ֲלה ָב ָמה ַ
ַמע ֶ
ֶה ֶמה וְ ִל ִבּי ֶאל אַנְ ֵשׁי ִקיר ֶח ֶרשׂ ַכּ ֲח ִל ִ
ַכּ ֲח ִל ִלים י ֱ
ֶה ֶמה | ַעל
ילים י ֱ
ָקן ְגּ ֻר ָעה |
אָבדוִּ (37) :כּי ָכל רֹאשׁ ָק ְר ָחה וְ ָכל ז ָ
ֵכּן יִ ְת ַרת ָע ָשׂה ָ
ָדיִ ם ְגּ ֻדדֹת וְ ַעל ָמ ְתנַיִ ם ָשׂקַ (38) :על ָכּל גַּגּוֹת מוֹאָב
ַעל ָכּל י ַ
יה ֻכּלֹּה ִמ ְס ֵפּד | ִכּי ָשׁ ַב ְר ִתּי ֶאת מוֹאָב ִכּ ְכ ִלי ֵאין ֵח ֶפץ
ִ
וּב ְרחֹב ֶֹת ָ

יך ִה ְפנָה ע ֶֹרף מוֹאָב
ילילוּ ֵא ְ
יך ַח ָתּה ֵה ִ
בּוֹ נְ ֻאם יְ הוָהֵ (39) :א ְ
)ִ (40כּי
יביו:
בּוֹשׁ | וְ ָהיָה מוֹאָב ִל ְשׂחֹק וְ ִל ְמ ִח ָתּה ְל ָכל ְס ִב ָ
וּפ ַרשׂ ְכּנ ָ
אָמר יְ הוָה ִהנֵּה ַכנּ ֶ
כֹה ַ
ָפיו ֶאל מוֹאָב(41) :
ֶשׁר יִ ְד ֶאה | ָ
בּוֹרי מוֹאָב
נִ ְל ְכּ ָדה ַה ְקּ ִריּוֹת וְ ַה ְמּ ָצדוֹת נִ ְת ָפּ ָשׂה | וְ ָהיָה ֵלב ִגּ ֵ
ַבּיּוֹם ַההוּא ְכּ ֵלב ִא ָשּׁה ְמ ֵצ ָרה (42) :וְ נִ ְשׁ ַמד מוֹאָב ֵמ ָעם | ִכּי ַעל
יוֹשׁב מוֹאָב נְ ֻאם
ָפ ַחת ו ָ
יְ הוָה ִה ְג ִדּילַ (43) :פּ ַחד ו ַ
יך ֵ
ָפח | ָע ֶל ָ
יְ הוָה (44) :הניס ] ַהנָּס קרי[ ִמ ְפּנֵי ַה ַפּ ַחד יִ פֹּל ֶאל ַה ַפּ ַחת
יה ֶאל מוֹאָב ְשׁ ַנת
אָביא ֵא ֶל ָ
וְ ָהע ֶֹלה ִמן ַה ַפּ ַחת יִ ָלּ ֵכד ַבּ ָפּח | ִכּי ִ
ָסים | ִכּי
ְפּ ֻק ָדּ ָתם נְ ֻאם יְ הוָהְ (45) :בּ ֵצל ֶח ְשׁבּוֹן ָע ְמדוּ ִמכּ ַֹח נ ִ
ֹאכל ְפּאַת מוֹאָב
ָצא ֵמ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶל ָה ָבה ִמ ֵבּין ִסיחוֹן ַותּ ַ
ֵאשׁ י ָ
אָבד ַעם ְכּמוֹשׁ | ִכּי
וְ ָק ְדקֹד ְבּנֵי ָשׁאוֹן (46) :אוֹי ְל ָך מוֹאָב ַ
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ַבּ ֶשּׁ ִבי ְ
יך ַבּ ִשּׁ ְביָה (47) :וְ ַשׁ ְב ִתּי ְשׁבוּת מוֹאָב
ֻקּחוּ ָבנ ָ
לְ
ָמים נְ ֻאם יְ הוָה | ַעד ֵהנָּה ִמ ְשׁ ַפּט מוֹאָב:
אַח ִרית ַהיּ ִ
ְבּ ֲ
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אָמר יְ הוָה ֲה ָבנִ ים ֵאין ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם יוֹ ֵרשׁ
)ִ (1ל ְבנֵי ַעמּוֹן כֹּה ַ
ָשׁבָ (2) :ל ֵכן
ָרשׁ ַמ ְל ָכּם ֶאת גָּד וְ ַעמּוֹ ְבּ ָע ָריו י ָ
דּוּע י ַ
ֵאין לוֹ | ַמ ַ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה וְ ִה ְשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאל ַר ַבּת ְבּנֵי ַעמּוֹן
ִהנֵּה י ִ
יה ָבּ ֵאשׁ ִתּ ַצּ ְת ָנה |
וּבנ ֶֹת ָ
רוּעת ִמ ְל ָח ָמה וְ ָהיְ ָתה ְל ֵתל ְשׁ ָמ ָמה ְ
ְתּ ַ
ילי ֶח ְשׁבּוֹן ִכּי
יל ִ
אָמר יְ הוָהֵ (3) :ה ִ
ָרשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת י ְֹר ָשׁיו ַ
וְ י ַ
ֻשׁ ְדּ ָדה ַעי ְצ ַע ְקנָה ְבּנוֹת ַר ָבּה ֲחג ְֹרנָה ַשׂ ִקּים ְספ ְֹדנָה
ֹהנָיו וְ ָשׂ ָריו
שׁוֹט ְטנָה ַבּ ְגּ ֵדרוֹת | ִכּי ַמ ְל ָכּם ַבּ ָ
ֵל ְך כּ ֲ
גּוֹלה י ֵ
וְ ִה ְת ַ
ֲמ ִקים זָב ִע ְמ ֵק ְך ַה ַבּת ַהשּׁוֹ ֵב ָבה |
ַח ָדּיוַ (4) :מה ִתּ ְת ַה ְל ִלי ָבּע ָ
יְ
יה ִמי יָבוֹא ֵא ָליִ (5) :הנְ נִ י ֵמ ִביא ָע ַליִ ְך ַפּ ַחד
ַהבּ ְֹט ָחה ְבּא ְֹצר ֶֹת ָ
יביִ ְך | וְ נִ ַדּ ְח ֶתּם ִאישׁ ְל ָפנָיו
נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת ִמ ָכּל ְס ִב ָ
אָשׁיב ֶאת ְשׁבוּת ְבּנֵי ַעמּוֹן
אַח ֵרי ֵכן ִ
וְ ֵאין ְמ ַק ֵבּץ ַלנּ ֵֹדד (6) :וְ ֲ
)ֶ (7ל ֱאדוֹם כֹּה ַ
נְ ֻאם יְ הוָה:
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַה ֵאין עוֹד
אָב ָדה ֵע ָצה ִמ ָבּנִ ים נִ ְס ְר ָחה ָח ְכ ָמ ָתם (8) :נֻסוּ
ימן | ְ
ָח ְכ ָמה ְבּ ֵת ָ
אתי ָע ָליו ֵעת
ָה ְפנוּ ֶה ְע ִמיקוּ ָל ֶשׁ ֶבת י ְֹשׁ ֵבי ְדּ ָדן | ִכּי ֵאיד ֵע ָשׂו ֵה ֵב ִ
עוֹללוֹת | ִאם
ַשׁ ִארוּ ֵ
ְפּ ַק ְד ִתּיוִ (9) :אם בּ ְֹצ ִרים ָבּאוּ ָל ְך לֹא י ְ
ָבים ַבּ ַלּיְ ָלה ִה ְשׁ ִחיתוּ ַדיָּםִ (10) :כּי ֲאנִ י ָח ַשׂ ְפ ִתּי ֶאת ֵע ָשׂו
ַגּנּ ִ
וּשׁ ֵכנָיו
יוּכל | ֻשׁ ַדּד ז ְ
ַרעוֹ וְ ֶא ָחיו ְ
ֶח ָבּה לֹא ָ
יתי ֶאת ִמ ְס ָתּ ָריו וְ נ ְ
ִגּ ֵלּ ִ
יך ָע ַלי
אַל ְמנ ֶֹת ָ
יך ֲאנִ י ֲא ַחיֶּה | וְ ְ
וְ ֵאינֶנּוָּ (11) :ע ְז ָבה יְ ת ֶֹמ ָ

אָמר יְ הוָה ִהנֵּה ֲא ֶשׁר ֵאין ִמ ְשׁ ָפּ ָטם
ִתּ ְב ָטחוִּ (12) :כּי כֹה ַ
ָקה | לֹא ִת ָנּ ֶקה
אַתּה הוּא ָנקֹה ִתּנּ ֶ
ִל ְשׁתּוֹת ַהכּוֹס ָשׁתוֹ יִ ְשׁתּוּ וְ ָ
ִכּי ָשׁתֹה ִתּ ְשׁ ֶתּהִ (13) :כּי ִבי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה ִכּי ְל ַשׁ ָמּה
יה ִת ְהיֶינָה
ְל ֶח ְר ָפּה ְלח ֶֹרב וְ ִל ְק ָל ָלה ִתּ ְהיֶה ָב ְצ ָרה | וְ ָכל ָע ֶר ָ
מוּעה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ֵאת יְ הוָה וְ ִציר ַבּגּוֹיִ ם
עוֹלםְ (14) :שׁ ָ
ְל ָח ְרבוֹת ָ
ָשׁ ַ
יה וְ קוּמוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמהִ (15) :כּי ִהנֵּה
לוּח | ִה ְת ַק ְבּצוּ וּבֹאוּ ָע ֶל ָ
אָדםִ (16) :תּ ְפ ַל ְצ ְתּ ָך ִה ִשּׁיא א ָֹת ְך
יך ַבּגּוֹיִ ם | ָבּזוּי ָבּ ָ
ָקטֹן נְ ַת ִתּ ָ
יה
ְזדוֹן ִל ֶבּ ָך שׁ ְֹכנִ י ְבּ ַח ְגוֵי ַה ֶסּ ַלע תּ ְֹפ ִשׂי ְמרוֹם ִגּ ְב ָעה | ִכּי ַת ְג ִבּ ַ
יד ָך נְ ֻאם יְ הוָה (17) :וְ ָהיְ ָתה ֱאדוֹם
אוֹר ְ
ִ
ֶך ִמ ָשּׁם
ֶשׁר ִקנּ ָ
ַכּנּ ֶ
כּוֹת ָה(18) :
יה יִ שֹּׁם וְ יִ ְשׁרֹק ַעל ָכּל ַמ ֶ
ְל ַשׁ ָמּה | כֹּל ע ֵֹבר ָע ֶל ָ
ֵשׁב ָשׁם ִאישׁ
אָמר יְ הוָה | לֹא י ֵ
ֶיה ַ
וּשׁ ֵכנ ָ
ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ְ
ַר ֵדּן
ֲלה ִמ ְגּאוֹן ַהיּ ְ
אָדםִ (19) :הנֵּה ְכּאַ ְריֵה ַיע ֶ
וְ לֹא יָגוּר ָבּהּ ֶבּן ָ
יה
וּמי ָבחוּר ֵא ֶל ָ
יה ִ
יצנּוּ ֵמ ָע ֶל ָ
יעה ֲא ִר ֶ
אַר ִגּ ָ
יתן ִכּי ְ
ֶאל נְ וֵה ֵא ָ
ידנִּ י ִ
וּמי זֶה ר ֶֹעה ֲא ֶשׁר ַי ֲעמֹד
וּמי י ִֹע ֶ
ֶא ְפקֹד | ִכּי ִמי ָכמוֹנִ י ִ
ָעץ ֶאל ֱאדוֹם
ֲצת יְ הוָה ֲא ֶשׁר י ַ
)ָ (20ל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ע ַ
ְל ָפנָי:
ימן | ִאם לֹא יִ ְס ָחבוּם
בוֹתיו ֲא ֶשׁר ָח ַשׁב ֶאל י ְֹשׁ ֵבי ֵת ָ
וּמ ְח ְשׁ ָ
ַ
יהם נְ ו ֶ
ֲל ֶ
ַשּׁים ע ֵ
ירי ַהצֹּאן ִאם לֹא י ִ
ֵהםִ (21) :מקּוֹל נִ ְפ ָלם
ְצ ִע ֵ
ֶשׁר
קוֹלהִּ (22) :הנֵּה ַכנּ ֶ
אָרץ | ְצ ָע ָקה ְבּיַם סוּף נִ ְשׁ ַמע ָ
ֲשׁה ָה ֶ
ָרע ָ
בּוֹרי ֱאדוֹם
ָפיו ַעל ָבּ ְצ ָרה | וְ ָהיָה ֵלב ִגּ ֵ
ֲלה וְ יִ ְד ֶאה וְ יִ ְפרֹשׂ ְכּנ ָ
ַיע ֶ
בּוֹשׁה ֲח ָמת
ָ
ַבּיּוֹם ַההוּא ְכּ ֵלב ִא ָשּׁה ְמ ֵצ ָרהְ (23) :ל ַד ֶמּ ֶשׂק
אַר ָפּד ִכּי ְשׁ ֻמ ָעה ָר ָעה ָשׁ ְמעוּ ָנמֹגוּ | ַבּיָּם ְדּאָגָה ַה ְשׁ ֵקט לֹא
וְ ְ
יקה | ָצ ָרה
יוּכלָ (24) :ר ְפ ָתה ַד ֶמּ ֶשׂק ִה ְפנְ ָתה ָלנוּס וְ ֶר ֶטט ֶה ֱח ִז ָ
ָ
ֻזּ ָבה ִעיר תהלה
יך לֹא ע ְ
יּוֹל ָדהֵ (25) :א ְ
ַתּה ַכּ ֵ
ַח ָב ִלים ֲא ָחז ָ
וֲ
יה
חוּר ָ
שׂוֹשׂיָ (26) :ל ֵכן יִ ְפּלוּ ַב ֶ
] ְתּ ִה ָלּת קרי[ | ִק ְריַת ְמ ִ
יה | וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה יִ ַדּמּוּ ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה
ִבּ ְרחֹב ֶֹת ָ
אַר ְמנוֹת ֶבּן
אָכ ָלה ְ
חוֹמת ַדּ ָמּ ֶשׂק | וְ ְ
ְצ ָבאוֹת (27) :וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּ ַ
וּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָחצוֹר ֲא ֶשׁר ִה ָכּה
ְ
)ְ (28ל ֵק ָדר
ֲה ָדד:
אצּר קרי[ ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל כֹּה ַ
בוּכ ְד ֶר ַ
נבוכדראצור ]נְ ַ
אָמר יְ הוָה |
יהם
קוּמוּ עֲלוּ ֶאל ֵק ָדר וְ ָשׁ ְדדוּ ֶאת ְבּנֵי ֶק ֶדם (29) :אָ ֳה ֵל ֶ
יהם יִ ְשׂאוּ ָל ֶהם |
וּג ַמ ֵלּ ֶ
יהם ְ
יהם וְ ָכל ְכּ ֵל ֶ
יעוֹת ֶ
וְ צֹאנָם יִ ָקּחוּ יְ ִר ֵ
יהם ָמגוֹר ִמ ָסּ ִביב (30) :נֻסוּ נֻּדוּ ְמאֹד ֶה ְע ִמיקוּ
ֲל ֶ
וְ ָק ְראוּ ע ֵ
אצּר
בוּכ ְד ֶר ַ
יכם נְ ַ
ֲל ֶ
ָעץ ע ֵ
ָל ֶשׁ ֶבת י ְֹשׁ ֵבי ָחצוֹר נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי י ַ
יכם קרי[ ַמ ֲח ָשׁ ָבה(31) :
ֲל ֶ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֵע ָצה וְ ָח ַשׁב עליהם ]ע ֵ
יוֹשׁב ָל ֶב ַטח נְ ֻאם יְ הוָה | לֹא ְד ָל ַתיִ ם
קוּמוּ עֲלוּ ֶאל גּוֹי ְשׁ ֵליו ֵ

ַהמוֹן
יהם ָל ַבז ו ֲ
יח לוֹ ָבּ ָדד יִ ְשׁכֹּנוּ (32) :וְ ָהיוּ ְג ַמ ֵלּ ֶ
וְ לֹא ְב ִר ַ
ֲב ָריו
וּמ ָכּל ע ָ
צוּצי ֵפאָה | ִ
רוּח ְק ֵ
ֵר ִתים ְל ָכל ַ
ֵיהם ְל ָשׁ ָלל וְ ז ִ
ִמ ְקנ ֶ
ידם נְ ֻאם יְ הוָה (33) :וְ ָהיְ ָתה ָחצוֹר ִל ְמעוֹן ַתּנִּ ים
אָביא ֶאת ֵא ָ
ִ
ֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְ לֹא יָגוּר ָבּהּ ֶבּן אָ ָדם:
עוֹלם | לֹא י ֵ
ְשׁ ָמ ָמה ַעד ָ
ילם |
ָביא ֶאל ֵע ָ
)ֲ (34א ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
אשׁית ַמ ְלכוּת ִצ ְד ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ְבּ ֵר ִ
אָמר
הוּדה ֵלאמֹר (35) :כֹּה ַ
בוּר ָתם:
אשׁית ְגּ ָ
ילם | ֵר ִ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י שׁ ֵֹבר ֶאת ֶק ֶשׁת ֵע ָ
אַר ַבּע ְקצוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אַר ַבּע רוּחוֹת ֵמ ְ
ילם ְ
אתי ֶאל ֵע ָ
) (36וְ ֵה ֵב ִ
ֵר ִתים ְלכֹל ָהרֻחוֹת ָה ֵא ֶלּה | וְ לֹא יִ ְה ֶיה ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר לֹא יָבוֹא
וְ ז ִ
לפנֵי
ילם ְ
ילם קרי[ (37) :וְ ַה ְח ַתּ ִתּי ֶאת ֵע ָ
ָשׁם נִ ְדּ ֵחי עולם ] ֵע ָ
יהם ָר ָעה ֶאת ֲחרוֹן
ֲל ֶ
אתי ע ֵ
ַפ ָשׁם וְ ֵה ֵב ִ
יהם וְ ִל ְפנֵי ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
אֹיְ ֵב ֶ
יהם ֶאת ַה ֶח ֶרב ַעד ַכּ ִ
ִ
לּוֹתי
אַח ֵר ֶ
אַפּי נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֲ
ילם | וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ִמ ָשּׁם ֶמ ֶל ְך
אוֹתם (38) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ִכ ְס ִאי ְבּ ֵע ָ
ָ
אָשׁיב
ָמים אשׁוב ] ִ
אַח ִרית ַהיּ ִ
וְ ָשׂ ִרים נְ ֻאם יְ הוָה (39) :וְ ָהיָה ְבּ ֲ
ילם נְ ֻאם יְ הוָה:
קרי[ ֶאת שׁבית ] ְשׁבוּת קרי[ ֵע ָ
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)ַ (1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל ָבּ ֶבל ֶאל ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים | ְבּיַד
וּשׂאוּ נֵס ַה ְשׁ ִמיעוּ
ָביאַ (2) :ה ִגּידוּ ַבגּוֹיִ ם וְ ַה ְשׁ ִמיעוּ ְ
יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
אַל ְתּ ַכ ֵחדוּ | ִא ְמרוּ נִ ְל ְכּ ָדה ָב ֶבל ה ִֹבישׁ ֵבּל ַחת ְמר ָֹד ְך ה ִֹבישׁוּ
ָשׁית
יה גּוֹי ִמ ָצּפוֹן הוּא י ִ
יהִ (3) :כּי ָע ָלה ָע ֶל ָ
לּוּל ָ
יה ַחתּוּ ִגּ ֶ
ֲצ ֶבּ ָ
עַ
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה נָדוּ
יוֹשׁב ָבּהּ | ֵמ ָ
אַר ָצהּ ְל ַשׁ ָמּה וְ לֹא יִ ְהיֶה ֵ
ֶאת ְ
וּב ֵעת ַה ִהיא נְ ֻאם יְ הוָה ָיבֹאוּ ְבנֵי
ָמים ָה ֵה ָמּה ָ
ָה ָלכוַּ (4) :בּיּ ִ
ֵלכוּ וְ ֶאת יְ הוָה
וּבכוֹ י ֵ
לוֹך ָ
ַח ָדּו | ָה ְ
הוּדה י ְ
וּבנֵי יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּה ְ
ֵיהם | בֹּאוּ
יהם יְ ַב ֵקּשׁוִּ (5) :ציּוֹן יִ ְשׁאָלוּ ֶדּ ֶר ְך ֵהנָּה ְפנ ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
עוֹלם לֹא ִת ָשּׁ ֵכ ַח (6) :צֹאן א ְֹבדוֹת
וְ נִ ְלווּ ֶאל יְ הוָה ְבּ ִרית ָ
שׁוֹבבוּם
יהם ִה ְתעוּם ָה ִרים שׁובבים ] ְ
היה ] ָהיוּ קרי[ ַע ִמּי ר ֵֹע ֶ
יהם
מוֹצ ֵא ֶ
קרי[ | ֵמ ַהר ֶאל ִגּ ְב ָעה ָה ָלכוּ ָשׁ ְכחוּ ִר ְב ָצםָ (7) :כּל ְ
ֶא ָשׁם | ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ַליה ָוה
אָמרוּ לֹא נ ְ
יהם ְ
ֲא ָכלוּם וְ ָצ ֵר ֶ
תּוֹך ָבּ ֶבל
יהם יְ הוָה (8) :נֻדוּ ִמ ְ
בוֹת ֶ
וּמ ְקוֵה ֲא ֵ
נְ וֵה ֶצ ֶדק ִ
ֵ
תּוּדים ִל ְפנֵי צֹאן:
וּמ ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים יצאו ] ֵצאוּ קרי[ | וִ ְהיוּ ְכּ ַע ִ
ֲלה ַעל ָבּ ֶבל ְק ַהל גּוֹיִ ם ְגּד ִֹלים
וּמע ֶ
)ִ (9כּי ִהנֵּה אָנ ִֹכי ֵמ ִעיר ַ
ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן וְ ָע ְרכוּ ָלהּ ִמ ָשּׁם ִתּ ָלּ ֵכד | ִח ָצּיו ְכּ ִגבּוֹר ַמ ְשׁ ִכּיל לֹא

יה יִ ְשׂ ָבּעוּ
יקם (10) :וְ ָהיְ ָתה ַכ ְשׂ ִדּים ְל ָשׁ ָלל | ָכּל שׁ ְֹל ֶל ָ
יָשׁוּב ֵר ָ
נְ ֻאם יְ הוָהִ (11) :כּי תשׂמחי ] ִת ְשׂ ְמחוּ קרי[ ִכּי תעלזי ] ַת ַע ְלזוּ
ַח ָל ִתי | ִכּי תפושׁי ] ָתפוּשׁוּ קרי[ ְכּ ֶע ְג ָלה ָד ָשׁה
קרי[ שׁ ֵֹסי נ ֲ
בּוֹשׁה ִא ְמּ ֶכם ְמאֹד
ותצהלי ]וְ ִת ְצ ֲהלוּ קרי[ ָכּ ֲא ִבּ ִריםָ (12) :
ֲר ָבה(13) :
אַח ִרית גּוֹיִ ם ִמ ְד ָבּר ִציָּה ַוע ָ
יוֹל ְד ְתּ ֶכם | ִהנֵּה ֲ
ָח ְפ ָרה ַ
ֻלּהּ | כֹּל ע ֵֹבר ַעל ָבּ ֶבל
ִמ ֶקּ ֶצף יְ הוָה לֹא ֵת ֵשׁב וְ ָהיְ ָתה ְשׁ ָמ ָמה כּ ָ
יהִ (14) :ע ְרכוּ ַעל ָבּ ֶבל ָס ִביב ָכּל
כּוֹת ָ
יִ שֹּׁם וְ יִ ְשׁרֹק ַעל ָכּל ַמ ֶ
יה אַל ַתּ ְח ְמלוּ ֶאל ֵחץ | ִכּי ַליהוָה ָח ָטאָה:
דּ ְֹר ֵכי ֶק ֶשׁת יְ דוּ ֵא ֶל ָ
יה
יוֹת ָ
אָשׁ ֶ
ָפלוּ אשׁויתיה ] ְ
)ָ (15ה ִריעוּ ָע ֶל ָ
ָדהּ נ ְ
ָתנָה י ָ
יה ָס ִביב נ ְ
ָקמוּ ָבהּ
יה | ִכּי נִ ְק ַמת יְ הוָה ִהיא ִהנּ ְ
חוֹמוֹת ָ
ֶ
ֶה ְרסוּ
קרי[ נ ֶ
זוֹר ַע ִמ ָבּ ֶבל וְ ת ֵֹפשׂ ַמגָּל
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה עֲשׂוּ ָלהִּ (16) :כּ ְרתוּ ֵ
אַרצוֹ
ְבּ ֵעת ָק ִציר | ִמ ְפּ ֵני ֶח ֶרב ַהיּוֹנָה ִאישׁ ֶאל ַעמּוֹ יִ ְפנוּ וְ ִאישׁ ְל ְ
זוּרה יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ָריוֹת ִה ִדּיחוּ | ָה ִראשׁוֹן
)ֶ (17שׂה ְפ ָ
ָינֻסוּ:
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל:
בוּכ ְד ֶר ַ
אַחרוֹן ִע ְצּמוֹ נְ ַ
ֲא ָכלוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ זֶה ָה ֲ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י פ ֵֹקד
)ָ (18ל ֵכן כֹּה ַ
אַרצוֹ | ַכּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַק ְד ִתּי ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר(19) :
ֶאל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ֶאל ְ
וּב ַהר
וְ שׁ ַֹב ְב ִתּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָנוֵהוּ וְ ָר ָעה ַה ַכּ ְר ֶמל וְ ַה ָבּ ָשׁן | ְ
וּב ֵעת ַה ִהיא
ָמים ָה ֵהם ָ
ַפשׁוַֹ (20) :בּיּ ִ
ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַה ִגּ ְל ָעד ִתּ ְשׂ ַבּע נ ְ
הוּדה
ֻקּשׁ ֶאת עֲוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאינֶנּוּ וְ ֶאת ַחטֹּאת יְ ָ
נְ ֻאם יְ הוָה יְ ב ַ
אָרץ
אַשׁ ִאירַ (21) :על ָה ֶ
וְ לֹא ִת ָמּ ֶצאינָה | ִכּי ֶא ְס ַלח ַל ֲא ֶשׁר ְ
יהם
אַח ֵר ֶ
יוֹשׁ ֵבי ְפּקוֹד | ֲחרֹב וְ ַה ֲח ֵרם ֲ
יה וְ ֶאל ְ
ֲלה ָע ֶל ָ
ְמ ָר ַתיִ ם ע ֵ
אָרץ
יך (22) :קוֹל ִמ ְל ָח ָמה ָבּ ֶ
ית ָ
ֲשׂה ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
נְ ֻאם יְ הוָה ַוע ֵ
יך
אָרץ | ֵא ְ
יך נִ ְג ַדּע וַיִּ ָשּׁ ֵבר ַפּ ִטּישׁ ָכּל ָה ֶ
| וְ ֶשׁ ֶבר גָּדוֹלֵ (23) :א ְ
ָהיְ ָתה ְל ַשׁ ָמּה ָבּ ֶבל ַבּגּוֹיִ םָ (24) :יק ְֹשׁ ִתּי ָל ְך וְ גַם נִ ְל ַכּ ְד ְתּ ָבּ ֶבל
ָרית(25) :
ָד ַע ְתּ | נִ ְמ ֵצאת וְ גַם נִ ְת ַפּ ְשׂ ְתּ ִכּי ַביהוָה ִה ְתגּ ִ
אַתּ לֹא י ָ
וְ ְ
אכה ִהיא
ַעמוֹ | ִכּי ְמ ָל ָ
ַיּוֹצא ֶאת ְכּ ֵלי ז ְ
אוֹצרוֹ ו ֵ
ָפּ ַתח יְ הוָה ֶאת ָ
ַלאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים (26) :בֹּאוּ ָלהּ ִמ ֵקּץ ִפּ ְתחוּ
ימוּה | אַל ְתּ ִהי ָלהּ
ֲר ִמים וְ ַה ֲח ִר ָ
לּוּה ְכמוֹ ע ֵ
יה ָס ָ
ֻס ָ
ַמ ֲאב ֶ
יהם ִכּי ָבא
ֲל ֶ
ֵרדוּ ַל ָטּ ַבח | הוֹי ע ֵ
יה י ְ
ְשׁ ֵא ִריתִ (27) :ח ְרבוּ ָכּל ָפּ ֶר ָ
וּפ ֵל ִטים ֵמ ֶא ֶרץ ָבּ ֶבל |
ָסים ְ
יוֹמם ֵעת ְפּ ֻק ָדּ ָתם (28) :קוֹל נ ִ
ָ
יכלוֹ(29) :
ְל ַה ִגּיד ְבּ ִציּוֹן ֶאת נִ ְק ַמת יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ נִ ְק ַמת ֵה ָ
יה ָס ִביב אַל
ַה ְשׁ ִמיעוּ ֶאל ָבּ ֶבל ַר ִבּים ָכּל דּ ְֹר ֵכי ֶק ֶשׁת ֲחנוּ ָע ֶל ָ
ֳלהּ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
יְ ִהי ] ָלהּ קרי ולא כתיב[ ְפּ ֵל ָטה ַשׁ ְלּמוּ ָלהּ ְכּ ָפע ָ
ָדה ֶאל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (30) :ל ֵכן
ָע ְשׂ ָתה עֲשׂוּ ָלהּ | ִכּי ֶאל יְ הוָה ז ָ

יה | וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ִמ ְל ַח ְמ ָתּהּ יִ ַדּמּוּ ַבּיּוֹם
יה ִבּ ְרחֹב ֶֹת ָ
חוּר ָ
יִ ְפּלוּ ַב ֶ
יך זָדוֹן נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָהִ (31) :הנְ נִ י ֵא ֶל ָ
יך (32) :וְ ָכ ַשׁל זָדוֹן וְ נ ַ
יוֹמ ָך ֵעת ְפּ ַק ְד ִתּ ָ
ְצ ָבאוֹת | ִכּי ָבּא ְ
ָפל וְ ֵאין
אָכ ָלה ָכּל ְס ִביב ָֹתיו (33) :כֹּה
לוֹ ֵמ ִקים | וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּ ָע ָריו וְ ְ
ַח ָדּו |
הוּדה י ְ
וּבנֵי יְ ָ
ֲשׁוּקים ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ע ִ
ַ
וְ ָכל שׁ ֵֹב ֶ
ֹא ָלם ָחזָק יְ הוָה
יהם ֶה ֱח ִזיקוּ ָבם ֵמ ֲאנוּ ַשׁ ְלּ ָחם (34) :גּ ֲ
אָרץ
יע ֶאת ָה ֶ
יבם | ְל ַמ ַען ִה ְר ִגּ ַ
ָריב ֶאת ִר ָ
ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ ִריב י ִ
וְ ִה ְר ִגּיז ְלי ְֹשׁ ֵבי ָב ֶבלֶ (35) :ח ֶרב ַעל ַכּ ְשׂ ִדּים נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ֶאל
יהֶ (36) :ח ֶרב ֶאל ַה ַבּ ִדּים
י ְֹשׁ ֵבי ָב ֶבל וְ ֶאל ָשׂ ֶר ָ
יה וְ ֶאל ֲח ָכ ֶמ ָ
סוּסיו וְ ֶאל ִר ְכבּוֹ
ָחתּוֶּ (37) :ח ֶרב ֶאל ָ
יה ו ָ
בּוֹר ָ
וְ נֹאָלוּ | ֶח ֶרב ֶאל ִגּ ֶ
יה
ָשׁים | ֶח ֶרב ֶאל ְ
אוֹצר ֶֹת ָ
תוֹכהּ וְ ָהיוּ ְלנ ִ
וְ ֶאל ָכּל ָה ֶע ֶרב ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ָבשׁוּ | ִכּי ֶא ֶרץ ְפּ ִס ִלים ִהיא
יה וְ י ֵ
ימ ָ
וּ ֻבזָּזוּ (38) :ח ֶֹרב ֶאל ֵמ ֶ
ָשׁבוּ ָבהּ
ֵשׁבוּ ִציִּ ים ֶאת ִאיִּ ים וְ י ְ
ימים יִ ְתה ָֹללוָּ (39) :ל ֵכן י ְ
וּב ֵא ִ
ָ
ֶצח וְ לֹא ִת ְשׁכּוֹן ַעד דּוֹר וָדוֹר:
ְבּנוֹת ַי ֲענָה | וְ לֹא ֵת ֵשׁב עוֹד ָלנ ַ
יה נְ ֻאם
)ְ (40כּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ֱאל ִֹהים ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה וְ ֶאת ְשׁ ֵכ ֶנ ָ
אָדםִ (41) :הנֵּה ַעם
ֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְ לֹא יָגוּר ָבּהּ ֶבּן ָ
יְ הוָה | לֹא י ֵ
אָרץ(42) :
ַר ְכּ ֵתי ֶ
וּמ ָל ִכים ַר ִבּים ֵיעֹרוּ ִמיּ ְ
ָבּא ִמ ָצּפוֹן | וְ גוֹי גָּדוֹל ְ
קוֹלם ַכּיָּם
ָרי ֵה ָמּה וְ לֹא יְ ַר ֵחמוּ ָ
אַכז ִ
ַח ִזיקוּ ְ
ֶק ֶשׁת וְ ִכידֹן י ֲ
רוּך ְכּ ִאישׁ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ָע ַליִ ְך ַבּת
סוּסים יִ ְר ָכּבוּ | ָע ְ
ִ
ֶה ֶמה וְ ַעל
יֱ
ָדיו | ָצ ָרה
ָבּ ֶבלָ (43) :שׁ ַמע ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת ִשׁ ְמ ָעם וְ ָרפוּ י ָ
ֲלה ִמ ְגּאוֹן
אַריֵה ַיע ֶ
יּוֹל ָדהִ (44) :הנֵּה ְכּ ְ
יק ְתהוּ ִחיל ַכּ ֵ
ֶה ֱח ִז ַ
יה
יצם קרי[ ֵמ ָע ֶל ָ
אַר ִגּ ָעה ארוצם ] ֲא ִר ֵ
יתן ִכּי ְ
ַר ֵדּן ֶאל נְ וֵה ֵא ָ
ַהיּ ְ
וּמי זֶה ר ֶֹעה
יוֹע ֶדנִּ י ִ
וּמי ִ
יה ֶא ְפקֹד | ִכּי ִמי ָכמוֹנִ י ִ
וּמי ָבחוּר ֵא ֶל ָ
ִ
ָעץ ֶאל
ֲצת יְ הוָה ֲא ֶשׁר י ַ
ֲא ֶשׁר ַי ֲעמֹד ְל ָפנָיָ (45) :ל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ע ַ
בוֹתיו ֲא ֶשׁר ָח ַשׁב ֶאל ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים | ִאם לֹא
וּמ ְח ְשׁ ָ
ָבּ ֶבל ַ
יהם ָנוֶהִ (46) :מקּוֹל
ֲל ֶ
ַשּׁים ע ֵ
ירי ַהצֹּאן ִאם לֹא י ִ
יִ ְס ָחבוּם ְצ ִע ֵ
וּז ָע ָקה ַבּגּוֹיִ ם נִ ְשׁ ָמע:
אָרץ | ְ
ֲשׁה ָה ֶ
נִ ְת ְפּ ָשׂה ָב ֶבל נִ ְרע ָ
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רוּח
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ֵמ ִעיר ַעל ָבּ ֶבל וְ ֶאל י ְֹשׁ ֵבי ֵלב ָק ָמי | ַ
) (1כֹּה ַ
ֵרוּה וִ יב ְֹקקוּ ֶאת אַ ְר ָצהּ |
ָרים וְ ז ָ
ַמ ְשׁ ִחית (2) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ְל ָב ֶבל ז ִ
יה ִמ ָסּ ִביב ְבּיוֹם ָר ָעהֶ (3) :אל יִ ְדר ְֹך ידרך ]כתיב
ִכּי ָהיוּ ָע ֶל ָ
ולא קרי[ ַהדּ ֵֹר ְך ַק ְשׁתּוֹ וְ ֶאל יִ ְת ַעל ְבּ ִס ְריֹנוֹ | וְ אַל ַתּ ְח ְמלוּ ֶאל

ָפלוּ ֲח ָל ִלים ְבּ ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים |
יה ַה ֲח ִרימוּ ָכּל ְצ ָבאָהּ (4) :וְ נ ְ
ַבּ ֻח ֶר ָ
יהוּדה
אַל ָמן יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
יהִ (5) :כּי לֹא ְ
חוּצוֹת ָ
ֶ
ֻקּ ִרים ְבּ
וּמד ָ
ְ
אָשׁם ִמ ְקּדוֹשׁ
אַר ָצם ָמ ְלאָה ָ
ֵמ ֱאלֹ ָהיו ֵמיְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ִכּי ְ
ַפשׁוֹ אַל ִתּ ַדּמּוּ
וּמ ְלּטוּ ִאישׁ נ ְ
תּוֹך ָבּ ֶבל ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :נֻסוּ ִמ ְ
ַבּעֲוֹנָהּ | ִכּי ֵעת נְ ָק ָמה ִהיא ַליהוָה ְגּמוּל הוּא ְמ ַשׁ ֵלּם ָלהּ(7) :
ָהב ָבּ ֶבל ְבּיַד יְ הוָה ְמ ַשׁ ֶכּ ֶרת ָכּל ָה ֶ
כּוֹס ז ָ
אָרץ | ִמיֵּינָהּ ָשׁתוּ גוֹיִ ם
ילילוּ
ַתּ ָשּׁ ֵבר | ֵה ִ
ָפ ָלה ָב ֶבל ו ִ
ַעל ֵכּן יִ ְתה ְֹללוּ גוֹיִ םִ (8) :פּ ְתאֹם נ ְ
אוּלי ֵתּ ָר ֵפא (9) :רפאנו ] ִר ִפּינוּ קרי[
אוֹבהּ ַ
ֳרי ְל ַמ ְכ ָ
יה ְקחוּ צ ִ
ָע ֶל ָ
אַרצוֹ | ִכּי ָנגַע ֶאל
ֵל ְך ִאישׁ ְל ְ
בוּה וְ נ ֵ
ֶאת ָבּ ֶבל וְ לֹא נִ ְר ָפּ ָתה ִע ְז ָ
הוֹציא יְ הוָה ֶאת
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ְשׁ ָפּ ָטהּ וְ נִ ָשּׂא ַעד ְשׁ ָח ִקיםִ (10) :
ֲשׂה יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ(11) :
ִצ ְדק ֵֹתינוּ | בֹּאוּ וּנְ ַס ְפּ ָרה ְב ִציּוֹן ֶאת ַמע ֵ
רוּח ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי
ָה ֵברוּ ַה ִח ִצּים ִמ ְלאוּ ַה ְשּׁ ָל ִטים ֵה ִעיר יְ הוָה ֶאת ַ
יתהּ | ִכּי נִ ְק ַמת יְ הוָה ִהיא נִ ְק ַמת
ִכּי ַעל ָבּ ֶבל ְמ ִז ָמּתוֹ ְל ַה ְשׁ ִח ָ
יכלוֶֹ (12) :אל חוֹמֹת ָבּ ֶבל ְשׂאוּ נֵס ַה ֲח ִזיקוּ ַה ִמּ ְשׁ ָמר ָה ִקימוּ
ֵה ָ
ָמם יְ הוָה גַּם ָע ָשׂה ֵאת ֲא ֶשׁר
שׁ ְֹמ ִרים ָה ִכינוּ ָהא ְֹר ִבים | ִכּי גַּם ז ַ
ִדּ ֶבּר ֶאל י ְֹשׁ ֵבי ָב ֶבל (13) :שׁכנתי ]שׁ ַֹכנְ ְתּ קרי[ ַעל ַמיִ ם ַר ִבּים
ַר ַבּת ָ
אַמּת ִבּ ְצ ֵע ְך (14) :נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
אוֹצרֹת | ָבּא ִק ֵצּ ְך ַ
ידד:
ֶלק וְ ָענוּ ָע ַליִ ְך ֵה ָ
אָדם ַכּיּ ֶ
יך ָ
את ְ
ַפשׁוֹ | ִכּי ִאם ִמ ֵלּ ִ
ְבּנ ְ
וּב ְתבוּנָתוֹ
) (15ע ֵֹשׂה ֶא ֶרץ ְבּכֹחוֹ ֵמ ִכין ֵתּ ֵבל ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ | ִ
ַעל נְ ִשׂ ִאים
ָטה ָשׁ ָמיִ םְ (16) :לקוֹל ִתּתּוֹ ֲהמוֹן ַמיִ ם ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַויּ ַ
נָ
רוּח ֵמא ְֹצר ָֹתיו(17) :
אָרץ | ְבּ ָר ִקים ַל ָמּ ָטר ָע ָשׂה ַויּ ֵֹצא ַ
ִמ ְק ֵצה ֶ
אָדם ִמ ַדּ ַעת ה ִֹבישׁ ָכּל צ ֵֹרף ִמ ָפּ ֶסל | ִכּי ֶשׁ ֶקר נִ ְסכּוֹ
נִ ְב ַער ָכּל ָ
ֲשׂה ַתּ ְע ֻתּ ִעים | ְבּ ֵעת ְפּ ֻק ָדּ ָתם
רוּח ָבּםֶ (18) :ה ֶבל ֵה ָמּה ַמע ֵ
וְ לֹא ַ
יוֹצר ַהכֹּל הוּא וְ ֵשׁ ֶבט
ֹאבדוּ (19) :לֹא ְכ ֵא ֶלּה ֵח ֶלק ַיעֲקוֹב ִכּי ֵ
י ֵ
אַתּה ִלי ְכּ ֵלי
ָ
)ַ (20מ ֵפּץ
ַח ָלתוֹ | יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ:
נֲ
ִמ ְל ָח ָמה | וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך גּוֹיִ ם וְ ִה ְשׁ ַח ִתּי ְב ָך ַמ ְמ ָלכוֹת (21) :וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי
ְב ָך סוּס וְ ר ְֹכבוֹ | וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך ֶר ֶכב וְ ר ְֹכבוֹ (22) :וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך ִאישׁ
ָקן ָונ ַ
תוּלה(23) :
וּב ָ
ָער | וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך ָבּחוּר ְ
וְ ִא ָשּׁה וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך ז ֵ
וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך ר ֶֹעה וְ ֶע ְדרוֹ וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך ִא ָכּר וְ ִצ ְמדּוֹ | וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְב ָך
יוֹשׁ ֵבי ַכ ְשׂ ִדּים ֵאת
וּלכֹל ְ
וּסגָנִ ים (24) :וְ ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ְל ָב ֶבל ְ
ַפּחוֹת ְ
)(25
ֵיכם | נְ ֻאם יְ הוָה:
ָכּל ָר ָע ָתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְב ִציּוֹן ְל ֵעינ ֶ
אָרץ |
יך ַהר ַה ַמּ ְשׁ ִחית נְ ֻאם יְ הוָה ַה ַמּ ְשׁ ִחית ֶאת ָכּל ָה ֶ
ִהנְ נִ י ֵא ֶל ָ
יך ִמן ַה ְסּ ָל ִעים וּנְ ַת ִתּ ָ
יך ְל ַהר
ַל ִתּ ָ
יך וְ ִג ְלגּ ְ
ָדי ָע ֶל ָ
יתי ֶאת י ִ
ָט ִ
וְ נ ִ
מוֹסדוֹת | ִכּי
ְשׂ ֵר ָפה (26) :וְ לֹא יִ ְקחוּ ִמ ְמּ ָך ֶא ֶבן ְל ִפנָּה וְ ֶא ֶבן ְל ָ

אָרץ ִתּ ְקעוּ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה נְ ֻאם יְ הוָהְ (27) :שׂאוּ נֵס ָבּ ֶ
ִשׁ ְממוֹת ָ
יה ַמ ְמ ְלכוֹת ֲא ָר ַרט
יה גּוֹיִ ם ַה ְשׁ ִמיעוּ ָע ֶל ָ
שׁוֹפר ַבּגּוֹיִ ם ַק ְדּשׁוּ ָע ֶל ָ
ָ
יה ִט ְפ ָסר ַהעֲלוּ סוּס ְכּי ֶ
אַשׁ ְכּנָז | ִפּ ְקדוּ ָע ֶל ָ
ִמנִּ י וְ ְ
ֶלק ָס ָמר(28) :
ֶיה |
יה וְ ֶאת ָכּל ְס ָגנ ָ
חוֹת ָ
יה גוֹיִ ם ֶאת ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי ֶאת ַפּ ֶ
ַק ְדּשׁוּ ָע ֶל ָ
ַתּחֹל | ִכּי ָק ָמה
אָרץ ו ָ
ַתּ ְר ַעשׁ ָה ֶ
וְ ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ (29) :ו ִ
ַעל ָבּ ֶבל ַמ ְח ְשׁבוֹת יְ הוָה ָלשׂוּם ֶאת ֶא ֶרץ ָבּ ֶבל ְל ַשׁ ָמּה ֵמ ֵאין
ָשׁ ָתה
ָשׁבוּ ַבּ ְמּ ָצדוֹת נ ְ
בּוֹרי ָב ֶבל ְל ִה ָלּ ֵחם י ְ
יוֹשׁבָ (30) :ח ְדלוּ ִג ֵ
ֵ
יה(31) :
יח ָ
יה נִ ְשׁ ְבּרוּ ְב ִר ֶ
ָשׁים | ִה ִצּיתוּ ִמ ְשׁ ְכּנ ֶֹת ָ
בוּר ָתם ָהיוּ ְלנ ִ
ְג ָ
וּמ ִגּיד ִל ְק ַראת ַמ ִגּיד | ְל ַה ִגּיד ְל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ָרץ ִל ְק ַראת ָרץ יָרוּץ ַ
ַמּים
ִכּי נִ ְל ְכּ ָדה ִעירוֹ ִמ ָקּ ֶצה (32) :וְ ַה ַמּ ְע ָבּרוֹת נִ ְת ָפּשׂוּ וְ ֶאת ָה ֲאג ִ
אָמר
)ִ (33כּי כֹה ַ
ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ | וְ אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה נִ ְב ָהלוּ:
יכהּ | עוֹד
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּת ָבּ ֶבל ְכּג ֶֹרן ֵעת ִה ְד ִר ָ
וּבאָה ֵעת ַה ָקּ ִציר ָלהּ (34) :אכלנו ] ֲא ָכ ַלנִ י קרי[ הממנו
ְמ ַעט ָ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל הציגנו ] ִה ִצּיגַנִ י קרי[ ְכּ ִלי
בוּכ ְד ֶר ַ
] ֲה ָמ ַמנִ י קרי[ נְ ַ
ֲדנָי | הדיחנו
ִריק בלענו ] ְבּ ָל ַענִ י קרי[ ַכּ ַתּנִּ ין ִמ ָלּא ְכ ֵרשׂוֹ ֵמע ָ
ֹאמר י ֶֹשׁ ֶבת ִציּוֹן |
וּשׁ ֵא ִרי ַעל ָבּ ֶבל תּ ַ
יחנִ י קרי[ֲ (35) :ח ָמ ִסי ְ
] ֱה ִד ָ
ֹאמר יְ ָ
אָמר
רוּשׁ ָלִםָ (36) :ל ֵכן כֹּה ַ
וְ ָד ִמי ֶאל י ְֹשׁ ֵבי ַכ ְשׂ ִדּים תּ ַ
יב ְך וְ נִ ַקּ ְמ ִתּי ֶאת נִ ְק ָמ ֵת ְך | וְ ַה ֲח ַר ְב ִתּי ֶאת
יְ הוָה ִהנְ נִ י ָרב ֶאת ִר ֵ
ַלּים ְמעוֹן
קוֹרהּ (37) :וְ ָהיְ ָתה ָב ֶבל ְלג ִ
ַמּהּ וְ ה ַֹב ְשׁ ִתּי ֶאת ְמ ָ
יָ
ַח ָדּו ַכּ ְכּ ִפ ִרים יִ ְשׁאָגוּ |
יוֹשׁב (38) :י ְ
וּשׁ ֵר ָקה ֵמ ֵאין ֵ
ַתּנִּ ים ַשׁ ָמּה ְ
יהם
אָשׁית ֶאת ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
ִ
גוֹרי ֲא ָריוֹתְ (39) :בּ ֻח ָמּם
ָנעֲרוּ ְכּ ֵ
עוֹלם וְ לֹא י ִ
ָשׁנוּ ְשׁנַת ָ
וְ ִה ְשׁ ַכּ ְר ִתּים ְל ַמ ַען ַי ֲעלֹזוּ וְ י ְ
ָקיצוּ | נְ ֻאם
תּוּדים:
ילים ִעם ַע ִ
בוֹח | ְכּ ֵא ִ
ידם ְכּ ָכ ִרים ִל ְט ַ
אוֹר ֵ
יְ הוָהִ (40) :
יך ָהיְ ָתה
אָרץ | ֵא ְ
ַתּ ָתּ ֵפשׂ ְתּ ִה ַלּת ָכּל ָה ֶ
יך נִ ְל ְכּ ָדה ֵשׁ ַשׁ ְך ו ִ
)ֵ (41א ְ
ַלּיו
ְל ַשׁ ָמּה ָבּ ֶבל ַבּגּוֹיִ םָ (42) :ע ָלה ַעל ָבּ ֶבל ַהיָּם | ַבּ ֲהמוֹן גּ ָ
ֲר ָבה | ֶא ֶרץ לֹא
יה ְל ַשׁ ָמּה ֶא ֶרץ ִציָּה ַוע ָ
נִ ְכ ָס ָתהָ (43) :היוּ ָע ֶר ָ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל
אָדםָ (44) :
ֵשׁב ָבּ ֵהן ָכּל ִאישׁ וְ לֹא ַי ֲעבֹר ָבּ ֵהן ֶבּן ָ
יֵ
אתי ֶאת ִבּ ְלעוֹ ִמ ִפּיו וְ לֹא יִ נְ ֲהרוּ ֵא ָליו עוֹד גּוֹיִ ם |
ֵבּל ְבּ ָב ֶבל וְ ה ֵֹצ ִ
וּמ ְלּטוּ ִאישׁ ֶאת
תּוֹכהּ ַע ִמּי ַ
ָפ ָלהְ (45) :צאוּ ִמ ָ
חוֹמת ָבּ ֶבל נ ָ
גַּם ַ
וּפן י ַ
ַפשׁוֹ | ֵמ ֲחרוֹן אַף יְ הוָהֶ (46) :
יראוּ
ֵר ְך ְל ַב ְב ֶכם וְ ִת ְ
נְ
אַח ָריו ַבּ ָשּׁ ָנה
מוּעה וְ ֲ
וּבא ַב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ָ
אָרץ | ָ
מוּעה ַהנִּ ְשׁ ַמ ַעת ָבּ ֶ
ַבּ ְשּׁ ָ
ָמים
אָרץ וּמ ֵֹשׁל ַעל מ ֵֹשׁלָ (47) :ל ֵכן ִהנֵּה י ִ
מוּעה וְ ָח ָמס ָבּ ֶ
ַה ְשּׁ ָ
ילי ָב ֶבל וְ ָכל ְ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ְפּ ִס ֵ
יה
אַר ָצהּ ֵתּבוֹשׁ | וְ ָכל ֲח ָל ֶל ָ
ָבּ ִאים ָ
ָאָרץ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם |
תוֹכהּ (48) :וְ ִרנְּ נוּ ַעל ָבּ ֶבל ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
יִ ְפּלוּ ְב ָ

שּׁוֹד ִדים נְ ֻאם יְ הוָה (49) :גַּם ָבּ ֶבל ִלנְ פֹּל
ִכּי ִמ ָצּפוֹן יָבוֹא ָלהּ ַה ְ
אָרץְ (50) :פּ ֵל ִטים
ָפלוּ ַח ְל ֵלי ָכל ָה ֶ
ַח ְל ֵלי יִ ְשׂ ָר ֵאל | גַּם ְל ָב ֶבל נ ְ
ירוּשׁ ַלִם
ֵמ ֶח ֶרב ִה ְלכוּ אַל ַתּ ֲעמֹדוּ | ִז ְכרוּ ֵמ ָרחוֹק ֶאת יְ הוָה וִ ָ
ֲלה ַעל ְל ַב ְב ֶכם (51) :בּ ְֹשׁנוּ ִכּי ָשׁ ַמ ְענוּ ֶח ְר ָפּה ִכּ ְסּ ָתה ְכ ִל ָמּה
ַתּע ֶ
)ָ (52ל ֵכן ִהנֵּה
ָרים ַעל ִמ ְק ְדּ ֵשׁי ֵבּית יְ הוָה:
ָפּנֵינוּ | ִכּי ָבּאוּ ז ִ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה ָ
אַר ָצהּ
וּב ָכל ְ
יה | ְ
יל ָ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ְפּ ִס ֶ
יִ
ֲלה ָב ֶבל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ִכי ְת ַב ֵצּר ְמרוֹם ֻעזָּהּ
ֶאנֹק ָח ָללִ (53) :כּי ַתע ֶ
יֱ
| ֵמ ִא ִתּי ָיבֹאוּ שׁ ְֹד ִדים ָלהּ נְ ֻאם יְ הוָה (54) :קוֹל ְז ָע ָקה ִמ ָבּ ֶבל |
וְ ֶשׁ ֶבר גָּדוֹל ֵמ ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּיםִ (55) :כּי שׁ ֵֹדד יְ הוָה ֶאת ָבּ ֶבל וְ ִא ַבּד
וֹלם:
יהם ְכּ ַמיִ ם ַר ִבּים נִ ַתּן ְשׁאוֹן ק ָ
ַלּ ֶ
ִמ ֶמּנָּה קוֹל גָּדוֹל | וְ ָהמוּ ג ֵ
בּוֹר ָ
שׁוֹדד וְ נִ ְל ְכּדוּ ִגּ ֶ
יה ִח ְתּ ָתה
ֵ
יה ַעל ָבּ ֶבל
)ִ (56כּי ָבא ָע ֶל ָ
תוֹתם | ִכּי ֵאל ְגּ ֻמלוֹת יְ הוָה ַשׁ ֵלּם יְ ַשׁ ֵלּם (57) :וְ ִה ְשׁ ַכּ ְר ִתּי
ַק ְשּׁ ָ
עוֹלם
ָשׁנוּ ְשׁנַת ָ
יה וְ י ְ
בּוֹר ָ
ֶיה וְ ִג ֶ
וּס ָגנ ָ
יה ְ
חוֹת ָ
יה ַפּ ֶ
ַח ָכ ֶמ ָ
יה ו ֲ
ָשׂ ֶר ָ
וְ לֹא י ִ
אָמר
) (58כֹּה ַ
ָקיצוּ | נְ ֻאם ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ:
יה
וּשׁ ָע ֶר ָ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת חֹמוֹת ָבּ ֶבל ָה ְר ָח ָבה ַע ְר ֵער ִתּ ְת ַע ְר ָער ְ
וּל ֻא ִמּים ְבּ ֵדי ֵאשׁ
ַה ְגּב ִֹהים ָבּ ֵאשׁ יִ ַצּתּוּ | וְ יִ ְגעוּ ַע ִמּים ְבּ ֵדי ִריק ְ
ָביא ֶאת ְשׂ ָריָה ֶבן
ָעפוַּ (59) :ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
וְ י ֵ
הוּדה ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת
ֵריָּה ֶבּן ַמ ְח ֵסיָה ְבּ ֶל ְכתּוֹ ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
נִ
נוּחה (60) :וַיִּ ְכתֹּב יִ ְר ְמיָהוּ ֵאת
וּשׂ ָריָה ַשׂר ְמ ָ
ָה ְר ִב ִעית ְל ָמ ְלכוֹ | ְ
ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָתּבוֹא ֶאל ָבּ ֶבל ֶאל ֵס ֶפר ֶא ָחד | ֵאת ָכּל
ֹאמר יִ ְר ְמיָהוּ ֶאל
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַה ְכּ ֻת ִבים ֶאל ָבּ ֶבלַ (61) :ויּ ֶ
את ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה:
ית וְ ָק ָר ָ
ֹא ָך ָב ֶבל וְ ָר ִא ָ
ְשׂ ָריָה | ְכּב ֲ
אַתּה ִד ַבּ ְר ָתּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ְל ַה ְכ ִריתוֹ
אָמ ְר ָתּ יְ הוָה ָ
) (62וְ ַ
עוֹלם
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה | ִכּי ִשׁ ְממוֹת ָ
יוֹשׁב ְל ֵמ ָ
ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת בּוֹ ֵ
ִתּ ְהיֶה (63) :וְ ָהיָה ְכּ ַכלּ ְֹת ָך ִל ְקרֹא ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה | ִתּ ְקשֹׁר
אָמ ְר ָתּ ָכּ ָכה ִתּ ְשׁ ַקע
תּוֹך ְפּ ָרת (64) :וְ ַ
ָע ָליו ֶא ֶבן וְ ִה ְשׁ ַל ְכתּוֹ ֶאל ְ
ָעפוּ |
יה וְ י ֵ
ָבּ ֶבל וְ לֹא ָתקוּם ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵמ ִביא ָע ֶל ָ
ַעד ֵהנָּה ִדּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָהוּ:
Jeremiah Chapter 52
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
אַחת ָשׁנָה ִצ ְד ִקיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְ ַ
)ֶ (1בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ַ
מוּטל קרי[ ַבּת יִ ְר ְמיָהוּ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ חמיטל ] ֲח ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוֹ ָי ִקים:
ִמ ִלּ ְבנָהַ (2) :ויּ ַ

יהוּדה ַעד ִה ְשׁ ִליכוֹ
ירוּשׁ ַלִם וִ ָ
)ִ (3כּי ַעל אַף יְ הוָה ָהיְ ָתה ִבּ ָ
אוֹתם ֵמ ַעל ָפּנָיו | וַיִּ ְמרֹד ִצ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל (4) :וַיְ ִהי ַב ָשּׁנָה
ָ
ֲשׂ ִ
ַה ְתּ ִשׁ ִעית ְל ָמ ְלכוֹ ַבּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
ירי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ָבּא
יה |
רוּשׁ ַלִם ַו ַיּ ֲחנוּ ָע ֶל ָ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל הוּא וְ ָכל ֵחילוֹ ַעל יְ ָ
בוּכ ְד ֶר ַ
נְ ַ
ַתּבֹא ָה ִעיר ַבּ ָמּצוֹר | ַעד ַע ְשׁ ֵתּי
יה ָדּיֵק ָס ִביב (5) :ו ָ
וַיִּ ְבנוּ ָע ֶל ָ
יעי ְבּ ִת ְשׁ ָעה
ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוַּ (6) :בּח ֶֹדשׁ ָה ְר ִב ִ
אָרץ(7) :
ֶחזַק ָה ָר ָעב ָבּ ִעיר | וְ לֹא ָהיָה ֶל ֶחם ְל ַעם ָה ֶ
ַלח ֶֹדשׁ ַויּ ֱ
ֵצאוּ ֵמ ָה ִעיר ַליְ ָלה
ַתּ ָבּ ַקע ָה ִעיר וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה יִ ְב ְרחוּ ַויּ ְ
וִ
ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ֵבּין ַהחֹמ ַֹתיִ ם ֲא ֶשׁר ַעל גַּן ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַכ ְשׂ ִדּים ַעל ָה ִעיר
אַח ֵרי
ֲר ָבה (8) :וַיִּ ְר ְדּפוּ ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ֲ
ֵלכוּ ֶדּ ֶר ְך ָהע ָ
ָס ִביב | ַויּ ְ
ַשּׂיגוּ ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ַע ְרבֹת יְ ֵרחוֹ | וְ ָכל ֵחילוֹ ָנפֹצוּ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ִ
ֵמ ָע ָליו (9) :וַיִּ ְת ְפּשׂוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ַו ַיּעֲלוּ אֹתוֹ ֶאל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ִר ְב ָל ָתה ְבּ ֶא ֶרץ ֲח ָמת | וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים (10) :וַיִּ ְשׁ ַחט ֶמ ֶל ְך
הוּדה ָשׁ ַחט
ָבּ ֶבל ֶאת ְבּנֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ְל ֵעינָיו | וְ גַם ֶאת ָכּל ָשׂ ֵרי יְ ָ
ַאַס ֵרהוּ ַבנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם
ְבּ ִר ְב ָל ָתה (11) :וְ ֶאת ֵעינֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ִעוֵּר | ַויּ ְ
וַיְ ִב ֵאהוּ ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָבּ ֶב ָלה וַיִּ ְתּנֵהוּ בבית ] ֵבית קרי[ ַה ְפּ ֻקדֹּת ַעד
ישׁי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ִהיא ְשׁ ַנת
וּבח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
יוֹם מוֹתוַֹ (12) :
ַר ֲא ָדן
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | ָבּא נְ בוּז ְ
בוּכ ְד ֶר ַ
ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך נְ ַ
ַרב ַט ָבּ ִחים ָע ַמד ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ָ
ירוּשׁ ָלִם (13) :וַיִּ ְשׂרֹף ֶאת
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ָכּל
ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ֵאת ָכּל ָבּ ֵתּי יְ ָ
ֵבּית ַהגָּדוֹל ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ (14) :וְ ֶאת ָכּל חֹמוֹת יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ָס ִביב |
וּמ ַדּלּוֹת
ָתצוּ ָכּל ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ֲא ֶשׁר ֶאת ַרב ַט ָבּ ִחיםִ (15) :
נְ
ָפלוּ
אָרים ָבּ ִעיר וְ ֶאת ַהנּ ְֹפ ִלים ֲא ֶשׁר נ ְ
ֶתר ָה ָעם ַהנִּ ְשׁ ִ
ָה ָעם וְ ֶאת י ֶ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים:
ֶתר ָהאָמוֹן | ֶה ְג ָלה נְ בוּז ְ
ֶאל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ֵאת י ֶ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים | ְלכ ְֹר ִמים
אָרץ ִה ְשׁ ִאיר נְ בוּז ְ
וּמ ַדּלּוֹת ָה ֶ
)ִ (16
מּוּדי ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ְל ֵבית יְ הוָה וְ ֶאת
וּלי ְֹג ִבים (17) :וְ ֶאת ַע ֵ
ְ
ַה ְמּכֹנוֹת וְ ֶאת יָם ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ הוָה ִשׁ ְבּרוּ ַכ ְשׂ ִדּים |
ָעים
וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ָכּל נְ ֻח ְשׁ ָתּם ָבּ ֶב ָלה (18) :וְ ֶאת ַה ִסּרוֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
ַמּרוֹת וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָרקֹת וְ ֶאת ַה ַכּפּוֹת וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי
וְ ֶאת ַה ְמז ְ
ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָב ֶהם ָל ָקחוּ (19) :וְ ֶאת ַה ִסּ ִפּים וְ ֶאת
ַה ַמּ ְחתּוֹת וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ֶאת ַה ִסּירוֹת וְ ֶאת ַה ְמּנֹרוֹת וְ ֶאת
ַא ֶשׁר ֶכּ ֶסף ָכּ ֶסף | ָל ַקח
ָהב ו ֲ
ָהב ז ָ
ַקיוֹת ֲא ֶשׁר ז ָ
ַה ַכּפּוֹת וְ ֶאת ַה ְמּנ ִ
מּוּדים ְשׁנַיִ ם ַהיָּם ֶא ָחד וְ ַה ָבּ ָקר ְשׁנֵים
ַרב ַט ָבּ ִחיםָ (20) :ה ַע ִ
ָע ָשׂר נְ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ַה ְמּכֹנוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה

ְל ֵבית יְ הוָה | לֹא ָהיָה ִמ ְשׁ ָקל ִלנְ ֻח ְשׁ ָתּם ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלּה:
קוֹמת קרי[ ָה ַע ֻמּד
אַמּה קומה ] ַ
מּוּדים ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָ
) (21וְ ָה ַע ִ
אַר ַבּע ְ
ָה ֶא ָחד וְ חוּט ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָ
אַצ ָבּעוֹת
אַמּה יְ ֻס ֶבּנּוּ | וְ ָע ְביוֹ ְ
אַחת ָח ֵמשׁ
קוֹמת ַהכּ ֶֹת ֶרת ָה ַ
נָבוּב (22) :וְ כ ֶֹת ֶרת ָע ָליו נְ ח ֶֹשׁת וְ ַ
כּוֹת ֶרת ָס ִביב ַהכֹּל נְ ח ֶֹשׁת |
וּשׂ ָב ָכה וְ ִרמּוֹנִ ים ַעל ַה ֶ
אַמּוֹת ְ
וְ ָכ ֵא ֶלּה ַל ַעמּוּד ַה ֵשּׁנִ י וְ ִרמּוֹנִ ים (23) :וַיִּ ְהיוּ ָה ִרמֹּנִ ים ִתּ ְשׁ ִעים
רוּחה | ָכּל ָה ִרמּוֹנִ ים ֵמאָה ַעל ַה ְשּׂ ָב ָכה ָס ִביב(24) :
וְ ִשׁ ָשּׁה ָ
וַיִּ ַקּח ַרב ַט ָבּ ִחים ֶאת ְשׂ ָריָה כּ ֵֹהן ָהרֹאשׁ וְ ֶאת ְצ ַפנְ יָה כּ ֵֹהן
ַה ִמּ ְשׁנֶה | וְ ֶאת ְשׁל ֶֹשׁת שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּףִ (25) :
וּמן ָה ִעיר ָל ַקח ָס ִריס
ָשׁים
ֶא ָחד ֲא ֶשׁר ָהיָה ָפ ִקיד ַעל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ ִשׁ ְב ָעה ֲאנ ִ
ֵמר ֵֹאי ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר נִ ְמ ְצאוּ ָב ִעיר וְ ֵאת ס ֵֹפר ַשׂר ַה ָצּ ָבא
ַה ַמּ ְצ ִבּא ֶאת ַעם ָה ֶ
אָרץ ַהנִּ ְמ ְצ ִאים
אָרץ | וְ ִשׁ ִשּׁים ִאישׁ ֵמ ַעם ָה ֶ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים | ַויּ ֶֹל ְך
אוֹתם נְ בוּז ְ
תוֹך ָה ִעיר (26) :וַיִּ ַקּח ָ
ְבּ ְ
אוֹתם ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ָ
ַכּה
אוֹתם ֶאל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִר ְב ָל ָתהַ (27) :ויּ ֶ
ָ
אַד ָמתוֹ(28) :
הוּדה ֵמ ַעל ְ
וַיְ ִמ ֵתם ְבּ ִר ְב ָלה ְבּ ֶא ֶרץ ֲח ָמת | וַיִּ גֶל יְ ָ
אצּר | ִבּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבע יְ הוּ ִדים ְשׁל ֶֹשׁת
בוּכ ְד ֶר ַ
זֶה ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה נְ ַ
וּשׁל ָֹשׁהִ (29) :בּ ְשׁנַת ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה
ֲא ָל ִפים וְ ֶע ְשׂ ִרים ְ
וּשׁנָיִ ם:
ֶפשׁ ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ְשׁל ִֹשׁים ְ
ירוּשׁ ַלִם נ ֶ
אצּר | ִמ ָ
בוּכ ְד ֶר ַ
ִלנְ ַ
ַר ֲא ָדן ַרב
אצּר ֶה ְג ָלה נְ בוּז ְ
בוּכ ְד ֶר ַ
)ִ (30בּ ְשׁנַת ָשׁלֹשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ִלנְ ַ
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
ֶפשׁ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
הוּדים נ ֶ
ַט ָבּ ִחים יְ ִ
ֶפשׁ
ַח ִמ ָשּׁה | ָכּל נ ֶ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
ְ
הוּדה
ָכן ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְלגָלוּת יְ הוֹי ִ
) (31וַיְ ִהי ִב ְשׁל ִֹשׁים ו ֶ
ָשׂא ֱאוִ יל ְמר ַֹד ְך
ַח ִמ ָשּׁה ַלח ֶֹדשׁ | נ ָ
ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ָכין ֶמ ֶל ְך יְ הוּ ָדה ַויּ ֵֹצא
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ַמ ְלכֻתוֹ ֶאת רֹאשׁ יְ הוֹי ִ
אוֹתוֹ ִמ ֵבּית הכליא ] ַה ְכּלוּא קרי[ (32) :וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ טֹבוֹת |
וַיִּ ֵתּן ֶאת ִכּ ְסאוֹ ִמ ַמּ ַעל ְל ִכ ֵסּא מלכים ] ַה ְמּ ָל ִכים קרי[ ֲא ֶשׁר
אָכל ֶל ֶחם ְל ָפנָיו
ִאתּוֹ ְבּ ָב ֶבל (33) :וְ ִשׁנָּה ֵאת ִבּ ְג ֵדי ִכ ְלאוֹ | וְ ַ
ֻחת ָתּ ִמיד נִ ְתּנָה לּוֹ ֵמ ֵאת
ֻחתוֹ ֲאר ַ
ַאר ָ
ָתּ ִמיד ָכּל יְ ֵמי ַחיָּו (34) :ו ֲ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ַעד יוֹם מוֹתוֹ | כֹּל יְ ֵמי ַחיָּיו:
ֵס ֶפר יְ ֶח ְז ֵקאל
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תוֹך
יעי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ַלח ֶֹדשׁ ַו ֲאנִ י ְב ְ
) (1וַיְ ִהי ִבּ ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ָבּ ְר ִב ִ
ָא ְר ֶאה ַמ ְראוֹת ֱאלֹ ִהים:
גּוֹלה ַעל נְ ַהר ְכּ ָבר | נִ ְפ ְתּחוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֶ
ַה ָ
ישׁית ְלגָלוּת ַה ֶמּ ֶל ְך
)ַ (2בּ ֲח ִמ ָשּׁה ַלח ֶֹדשׁ | ִהיא ַה ָשּׁנָה ַה ֲח ִמ ִ
בּוּזי ַהכּ ֵֹהן
ָכיןָ (3) :היֹה ָה ָיה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יְ ֶח ְז ֵקאל ֶבּן ִ
יוֹי ִ
ַתּ ִהי ָע ָליו ָשׁם יַד יְ הוָה(4) :
ְבּ ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים ַעל נְ ַהר ְכּ ָבר | ו ְ
רוּח ְס ָע ָרה ָבּאָה ִמן ַה ָצּפוֹן ָענָן גָּדוֹל וְ ֵאשׁ
ַ
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה
וֵ
תּוֹך ָה ֵאשׁ:
תּוֹכהּ ְכּ ֵעין ַה ַח ְשׁ ַמל ִמ ְ
וּמ ָ
ִמ ְת ַל ַקּ ַחת וְ נֹגַהּ לוֹ ָס ִביב | ִ
אָדם
יהן ְדּמוּת ָ
אַר ַבּע ַחיּוֹת | וְ זֶה ַמ ְר ֵא ֶ
תּוֹכהּ ְדּמוּת ְ
וּמ ָ
) ִ (5
אַחת ָל ֶהם:
ָפיִ ם ְל ַ
אַר ַבּע ְכּנ ַ
אַר ָבּ ָעה ָפנִ ים ְל ֶא ָחת | וְ ְ
ָל ֵהנָּה (6) :וְ ְ
יהם ְכּ ַכף ֶרגֶל ֵעגֶל וְ נ ְֹצ ִצים
יהם ֶרגֶל יְ ָשׁ ָרה | וְ ַכף ַר ְג ֵל ֶ
) (7וְ ַר ְג ֵל ֶ
ְכּ ֵעין נְ ח ֶֹשׁת ָק ָלל (8) :וידו ]וִ ֵ
יהם
אָדם ִמ ַתּ ַחת ַכּנְ ֵפ ֶ
ידי קרי[ ָ
אַר ַבּ ְע ָתּם(9) :
יהם ְל ְ
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
וּפנ ֶ
יהם | ְ
אַר ַבּ ַעת ִר ְב ֵע ֶ
ַעל ְ
יהם | לֹא יִ ַסּבּוּ ְב ֶל ְכ ָתּן ִאישׁ ֶאל
חוֹתהּ ַכּנְ ֵפ ֶ
ח ְֹברֹת ִא ָשּׁה ֶאל ֲא ָ
ֵע ֶבר ָפּנָיו י ֵ
אַריֵה ֶאל
וּפנֵי ְ
אָדם ְ
ֵיהם ְפּנֵי ָ
וּדמוּת ְפּנ ֶ
ֵלכוְּ (10) :
ֶשׁר
וּפנֵי נ ֶ
אַר ַבּ ְע ָתּן | ְ
וּפנֵי שׁוֹר ֵמ ַה ְשּׂמֹאול ְל ְ
אַר ַבּ ְע ָתּם ְ
ָמין ְל ְ
ַהיּ ִ
יהם ְפּרֻדוֹת ִמ ְל ָמ ְע ָלה | ְל ִאישׁ
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
וּפנ ֶ
אַר ַבּ ְע ָתּןְ (11) :
ְל ְ
ְשׁ ַתּיִ ם ח ְֹברוֹת ִאישׁ ְ
יהנָה(12) :
וּשׁ ַתּיִ ם ְמ ַכסּוֹת ֵאת ְגּוִ י ֵֹת ֶ
רוּח ָל ֶל ֶכת
ֵלכוּ | ֶאל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשׁ ָמּה ָה ַ
וְ ִאישׁ ֶאל ֵע ֶבר ָפּנָיו י ֵ
ַח ֵלי
יהם ְכּג ֲ
וּדמוּת ַה ַחיּוֹת ַמ ְר ֵא ֶ
ֵלכוּ לֹא יִ ַסּבּוּ ְבּ ֶל ְכ ָתּןְ (13) :
יֵ
ֵאשׁ בֹּעֲרוֹת ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ַלּ ִפּ ִדים ִהיא ִמ ְת ַה ֶלּ ֶכת ֵבּין ַה ַחיּוֹת | וְ נֹגַהּ
יוֹצא ָב ָרק (14) :וְ ַה ַחיּוֹת ָרצוֹא וָשׁוֹב | ְכּ ַמ ְר ֵאה
וּמן ָה ֵאשׁ ֵ
ָל ֵאשׁ ִ
אָרץ ֵא ֶצל
אוֹפן ֶא ָחד ָבּ ֶ
ַה ָבּזָק (15) :ו ֵ
ָא ֶרא ַה ַחיּוֹת | וְ ִהנֵּה ַ
יהם ְכּ ֵעין
ֲשׂ ֶ
וּמע ֵ
אוֹפנִּ ים ַ
אַר ַבּ ַעת ָפּנָיוַ (16) :מ ְר ֵאה ָה ַ
ַה ַחיּוֹת ְל ְ
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲשׂ ֶ
וּמע ֵ
יהם ַ
וּמ ְר ֵא ֶ
אַר ַבּ ְע ָתּן | ַ
וּדמוּת ֶא ָחד ְל ְ
ַתּ ְר ִשׁישׁ ְ
יהן ְבּ ֶל ְכ ָתּם
אַר ַבּ ַעת ִר ְב ֵע ֶ
אוֹפןַ (17) :על ְ
תוֹך ָה ָ
אוֹפן ְבּ ְ
יִ ְהיֶה ָה ַ
יהן וְ ג ַֹבהּ ָל ֶהם וְ יִ ְראָה ָל ֶהם |
ַבּ ֶ
ֵלכוּ | לֹא יִ ַסּבּוּ ְבּ ֶל ְכ ָתּן (18) :וְ ג ֵ
יֵ
וּב ֶל ֶכת ַה ַחיּוֹת
אַר ַבּ ְע ָתּןְ (19) :
וְ ַגבּ ָֹתם ְמ ֵלאֹת ֵעינַיִ ם ָס ִביב ְל ְ
ָשׂאוּ
אָרץ יִ נּ ְ
ָשׂא ַה ַחיּוֹת ֵמ ַעל ָה ֶ
וּב ִהנּ ֵ
אוֹפנִּ ים ֶא ְצ ָלם | ְ
ֵלכוּ ָה ַ
יְ
ֵלכוּ ָשׁ ָמּה
רוּח ָל ֶל ֶכת י ֵ
אוֹפנִּ יםַ (20) :על ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשּׁם ָה ַ
ָה ַ
רוּח ַה ַחיָּה
ַ
ֻמּ ָתם ִכּי
ָשׂאוּ ְלע ָ
רוּח ָל ֶל ֶכת | וְ ָהאוֹ ַפנִּ ים יִ נּ ְ
ָה ַ
ָשׂאָם ֵמ ַעל
וּב ִהנּ ְ
וּב ָע ְמ ָדם ַי ֲעמֹדוּ | ְ
ֵלכוּ ְ
אוֹפנִּ יםְ (21) :בּ ֶל ְכ ָתּם י ֵ
ָבּ ַ
אוֹפנִּ ים(22) :
רוּח ַה ַחיָּה ָבּ ַ
ֻמּ ָתם ִכּי ַ
אוֹפנִּ ים ְלע ָ
ָשׂאוּ ָה ַ
אָרץ יִ נּ ְ
ָה ֶ
אשׁי ַה ַחיָּה ָר ִקי ַע ְכּ ֵעין ַה ֶקּ ַרח ַה ָ
וּדמוּת ַעל ָר ֵ
ְ
נּוֹרא | נָטוּי ַעל
יהם יְ ָשׁרוֹת ִא ָשּׁה
יע ַכּנְ ֵפ ֶ
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלה (23) :וְ ַת ַחת ָה ָר ִק ַ
אשׁ ֶ
ָר ֵ

וּל ִאישׁ ְשׁ ַתּיִ ם
חוֹתהּ | ְל ִאישׁ ְשׁ ַתּיִ ם ְמ ַכסּוֹת ָל ֵהנָּה ְ
ֶאל ֲא ָ
יהם
ָא ְשׁ ַמע ֶאת קוֹל ַכּנְ ֵפ ֶ
יהם (24) :ו ֶ
ְמ ַכסּוֹת ָל ֵהנָּה ֵאת ְגּוִ יּ ֵֹת ֶ
ְכּקוֹל ַמיִ ם ַר ִבּים ְכּקוֹל ַשׁ ַדּי ְבּ ֶל ְכ ָתּם קוֹל ֲה ֻמ ָלּה ְכּקוֹל ַמ ֲחנֶה |
יע ֲא ֶשׁר ַעל
יהן (25) :וַיְ ִהי קוֹל ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
ְבּ ָע ְמ ָדם ְתּ ַר ֶפּינָה ַכנְ ֵפ ֶ
יע ֲא ֶשׁר
וּמ ַמּ ַעל ָל ָר ִק ַ
יהןִ (26) :
ֹאשׁם | ְבּ ָע ְמ ָדם ְתּ ַר ֶפּינָה ַכנְ ֵפ ֶ
ר ָ
ֹאשׁם ְכּ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ִפּיר ְדּמוּת ִכּ ֵסּא | וְ ַעל ְדּמוּת ַה ִכּ ֵסּא
ַעל ר ָ
ָא ֶרא ְכּ ֵעין ַח ְשׁ ַמל
אָדם ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְע ָלה (27) :ו ֵ
ְדּמוּת ְכּ ַמ ְר ֵאה ָ
וּל ָמ ְע ָלה |
ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ֵבּית ָלהּ ָס ִביב ִמ ַמּ ְר ֵאה ָמ ְתנָיו ְ
יתי ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ וְ נֹגַהּ לוֹ ָס ִביב:
וּל ַמ ָטּה ָר ִא ִ
וּמ ַמּ ְר ֵאה ָמ ְתנָיו ְ
ִ
ֶשׁם ֵכּן ַמ ְר ֵאה
)ְ (28כּ ַמ ְר ֵאה ַה ֶקּ ֶשׁת ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ֶב ָענָן ְבּיוֹם ַהגּ ֶ
ָאפֹּל ַעל
ָא ְר ֶאה ו ֶ
ַהנֹּגַהּ ָס ִביב הוּא ַמ ְר ֵאה ְדּמוּת ְכּבוֹד יְ הוָה | ו ֶ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ְמ ַד ֵבּר:
ָפּנַי ו ֶ
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ַא ַד ֵבּר א ָֹת ְך(2) :
יך ו ֲ
אָדם ֲעמֹד ַעל ַר ְג ֶל ָ
ֹאמר ֵא ָלי | ֶבּן ָ
)ַ (1ויּ ֶ
ַתּע ִ
רוּח ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ַלי ו ַ
ָא ְשׁ ַמע ֵאת
ֲמ ֵדנִ י ַעל ַר ְג ָלי | ו ֶ
ַתּבֹא ִבי ַ
וָ
ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָלי:
אוֹת ָך ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל
שׁוֹל ַח ֲאנִ י ְ
אָדם ֵ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
)ַ (3ויּ ֶ
גּוֹיִ ם ַה ְ
בוֹתם ָפּ ְשׁעוּ ִבי ַעד
ַא ָ
מּוֹר ִדים ֲא ֶשׁר ָמ ְרדוּ ִבי | ֵה ָמּה ו ֲ
וֹל ַח
ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה (4) :וְ ַה ָבּנִ ים ְק ֵשׁי ָפנִ ים וְ ִח ְז ֵקי ֵלב ֲאנִ י שׁ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה(5) :
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יהם | וְ ַ
אוֹת ָך ֲא ֵל ֶ
ְ
ָדעוּ ִכּי
ֶח ָדּלוּ ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵה ָמּה | וְ י ְ
וְ ֵה ָמּה ִאם יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ִאם י ְ
תוֹכם:
ָביא ָהיָה ְב ָ
נִ
ירא ִכּי
יהם אַל ִתּ ָ
וּמ ִדּ ְב ֵר ֶ
ירא ֵמ ֶהם ִ
אָדם אַל ִתּ ָ
אַתּה ֶבן ָ
) (6וְ ָ
יהם
יוֹשׁב | ִמ ִדּ ְב ֵר ֶ
ָס ָר ִבים וְ ַסלּוֹנִ ים ָ
אַתּה ֵ
אוֹת ְך וְ ֶאל ַע ְק ַר ִבּים ָ
ֵיהם אַל ֵתּ ָחת ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵה ָמּה (7) :וְ ִד ַבּ ְר ָתּ
וּמ ְפּנ ֶ
ירא ִ
אַל ִתּ ָ
ֶח ָדּלוּ | ִכּי ְמ ִרי ֵה ָמּה:
יהם ִאם יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ִאם י ְ
ֶאת ְדּ ָב ַרי ֲא ֵל ֶ
יך אַל ְתּ ִהי
אָדם ְשׁ ַמע ֵאת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
אַתּה ֶבן ָ
) (8וְ ָ
יך:
ֶאכֹל ֵאת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ֵא ֶל ָ
יך ו ֱ
ֶמ ִרי ְכּ ֵבית ַה ֶמּ ִרי | ְפּ ֵצה ִפ ָ
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה יָד ְשׁ ָ
לוּחה ֵא ָלי | וְ ִהנֵּה בוֹ ְמ ִג ַלּת ֵס ֶפר(10) :
)  (9ו ֶ
יה
תוּבה ָפּנִ ים וְ אָחוֹר | וְ ָכתוּב ֵא ֶל ָ
אוֹתהּ ְל ָפנַי וְ ִהיא ְכ ָ
וַיִּ ְפרֹשׂ ָ
ָהי:
ָהגֶה ו ִ
ִקנִ ים ו ֶ
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אָדם ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא ֱאכוֹל | ֱאכוֹל ֶאת
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
)ַ (1ויּ ֶ
ָא ְפ ַתּח ֶאת ִפּי |
ַה ְמּ ִג ָלּה ַהזֹּאת וְ ֵל ְך ַדּ ֵבּר ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :ו ֶ
אָדם ִבּ ְטנְ ָך
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
ַא ִכ ֵלנִ י ֵאת ַה ְמּ ִג ָלּה ַהזֹּאתַ (3) :ויּ ֶ
ַויּ ֲ
יך |
יך ְת ַמ ֵלּא ֵאת ַה ְמּ ִג ָלּה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ֵא ֶל ָ
וּמ ֶע ָ
ַת ֲא ֵכל ֵ
ַתּ ִהי ְבּ ִפי ִכּ ְד ַבשׁ ְל ָמתוֹק:
ָוא ְֹכ ָלה ו ְ
)ַ (4ויּ ֶ
אָדם ֶל ְך בֹּא ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִד ַבּ ְר ָתּ
ֹאמר ֵא ָלי | ֶבּן ָ
יהםִ (5) :כּי לֹא ֶאל ַעם ִע ְמ ֵקי ָשׂ ָפה וְ ִכ ְב ֵדי ָלשׁוֹן
ִב ְד ָב ַרי ֲא ֵל ֶ
לוּח | ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :לֹא ֶאל ַע ִמּים ַר ִבּים ִע ְמ ֵקי
אַתּה ָשׁ ַ
ָ
יהם
יהם | ִאם לֹא ֲא ֵל ֶ
ָשׂ ָפה וְ ִכ ְב ֵדי ָלשׁוֹן ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְשׁ ַמע ִדּ ְב ֵר ֶ
וּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יֹאבוּ
יךֵ (7) :
יך ֵה ָמּה יִ ְשׁ ְמעוּ ֵא ֶל ָ
ְשׁ ַל ְח ִתּ ָ
ִל ְשׁמ ַֹע ֵא ֶל ָ
יך ִכּי ֵאינָם א ִֹבים ִל ְשׁמ ַֹע ֵא ָלי | ִכּי ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָקים
ֶיך ֲחז ִ
ָת ִתּי ֶאת ָפּנ ָ
וּק ֵשׁי ֵלב ֵה ָמּהִ (8) :הנֵּה נ ַ
ִח ְז ֵקי ֵמ ַצח ְ
ֻמּת ִמ ְצ ָחםְ (9) :כּ ָשׁ ִמיר
ֵיהם | וְ ֶאת ִמ ְצ ֲח ָך ָחזָק ְלע ַ
ֻמּת ְפּנ ֶ
ְלע ַ
ֵיהם
אוֹתם וְ לֹא ֵת ַחת ִמ ְפּנ ֶ
ירא ָ
ָת ִתּי ִמ ְצ ֶח ָך | לֹא ִת ָ
ָחזָק ִמצֹּר נ ַ
ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵה ָמּה:
ֹאמר ֵא ָלי | ֶבּן ָ
)ַ (10ויּ ֶ
יך ַקח
אָדם ֶאת ָכּל ְדּ ָב ַרי ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
גּוֹלה ֶאל ְבּנֵי ַע ֶמּ ָך
ֶיך ְשׁ ָמע (11) :וְ ֵל ְך בֹּא ֶאל ַה ָ
אָזנ ָ
וּב ְ
ִבּ ְל ָב ְב ָך ְ
אָמר ֲאדֹ ָני יְ הוִֹ ה | ִאם
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יהם וְ ַ
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ִאם י ְ
אַח ַרי קוֹל
ָא ְשׁ ַמע ֲ
רוּח ו ֶ
ַתּ ָשּׂ ֵאנִ י ַ
ֶח ָדּלוּ (12) :ו ִ
רוּך ְכּבוֹד יְ הוָה ִמ ְמּקוֹמוֹ (13) :וְ קוֹל ַכּנְ ֵפי ַה ַחיּוֹת
ַר ַעשׁ גָּדוֹל | ָבּ ְ
ֻמּ ָתם | וְ קוֹל
אוֹפנִּ ים ְלע ָ
חוֹתהּ וְ קוֹל ָה ַ
ַמ ִשּׁיקוֹת ִא ָשּׁה ֶאל ֲא ָ
ָא ֵל ְך ַמר ַבּ ֲח ַמת
ַתּ ָקּ ֵחנִ י | ו ֵ
רוּח נְ ָשׂ ְ
ַר ַעשׁ גָּדוֹל (14) :וְ ַ
אַתנִ י ו ִ
אָביב
גּוֹלה ֵתּל ִ
ָקה (15) :וָאָבוֹא ֶאל ַה ָ
רוּחי וְ יַד יְ הוָה ָע ַלי ָחז ָ
ִ
יוֹשׁ ִבים ָשׁם |
ָא ֵשׁב קרי[ ֵה ָמּה ְ
ַהיּ ְֹשׁ ִבים ֶאל נְ ַהר ְכּ ָבר ואשׁר ]ו ֵ
תוֹכם (16) :וַיְ ִהי ִמ ְק ֵצה
ָמים ַמ ְשׁ ִמים ְבּ ָ
וֵ
ָא ֵשׁב ָשׁם ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָמים |
ִשׁ ְב ַעת י ִ
יך ְל ֵבית
אָדם צ ֶֹפה נְ ַת ִתּ ָ
וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (17) :בּן ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמ ִפּי ָדּ ָבר וְ ִה ְז ַה ְר ָתּ ָ
אָמ ִרי
אוֹתם ִמ ֶמּנִּ יְ (18) :בּ ְ
ָל ָר ָשׁע מוֹת ָתּמוּת וְ לֹא ִה ְז ַה ְרתּוֹ וְ לֹא ִד ַבּ ְר ָתּ ְל ַה ְז ִהיר ָר ָשׁע
ָד ָך
ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ְר ָשׁ ָעה ְל ַחיֹּתוֹ | הוּא ָר ָשׁע ַבּעֲוֹנוֹ יָמוּת וְ ָדמוֹ ִמיּ ְ
וּמ ַדּ ְרכּוֹ
אַתּה ִכּי ִה ְז ַה ְר ָתּ ָר ָשׁע וְ לֹא ָשׁב ֵמ ִר ְשׁעוֹ ִ
ֲא ַב ֵקּשׁ (19) :וְ ָ
ַפ ְשׁ ָך ִה ַצּ ְל ָתּ(20) :
אַתּה ֶאת נ ְ
ָה ְר ָשׁ ָעה | הוּא ַבּעֲוֹנוֹ יָמוּת וְ ָ

ָת ִתּי ִמ ְכשׁוֹל ְל ָפ ָניו הוּא
וּבשׁוּב ַצ ִדּיק ִמ ִצּ ְדקוֹ וְ ָע ָשׂה ָעוֶל וְ נ ַ
ְ
ָכ ְר ָן ִצ ְדק ָֹתו
יָמוּת | ִכּי לֹא ִה ְז ַה ְרתּוֹ ְבּ ַח ָטּאתוֹ יָמוּת וְ לֹא ִתזּ ַ
ָד ָך ֲא ַב ֵקּשׁ (21) :וְ ָ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ָדמוֹ ִמיּ ְ
אַתּה ִכּי ִה ְז ַה ְרתּוֹ ַצ ִדּיק
אַתּה
ְל ִב ְל ִתּי ֲחטֹא ַצ ִדּיק וְ הוּא לֹא ָח ָטא | ָחיוֹ יִ ְחיֶה ִכּי נִ ְז ָהר וְ ָ
ֹאמר ֵא ַלי
ַתּ ִהי ָע ַלי ָשׁם יַד יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ִה ַצּ ְל ָתּ (22) :ו ְ
ֶאת נ ְ
קוּם ֵצא ֶאל ַה ִבּ ְק ָעה וְ ָשׁם ֲא ַד ֵבּר ָ
ָא ֵצא
אוֹת ְך (23) :וָאָקוּם ו ֵ
יתי ַעל
ֶאל ַה ִבּ ְק ָעה וְ ִהנֵּה ָשׁם ְכּבוֹד יְ הוָה ע ֵֹמד ַכּ ָכּבוֹד ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ֲמ ֵדנִ י ַעל ַר ְג ָלי
ָאפֹּל ַעל ָפּנָי (24) :ו ָ
ַתּע ִ
רוּח ו ַ
ַתּבֹא ִבי ַ
נְ ַהר ְכּ ָבר | ו ֶ
אַתּה
ית ָך (25) :וְ ָ
תוֹך ֵבּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי בֹּא ִה ָסּגֵר ְבּ ְ
| וַיְ ַד ֵבּר א ִֹתי ַויּ ֶ
רוּך ָבּ ֶהם | וְ לֹא ֵת ֵצא
ַא ָס ָ
ֲבוֹתים ו ֲ
יך ע ִ
ָתנוּ ָע ֶל ָ
ֶבן אָ ָדם ִהנֵּה נ ְ
ְבּ ָ
ֶא ַל ְמ ָתּ וְ לֹא ִת ְהיֶה
אַד ִבּיק ֶאל ִח ֶכּ ָך וְ נ ֱ
וּלשׁוֹנְ ָך ְ
תוֹכםְ (26) :
אוֹת ָך
וּב ַד ְבּ ִרי ְ
יח | ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵה ָמּהְ (27) :
מוֹכ ַ
ָל ֶהם ְל ִאישׁ ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה | ַהשּׁ ֵֹמ ַע
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יך וְ ַ
ֶא ְפ ַתּח ֶאת ִפּ ָ
ֶח ָדּל ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵה ָמּה:
יִ ְשׁ ָמע וְ ֶה ָח ֵדל י ְ
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קּוֹת
ֶיך | וְ ַח ָ
אוֹתהּ ְל ָפנ ָ
ָת ָתּה ָ
אָדם ַקח ְל ָך ְל ֵבנָה וְ נ ַ
אַתּה ֶבן ָ
) (1וְ ָ
ית ָע ֶל ָ
רוּשׁ ָלִם (2) :וְ נ ַ
יה ִעיר ֶאת יְ ָ
ָע ֶל ָ
יה
וּבנִ ָ
יה ָמצוֹר ָ
ָת ָתּה ָע ֶל ָ
יה
יה ַמ ֲחנוֹת וְ ִשׂים ָע ֶל ָ
ָת ָתּה ָע ֶל ָ
יה ס ְֹל ָלה | וְ נ ַ
ָדּיֵק וְ ָשׁ ַפ ְכ ָתּ ָע ֶל ָ
אוֹתהּ
ָת ָתּה ָ
אַתּה ַקח ְל ָך ַמ ֲח ַבת ַבּ ְרזֶל וְ נ ַ
ָכּ ִרים ָס ִביב (3) :וְ ָ
ֶיך ֵא ֶלי ָה וְ ָהיְ ָתה
ַה ִכינ ָֹתה ֶאת ָפּנ ָ
וּבין ָה ִעיר | ו ֲ
ִקיר ַבּ ְרזֶל ֵבּינְ ָך ֵ
אַתּה
וְ ָ
יה אוֹת ִהיא ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל(4) :
ַב ָמּצוֹר וְ ַצ ְר ָתּ ָע ֶל ָ
אלי וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת עֲוֹן ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ָליו |
ְשׁ ַכב ַעל ִצ ְדּ ָך ַה ְשּׂ ָמ ִ
ַאנִ י
ָמים ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ִתּ ָשּׂא ֶאת עֲוֹנָם (5) :ו ֲ
ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
ָמים ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וְ ִת ְשׁ ִעים
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת ְשׁנֵי עֲוֹנָם ְל ִמ ְס ַפּר י ִ
נַ
ית ֶאת ֵא ֶלּה וְ ָשׁ ַכ ְב ָתּ ַעל
את עֲוֹן ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :וְ ִכ ִלּ ָ
ָשׂ ָ
יוֹם | וְ נ ָ
את ֶאת עֲוֹן ֵבּית יְ הוּ ָדה |
ָשׂ ָ
ִצ ְדּ ָך הימוני ] ַהיְ ָמנִ י קרי[ ֵשׁנִ ית וְ נ ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם יוֹם ַל ָשּׁנָה יוֹם ַל ָשּׁנָה נְ ַת ִתּיו ָל ְך (7) :וְ ֶאל ְמצוֹר
ְ
יה (8) :וְ ִהנֵּה
את ָע ֶל ָ
שׂוּפה | וְ נִ ֵבּ ָ
ֲך ֲח ָ
וּזרֹע ָ
ֶיך ְ
רוּשׁ ַלִם ָתּ ִכין ָפּנ ָ
יְ ָ
לּוֹת ָך
ֲבוֹתים | וְ לֹא ֵת ָה ֵפ ְך ִמ ִצּ ְדּ ָך ֶאל ִצ ֶדּ ָך ַעד ַכּ ְ
יך ע ִ
ָת ִתּי ָע ֶל ָ
נַ
יְ ֵמי ְמ ֶ
ֲד ִשׁים
וּשׂע ִֹרים וּפוֹל ַוע ָ
אַתּה ַקח ְל ָך ִח ִטּין ְ
צוּר ָך (9) :וְ ָ
אוֹתם ְל ָך
ית ָ
אוֹתם ִבּ ְכ ִלי ֶא ָחד וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ָתּה ָ
ֻסּ ִמים וְ נ ַ
וְ ד ַֹחן וְ כ ְ
שׁוֹכב ַעל ִצ ְדּ ָך ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
אַתּה ֵ
ָמים ֲא ֶשׁר ָ
ְל ָל ֶחם | ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ

וּמ ֲא ָכ ְל ָך ֲא ֶשׁר תֹּא ֲכ ֶלנּוּ ְבּ ִמ ְשׁקוֹל
ֲלנּוַּ (10) :
וְ ִת ְשׁ ִעים יוֹם תֹּאכ ֶ
וּמיִ ם
ֲלנּוַּ (11) :
ֶע ְשׂ ִרים ֶשׁ ֶקל ַליּוֹם | ֵמ ֵעת ַעד ֵעת תֹּאכ ֶ
ִבּ ְמ ָ
שׂוּרה ִת ְשׁ ֶתּה ִשׁ ִשּׁית ַה ִהין | ֵמ ֵעת ַעד ֵעת ִתּ ְשׁ ֶתּה (12) :וְ ֻעגַת
יהם:
אָדם ְתּ ֻע ֶגנָה ְל ֵעי ֵנ ֶ
ֶל ֵלי ֵצאַת ָה ָ
ֲלנָּה | וְ ִהיא ְבּג ְ
ְשׂע ִֹרים תֹּאכ ֶ
ֹאכלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַל ְח ָמם
ֹאמר יְ הוָה ָכּ ָכה י ְ
)ַ (13ויּ ֶ
אַדּ ֵ
ָט ֵמא | ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
יחם ָשׁםָ (14) :וא ַֹמר ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
עוּרי
אָכ ְל ִתּי ִמנְּ ַ
וּט ֵר ָפה לֹא ַ
ַפ ִשׁי לֹא ְמ ֻט ָמּאָה | וּנְ ֵב ָלה ְ
ִהנֵּה נ ְ
ֹאמר ֵא ַלי ְר ֵאה
וְ ַעד ַע ָתּה וְ לֹא ָבא ְבּ ִפי ְבּ ַשׂר ִפּגּוּלַ (15) :ויּ ֶ
אָדם |
ֶל ֵלי ָה ָ
יעי קרי[ ַה ָבּ ָקר ַתּ ַחת גּ ְ
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת צפועי ] ְצ ִפ ֵ
נַ
אָדם
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
)ַ (16ויּ ֶ
יהם:
ֲל ֶ
ית ֶאת ַל ְח ְמ ָך ע ֵ
וְ ָע ִשׂ ָ
וּב ְדאָגָה
אָכלוּ ֶל ֶחם ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִ
ירוּשׁ ַלִם וְ ְ
ִהנְ נִ י שׁ ֵֹבר ַמ ֵטּה ֶל ֶחם ִבּ ָ
ַח ְסרוּ ֶל ֶחם
וּב ִשׁ ָמּמוֹן יִ ְשׁתּוְּ (17) :ל ַמ ַען י ְ
שׂוּרה ְ
וּמיִ ם ִבּ ְמ ָ
| ַ
ָמקּוּ ַבּעֲוֹנָם:
אָחיו וְ נ ַ
ָשׁמּוּ ִאישׁ וְ ִ
ָמיִ ם | וְ נ ַ
וָ
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אָדם ַקח ְל ָך ֶח ֶרב ַח ָדּה ַתּ ַער ַהגּ ָ
אַתּה ֶבן ָ
) (1וְ ָ
ַלּ ִבים ִתּ ָקּ ֶחנָּה ָלּ ְך
ֹאזנֵי ִמ ְשׁ ָקל
ֶך | וְ ָל ַק ְח ָתּ ְל ָך מ ְ
ֹאשׁ ָך וְ ַעל ְז ָקנ ָ
ֲב ְר ָתּ ַעל ר ְ
וְ ַהע ַ
תוֹך ָה ִעיר ִכּ ְמלֹאת יְ ֵמי
וְ ִח ַלּ ְק ָתּםְ (2) :שׁ ִל ִשׁית ָבּאוּר ַתּ ְב ִעיר ְבּ ְ
ַה ָמּצוֹר | וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ַתּ ֶכּה ַב ֶח ֶרב ְס ִב ֶ
יבוֹתי ָה
יהם (3) :וְ ָל ַק ְח ָתּ
אַח ֵר ֶ
אָריק ֲ
רוּח וְ ֶח ֶרב ִ
וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִתּ ְז ֶרה ָל ַ
וּמ ֶהם עוֹד
יךֵ (4) :
ָפ ָ
אוֹתם ִבּ ְכנ ֶ
ִמ ָשּׁם ְמ ַעט ְבּ ִמ ְס ָפּר | וְ ַצ ְר ָתּ ָ
תּוֹך ָה ֵאשׁ וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ א ָֹתם ָבּ ֵאשׁ |
ְ
אוֹתם ֶאל
ָ
ִתּ ָקּח וְ ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ
ִמ ֶמּנּוּ ֵת ֵצא ֵאשׁ ֶאל ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יה |
תוֹך ַהגּוֹיִ ם ַשׂ ְמ ִתּ ָ
רוּשׁ ַלִם ְבּ ְ
) (5כֹּה אָ ַמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה זֹאת יְ ָ
ַתּ ֶמר ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ְל ִר ְשׁ ָעה ִמן ַהגּוֹיִ ם
יה ֲא ָרצוֹת (6) :ו ֶ
יבוֹת ָ
וּס ִב ֶ
ְ
יה | ִכּי ְב ִמ ְשׁ ָפּ ַטי
יבוֹת ָ
קּוֹתי ִמן ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ְס ִב ֶ
וְ ֶאת ֻח ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
קּוֹתי לֹא ָה ְלכוּ ָב ֶהםָ (7) :ל ֵכן כֹּה ַ
ָמאָסוּ וְ ֻח ַ
קּוֹתי לֹא ֲה ַל ְכ ֶתּם
יכם ְבּ ֻח ַ
יבוֹת ֶ
ַען ֲה ָמנְ ֶכם ִמן ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ
יַ
יכם
וּכ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביבוֹ ֵת ֶ
יתם | ְ
ֲשׂ ֶ
וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי לֹא ע ִ
יתםָ (8) :ל ֵכן כֹּה ַ
ֲשׂ ֶ
לֹא ע ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ָע ַליִ ְך גַּם
יתי ָב ְך
תוֹכ ְך ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם (9) :וְ ָע ִשׂ ִ
יתי ְב ֵ
אָנִ י | וְ ָע ִשׂ ִ
ַען ָכּל
ֱשׂה ָכמֹהוּ עוֹד | י ַ
יתי וְ ֵאת ֲא ֶשׁר לֹא ֶאע ֶ
ֵאת ֲא ֶשׁר לֹא ָע ִשׂ ִ
וּבנִ ים
תוֹכ ְך ָ
ֹאכלוּ ָבנִ ים ְבּ ֵ
)ָ (10ל ֵכן אָבוֹת י ְ
תּוֹ ֲעב ָֹתיִ ְך:

ית ְך
יתי ֶאת ָכּל ְשׁ ֵא ִר ֵ
ֵר ִ
יתי ָב ְך ְשׁ ָפ ִטים וְ ז ִ
בוֹתם | וְ ָע ִשׂ ִ
ֹאכלוּ ֲא ָ
י ְ
רוּח:
ְל ָכל ַ
ַען ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי
)ָ (11ל ֵכן ַחי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאם לֹא י ַ
קּוּציִ ְך ְ
וּב ָכל תּוֹ ֲעב ָֹתיִ ְך | וְ גַם ֲאנִ י ֶא ְג ַרע וְ לֹא
ִט ֵמּאת ְבּ ָכל ִשׁ ַ
יך ַבּ ֶדּ ֶבר יָמוּתוּ
ָתחוֹס ֵעינִ י וְ גַם ֲאנִ י לֹא ֶא ְחמוֹלְ (12) :שׁ ִל ִשׁ ֵת ְ
יבוֹתיִ ְך |
תוֹכ ְך וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ַבּ ֶח ֶרב יִ ְפּלוּ ְס ִב ָ
וּב ָר ָעב יִ ְכלוּ ְב ֵ
ָ
יהם (13) :וְ ָכ ָלה
ָרה וְ ֶח ֶרב ִ
רוּח ֱאז ֶ
ישׁית ְל ָכל ַ
וְ ַה ְשּׁ ִל ִ
אַח ֵר ֶ
אָריק ֲ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי
ֶח ְמ ִתּי | וְ י ְ
חוֹתי ֲח ָמ ִתי ָבּם וְ ִהנּ ָ
ַהנִ ִ
אַפּי ו ֲ
ִ
לּוֹתי ֲח ָמ ִתי ָבּם (14) :וְ ֶא ְתּנ ְ
וּל ֶח ְר ָפּה
ֵך ְל ָח ְר ָבּה ְ
אָתי ְבּ ַכ ִ
ְבּ ִקנְ ִ
עוֹבר (15) :וְ ָהיְ ָתה ֶח ְר ָפּה
יבוֹתיִ ְך | ְל ֵעינֵי ָכּל ֵ
ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִב ָ
ֲשׂוֹתי ָב ְך
יבוֹתיִ ְך | ַבּע ִ
וּמ ַשׁ ָמּה ַלגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִב ָ
מוּסר ְ
דוּפה ָ
וּג ָ
ְ
וּב ֵח ָמה ְ
וּבת ְֹכחוֹת ֵח ָמה ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי(16) :
ְשׁ ָפ ִטים ְבּאַף ְ
ְבּ ַשׁ ְלּ ִחי ֶאת ִח ֵצּי ָה ָר ָעב ָה ָר ִעים ָבּ ֶהם ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ַמ ְשׁ ִחית ֲא ֶשׁר
ֲל ֶ
יכם וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ָל ֶכם
אוֹתם ְל ַשׁ ֶח ְת ֶכם | וְ ָר ָעב א ֵֹסף ע ֵ
ֲא ַשׁ ַלּח ָ
ֻך וְ ֶד ֶבר
יכם ָר ָעב וְ ַחיָּה ָר ָעה וְ ִשׁ ְכּל ְ
ֲל ֶ
ַמ ֵטּה ָל ֶחם (17) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ע ֵ
אָביא ָע ַליִ ְך ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי:
ֲבר ָבּ ְך | וְ ֶח ֶרב ִ
ָדם ַיע ָ
וָ
Ezekiel Chapter 6
ֶיך ֶאל
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמ ְר ָתּ ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ְמעוּ
יהם (3) :וְ ַ
ָבא ֲא ֵל ֶ
ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִהנּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֶל ָה ִרים וְ ַל ְגּ ָבעוֹת
ְדּ ַבר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | כֹּה ַ
יכם ֶח ֶרב
ֲל ֶ
יקים ולגאית ]וְ ַלגֵּאָיוֹת קרי[ ִהנְ נִ י ֲאנִ י ֵמ ִביא ע ֵ
ָל ֲא ִפ ִ
ֵיכם |
יכם וְ נִ ְשׁ ְבּרוּ ַח ָמּנ ֶ
חוֹת ֶ
ָשׁמּוּ ִמ ְז ְבּ ֵ
יכם (4) :וְ נ ַ
מוֹת ֶ
וְ ִא ַבּ ְד ִתּי ָבּ ֵ
יכם (5) :וְ נ ַ
ָת ִתּי ֶאת ִפּ ְג ֵרי ְבּנֵי
לּוּל ֶ
יכם ִל ְפנֵי ִגּ ֵ
וְ ִה ַפּ ְל ִתּי ַח ְל ֵל ֶ
יכם ְס ִביבוֹת
מוֹת ֶ
יתי ֶאת ַע ְצ ֵ
ֵר ִ
יהם | וְ ז ִ
לּוּל ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ִגּ ֵ
יכם ֶה ָע ִרים ֶתּ ֱח ַר ְבנָה וְ ַה ָבּמוֹת
בוֹת ֶ
מוֹשׁ ֵ
יכםְ (6) :בּכֹל ְ
חוֹת ֶ
ִמ ְז ְבּ ֵ
חוֹת ֶ
ֶא ְשׁמוּ ִמ ְז ְבּ ֵ
ֶח ְרבוּ וְ י ְ
ישׁ ְמנָה | ְל ַמ ַען י ֶ
ִתּ ָ
יכם וְ נִ ְשׁ ְבּרוּ וְ נִ ְשׁ ְבּתוּ
ָפל ָח ָלל
יכם (7) :וְ נ ַ
ֲשׂ ֶ
ֵיכם וְ נִ ְמחוּ ַמע ֵ
יכם וְ נִ ְג ְדּעוּ ַח ָמּנ ֶ
לּוּל ֶ
ִגּ ֵ
הוֹת ְר ִתּי ִבּ ְהיוֹת ָל ֶכם
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה (8) :וְ ַ
תוֹכ ֶכם | וִ ַ
ְבּ ְ
ָכרוּ
יכם ָבּ ֲא ָרצוֹת (9) :וְ ז ְ
ָרוֹת ֶ
יטי ֶח ֶרב ַבּגּוֹיִ ם | ְבּ ִהזּ ֵ
ְפּ ִל ֵ
אוֹתי ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ ָשׁם ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְר ִתּי ֶאת ִל ָבּם
יכם ִ
יט ֶ
ְפ ִל ֵ
יהם |
לּוּל ֶ
אַח ֵרי ִגּ ֵ
יהם ַהזֹּנוֹת ֲ
ַהזּוֹנֶה ֲא ֶשׁר ָסר ֵמ ָע ַלי וְ ֵאת ֵעי ֵנ ֶ
יהם(10) :
וְ ָנקֹטּוּ ִבּ ְפנ ֶ
ֵיהם ֶאל ָה ָרעוֹת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְלכֹל תּוֹ ֲעב ֵֹת ֶ

ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | לֹא ֶאל ִחנָּם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם ָה ָר ָעה
וְ י ְ
ַהזֹּאת:
ֶא ָמר אָח
וּר ַקע ְבּ ַר ְג ְל ָך ו ֱ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַה ֵכּה ְב ַכ ְפּ ָך ְ
) (11כֹּה ַ
וּב ֶדּ ֶבר
ֶאל ָכּל תּוֹעֲבוֹת ָרעוֹת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
יִ פֹּלוָּ (12) :ה ָרחוֹק ַבּ ֶדּ ֶבר יָמוּת וְ ַה ָקּרוֹב ַבּ ֶח ֶרב יִ פּוֹל וְ ַהנִּ ְשׁאָר
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י
יתי ֲח ָמ ִתי ָבּם (13) :וִ ַ
וְ ַהנָּצוּר ָבּ ָר ָעב יָמוּת | וְ ִכ ֵלּ ִ
יהם |
חוֹת ֶ
לּוּל ֶ
תוֹך ִגּ ֵ
יהם ְבּ ְ
יְ הוָה ִבּ ְהיוֹת ַח ְל ֵל ֶ
יהם ְס ִביבוֹת ִמ ְז ְבּ ֵ
אשׁי ֶה ָה ִרים וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן
ֶאל ָכּל ִגּ ְב ָעה ָר ָמה ְבּכֹל ָר ֵ
יח נִ יח ַֹח ְלכֹל
ָתנוּ ָשׁם ֵר ַ
ֻתּה ְמקוֹם ֲא ֶשׁר נ ְ
וְ ַת ַחת ָכּל ֵא ָלה ֲעב ָ
אָרץ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
יהם וְ נ ַ
ֲל ֶ
ָדי ע ֵ
יתי ֶאת י ִ
ָט ִ
יהם (14) :וְ נ ִ
לּוּל ֶ
ִגּ ֵ
ָדעוּ ִכּי
יהם | וְ י ְ
בוֹת ֶ
מוֹשׁ ֵ
וּמ ַשׁ ָמּה ִמ ִמּ ְד ַבּר ִדּ ְב ָל ָתה ְבּכֹל ְ
ְשׁ ָמ ָמה ְ
ֲאנִ י יְ הוָה:
Ezekiel Chapter 7
אָמר
אָדם כֹּה ַ
אַתּה ֶבן ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (2) :וְ ָ
אַר ַבּע
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵקץ | ָבּא ַה ֵקּץ ַעל ארבעת ] ְ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְל ְ
אָרץַ (3) :ע ָתּה ַה ֵקּץ ָע ַליִ ְך וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ִ
קרי[ ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
אַפּי ָבּ ְך
ָת ִתּי ָע ַליִ ְך ֵאת ָכּל תּוֹ ֲעב ָֹתיִ ְך (4) :וְ לֹא
יך ִכּ ְד ָר ָכיִ ְך | וְ נ ַ
וּשׁ ַפ ְט ִתּ ְ
ְ
ָתחוֹס ֵעינִ י ָע ַליִ ְך וְ לֹא ֶא ְחמוֹל | ִכּי ְד ָר ַכיִ ְך ָע ַליִ ְך ֶא ֵתּן
תוֹכ ְך ִתּ ְהיֶי ָן וִ ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
ֲבוֹתיִ ְך ְבּ ֵ
וְ תוֹע ַ
אַחת ָר ָעה ִהנֵּה ָבאָהֵ (6) :קץ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ָר ָעה ַ
) (5כֹּה ַ
ירה ֵא ֶלי ָך
ָבּא ָבּא ַה ֵקּץ ֵה ִקיץ ֵא ָליִ ְך | ִהנֵּה ָבּאָהָ (7) :בּאָה ַה ְצּ ִפ ָ
הוּמה וְ לֹא ֵהד ָה ִרים:
אָרץ | ָבּא ָה ֵעת ָקרוֹב ַהיּוֹם ְמ ָ
יוֹשׁב ָה ֶ
ֵ
אַפּי ָבּ ְך
יתי ִ
פּוֹך ֲח ָמ ִתי ָע ַליִ ְך וְ ִכ ֵלּ ִ
)ַ (8ע ָתּה ִמ ָקּרוֹב ֶא ְשׁ ְ
ֲבוֹתיִ ְך (9) :וְ לֹא
ָת ִתּי ָע ַליִ ְך ֵאת ָכּל תּוֹע ָ
יך ִכּ ְד ָר ָכיִ ְך | וְ נ ַ
וּשׁ ַפ ְט ִתּ ְ
ְ
ֲבוֹתיִ ְך
ָתחוֹס ֵעינִ י וְ לֹא ֶא ְחמוֹל | ִכּ ְד ָר ַכיִ ְך ָע ַליִ ְך ֶא ֵתּן וְ תוֹע ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ַמ ֶכּהִ (10) :הנֵּה ַהיּוֹם
תוֹכ ְך ִתּ ְהיֶי ָן וִ ַ
ְבּ ֵ
ָצאָה ַה ְצּ ִפ ָרה ָצץ ַה ַמּ ֶטּה ָפּ ַרח ַהזָּדוֹןֶ (11) :ה ָח ָמס
ִהנֵּה ָבאָה | י ְ
ָקם ְל ַמ ֵטּה ֶר ַשׁע | לֹא ֵמ ֶהם וְ לֹא ֵמ ֲהמוֹנָם וְ לֹא ֶמ ֱה ֵמ ֶהם וְ לֹא
מּוֹכר
יע ַהיּוֹם ַהקּוֹנֶה אַל יִ ְשׂ ָמח וְ ַה ֵ
נ ַֹהּ ָבּ ֶהםָ (12) :בּא ָה ֵעת ִה ִגּ ַ
אַל יִ ְת ָ
מּוֹכר ֶאל
אַבּל | ִכּי ָחרוֹן ֶאל ָכּל ֲהמוֹנָהִּ (13) :כּי ַה ֵ
ָתם | ִכּי ָחזוֹן ֶאל ָכּל ֲהמוֹנָהּ
ַה ִמּ ְמ ָכּר לֹא יָשׁוּב וְ עוֹד ַבּ ַחיִּ ים ַחיּ ָ
קוֹע
לֹא יָשׁוּב וְ ִאישׁ ַבּעֲוֹנוֹ ַחיָּתוֹ לֹא יִ ְת ַחזָּקוָּ (14) :תּ ְקעוּ ַב ָתּ ַ

וְ ָה ִכין ַהכֹּל וְ ֵאין ה ֵֹל ְך ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ִכּי ֲחרוֹנִ י ֶאל ָכּל ֲהמוֹנָהּ:
)ַ (15ה ֶח ֶרב ַבּחוּץ וְ ַה ֶדּ ֶבר וְ ָה ָר ָעב ִמ ָבּיִ ת | ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּ ֶח ֶרב
ָד ֶבר יֹאכ ֶ
ַא ֶשׁר ָבּ ִעיר ָר ָעב ו ֶ
יָמוּת ו ֲ
יהם
יט ֶ
וּפ ְלטוּ ְפּ ִל ֵ
ֲלנּוָּ (16) :
ֻלּם הֹמוֹת | ִאישׁ ַבּעֲוֹנוֹ(17) :
וְ ָהיוּ ֶאל ֶה ָה ִרים ְכּיוֹנֵי ַהגֵּאָיוֹת כּ ָ
ָדיִ ם ִתּ ְר ֶפּינָה | וְ ָכל ִבּ ְר ַכּיִ ם ֵתּ ַל ְכנָה ָמּיִ ם (18) :וְ ָח ְגרוּ
ָכּל ַהיּ ַ
ָ
ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה
וּב ָכל
בּוּשׁה ְ
אוֹתם ַפּ ָלּצוּת | וְ ֶאל ָכּל ָפּנִ ים ָ
וּז ָה ָבם ְלנִ ָדּה
ַשׁ ִליכוּ ְ
יהם ָק ְר ָחהַ (19) :כּ ְס ָפּם ַבּחוּצוֹת י ְ
אשׁ ֶ
ָר ֵ
ילם ְבּיוֹם ֶע ְב ַרת יְ ה ָוה
יוּכל ְל ַה ִצּ ָ
וּז ָה ָבם לֹא ַ
יִ ְהיֶה ַכּ ְס ָפּם ְ
יהם לֹא יְ ַמ ֵלּאוּ | ִכּי ִמ ְכשׁוֹל עֲוֹנָם ָהיָה:
ַפ ָשׁם לֹא יְ ַשׂ ֵבּעוּ ֵ
וּמ ֵע ֶ
נְ
קּוּצי ֶהם ָעשׂוּ
וּצ ִבי ֶע ְדיוֹ ְלגָאוֹן ָשׂ ָמהוּ וְ ַצ ְל ֵמי תוֹ ֲעב ָֹתם ִשׁ ֵ
)ְ (20
ָרים ָל ַבז
בוֹ | ַעל ֵכּן נְ ַת ִתּיו ָל ֶהם ְלנִ ָדּה (21) :וּנְ ַת ִתּיו ְבּיַד ַהזּ ִ
בּוֹתי
ַה ִס ִ
אָרץ ְל ָשׁ ָלל | וחללה ]וְ ִח ְלּלוּהוּ קרי[ (22) :ו ֲ
וּל ִר ְשׁ ֵעי ָה ֶ
ְ
לוּה:
יצים וְ ִח ְלּ ָ
וּבאוּ ָבהּ ָפּ ִר ִ
ָפנַי ֵמ ֶהם וְ ִח ְלּלוּ ֶאת ְצפוּנִ י | ָ
אָרץ ָמ ְלאָה ִמ ְשׁ ַפּט ָדּ ִמים וְ ָה ִעיר
ֲשׂה ָה ַרתּוֹק | ִכּי ָה ֶ
) (23ע ֵ
יהם |
ָרשׁוּ ֶאת ָבּ ֵתּ ֶ
אתי ָר ֵעי גוֹיִ ם וְ י ְ
ָמ ְלאָה ָח ָמס (24) :וְ ֵה ֵב ִ
יהםְ (25) :ק ָפ ָדה ָבא |
וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ְגּאוֹן ַע ִזּים וְ נִ ֲחלוּ ְמ ַק ְד ֵשׁ ֶ
וּשׁ ֻמ ָעה ֶאל
וּב ְקשׁוּ ָשׁלוֹם וָאָיִ ן (26) :הוָֹה ַעל הוָֹה ָתּבוֹא ְ
ִ
ֹאבד ִמכּ ֵֹהן
תוֹרה תּ ַ
ָביא וְ ָ
וּב ְקשׁוּ ָחזוֹן ִמנּ ִ
מוּעה ִתּ ְהיֶה | ִ
ְשׁ ָ
ידי
ָשׂיא יִ ְל ַבּשׁ ְשׁ ָמ ָמה וִ ֵ
אַבּל וְ נ ִ
וְ ֵע ָצה ִמ ְזּ ֵקנִ יםַ (27) :ה ֶמּ ֶל ְך יִ ְת ָ
יהם
וּב ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
אוֹתם ְ
ָ
ֱשׂה
אָרץ ִתּ ָבּ ַה ְלנָה | ִמ ַדּ ְר ָכּם ֶאע ֶ
ַעם ָה ֶ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
ֶא ְשׁ ְפּ ֵטם וְ י ְ
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יוֹשׁב
) (1וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַבּ ִשּׁ ִשּׁי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ַלח ֶֹדשׁ ֲאנִ י ֵ
ַתּפֹּל ָע ַלי ָשׁם יַד ֲאדֹנָי
יוֹשׁ ִבים ְל ָפנָי | ו ִ
הוּדה ְ
יתי וְ ִז ְקנֵי יְ ָ
ְבּ ֵב ִ
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה ְדמוּת ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ִמ ַמּ ְר ֵאה ָמ ְתנָיו
יְ הוִֹ ה (2) :ו ֶ
וּל ַמ ְע ָלה ְכּ ַמ ְר ֵאה ז ַֹהר ְכּ ֵעין ַה ַח ְשׁ ַמ ָלה:
וּמ ָמּ ְתנָיו ְ
וּל ַמ ָטּה ֵאשׁ | ִ
ְ
יצת ר ִ
) (3וַיִּ ְשׁ ַלח ַתּ ְבנִ ית יָד וַיִּ ָקּ ֵחנִ י ְבּ ִצ ִ
רוּח
ַתּ ָשּׂא א ִֹתי ַ
ֹאשׁי | ו ִ
רוּשׁ ַל ְָמה ְבּ ַמ ְראוֹת
ַתּ ֵבא א ִֹתי יְ ָ
וּבין ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ָ
אָרץ ֵ
ֵבּין ָה ֶ
ימית ַהפּוֹנֶה ָצפוֹנָה ֲא ֶשׁר ָשׁם
ֱאל ִֹהים ֶאל ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ַה ְפּנִ ִ
מוֹ ַשׁב ֵס ֶמל ַה ִקּנְ אָה ַה ַמּ ְקנֶה (4) :וְ ִהנֵּה ָשׁם ְכּבוֹד ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן
יתי ַבּ ִבּ ְק ָעהַ (5) :ויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַכּ ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ֶדּ ֶר ְך ָצפוֹנָה וְ ִהנֵּה
ֶיך ֶדּ ֶר ְך ָצפוֹנָה | ו ֶ
אָדם ָשׂא נָא ֵעינ ָ
ָ

ֹאמר
ִמ ָצּפוֹן ְל ַשׁ ַער ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵס ֶמל ַה ִקּנְ אָה ַהזֶּה ַבּ ִבּאָהַ (6) :ויּ ֶ
אַתּה מהם ] ָמה ֵהם קרי[ ע ִֹשׂים |
אָדם ֲהר ֶֹאה ָ
ֵא ַלי ֶבּן ָ
תּוֹעבוֹת ְגּדֹלוֹת ֲא ֶשׁר ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ִֹשׂים פֹּה ְל ָר ֳח ָקה ֵמ ַעל
ֵ
ָבא
ַויּ ֵ
) (7
תּוֹעבוֹת ְגּדֹלוֹת:
ִמ ְק ָדּ ִשׁי וְ עוֹד ָתּשׁוּב ִתּ ְר ֶאה ֵ
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה חֹר ֶא ָחד ַבּ ִקּיר(8) :
א ִֹתי ֶאל ֶפּ ַתח ֶה ָח ֵצר | ו ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
ַויּ ֶ
ָא ְחתֹּר ַבּ ִקּיר וְ ִהנֵּה ֶפּ ַתח
אָדם ֲח ָתר נָא ַב ִקּיר | ו ֶ
תּוֹעבוֹת ָה ָרעוֹת ֲא ֶשׁר
וּר ֵאה ֶאת ַה ֵ
ֹאמר ֵא ָלי | בֹּא ְ
ֶא ָחדַ (9) :ויּ ֶ
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה ָכל ַתּ ְבנִ ית ֶר ֶמשׂ
ֵהם ע ִֹשׂים פֹּה (10) :וָאָבוֹא ו ֶ
לּוּלי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְמ ֻח ֶקּה ַעל ַה ִקּיר ָס ִביב
ְ
וּב ֵה ָמה ֶשׁ ֶקץ וְ ָכל ִגּ ֵ
ַאזַנְ ָיהוּ ֶבן
ָס ִביב (11) :וְ ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ִמ ִזּ ְקנֵי ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ י ֲ
ֵיהם וְ ִאישׁ ִמ ְק ַט ְרתּוֹ ְבּיָדוֹ |
תוֹכם ע ְֹמ ִדים ִל ְפנ ֶ
ָשׁ ָפן ע ֵֹמד ְבּ ָ
אָדם
ית ֶבן ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֲה ָר ִא ָ
ֲתר ֲענַן ַה ְקּט ֶֹרת ע ֶֹלהַ (12) :ויּ ֶ
ַוע ַ
ֲא ֶשׁר ִז ְקנֵי ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ִֹשׂים ַבּח ֶֹשׁ ְך ִאישׁ ְבּ ַח ְד ֵרי ַמ ְשׂ ִכּיתוֹ |
אָרץ(13) :
ִכּי א ְֹמ ִרים ֵאין יְ הוָה ר ֶֹאה א ָֹתנוּ ָעזַב יְ הוָה ֶאת ָה ֶ
תּוֹעבוֹת ְגּדֹלוֹת ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה
ֹאמר ֵא ָלי | עוֹד ָתּשׁוּב ִתּ ְר ֶאה ֵ
ַויּ ֶ
ָבא א ִֹתי ֶאל ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶאל
ע ִֹשׂיםַ (14) :ויּ ֵ
ָשׁים י ְֹשׁבוֹת ְמ ַבכּוֹת ֶאת ַה ַתּמּוּז:
ַה ָצּפוֹנָה | וְ ִהנֵּה ָשׁם ַהנּ ִ
אָדם | עוֹד ָתּשׁוּב ִתּ ְר ֶאה
ית ֶבן ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֲה ָר ִא ָ
)ַ (15ויּ ֶ
ָבא א ִֹתי ֶאל ֲח ַצר ֵבּית יְ הוָה
תּוֹעבוֹת ְגּדֹלוֹת ֵמ ֵא ֶלּהַ (16) :ויּ ֵ
ֵ
וּבין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
אוּלם ֵ
יכל יְ הוָה ֵבּין ָה ָ
ימית וְ ִהנֵּה ֶפ ַתח ֵה ַ
ַה ְפּנִ ִ
ֵיהם
וּפנ ֶ
יכל יְ הוָה ְ
יהם ֶאל ֵה ַ
ַח ִמ ָשּׁה ִאישׁ | ֲאח ֵֹר ֶ
ְכּ ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ֹאמר ֵא ַלי
יתם ֵק ְד ָמה ַל ָשּׁ ֶמשַׁ (17) :ויּ ֶ
ֵק ְד ָמה וְ ֵה ָמּה ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
וֹעבוֹת
הוּדה ֵמעֲשׂוֹת ֶאת ַהתּ ֵ
ָקל ְל ֵבית יְ ָ
אָדם ֲהנ ֵ
ית ֶבן ָ
ֲה ָר ִא ָ
ָשׁבוּ ְל ַה ְכ ִעי ֵסנִ י
אָרץ ָח ָמס ַויּ ֻ
ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ פֹה | ִכּי ָמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
ֱשׂה
אַפּם (18) :וְ גַם ֲאנִ י ֶאע ֶ
וֹרה ֶאל ָ
וְ ִהנָּם שׁ ְֹל ִחים ֶאת ַה ְזּמ ָ
ְב ֵח ָמה לֹא ָתחוֹס ֵעינִ י וְ לֹא ֶא ְחמֹל | וְ ָק ְראוּ ְב ְ
אָזנַי קוֹל גָּדוֹל
אוֹתם:
וְ לֹא ֶא ְשׁ ַמע ָ
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אָזנַי קוֹל גָּדוֹל ֵלאמֹר ָק ְרבוּ ְפּ ֻקדּוֹת ָה ִעיר | וְ ִאישׁ
) (1וַיִּ ְק ָרא ְב ְ
ָשׁים ָבּ ִאים ִמ ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער
ְכּ ִלי ַמ ְשׁ ֵחתוֹ ְבּיָדוֹ (2) :וְ ִהנֵּה ִשׁ ָשּׁה ֲאנ ִ
ָה ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ָמ ְפנֶה ָצפוֹנָה וְ ִאישׁ ְכּ ִלי ַמ ָפּצוֹ ְבּיָדוֹ וְ ִאישׁ ֶא ָחד
ַע ְמדוּ ֵא ֶצל
תוֹכם ָלבֻשׁ ַבּ ִדּים וְ ֶק ֶסת ַהסּ ֵֹפר ְבּ ָמ ְתנָיו | ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ַ
ְבּ ָ

ֲלה ֵמ ַעל ַה ְכּרוּב
וּכבוֹד ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַנע ָ
ִמ ְז ַבּח ַהנְּ חֹ ֶשׁתְ (3) :
ֲא ֶשׁר ָהיָה ָע ָליו ֶאל ִמ ְפ ַתּן ַה ָבּיִ ת | וַיִּ ְק ָרא ֶאל ָה ִאישׁ ַה ָלּבֻשׁ
ֹאמר יְ הוָה אלו
ַה ַבּ ִדּים ֲא ֶשׁר ֶק ֶסת ַהסּ ֵֹפר ְבּ ָמ ְתנָיוַ (4) :ויּ ֶ
ית ָתּו ַעל
רוּשׁ ָלִם | וְ ִה ְתוִ ָ
תוֹך יְ ָ
תוֹך ָה ִעיר ְבּ ְ
] ֵא ָליו קרי[ ֲעבֹר ְבּ ְ
תּוֹעבוֹת
ָקים ַעל ָכּל ַה ֵ
ֶאנ ִ
ָחים וְ ַהנּ ֱ
ֶאנ ִ
ָשׁים ַהנּ ֱ
ִמ ְצחוֹת ָה ֲאנ ִ
אָזנַי ִע ְברוּ ָב ִעיר ֲ
ַה ַנּעֲשׂוֹת ְבּ ָ
אַח ָריו
אָמר ְבּ ְ
וּל ֵא ֶלּה ַ
תוֹכהְּ (5) :
וְ ַהכּוּ | על ]אַל קרי[ ָתּחֹס עיניכם ] ֵעינְ ֶכם קרי[ וְ אַל ַתּ ְחמֹלוּ:
ָשׁים ַתּ ַה ְרגוּ ְל ַמ ְשׁ ִחית וְ ַעל ָכּל
תוּלה וְ ַטף וְ נ ִ
וּב ָ
ָקן ָבּחוּר ְ
)  (6ז ֵ
ָחלּוּ
וּמ ִמּ ְק ָדּ ִשׁי ָתּ ֵחלּוּ | ַויּ ֵ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָע ָליו ַה ָתּו אַל ִתּגַּשׁוּ ִ
יהם ַט ְמּאוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָשׁים ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ַה ָבּיִ תַ (7) :ויּ ֶ
ָבּ ֲאנ ִ
ָצאוּ וְ ִהכּוּ
וּמ ְלאוּ ֶאת ַה ֲח ֵצרוֹת ֲח ָל ִלים ֵצאוּ | וְ י ְ
ֶאת ַה ַבּיִ ת ַ
ָא ְז ַעק
ָא ְפּ ָלה ַעל ָפּנַי ו ֶ
ֵאשׁאַר אָנִ י | ו ֶ
כּוֹתם וְ נ ֲ
ָב ִעיר (8) :וַיְ ִהי ְכּ ַה ָ
אַתּה ֵאת ָכּל ְשׁ ֵא ִרית
ָוא ַֹמר ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֲה ַמ ְשׁ ִחית ָ
רוּשׁ ָלִםַ (9) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי עֲוֹן
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָשׁ ְפ ְכּ ָך ֶאת ֲח ָמ ְת ָך ַעל יְ ָ
אָרץ ָדּ ִמים
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
יהוּדה גָּדוֹל ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
אָרץ וְ ֵאין יְ הוָה
אָמרוּ ָעזַב יְ הוָה ֶאת ָה ֶ
וְ ָה ִעיר ָמ ְלאָה ֻמ ֶטּה | ִכּי ְ
ר ֶֹאה (10) :וְ גַם ֲאנִ י לֹא ָתחוֹס ֵעינִ י וְ לֹא ֶא ְחמֹל | ַדּ ְר ָכּם
ָת ִתּי (11) :וְ ִהנֵּה ָה ִאישׁ ְלבֻשׁ ַה ַבּ ִדּים ֲא ֶשׁר ַה ֶקּ ֶסת
ֹאשׁם נ ָ
ְבּר ָ
יתי כאשׁר ] ְכּכֹל ֲא ֶשׁר קרי[
ְבּ ָמ ְתנָיו ֵמ ִשׁיב ָדּ ָבר ֵלאמֹר | ָע ִשׂ ִ
יתנִ י:
ִצוִּ ָ
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ֻבים ְכּ ֶא ֶבן
יע ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁ ַה ְכּר ִ
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה ֶאל ָה ָר ִק ַ
)  (1ו ֶ
ֹאמר ֶאל
יהםַ (2) :ויּ ֶ
ֲל ֶ
ַס ִפּיר ְכּ ַמ ְר ֵאה ְדּמוּת ִכּ ֵסּא | נִ ְראָה ע ֵ
ַלגַּל ֶאל ַתּ ַחת
ֹאמר בֹּא ֶאל ֵבּינוֹת ַלגּ ְ
ָה ִאישׁ ְלבֻשׁ ַה ַבּ ִדּים ַויּ ֶ
וּזרֹק ַעל ָה ִעיר
ֻבים ְ
ַח ֵלי ֵאשׁ ִמ ֵבּינוֹת ַל ְכּר ִ
ֶיך ג ֲ
וּמ ֵלּא ָח ְפנ ָ
ַל ְכּרוּב ַ
ימין ַל ַבּיִ ת ְבּבֹאוֹ ָה ִאישׁ
ֻבים ע ְֹמ ִדים ִמ ִ
| ַו ָיּבֹא ְל ֵעינָי (3) :וְ ַה ְכּר ִ
| וְ ֶה ָענָן ָמ ֵלא ֶאת ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ָרם ְכּבוֹד יְ הוָה ֵמ ַעל
ימיתַ (4) :ויּ ָ
ַה ְכּרוּב ַעל ִמ ְפ ַתּן ַה ָבּיִ ת | וַיִּ ָמּ ֵלא ַה ַבּיִ ת ֶאת ֶה ָענָן וְ ֶה ָח ֵצר ָמ ְלאָה
ֶאת נֹגַהּ ְכּבוֹד יְ הוָה (5) :וְ קוֹל ַכּנְ ֵפי ַה ְכּ ִ
רוּבים נִ ְשׁ ַמע ַעד ֶה ָח ֵצר
ַה ִחיצֹנָה | ְכּקוֹל ֵאל ַשׁ ַדּי ְבּ ַד ְבּרוֹ (6) :וַיְ ִהי ְבּ ַצוֹּתוֹ ֶאת ָה ִאישׁ
רוּבים |
ַלגַּל ִמ ֵבּינוֹת ַל ְכּ ִ
ְלבֻשׁ ַה ַבּ ִדּים ֵלאמֹר ַקח ֵאשׁ ִמ ֵבּינוֹת ַלגּ ְ
אוֹפן (7) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ְכּרוּב ֶאת יָדוֹ ִמ ֵבּינוֹת
ַו ָיּבֹא ַו ַיּ ֲעמֹד ֵא ֶצל ָה ָ

ֻבים וַיִּ ָשּׂא וַיִּ ֵתּן ֶאל ָח ְפנֵי
רוּבים ֶאל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ֵבּינוֹת ַה ְכּר ִ
ַל ְכּ ִ
אָדם
ֻבים | ַתּ ְבנִ ית יַד ָ
ֵרא ַל ְכּר ִ
ֵצאַ (8) :ויּ ָ
ְלבֻשׁ ַה ַבּ ִדּים | וַיִּ ַקּח ַויּ ֵ
אוֹפנִּ ים ֵא ֶצל
ַ
ַתּ ַחת ַכּנְ ֵפ ֶ
אַר ָבּ ָעה
יהםָ (9) :ו ֶא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה ְ
אוֹפן ֶא ָחד ֵא ֶצל
אוֹפן ֶא ָחד ֵא ֶצל ַה ְכּרוּב ֶא ָחד וְ ַ
רוּבים ַ
ַה ְכּ ִ
אוֹפנִּ ים ְכּ ֵעין ֶא ֶבן ַתּ ְר ִשׁישׁ(10) :
וּמ ְר ֵאה ָה ַ
ַה ְכּרוּב ֶא ָחד | ַ
יהם ְדּמוּת ֶא ָחד ְל ְ
וּמ ְר ֵא ֶ
ַ
תוֹך
אוֹפן ְבּ ְ
אַר ַבּ ְע ָתּם | ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָה ַ
ֵלכוּ לֹא יִ ַסּבּוּ
יהם י ֵ
אַר ַבּ ַעת ִר ְב ֵע ֶ
אוֹפןְ (11) :בּ ֶל ְכ ָתּם ֶאל ְ
ָה ָ
ֵלכוּ לֹא יִ ַסּבּוּ
אַח ָריו י ֵ
ְבּ ֶל ְכ ָתּם | ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְפנֶה ָהרֹאשׁ ֲ
יהם |
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
יד ֶ
ַבּ ֶהם וִ ֵ
ְבּ ֶל ְכ ָתּם (12) :וְ ָכל ְבּ ָשׂ ָרם וְ ג ֵ
ֵיהם(13) :
אוֹפנּ ֶ
אַר ַבּ ְע ָתּם ַ
אוֹפנִּ ים ְמ ֵל ִאים ֵעינַיִ ם ָס ִביב ְל ְ
וְ ָה ַ
אַר ָבּ ָעה ָפנִ ים
אָזנָי (14) :וְ ְ
ַלגַּל ְבּ ְ
קוֹרא ַהגּ ְ
אוֹפנִּ ים | ָל ֶהם ָ
ָל ַ
וּפנֵי ַה ֵשּׁנִ י ְפּנֵי ָ
ישׁי
אָדם וְ ַה ְשּׁ ִל ִ
ְל ֶא ָחד | ְפּנֵי ָה ֶא ָחד ְפּנֵי ַה ְכּרוּב ְ
רוּבים | ִהיא
ָשׁרַ (15) :ו ֵיּרֹמּוּ ַה ְכּ ִ
יעי ְפּנֵי נ ֶ
אַריֵה וְ ָה ְר ִב ִ
ְפּנֵי ְ
ֵלכוּ
רוּבים י ְ
וּב ֶל ֶכת ַה ְכּ ִ
יתי ִבּנְ ַהר ְכּ ָברְ (16) :
ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
יהם ָלרוּם ֵמ ַעל
רוּבים ֶאת ַכּנְ ֵפ ֶ
וּב ְשׂ ֵאת ַה ְכּ ִ
אוֹפנִּ ים ֶא ְצ ָלם | ִ
ָה ַ
אוֹפנִּ ים גַּם ֵהם ֵמ ֶא ְצ ָלםְ (17) :בּ ָע ְמ ָדם
אָרץ לֹא יִ ַסּבּוּ ָה ַ
ָה ֶ
ֵצא
רוּח ַה ַחיָּה ָבּ ֶהםַ (18) :ויּ ֵ
אוֹתם | ִכּי ַ
רוֹמם יֵרוֹמּוּ ָ
וּב ָ
ַי ֲעמֹדוּ ְ
רוּבים(19) :
ְכּבוֹד יְ הוָה ֵמ ַעל ִמ ְפ ַתּן ַה ָבּיִ ת | ַו ַיּ ֲעמֹד ַעל ַה ְכּ ִ
אָרץ ְל ֵעי ַני ְבּ ֵצא ָתם
יהם ַויֵּרוֹמּוּ ִמן ָה ֶ
רוּבים ֶאת ַכּנְ ֵפ ֶ
וַיִּ ְשׂאוּ ַה ְכּ ִ
ֻמּ ָתם | ַו ַיּ ֲעמֹד ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה ַה ַקּ ְדמוֹנִ י
אוֹפנִּ ים ְלע ָ
וְ ָה ַ
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלהִ (20) :היא ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר
ֲל ֶ
וּכבוֹד ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵ
ְ
רוּבים
ָא ַדע ִכּי ְכ ִ
יתי ַתּ ַחת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּנְ ַהר ְכּ ָבר | ו ֵ
ָר ִא ִ
ָפיִ ם ְל ֶא ָחד |
אַר ָבּ ָעה ְ
אַר ַבּע ְכּנ ַ
אַר ָבּ ָעה ָפנִ ים ְל ֶא ָחד וְ ְ
ֵה ָמּהְ (21) :
ֵיהם ֵה ָמּה
וּדמוּת ְפּנ ֶ
יהםְ (22) :
אָדם ַתּ ַחת ַכּנְ ֵפ ֶ
וּדמוּת יְ ֵדי ָ
ְ
אוֹתם | ִאישׁ ֶאל
יהם וְ ָ
יתי ַעל נְ ַהר ְכּ ָבר ַמ ְר ֵא ֶ
ַה ָפּנִ ים ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ֵלכוּ:
ֵע ֶבר ָפּנָיו י ֵ
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ַתּ ֵבא א ִֹתי ֶאל ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה ַה ַקּ ְדמוֹנִ י
רוּח ו ָ
ַתּ ָשּׂא א ִֹתי ַ
)  (1ו ִ
ַח ִמ ָשּׁה ִאישׁ |
ימה וְ ִהנֵּה ְבּ ֶפ ַתח ַה ַשּׁ ַער ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ַהפּוֹנֶה ָק ִד ָ
ַאזַנְ יָה ֶבן ַעזֻּר וְ ֶאת ְפּ ַל ְטיָהוּ ֶבן ְבּ ָניָהוּ
תוֹכם ֶאת י ֲ
ָא ְר ֶאה ְב ָ
וֶ
ָשׂ ֵרי ָה ָעם:

ָשׁים ַהח ְֹשׁ ִבים אָ ֶון
אָדם ֵא ֶלּה ָה ֲאנ ִ
אמר ֵא ָלי | ֶבּן ָ
)ַ (2ויֹּ ֶ
ֲצת ָרע ָבּ ִעיר ַהזֹּאתָ (3) :הא ְֹמ ִרים לֹא ְב ָקרוֹב
ֲצים ע ַ
וְ ַהיֹּע ִ
ֲל ֶ
ָבא ע ֵ
ַאנ ְ
ְבּנוֹת ָבּ ִתּים | ִהיא ַה ִסּיר ו ֲ
יהם
ַחנוּ ַה ָבּ ָשׂרָ (4) :ל ֵכן ִהנּ ֵ
ֹאמר ֵא ַלי ֱאמֹר
רוּח יְ הוָה ַויּ ֶ
ַתּפֹּל ָע ַלי ַ
אָדם (5) :ו ִ
ָבא ֶבּן ָ
| ִהנּ ֵ
רוּח ֶכם ֲאנִ י
וּמעֲלוֹת ֲ
אָמר יְ הוָה ֵכּן ֲא ַמ ְר ֶתּם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַ
כֹּה ַ
יְ ַד ְע ִתּ ָ
אתם
וּמ ֵלּ ֶ
יכם ָבּ ִעיר ַהזֹּאת | ִ
יתם ַח ְל ֵל ֶ
יהִ (6) :ה ְר ֵבּ ֶ
יה ָח ָלל:
חוּצ ֶֹת ָ
תוֹכהּ
יכם ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ֶתּם ְבּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַח ְל ֵל ֶ
)ָ (7ל ֵכן כֹּה ַ
תּוֹכהֶּ (8) :ח ֶרב
הוֹציא ִמ ָ
ֵה ָמּה ַה ָבּ ָשׂר וְ ִהיא ַה ִסּיר | וְ ֶא ְת ֶכם ִ
אתי
הוֹצ ִ
יכם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (9) :וְ ֵ
ֲל ֶ
אָביא ע ֵ
אתם | וְ ֶח ֶרב ִ
יְ ֵר ֶ
יתי ָב ֶכם
ָרים | וְ ָע ִשׂ ִ
ָת ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּיַד ז ִ
תּוֹכהּ וְ נ ַ
ֶא ְת ֶכם ִמ ָ
ְשׁ ָפ ִטיםַ (10) :בּ ֶח ֶרב ִתּפֹּלוּ ַעל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְשׁפּוֹט ֶא ְת ֶכם |
אַתּם
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָהִ (11) :היא לֹא ִת ְהיֶה ָל ֶכם ְל ִסיר וְ ֶ
וִ ַ
תוֹכהּ ְל ָב ָשׂר | ֶאל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְשׁפֹּט ֶא ְת ֶכם(12) :
ִתּ ְהיוּ ְב ָ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֲא ֶשׁר ְבּ ֻח ַקּי לֹא ֲה ַל ְכ ֶתּם ִ
וִ ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי לֹא
יתם(13) :
ֲשׂ ֶ
יכם ע ִ
יבוֹת ֶ
וּכ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ
יתם | ְ
ֲשׂ ֶ
עִ
ָא ְז ַעק קוֹל
ָאפֹּל ַעל ָפּנַי ו ֶ
וּפ ַל ְטיָהוּ ֶבן ְבּ ָניָה ֵמת | ו ֶ
ָב ִאי ְ
וַיְ ִהי ְכּ ִהנּ ְ
גָּדוֹל ָוא ַֹמר ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָכּ ָלה אַ ָתּה ע ֶֹשׂה ֵאת ְשׁ ֵא ִרית
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יך
אַח ָ
יך ֶ
אַח ָ
אָדם ֶ
) (14וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (15) :בּן ָ
אַנְ ֵשׁי ְג ֻא ָלּ ֶת ָך וְ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻכּלֹּה | ֲא ֶשׁר ְ
אָמרוּ ָל ֶהם י ְֹשׁ ֵבי
מוֹר ָשׁה:
אָרץ ְל ָ
רוּשׁ ַלִם ַר ֲחקוּ ֵמ ַעל יְ הוָה ָלנוּ ִהיא נִ ְתּנָה ָה ֶ
יְ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִכּי ִה ְר ַח ְק ִתּים ַבּגּוֹיִ ם
)ָ (16ל ֵכן ֱאמֹר כֹּה ַ
ָא ִהי ָל ֶהם ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְמ ַעט ָבּ ֲא ָרצוֹת
יצוֹתים ָבּ ֲא ָרצוֹת | ו ֱ
וְ ִכי ֲה ִפ ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי
ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ָשׁםָ (17) :ל ֵכן ֱאמֹר כֹּה ַ
ֹצוֹתם
אָס ְפ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר נְ פ ֶ
ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִמּים וְ ַ
וּבאוּ ָשׁ ָמּה |
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (18) :
ָת ִתּי ָל ֶכם ֶאת ְ
ָבּ ֶהם | וְ נ ַ
יה ִמ ֶמּנָּה(19) :
ֲבוֹת ָ
יה וְ ֶאת ָכּל תּוֹע ֶ
קּוּצ ָ
וְ ֵה ִסירוּ ֶאת ָכּל ִשׁ ֶ
ַה ִסר ִֹתי ֵלב
ָת ִתּי ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד וְ ַ
וְ נ ַ
רוּח ֲח ָד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | ו ֲ
ֵלכוּ
ָת ִתּי ָל ֶהם ֵלב ָבּ ָשׂרְ (20) :ל ַמ ַען ְבּ ֻחקּ ַֹתי י ֵ
ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ָשׂ ָרם וְ נ ַ
ַאנִ י ֶא ְהיֶה
וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי יִ ְשׁ ְמרוּ וְ ָעשׂוּ א ָֹתם | וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם ו ֲ
יהם ִל ָבּם
יהם וְ תוֹעֲבוֹ ֵת ֶ
קּוּצ ֶ
ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים (21) :וְ ֶאל ֵלב ִשׁ ֵ
ָת ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (22) :וַיִּ ְשׂאוּ
ֹאשׁם נ ַ
ה ֵֹל ְך | ַדּ ְר ָכּם ְבּר ָ
וּכבוֹד ֱאל ֵֹהי
ֻמּ ָתם | ְ
אוֹפנִּ ים ְלע ָ
יהם וְ ָה ַ
רוּבים ֶאת ַכּנְ ֵפ ֶ
ַה ְכּ ִ

תּוֹך
ְ
ַעל ְכּבוֹד יְ הוָה ֵמ ַעל
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלהַ (23) :ויּ ַ
ֲל ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵ
אַתנִ י
רוּח נְ ָשׂ ְ
ָה ִעיר | ַו ַיּ ֲעמֹד ַעל ָה ָהר ֲא ֶשׁר ִמ ֶקּ ֶדם ָל ִעיר (24) :וְ ַ
גּוֹלה ַבּ ַמּ ְר ֶאה ְבּ ַ
ימה ֶאל ַה ָ
יאנִ י ַכ ְשׂ ִדּ ָ
ַעל
רוּח ֱאל ִֹהים | ַויּ ַ
ַתּ ִב ֵ
וְ
גּוֹלה | ֵאת ָכּל
ָא ַד ֵבּר ֶאל ַה ָ
יתי (25) :ו ֲ
ֵמ ָע ַלי ַה ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶה ְראָנִ י:
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תוֹך ֵבּית ַה ֶמּ ִרי
אָדם ְבּ ְ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָזנַיִ ם ָל ֶהם
אַתּה י ֵֹשׁב | ֲא ֶשׁר ֵעינַיִ ם ָל ֶהם ִל ְראוֹת וְ לֹא ָראוּ ְ
ָ
ֲשׂה
אָדם ע ֵ
אַתּה ֶבן ָ
ִל ְשׁמ ַֹע וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵהם (3) :וְ ָ
יוֹמם ְל ֵעינ ֶ
קוֹמ ָך ֶאל ָמקוֹם
ית ִמ ְמּ ְ
ָל ָ
ֵיהם | וְ ג ִ
וּג ֵלה ָ
גוֹלה ְ
ְל ָך ְכּ ֵלי ָ
את
הוֹצ ָ
אוּלי יִ ְראוּ ִכּי ֵבּית ְמ ִרי ֵה ָמּה (4) :וְ ֵ
ֵיהם ַ
אַחר ְל ֵעינ ֶ
ֵ
ֵיהם
ֵיהם | וְ ָ
אַתּה ֵתּ ֵצא ָב ֶע ֶרב ְל ֵעינ ֶ
יוֹמם ְל ֵעינ ֶ
גוֹלה ָ
יך ִכּ ְכ ֵלי ָ
ֵכ ֶל ָ
את בּוֹ(6) :
הוֹצ ָ
ֵיהם ֲח ָתר ְל ָך ַב ִקּיר | וְ ֵ
גּוֹלהְ (5) :ל ֵעינ ֶ
מוֹצ ֵאי ָ
ְכּ ָ
ֶיך ְת ַכ ֶסּה וְ לֹא
תוֹציא ָפּנ ָ
ִ
ֲל ָטה
ֵיהם ַעל ָכּ ֵתף ִתּ ָשּׂא ָבּע ָ
ְל ֵעינ ֶ
ִת ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ָאַעשׂ
יך ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל (7) :ו ַ
מוֹפת נְ ַת ִתּ ָ
אָרץ | ִכּי ֵ
וּב ֶע ֶרב ָח ַת ְר ִתּי
יוֹמם ָ
גוֹלה ָ
אתי ִכּ ְכ ֵלי ָ
הוֹצ ִ
ֵיתי ֵכּ ַלי ֵ
ֵכּן ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוּ ִ
ֵיהם:
אתי ְל ֵעינ ֶ
ָשׂ ִ
אתי ַעל ָכּ ֵתף נ ָ
הוֹצ ִ
ֲל ָטה ֵ
ִלי ַב ִקּיר ְבּיָד | ָבּע ָ
אָדם ֲהלֹא
) (8וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ַבּבּ ֶֹקר ֵלאמֹרֶ (9) :בּן ָ
אַתּה ע ֶֹשׂה(10) :
יך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּית ַה ֶמּ ִרי | ָמה ָ
אָמרוּ ֵא ֶל ָ
ְ
ָשׂיא ַה ַמּ ָשּׂא ַהזֶּה
יהם כֹּה ַ
ֱאמֹר ֲא ֵל ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה | ַהנּ ִ
תוֹכםֱ (11) :אמֹר ֲאנִ י
ירוּשׁ ַלִם וְ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ְב ָ
ִבּ ָ
ֵלכוּ:
גּוֹלה ַב ְשּׁ ִבי י ֵ
ֵע ֶשׂה ָל ֶהם ַבּ ָ
יתי ֵכּן י ָ
מוֹפ ְת ֶכם | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ֶ
ֵצא ַבּ ִקּיר
ָשׂיא ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ֲל ָטה וְ י ֵ
תוֹכם ֶאל ָכּ ֵתף יִ ָשּׂא ָבּע ָ
) (12וְ ַהנּ ִ
ַען ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְר ֶאה ַל ַעיִ ן הוּא
הוֹציא בוֹ | ָפּנָיו יְ ַכ ֶסּה י ַ
ַח ְתּרוּ ְל ִ
יְ
צוּד ִתי |
וּפ ַר ְשׂ ִתּי ֶאת ִר ְשׁ ִתּי ָע ָליו וְ נִ ְת ַפּשׂ ִבּ ְמ ָ
אָרץָ (13) :
ֶאת ָה ֶ
אוֹתהּ לֹא יִ ְר ֶאה וְ ָשׁם
אתי אֹתוֹ ָב ֶב ָלה ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים וְ ָ
וְ ֵה ֵב ִ
ַפּיו
יָמוּת (14) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְס ִביב ָֹתיו עזרה ] ֶע ְזרוֹ קרי[ וְ ָכל ֲאג ָ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י
יהם (15) :וְ י ְ
אַח ֵר ֶ
אָריק ֲ
רוּח | וְ ֶח ֶרב ִ
ָרה ְל ָכל ַ
ֱאז ֶ
אוֹתם ָבּ ֲא ָרצוֹת(16) :
יתי ָ
ֵר ִ
אוֹתם ַבּגּוֹיִ ם וְ ז ִ
יצי ָ
יְ הוָה | ַבּ ֲה ִפ ִ
וּמ ָדּ ֶבר | ְל ַמ ַען
הוֹת ְר ִתּי ֵמ ֶהם אַנְ ֵשׁי ִמ ְס ָפּר ֵמ ֶח ֶרב ֵמ ָר ָעב ִ
וְ ַ
ֲבוֹת ֶ
יְ ַס ְפּרוּ ֶאת ָכּל תּוֹע ֵ
יהם ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ָשׁם וְ ָי ְדעוּ ִכּי ֲאנִ י
יְ הוָה:

אָדם ַל ְח ְמ ָך ְבּ ַר ַעשׁ
) (17וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (18) :בּן ָ
אָמ ְר ָתּ ֶאל ַעם
וּב ְדאָגָה ִתּ ְשׁ ֶתּה (19) :וְ ַ
יך ְבּ ָר ְגזָה ִ
ימ ָ
וּמ ֶ
ֹאכל | ֵ
תּ ֵ
רוּשׁ ַלִם ֶאל ְ
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְל ְ
אָרץ כֹּה ַ
אַד ַמת
ָה ֶ
יהם ְבּ ִשׁ ָמּמוֹן יִ ְשׁתּוּ | ְל ַמ ַען
ימ ֶ
וּמ ֵ
ֹאכלוּ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ְח ָמם ִבּ ְדאָגָה י ֵ
אַר ָצהּ ִמ ְמּלֹאָהּ ֵמ ֲח ַמס ָכּל ַהיּ ְֹשׁ ִבים ָבּהּ (20) :וְ ֶה ָע ִרים
ֵתּ ַשׁם ְ
נּוֹשׁבוֹת ֶתּ ֱח ַר ְבנָה וְ ָה ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י
אָרץ ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה | וִ ַ
ַה ָ
יְ הוָה:
אָדם ָמה ַה ָמּ ָשׁל
) (21וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (22) :בּן ָ
אָבד ָכּל
ָמים וְ ַ
ַאַרכוּ ַהיּ ִ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | י ְ
ַהזֶּה ָל ֶכם ַעל ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ֶאת
יהם כֹּה ַ
ָחזוֹןָ (23) :ל ֵכן ֱאמֹר ֲא ֵל ֶ
ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה וְ לֹא יִ ְמ ְשׁלוּ אֹתוֹ עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ִאם ַדּ ֵבּר
וּד ַבר ָכּל ָחזוֹןִ (24) :כּי לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ָכּל
ָמים ְ
יהם ָק ְרבוּ ַהיּ ִ
ֲא ֵל ֶ
תוֹך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (25) :כּי ֲאנִ י
וּמ ְק ַסם ָח ָלק | ְבּ ְ
ֲחזוֹן ָשׁוְ א ִ
ֵע ֶשׂה לֹא ִת ָמּ ֵשׁ ְך עוֹד | ִכּי
יְ הוָה ֲא ַד ֵבּר ֵאת ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ָדּ ָבר וְ י ָ
ֲשׂ ִ
יכם ֵבּית ַה ֶמּ ִרי ֲא ַד ֵבּר ָדּ ָבר ַוע ִ
יתיו נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
ימ ֶ
ִב ֵ
אָדם ִהנֵּה ֵבית
) (26וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (27) :בּן ָ
וּל ִע ִתּים
ָמים ַר ִבּים | ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל א ְֹמ ִרים ֶה ָחזוֹן ֲא ֶשׁר הוּא חֹזֶה ְלי ִ
אָמר ֲאדֹנָי
יהם כֹּה ַ
ְרחוֹקוֹת הוּא נִ ָבּאָ (28) :ל ֵכן ֱאמֹר ֲא ֵל ֶ
ֵע ֶשׂה נְ ֻאם
יְ הוִ ה לֹא ִת ָמּ ֵשׁ ְך עוֹד ָכּל ְדּ ָב ָרי | ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ָדּ ָבר וְ י ָ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
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יאי
ָבא ֶאל נְ ִב ֵ
אָדם ִהנּ ֵ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
יאי ִמ ִלּ ָבּם ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ ה ָוה(3) :
אָמ ְר ָתּ ִלנְ ִב ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ָבּ ִאים | וְ ַ
יאים ַהנְּ ָב ִלים | ֲא ֶשׁר ה ְֹל ִכים
אָמר ֲאדֹ ָני יְ הוִ ה הוֹי ַעל ַהנְּ ִב ִ
כֹּה ַ
יך
יא ָ
וּל ִב ְל ִתּי ָראוְּ (4) :כּ ֻשׁ ָע ִלים ָבּ ֳח ָרבוֹת | נְ ִב ֶ
אַחר ָ
ַ
רוּחם ְ
ָדר ַעל ֵבּית
ַתּ ְג ְדּרוּ ג ֵ
יתם ַבּ ְפּ ָרצוֹת ו ִ
ֲל ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ (5) :לֹא ע ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַל ֲעמֹד ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ְבּיוֹם יְ הוָהָ (6) :חזוּ ָשׁוְ א וְ ֶק ֶסם ָכּזָב
ָהא ְֹמ ִרים נְ ֻאם יְ הוָה וַיהוָה לֹא ְשׁ ָל ָחם | וְ יִ ֲחלוּ ְל ַקיֵּם ָדּ ָבר(7) :
וּמ ְק ַסם ָכּזָב ֲא ַמ ְר ֶתּם | וְ א ְֹמ ִרים
יתם ִ
ֲהלוֹא ַמ ֲחזֵה ָשׁוְ א ֲח ִז ֶ
ַאנִ י לֹא ִד ַבּ ְר ִתּיָ (8) :ל ֵכן כֹּה ַ
נְ ֻאם יְ הוָה ו ֲ
אָמר ֲאדֹ ָני יְ הוִ ה
יכם נְ ֻאם ֲאדֹ ָני
יתם ָכּזָב | ָל ֵכן ִהנְ נִ י ֲא ֵל ֶ
ַח ִז ֶ
ַען ַדּ ֶבּ ְר ֶכם ָשׁוְ א ו ֲ
יַ
יאים ַהח ִֹזים ָשׁוְ א וְ ַהקּ ְֹס ִמים
ָדי ֶאל ַהנְּ ִב ִ
יְ הוִ ה (9) :וְ ָהיְ ָתה י ִ

וּב ְכ ָתב ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יִ ָכּ ֵתבוּ וְ ֶאל
ָכּזָב ְבּסוֹד ַע ִמּי לֹא יִ ְהיוּ ִ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה(10) :
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָיבֹאוּ | וִ ַ
ְ
וּבי ַ
ַען ְ
יַ
ַען ִה ְטעוּ ֶאת ַע ִמּי ֵלאמֹר ָשׁלוֹם וְ ֵאין ָשׁלוֹם | וְ הוּא בֹּנֶה
ַחיִ ץ וְ ִהנָּם ָט ִחים אֹתוֹ ָתּ ֵפלֱ (11) :אמֹר ֶאל ָט ֵחי ָת ֵפל וְ יִ פֹּל |
רוּח ְס ָערוֹת
ָבישׁ ִתּפּ ְֹלנָה וְ ַ
אַבנֵי ֶא ְלגּ ִ
אַתּ ָנה ְ
שׁוֹטף וְ ֵ
ֶשׁם ֵ
ָהיָה גּ ֶ
ְתּ ַב ֵקּ ַע (12) :וְ ִהנֵּה נ ַ
יח
יכם אַיֵּה ַה ִטּ ַ
ֵאָמר ֲא ֵל ֶ
ָפל ַה ִקּיר | ֲהלוֹא י ֵ
רוּח
וּב ַקּ ְע ִתּי ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִ
ֲא ֶשׁר ַט ְח ֶתּםָ (13) :ל ֵכן כֹּה ַ
ָבישׁ
אַבנֵי ֶא ְלגּ ִ
אַפּי יִ ְהיֶה וְ ְ
ֶשׁם שׁ ֵֹטף ְבּ ִ
ְס ָערוֹת ַבּ ֲח ָמ ִתי | וְ ג ֶ
ְבּ ֵח ָמה ְל ָכ ָלה (14) :וְ ָה ַר ְס ִתּי ֶאת ַה ִקּיר ֲא ֶשׁר ַט ְח ֶתּם ָתּ ֵפל
תוֹכהּ
יתם ְבּ ָ
וּכ ִל ֶ
ָפ ָלה ְ
אָרץ וְ נִ ְג ָלה יְ סֹדוֹ | וְ נ ְ
ַע ִתּיהוּ ֶאל ָה ֶ
וְ ִהגּ ְ
וּב ָטּ ִחים
יתי ֶאת ֲח ָמ ִתי ַבּ ִקּיר ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה (15) :וְ ִכ ֵלּ ִ
וִ ַ
אֹתוֹ ָתּ ֵפל | וְ א ַֹמר ָל ֶכם ֵאין ַה ִקּיר וְ ֵאין ַה ָטּ ִחים אֹתוֹ(16) :
רוּשׁ ַלִם וְ ַהח ִֹזים ָלהּ ֲחזוֹן ָשׁלֹם |
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִ ְבּ ִאים ֶאל יְ ָ
נְ ִב ֵ
וְ ֵאין ָשׁלֹם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה:
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
ַבּאוֹת
ֶיך ֶאל ְבּנוֹת ַע ְמּ ָך ַה ִמּ ְתנ ְ
אַתּה ֶבן ָ
) (17וְ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה הוֹי
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
יהן (18) :וְ ַ
ֲל ֶ
ָבא ע ֵ
ִמ ִלּ ְבּ ֶהן | וְ ִהנּ ֵ
ָדי וְ עֹשׂוֹת ַה ִמּ ְס ָפּחוֹת ַעל
ילי י ַ
אַצּ ֵ
ִל ְמ ַת ְפּרוֹת ְכּ ָסתוֹת ַעל ָכּל ִ
קוֹמה ְל ֵ
צוֹד ְדנָה ְל ַע ִמּי
צוֹדד נְ ָפשׁוֹת | ַהנְּ ָפשׁוֹת ְתּ ֵ
ָ
רֹאשׁ ָכּל
ַתּ ַח ֶלּ ְלנָה א ִֹתי ֶאל ַע ִמּי ְבּ ַשׁ ֲע ֵלי
וּנְ ָפשׁוֹת ָל ֶכנָה ְת ַחיֶּינָה (19) :ו ְ
תוֹתי ֶל ֶחם ְל ָה ִמית נְ ָפשׁוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ְתמוּ ֶתנָה
וּב ְפ ֵ
ְשׂע ִֹרים ִ
ֶב ֶכם ְל ַע ִמּי שׁ ְֹמ ֵעי ָכזָב:
וּל ַחיּוֹת נְ ָפשׁוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְחיֶינָה | ְבּ ַכזּ ְ
ְ
יכנָה
תוֹת ֶ
)ָ (20ל ֵכן כֹּה אָ ַמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ֶאל ִכּ ְסּ ֵ
אַתּנָה ְמצ ְֹדדוֹת ָשׁם ֶאת ַהנְּ ָפשׁוֹת ְלפ ְֹרחוֹת וְ ָק ַר ְע ִתּי
ֲא ֶשׁר ֵ
יכם | וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֶאת ַהנְּ ָפשׁוֹת ֲא ֶשׁר אַ ֶתּם
א ָֹתם ֵמ ַעל ְזרוֹע ֵֹת ֶ
יכם
ְמצ ְֹדדוֹת ֶאת נְ ָפ ִשׁים ְלפ ְֹרחֹת (21) :וְ ָק ַר ְע ִתּי ֶאת ִמ ְס ְפּח ֵֹת ֶ
צוּדה |
ֶד ֶכן ִל ְמ ָ
ֶד ֶכן וְ לֹא יִ ְהיוּ עוֹד ְבּי ְ
וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ֶאת ַע ִמּי ִמיּ ְ
ַאנִ י
ַען ַה ְכאוֹת ֵלב ַצ ִדּיק ֶשׁ ֶקר ו ֲ
יד ְע ֶתּן ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה (22) :י ַ
וִ ַ
וּל ַחזֵּק יְ ֵדי ָר ָשׁע ְל ִב ְל ִתּי שׁוּב ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָרע
אַב ִתּיו | ְ
לֹא ִה ְכ ְ
ְל ַה ֲחיֹתוָֹ (23) :ל ֵכן ָשׁוְ א לֹא ֶת ֱחזֶינָה וְ ֶק ֶסם לֹא ִת ְק ַס ְמ ָנה עוֹד
יד ְע ֶתּן ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
ֶד ֶכן וִ ַ
| וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ֶאת ַע ִמּי ִמיּ ְ
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ֵשׁבוּ ְל ָפנָי:
ָשׁים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
)ַ (1ויָּבוֹא ֵא ַלי ֲאנ ִ

ָשׁים ָה ֵא ֶלּה
אָדם ָה ֲאנ ִ
) (2וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (3) :בּן ָ
ֵיהם |
ָתנוּ נ ַֹכח ְפּנ ֶ
וּמ ְכשׁוֹל עֲוֹנָם נ ְ
יהם ַעל ִל ָבּם ִ
לּוּל ֶ
ֶהעֱלוּ ִג ֵ
ַה ִא ָדּרֹשׁ ִא ָדּ ֵרשׁ ָל ֶהם:
יהם
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אוֹתם וְ ַ
)ָ (4ל ֵכן ַדּ ֵבּר ָ
ֲלה ֶאת
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
כֹּה ַ
ָביא |
וּבא ֶאל ַהנּ ִ
ָשׂים נ ַֹכח ָפּנָיו ָ
וּמ ְכשׁוֹל עֲוֹנוֹ י ִ
לּוּליו ֶאל ִלבּוֹ ִ
ִגּ ָ
ֲאנִ י יְ הוָה ַנ ֲענ ִ
לּוּליוְ (5) :ל ַמ ַען ְתּפֹשׂ
ֵיתי לוֹ בה ] ָבא קרי[ ְבּרֹב ִגּ ָ
ֻלּם(6) :
יהם כּ ָ
לּוּל ֶ
ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִל ָבּם | ֲא ֶשׁר ָנזֹרוּ ֵמ ָע ַלי ְבּ ִג ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה שׁוּבוּ וְ ָה ִשׁיבוּ
ָל ֵכן ֱאמֹר ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ַ
ֵיכםִ (7) :כּי
יכם ָה ִשׁיבוּ ְפנ ֶ
וּמ ַעל ָכּל תּוֹ ֲעב ֵֹת ֶ
יכם | ֵ
לּוּל ֶ
ֵמ ַעל ִגּ ֵ
וּמ ַהגֵּר ֲא ֶשׁר יָגוּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ָנּזֵר
ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
וּמ ְכשׁוֹל עֲוֹנוֹ י ִ
לּוּליו ֶאל ִלבּוֹ ִ
ַעל ִגּ ָ
ָשׂים נ ַֹכח ָפּנָיו |
אַח ַרי וְ י ַ
ֵמ ֲ
ָת ִתּי
ָביא ִל ְד ָרשׁ לוֹ ִבי ֲאנִ י יְ הוָה ַנ ֲענֶה לּוֹ ִבּי (8) :וְ נ ַ
וּבא ֶאל ַהנּ ִ
ָ
ַה ִשׂמ ִֹתיהוּ ְלאוֹת וְ ִל ְמ ָשׁ ִלים וְ ִה ְכ ַר ִתּיו ִמתּוֹ ְך
ָפנַי ָבּ ִאישׁ ַההוּא ו ֲ
ֻתּה וְ ִד ֶבּר
ָביא ִכי יְ פ ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה (9) :וְ ַהנּ ִ
ַע ִמּי | וִ ַ
ָדי ָע ָליו
יתי ֶאת י ִ
ָט ִ
ָביא ַההוּא | וְ נ ִ
יתי ֵאת ַהנּ ִ
ָדּ ָבר ֲאנִ י יְ הוָה ִפּ ֵתּ ִ
ָשׂאוּ עֲוֹנָם | ַכּעֲוֹן ַהדּ ֵֹרשׁ
תּוֹך ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :וְ נ ְ
וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּיו ִמ ְ
ָביא יִ ְהיֶהְ (11) :ל ַמ ַען לֹא יִ ְתעוּ עוֹד ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַכּעֲוֹן ַהנּ ִ
ַאנִ י
יהם | וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם ו ֲ
אַח ַרי וְ לֹא יִ ַטּ ְמּאוּ עוֹד ְבּ ָכל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ֵמ ֲ
ֶא ְהיֶה ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
אָדם ֶא ֶרץ ִכּי ֶת ֱח ָטא
) (12וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (13) :בּן ָ
יה וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ָלהּ ַמ ֵטּה ָל ֶחם |
ָדי ָע ֶל ָ
יתי י ִ
ָט ִ
ִלי ִל ְמ ָעל ַמ ַעל וְ נ ִ
אָדם ְ
וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָבהּ ָר ָעב וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֶמּנָּה ָ
וּב ֵה ָמה (14) :וְ ָהיוּ
יאל קרי[ וְ ִאיּוֹב |
תוֹכהּ נ ַֹח דנאל ] ָדּנִ ֵ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ָ
ְשׁל ֶֹשׁת ָה ֲאנ ִ
ַפ ָשׁם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (15) :לוּ ַחיָּה
ַצּלוּ נ ְ
ֵה ָמּה ְב ִצ ְד ָק ָתם יְ נ ְ
עוֹבר ִמ ְפּנֵי
אָרץ וְ ִשׁ ְכּ ָל ָתּה | וְ ָהיְ ָתה ְשׁ ָמ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֵ
ָר ָעה אַע ִ
ֲביר ָבּ ֶ
תוֹכהּ ַחי אָנִ י נְ ֻאם
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ָ
ַה ַחיָּהְ (16) :שׁל ֶֹשׁת ָה ֲאנ ִ
ָצלוּ
ַצּילוּ | ֵה ָמּה ְל ַב ָדּם יִ נּ ֵ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאם ָבּנִ ים וְ ִאם ָבּנוֹת י ִ
אָרץ ַה ִהיא |
אָביא ַעל ָה ֶ
אָרץ ִתּ ְהיֶה ְשׁ ָמ ָמה (17) :אוֹ ֶח ֶרב ִ
וְ ָה ֶ
וּב ֵה ָמה(18) :
אָדם ְ
אָרץ וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֶמּנָּה ָ
אָמ ְר ִתּי ֶח ֶרב ַתּ ֲעבֹר ָבּ ֶ
וְ ַ
תוֹכהּ ַחי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה לֹא
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ָ
וּשׁל ֶֹשׁת ָה ֲאנ ִ
ְ
ָצלוּ (19) :אוֹ ֶדּ ֶבר ֲא ַשׁ ַלּח
וּבנוֹת | ִכּי ֵהם ְל ַב ָדּם יִ נּ ֵ
ַצּילוּ ָבּנִ ים ָ
יִ
יה ְבּ ָדם ְל ַה ְכ ִרית ִמ ֶמּנָּה
אָרץ ַה ִהיא | וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ֲח ָמ ִתי ָע ֶל ָ
ֶאל ָה ֶ
אָדם ְ
ָ
תוֹכהּ ַחי
יאל קרי[ וְ ִאיּוֹב ְבּ ָ
וּב ֵה ָמה (20) :וְ נ ַֹח דנאל ] ָדּנִ ֵ

ַצּילוּ | ֵה ָמּה ְב ִצ ְד ָק ָתם
אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאם ֵבּן ִאם ַבּת י ִ
ַפ ָשׁם:
ַצּילוּ נ ְ
יִ
אַר ַבּ ַעת ְשׁ ָפ ַטי ָה ָר ִעים
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה אַף ִכּי ְ
)ִ (21כּי כֹה ַ
ָד ֶבר ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֶאל יְ ָ
ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ ַחיָּה ָר ָעה ו ֶ
רוּשׁ ָלִם | ְל ַה ְכ ִרית
מּוּצ ִאים
נוֹת ָרה ָבּהּ ְפּ ֵל ָטה ַה ָ
וּב ֵה ָמה (22) :וְ ִהנֵּה ְ
אָדם ְ
ִמ ֶמּנָּה ָ
יתם ֶאת ַדּ ְר ָכּם וְ ֶאת
וּר ִא ֶ
יכם ְ
יוֹצ ִאים ֲא ֵל ֶ
וּבנוֹת ִהנָּם ְ
ָבּנִ ים ָ
רוּשׁ ַלִם ֵאת
אתי ַעל יְ ָ
ילוֹתם | וְ נִ ַח ְמ ֶתּם ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֵה ֵב ִ
ֲל ָ
עִ
יה (23) :וְ נִ ֲחמוּ ֶא ְת ֶכם ִכּי ִת ְראוּ ֶאת
אתי ָע ֶל ָ
ָכּל ֲא ֶשׁר ֵה ֵב ִ
ילוֹתם | וִ ַ
יתי ֵאת ָכּל
יד ְע ֶתּם ִכּי לֹא ִחנָּם ָע ִשׂ ִ
ֲל ָ
ַדּ ְר ָכּם וְ ֶאת ע ִ
יתי ָבהּ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה:
ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
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אָדם ַמה יִּ ְהיֶה ֵעץ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ֲצי ַהיּ ַ
מוֹרה ֲא ֶשׁר ָהיָה ַבּע ֵ
ַהגּ ֶ
ֻקּח
ָערֲ (3) :הי ַ
ֶפן ִמ ָכּל ֵעץ | ַה ְזּ ָ
ָתד ִל ְתלוֹת ָע ָליו
אכה | ִאם יִ ְקחוּ ִמ ֶמּנּוּ י ֵ
ִמ ֶמּנּוּ ֵעץ ַלעֲשׂוֹת ִל ְמ ָל ָ
אָכ ָלה
צוֹתיו ְ
אָכ ָלה | ֵאת ְשׁנֵי ְק ָ
ָכּל ֶכּ ִליִ (4) :הנֵּה ָל ֵאשׁ נִ ַתּן ְל ְ
ָחר ֲהיִ ְצ ַלח ִל ְמ ָל ָ
אכהִ (5) :הנֵּה ִבּ ְהיוֹתוֹ ָת ִמים
ָה ֵאשׁ וְ תוֹכוֹ נ ָ
ֲשׂה עוֹד
ֵחר וְ ַנע ָ
אכה | אַף ִכּי ֵאשׁ ֲא ָכ ַל ְתהוּ ַויּ ָ
ֵע ֶשׂה ִל ְמ ָל ָ
לֹא י ָ
ֶפן
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵעץ ַהגּ ֶ
)ָ (6ל ֵכן כֹּה ַ
אכה:
ִל ְמ ָל ָ
ָת ִתּי ֶאת י ְֹשׁ ֵבי
אָכ ָלה | ֵכּן נ ַ
ַער ֲא ֶשׁר נְ ַת ִתּיו ָל ֵאשׁ ְל ְ
ְבּ ֵעץ ַהיּ ַ
ָצאוּ וְ ָה ֵאשׁ
ָת ִתּי ֶאת ָפּנַי ָבּ ֶהם ֵמ ָה ֵאשׁ י ָ
רוּשׁ ָלִם (7) :וְ נ ַ
יְ ָ
שׂוּמי ֶאת ָפּנַי ָבּ ֶהם(8) :
ֹאכ ֵלם | וִ ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ִ
תּ ְ
ַען ָמעֲלוּ ַמ ַעל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
אָרץ ְשׁ ָמ ָמה | י ַ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
וְ נ ַ
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הוֹדע ֶאת
ַ
אָדם
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
יה (3) :וְ ַ
רוּשׁ ַלִם ֶאת תּוֹ ֲעב ֶֹת ָ
יְ ָ
יך ָה ֱאמ ִֹרי
אָב ְ
ירוּשׁ ַלִם ְמכֹר ַֹתיִ ְך וּמ ְֹלד ַֹתיִ ְך ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י | ִ
ִל ָ
הוּלּ ֶדת א ָֹת ְך לֹא ָכ ַרּת
דוֹתיִ ְך ְבּיוֹם ֶ
וּמוֹל ַ
ְ
וְ ִא ֵמּ ְך ִח ִתּית(4) :
וּב ַמיִ ם לֹא ר ַ
ֻח ְצ ְתּ ְל ִמ ְשׁ ִעי | וְ ָה ְמ ֵל ַח לֹא ֻה ְמ ַל ַח ְתּ וְ ָה ְח ֵתּל
ָשׁ ֵרּ ְך ְ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה
לֹא ֻח ָתּ ְל ְתּ (5) :לֹא ָח ָסה ָע ַליִ ְך ַעיִ ן ַלעֲשׂוֹת ָל ְך ַ
ַפ ֵשׁ ְך ְבּיוֹם
ְל ֻח ְמ ָלה ָע ָליִ ְך | ו ֻ
ַתּ ְשׁ ְל ִכי ֶאל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ְבּג ַֹעל נ ְ

בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָמיִ ְך |
ָא ְר ֵא ְך ִמ ְת ֶ
ָא ֱעבֹר ָע ַליִ ְך ו ֶ
ֻה ֶלּ ֶדת א ָֹת ְך (6) :ו ֶ
ָוא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י ָוא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמיִ ְך ֲחיִ יְ (7) :ר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח
יך ו ִ
ַה ָשּׂ ֶדה נְ ַת ִתּ ְ
ֲדיִ ים | ָשׁ ַדיִ ם ָנכֹנוּ
ֲדי ע ָ
ַתּב ִֹאי ַבּע ִ
ַתּ ְג ְדּ ִלי ו ָ
ַתּ ְר ִבּי ו ִ
ָא ְר ֵא ְך וְ ִהנֵּה
ָא ֱעבֹר ָע ַליִ ְך ו ֶ
אַתּ ֵערֹם וְ ֶע ְריָה (8) :ו ֶ
וּשׂ ָע ֵר ְך ִצ ֵמּ ַח וְ ְ
ְ
ָא ַכ ֶסּה ֶע ְרו ֵ
ָפי ָע ַליִ ְך ו ֲ
ָא ְפרֹשׂ ְכּנ ִ
ָא ָשּׁ ַבע ָל ְך
ָתּ ְך | ו ֶ
ִע ֵתּ ְך ֵעת דּ ִֹדים ו ֶ
ָא ְר ָח ֵצ ְך
ַתּ ְהיִ י ִלי (9) :ו ֶ
וָאָבוֹא ִב ְב ִרית א ָֹת ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ו ִ
ישׁ ְך
ָאַל ִבּ ֵ
ָא ֻס ֵכ ְך ַבּ ָשּׁ ֶמן (10) :ו ְ
ָא ְשׁטֹף ָדּ ַמיִ ְך ֵמ ָע ָליִ ְך | ו ֲ
ַבּ ַמּיִ ם ו ֶ
ַא ַכ ֵסּ ְך ֶמ ִשׁי(11) :
ָא ְח ְבּ ֵשׁ ְך ַבּ ֵשּׁשׁ ו ֲ
ֲל ְך ָתּ ַחשׁ | ו ֶ
ָאנְ ע ֵ
ִר ְק ָמה ו ֶ
ֵך(12) :
ָדיִ ְך וְ ָר ִביד ַעל ְגּרוֹנ ְ
ידים ַעל י ַ
ָא ְתּנָה ְצ ִמ ִ
ָא ְע ֵדּ ְך ֶע ִדי | ו ֶ
וֶ
ילים ַעל ְ
ֲג ִ
ֲט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת
אָזנָיִ ְך | ַוע ֶ
אַפּ ְך ַוע ִ
ָא ֵתּן ֶנזֶם ַעל ֵ
וֶ
בּוּשׁ ְך שׁשׁי ] ֵשׁשׁ קרי[
וּמ ְל ֵ
ָכ ֶסף ַ
ָהב ו ֶ
ַתּ ְע ִדּי ז ָ
ֹאשׁ ְך (13) :ו ַ
ְבּר ֵ
יפי
ַתּ ִ
אָכ ְל ְתּ קרי[ | ו ִ
ָשׁ ֶמן אכלתי ] ָ
וּד ַבשׁ ו ֶ
ָמ ִשׁי וְ ִר ְק ָמה ס ֶֹלת ְ
וֶ
ֵצא ָל ְך ֵשׁם ַבּגּוֹיִ ם
לוּכהַ (14) :ויּ ֵ
ַתּ ְצ ְל ִחי ִל ְמ ָ
ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
ֵך | ִכּי ָכּ ִליל הוּא ַבּ ֲה ָד ִרי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ָע ַליִ ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָי
ָפי ְ
ְבּי ְ
ֵך ו ִ
ָפי ְ
ַתּ ְב ְט ִחי ְבי ְ
ַתּ ְשׁ ְפּ ִכי ֶאת
ַתּ ְזנִ י ַעל ְשׁ ֵמ ְך | ו ִ
יְ הוִ ה (15) :ו ִ
ֲשׂי ָל ְך
ַתּע ִ
ָדיִ ְך ו ַ
ַתּ ְק ִחי ִמ ְבּג ַ
ֶהי (16) :ו ִ
עוֹבר לוֹ י ִ
נוּתיִ ְך ַעל ָכּל ֵ
ַתּ ְז ַ
יהם | לֹא ָבאוֹת וְ לֹא יִ ְהיֶה(17) :
ֲל ֶ
ַתּ ְזנִ י ע ֵ
ָבּמוֹת ְטלֻאוֹת ו ִ
וּמ ַכּ ְס ִפּי ֲא ֶשׁר נ ַ
ֲשׂי
ַתּע ִ
ָת ִתּי ָל ְך ו ַ
אַר ֵתּ ְך ִמ ְזּ ָה ִבי ִ
ַתּ ְק ִחי ְכּ ֵלי ִת ְפ ְ
וִ
ַתּ ְק ִחי ֶאת ִבּ ְג ֵדי ִר ְק ָמ ֵת ְך
ַתּ ְזנִ י ָבם (18) :ו ִ
ָכר | ו ִ
ָל ְך ַצ ְל ֵמי ז ָ
ֵיהם(19) :
ָת ְתּ קרי[ ִל ְפנ ֶ
וּק ָט ְר ִתּי נתתי ]נ ַ
ַתּ ַכ ִסּים | וְ ַשׁ ְמנִ י ְ
וְ
יך וּנְ ַת ִתּיהוּ
וּד ַבשׁ ֶה ֱא ַכ ְל ִתּ ְ
ָשׁ ֶמן ְ
ָת ִתּי ָל ְך ס ֶֹלת ו ֶ
וְ ַל ְח ִמי ֲא ֶשׁר נ ַ
ַתּ ְק ִחי ֶאת
ֶהי | נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (20) :ו ִ
יח נִ יח ַֹח ַויּ ִ
ֵיהם ְל ֵר ַ
ִל ְפנ ֶ
ַתּ ְז ָבּ ִחים ָל ֶהם ֶל ֱאכוֹל |
נוֹתיִ ְך ֲא ֶשׁר י ַ
ָבּנַיִ ְך וְ ֶאת ְבּ ַ
ָל ְד ְתּ ִלי ו ִ
ַתּ ְשׁ ֲח ִטי ֶאת ָבּנָי |
נוּתיִ ְך קרי[ (21) :ו ִ
ַה ְמ ַעט מתזנתך ] ִמ ַתּ ְז ָ
ֲביר אוֹ ָתם ָל ֶהם (22) :וְ ֵאת ָכּל תּוֹ ֲעב ַֹתיִ ְך
ַתּ ְתּנִ ים ְבּ ַהע ִ
וִ
יוֹת ְך
עוּריִ ְך | ִבּ ְה ֵ
ָכ ְר ְתּ קרי[ ֶאת יְ ֵמי נְ ָ
ֻתיִ ְך לֹא זכרתי ]ז ַ
וְ ַת ְזנ ַ
אַח ֵרי ָכּל
בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ֵמ ְך ָהיִ ית (23) :וַיְ ִהי ֲ
ֵערֹם וְ ֶע ְריָה ִמ ְת ֶ
ַתּ ְבנִ י ָל ְך גֶּב |
ָר ָע ֵת ְך | אוֹי אוֹי ָל ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (24) :ו ִ
ֲשׂי ָל ְך ָר ָמה ְבּ ָכל ְרחוֹבֶ (25) :אל ָכּל רֹאשׁ ֶדּ ֶר ְך ָבּנִ ית
ַתּע ִ
וַ
וֹבר |
ַתּ ַפ ְשּׂ ִקי ֶאת ַר ְג ַליִ ְך ְל ָכל ע ֵ
ֵך ו ְ
ָפי ְ
ֲבי ֶאת י ְ
ַתּ ַתע ִ
ָר ָמ ֵת ְך ו ְ
ַתּ ְר ִבּי ֶאת תזנתך ] ַתּ ְז ָ
וַ
ַתּ ְזנִ י ֶאל ְבּנֵי ִמ ְצ ַריִ ם
נוּתיִ ְך קרי[ (26) :ו ִ
יסנִ י (27) :וְ ִהנֵּה
ֻת ְך ְל ַה ְכ ִע ֵ
ַתּ ְר ִבּי ֶאת ַתּ ְזנ ֵ
ְשׁ ֵכ ַניִ ְך ִגּ ְד ֵלי ָב ָשׂר | ו ַ
אוֹתיִ ְך ְבּנוֹת
ֶפשׁ שֹׂנְ ַ
ֵך ְבּנ ֶ
ָא ְתּנ ְ
ָא ְג ַרע ֻח ֵקּ ְך | ו ֶ
ָדי ָע ַליִ ְך ו ֶ
יתי י ִ
ָט ִ
נִ
ַתּ ְזנִ י ֶאל ְבּנֵי אַשּׁוּר
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַהנִּ ְכ ָלמוֹת ִמ ַדּ ְר ֵכּ ְך ִז ָמּה (28) :ו ִ

ַתּ ְר ִבּי ֶאת
ַתּ ְזנִ ים וְ גַם לֹא ָשׂ ָב ַע ְתּ (29) :ו ַ
ִמ ִבּ ְל ִתּי ָשׂ ְב ָע ֵת ְך | ו ִ
ימה | וְ גַם ְבּזֹאת לֹא ָשׂ ָב ַע ְתּ(30) :
ַען ַכּ ְשׂ ִדּ ָ
נוּת ְך ֶאל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַתּ ְז ֵ
ֲשׂוֹת ְך ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה
ָמה ֲא ֻמ ָלה ִל ָבּ ֵת ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ַבּע ֵ
ַבּ ְך ְבּרֹאשׁ ָכּל ֶדּ ֶר ְך
נוֹתיִ ְך גּ ֵ
ֲשׂה ִא ָשּׁה זוֹנָה ַשׁ ָלּ ֶטתִ (31) :בּ ְב ַ
ַמע ֵ
וְ ָר ָמ ֵת ְך עשׂיתי ] ָע ִשׂית קרי[ ְבּ ָכל ְרחוֹב | וְ לֹא הייתי ] ָהיִ ית
ישׁהּ
ָאָפת | ַתּ ַחת ִא ָ
קרי[ ַכּזּוֹנָה ְל ַק ֵלּס ֶא ְתנָןָ (32) :ה ִא ָשּׁה ַה ְמּנ ֶ
ָת ְתּ ֶאת
אַתּ נ ַ
ֵדה | וְ ְ
ָריםְ (33) :ל ָכל זֹנוֹת יִ ְתּנוּ נ ֶ
ִתּ ַקּח ֶאת ז ִ
אוֹתם ָלבוֹא ֵא ַליִ ְך ִמ ָסּ ִביב
ָ
ַתּ ְשׁ ֳח ִדי
אַה ַביִ ְך ו ִ
נְ ָדנַיִ ְך ְל ָכל ְמ ֲ
נוּתיִ ְך וְ אַ ֲח ַריִ ְך
ָשׁים ְבּ ַת ְז ַ
נוּתיִ ְך (34) :וַיְ ִהי ָב ְך ֵה ֶפ ְך ִמן ַהנּ ִ
ְבּ ַת ְז ָ
ַתּ ִהי ְל ֶה ֶפ ְך(35) :
וּב ִת ֵתּ ְך ֶא ְתנָן וְ ֶא ְתנַן לֹא נִ ַתּן ָל ְך ו ְ
לֹא זוּנָּה | ְ
ָל ֵכן זוֹנָה ִשׁ ְמ ִעי ְדּ ַבר יְ הוָה:
ָת ְך
ָלה ֶע ְרו ֵ
ַתּגּ ֶ
ַען ִה ָשּׁ ֵפ ְך נְ ֻח ְשׁ ֵתּ ְך ו ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה י ַ
) (36כֹּה ַ
ֲבוֹתיִ ְך וְ ִכ ְד ֵמי ָבנַיִ ְך
לּוּלי תוֹע ַ
אַה ָביִ ְך | וְ ַעל ָכּל ִגּ ֵ
נוּתיִ ְך ַעל ְמ ֲ
ְבּ ַת ְז ַ
ֲא ֶשׁר נ ַ
אַה ַביִ ְך ֲא ֶשׁר
ָת ְתּ ָל ֶהםָ (37) :ל ֵכן ִהנְ נִ י ְמ ַק ֵבּץ ֶאת ָכּל ְמ ֲ
אָה ְב ְתּ ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר ָשׂנֵאת |
יהם וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַ
ֲל ֶ
ָע ַר ְב ְתּ ע ֵ
ָת ְך ֲא ֵל ֶהם וְ ָראוּ ֶאת
יתי ֶע ְרו ֵ
וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי א ָֹתם ָע ַליִ ְך ִמ ָסּ ִביב וְ ִג ֵלּ ִ
ֹאפוֹת וְ שׁ ְֹפכֹת ָדּם |
יך ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי נ ֲ
וּשׁ ַפ ְט ִתּ ְ
ָת ְךְ (38) :
ָכּל ֶע ְרו ֵ
ָדם וְ ָה ְרסוּ ַג ֵבּ ְך
אוֹת ְך ְבּי ָ
ָת ִתּי ָ
יך ַדּם ֵח ָמה וְ ִקנְ אָה (39) :וְ נ ַ
וּנְ ַת ִתּ ְ
ָדיִ ְך וְ ָל ְקחוּ ְכּ ֵלי ִת ְפאַ ְר ֵתּ ְך |
אוֹת ְך ְבּג ַ
וְ נִ ְתּצוּ ָרמ ַֹתיִ ְך וְ ִה ְפ ִשׁיטוּ ָ
אוֹת ְך
יחוּך ֵעירֹם וְ ֶע ְריָה (40) :וְ ֶהעֱלוּ ָע ַליִ ְך ָק ָהל וְ ָר ְגמוּ ָ
וְ ִהנִּ ְ
קוּך ְבּ ַח ְר ָ
וּב ְתּ ְ
אָבן | ִ
ָבּ ֶ
בוֹתם (41) :וְ ָשׂ ְרפוּ ָב ַתּיִ ְך ָבּ ֵאשׁ וְ ָעשׂוּ ָב ְך
יך ִמזּוֹנָה וְ גַם ֶא ְתנַן לֹא
ָשׁים ַרבּוֹת | וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּ ְ
ְשׁ ָפ ִטים ְל ֵעינֵי נ ִ
אָתי ִמ ֵמּ ְך |
ַהנִ ח ִֹתי ֲח ָמ ִתי ָבּ ְך וְ ָס ָרה ִקנְ ִ
ִת ְתּנִ י עוֹד (42) :ו ֲ
ָכ ְר ְתּ
ַען ֲא ֶשׁר לֹא זכרתי ]ז ַ
וְ ָשׁ ַק ְט ִתּי וְ לֹא ֶא ְכ ַעס עוֹד (43) :י ַ
ַתּ ְר ְגּ ִזי ִלי ְבּ ָכל ֵא ֶלּה | וְ גַם ֲאנִ י ֵהא ַדּ ְר ֵכּ ְך
עוּריִ ְך ו ִ
קרי[ ֶאת יְ ֵמי נְ ַ
ָת ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ לֹא עשׂיתי ] ָע ִשׂית קרי[ ֶאת
ְבּרֹאשׁ נ ַ
ַה ִזּ ָמּה ַעל ָכּל תּוֹ ֲעב ָֹתיִ ְךִ (44) :הנֵּה ָכּל ַהמּ ֵֹשׁל ָע ַליִ ְך יִ ְמשֹׁל
יה |
וּב ֶנ ָ
ישׁהּ ָ
אַתּ גּ ֶֹע ֶלת ִא ָ
ֵלאמֹר | ְכּ ִא ָמּה ִבּ ָתּהַּ (45) :בּת ִא ֵמּ ְך ְ
וּבנ ֶ
יהן ְ
אַתּ ֲא ֶשׁר ָגּעֲלוּ אַנְ ֵשׁ ֶ
חוֹת ְך ְ
ַאחוֹת ֲא ֵ
ֵיהן ִא ְמּ ֶכן ִח ִתּית
וֲ
יה
נוֹת ָ
וּב ֶ
דוֹלה שׁ ְֹמרוֹן ִהיא ְ
חוֹת ְך ַה ְגּ ָ
ַא ֵ
יכן ֱאמ ִֹרי (46) :ו ֲ
ַא ִב ֶ
וֲ
יּוֹשׁ ֶבת
חוֹת ְך ַה ְקּ ַטנָּה ִמ ֵמּ ְך ַה ֶ
ַא ֵ
ֹאול ְך | ו ֲ
יּוֹשׁ ֶבת ַעל ְשׂמ ֵ
ַה ֶ
יהן ָה ַל ְכ ְתּ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֵך ְסדֹם ְ
ימינ ְ
ִמ ִ
יה (47) :וְ לֹא ְב ַד ְר ֵכ ֶ
ַתּ ְשׁ ִח ִתי ֵמ ֵהן
יהן עשׂיתי ] ָע ִשׂית קרי[ | ִכּ ְמ ַעט ָקט ו ַ
ֲבוֹת ֶ
וּבתוֹע ֵ
ְ
ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיִ ְךַ (48) :חי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאם ָע ְשׂ ָתה ְסדֹם

נוֹתיִ ְךִ (49) :הנֵּה
וּב ָ
אַתּ ְ
יה | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית ְ
נוֹת ָ
וּב ֶ
חוֹת ְך ִהיא ְ
ֲא ֵ
חוֹת ְך | גָּאוֹן ִשׂ ְב ַעת ֶל ֶחם וְ ַשׁ ְלוַת ַה ְשׁ ֵקט
זֶה ָהיָה עֲוֹן ְסדֹם ֲא ֵ
יה וְ יַד ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן לֹא ֶה ֱח ִז ָ
נוֹת ָ
ָהיָה ָלהּ וְ ִל ְב ֶ
יקה(50) :
ָאָסיר ֶא ְת ֶהן ַכּ ֲא ֶשׁר
תוֹע ָבה ְל ָפנָי | ו ִ
ֵ
ֲשׂינָה
ַתּע ֶ
ַתּ ְג ְבּ ֶהינָה ו ַ
וִ
ַתּ ְר ִבּי
ֹאתיִ ְך לֹא ָח ָטאָה | ו ַ
יתי (51) :וְ שׁ ְֹמרוֹן ַכּ ֲח ִצי ַחטּ ַ
ָר ִא ִ
ֲבוֹתיִ ְך ֵמ ֵה ָנּה ו ְ
ֶאת תּוֹע ַ
חוֹתיִ ְך קרי[
ַתּ ַצ ְדּ ִקי ֶאת אחותך ] ֲא ַ
אַתּ ְשׂ ִאי
ֲבוֹתיִ ְך ֲא ֶשׁר עשׂיתי ] ָע ִשׂית קרי[ (52) :גַּם ְ
ְבּ ָכל תּוֹע ַ
ֹאתיִ ְך ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ְב ְתּ ֵמ ֵהן
חוֹת ְך ְבּ ַחטּ ַ
ְכ ִל ָמּ ֵת ְך ֲא ֶשׁר ִפּ ַלּ ְל ְתּ ַל ֲא ֵ
וּשׂ ִאי ְכ ִל ָמּ ֵת ְך ְבּ ַצ ֶדּ ְק ֵתּ ְך
בּוֹשׁי ְ
ִ
אַתּ
ִתּ ְצ ַדּ ְקנָה ִמ ֵמּ ְך | וְ גַם ְ
ית ֶהן ֶאת שׁבית ] ְשׁבוּת קרי[
יוֹת ְך (53) :וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁ ִב ְ
אַח ֵ
ְ
יה |
נוֹת ָ
וּב ֶ
יה וְ ֶאת שׁבית ] ְשׁבוּת קרי[ שׁ ְֹמרוֹן ְ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ְסדֹם ְ
ושׁבית ] ְ
תוֹכ ְהנָהְ (54) :ל ַמ ַען ִתּ ְשׂ ִאי
יתיִ ְך ְבּ ָ
וּשׁבוּת קרי[ ְשׁ ִב ַ
ַח ֵמ ְך א ָֹתן(55) :
ְכ ִל ָמּ ֵת ְך וְ נִ ְכ ַל ְמ ְתּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית | ְבּנ ֲ
יה
נוֹת ָ
וּב ֶ
יה ָתּשׁ ְֹב ָן ְל ַק ְד ָמ ָתן וְ שׁ ְֹמרוֹן ְ
נוֹת ָ
וּב ֶ
חוֹתיִ ְך ְסדֹם ְ
ַא ַ
וֲ
נוֹתיִ ְך ְתּ ֻשׁ ֶבינָה ְל ַק ְד ַמ ְת ֶכן (56) :וְ לוֹא
וּב ַ
אַתּ ְ
ָתּשׁ ְֹב ָן ְל ַק ְד ָמ ָתן | וְ ְ
יך | ְבּיוֹם ְגּאוֹנָיִ ְך(57) :
מוּעה ְבּ ִפ ְ
חוֹת ְך ִל ְשׁ ָ
ָהיְ ָתה ְסדֹם ֲא ֵ
יה
יבוֹת ָ
ָלה ָר ָע ֵת ְך ְכּמוֹ ֵעת ֶח ְר ַפּת ְבּנוֹת ֲא ָרם וְ ָכל ְס ִב ֶ
ְבּ ֶט ֶרם ִתּגּ ֶ
אוֹת ְך ִמ ָסּ ִביבֶ (58) :את ִז ָמּ ֵת ְך וְ ֶאת
ְבּנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַה ָשּׁאטוֹת ָ
אָמר
)ִ (59כּי כֹה ַ
אתים | נְ ֻאם יְ ה ָוה:
אַתּ נְ ָשׂ ִ
ֲבוֹתיִ ְך ְ
תּוֹע ַ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ועשׂית ]וְ ָע ִשׂ ִ
אוֹת ְך ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית | ֲא ֶשׁר
יתי קרי[ ָ
אוֹת ְך
יתי ָ
ָכ ְר ִתּי ֲאנִ י ֶאת ְבּ ִר ִ
אָלה ְל ָה ֵפר ְבּ ִרית (60) :וְ ז ַ
ָבּ ִזית ָ
ָכ ְר ְתּ ֶאת
עוֹלם (61) :וְ ז ַ
מוֹתי ָל ְך ְבּ ִרית ָ
ַה ִק ִ
עוּריִ ְך | ו ֲ
ימי נְ ָ
ִבּ ֵ
חוֹתיִ ְך ַה ְגּדֹלוֹת ִמ ֵמּ ְך ֶאל
ְדּ ָר ַכיִ ְך וְ נִ ְכ ַל ְמ ְתּ ְבּ ַק ְח ֵתּ ְך ֶאת ֲא ַ
ית ְך(62) :
ָת ִתּי ֶא ְת ֶהן ָל ְך ְל ָבנוֹת וְ לֹא ִמ ְבּ ִר ֵ
ַה ְקּ ַטנּוֹת ִמ ֵמּ ְך | וְ נ ַ
ָד ַע ְתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה(63) :
יתי ִא ָתּ ְך | וְ י ַ
ימוֹתי ֲאנִ י ֶאת ְבּ ִר ִ
ַה ִק ִ
וֲ
ְל ַמ ַען ִתּ ְז ְכּ ִרי ָוב ְֹשׁ ְתּ וְ לֹא יִ ְהיֶה ָלּ ְך עוֹד ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ִמ ְפּנֵי
ְכּ ִל ָמּ ֵת ְך | ְבּ ַכ ְפּ ִרי ָל ְך ְל ָכל ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
Ezekiel Chapter 17
וּמשֹׁל
ידה ְ
אָדם חוּד ִח ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ָמ ָשׁל | ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וְ ַ
נּוֹצה ֲא ֶשׁר לוֹ
ָפיִ ם ֶא ֶר ְך ָה ֵא ֶבר ָמ ֵלא ַה ָ
ֶשׁר ַהגָּדוֹל ְגּדוֹל ַה ְכּנ ַ
ַהנּ ֶ
אָרזֵ (4) :את
ָה ִר ְק ָמה | ָבּא ֶאל ַה ְלּ ָבנוֹן וַיִּ ַקּח ֶאת ַצ ֶמּ ֶרת ָה ֶ

ַען ְבּ ִעיר ר ְֹכ ִלים
יאהוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יקוֹתיו ָק ָטף | וַיְ ִב ֵ
ָ
רֹאשׁ יְ נִ
ָרע | ָקח ַעל ַמיִ ם
אָרץ וַיִּ ְתּנֵהוּ ִבּ ְשׂ ֵדה ז ַ
ֶרע ָה ֶ
ָשׂמוֹ (5) :וַיִּ ַקּח ִמזּ ַ
ַר ִבּים ַצ ְפ ָצ ָפה ָשׂמוֹ (6) :וַיִּ ְצ ַמח וַיְ ִהי ְלג ֶ
וֹמה
ֶפן ס ַֹר ַחת ִשׁ ְפ ַלת ק ָ
ַתּ ַעשׂ
ֶפן ו ַ
ַתּ ִהי ְלג ֶ
יּוֹתיו ֵא ָליו וְ ָשׁ ָר ָשׁיו ַתּ ְח ָתּיו יִ ְהיוּ | ו ְ
ִל ְפנוֹת ָדּ ִל ָ
ָפיִ ם
ֶשׁר ֶא ָחד גָּדוֹל ְגּדוֹל ְכּנ ַ
ַתּ ַשׁ ַלּח פֹּארוֹת (7) :וַיְ ִהי נ ֶ
ַבּ ִדּים ו ְ
וְ ַרב ָ
יּוֹתיו
יה ָע ָליו וְ ָד ִל ָ
ֳשׁ ָ
ֶפן ַהזֹּאת ָכּ ְפנָה ָשׁר ֶ
נוֹצה | וְ ִהנֵּה ַהגּ ֶ
אוֹתהּ ֵמ ֲערֻגוֹת ַמ ָטּ ָעהֶּ (8) :אל ָשׂ ֶדה טּוֹב
ִשׁ ְל ָחה לּוֹ ְל ַה ְשׁקוֹת ָ
תוּלה | ַלעֲשׂוֹת ָענָף וְ ָל ֵשׂאת ֶפּ ִרי ִל ְהיוֹת
ֶאל ַמיִ ם ַר ִבּים ִהיא ְשׁ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ִתּ ְצ ָלח | ֲהלוֹא
אַדּ ֶרתֱ (9) :אמֹר כֹּה ַ
ֶפן ָ
ְלג ֶ
ָבשׁ ָכּל ַט ְר ֵפּי ִצ ְמ ָחהּ
קוֹסס וְ י ֵ
ַתּק וְ ֶאת ִפּ ְריָהּ יְ ֵ
יה יְ נ ֵ
ֶאת ָשׁ ָר ֶשׁ ָ
וּב ַעם ָרב ְל ַמ ְשׂאוֹת ָ
דוֹלה ְ
ִתּ ָ
יה:
אוֹתהּ ִמ ָשּׁ ָר ֶשׁ ָ
יבשׁ וְ לֹא ִב ְזר ַֹע ְגּ ָ
רוּח ַה ָקּ ִדים
ַעת ָבּהּ ַ
תוּלה ֲה ִת ְצ ָלח | ֲהלוֹא ְכג ַ
) (10וְ ִהנֵּה ְשׁ ָ
יבשׁ:
יבשׁ ָיבֹשׁ ַעל ֲע ֻרגֹת ִצ ְמ ָחהּ ִתּ ָ
ִתּ ַ
) (11וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֱ (12) :א ָמר נָא ְל ֵבית ַה ֶמּ ִרי
רוּשׁ ַלִם
ֲהלֹא יְ ַד ְע ֶתּם ָמה ֵא ֶלּה | ֱאמֹר ִהנֵּה ָבא ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל יְ ָ
אוֹתם ֵא ָליו ָבּ ֶב ָלה(13) :
ָבא ָ
יה ַויּ ֵ
וַיִּ ַקּח ֶאת ַמ ְל ָכּהּ וְ ֶאת ָשׂ ֶר ָ
אָלה
ָבא אֹתוֹ ְבּ ָ
לוּכה וַיִּ ְכרֹת ִאתּוֹ ְבּ ִרית | ַויּ ֵ
ֶרע ַה ְמּ ָ
וַיִּ ַקּח ִמזּ ַ
אָרץ ָל ָקחִ (14) :ל ְהיוֹת ַמ ְמ ָל ָכה ְשׁ ָפ ָלה ְל ִב ְל ִתּי
ילי ָה ֶ
וְ ֶאת ֵא ֵ
ַשּׂא | ִל ְשׁמֹר ֶאת ְבּ ִריתוֹ ְל ָע ְמ ָדהּ (15) :וַיִּ ְמ ָרד בּוֹ ִל ְשׁל ַֹח
ִה ְתנ ֵ
סוּסים וְ ַעם ָרב | ֲהיִ ְצ ָלח ֲהיִ ָמּ ֵלט
ִ
אָכיו ִמ ְצ ַריִ ם ָל ֶתת לוֹ
ַמ ְל ָ
ָהע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה וְ ֵה ֵפר ְבּ ִרית וְ נִ ְמ ָלטַ (16) :חי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ִאם לֹא ִבּ ְמקוֹם ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַמּ ְמ ִל ְ
יך אֹתוֹ ֲא ֶשׁר ָבּזָה ֶאת אָ ָלתוֹ
תוֹך ָבּ ֶבל יָמוּת (17) :וְ לֹא ְב ַחיִ ל
ַא ֶשׁר ֵה ֵפר ֶאת ְבּ ִריתוֹ | ִאתּוֹ ְב ְ
וֲ
ֲשׂה אוֹתוֹ ַפ ְרעֹה ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ִבּ ְשׁפּ ְֹך ס ְֹל ָלה
וּב ָק ָהל ָרב ַיע ֶ
גָּדוֹל ְ
אָלה ְל ָה ֵפר
וּבזָה ָ
וּב ְבנוֹת ָדּיֵק | ְל ַה ְכ ִרית נְ ָפשׁוֹת ַרבּוֹתָ (18) :
ִ
ָתן יָדוֹ וְ ָכל ֵא ֶלּה ָע ָשׂה לֹא יִ ָמּ ֵלטָ (19) :ל ֵכן כֹּה
ְבּ ִרית | וְ ִהנֵּה נ ַ
יתי
וּב ִר ִ
אָל ִתי ֲא ֶשׁר ָבּזָה ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַחי אָנִ י ִאם לֹא ָ
ַ
וּפ ַר ְשׂ ִתּי ָע ָליו ִר ְשׁ ִתּי וְ נִ ְת ַפּשׂ
ֲא ֶשׁר ֵה ִפיר | וּנְ ַת ִתּיו ְבּרֹאשׁוָֹ (20) :
יאוֹתיהוּ ָב ֶב ָלה וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִאתּוֹ ָשׁם ַמ ֲעלוֹ ֲא ֶשׁר
ַה ִב ִ
צוּד ִתי | ו ֲ
ִבּ ְמ ָ
ַפּיו
ָמ ַעל ִבּי (21) :וְ ֵאת ָכּל מברחו ] ִמ ְב ָר ָחיו קרי[ ְבּ ָכל ֲאג ָ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י
רוּח יִ ָפּ ֵרשׂוּ | וִ ַ
אָרים ְל ָכל ַ
ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ ָל ַק ְח ִתּי אָנִ י
יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי (22) :כֹּה ַ
ִמ ַצּ ֶמּ ֶרת ָה ֶא ֶרז ָה ָר ָמה וְ נ ָ
קוֹתיו ַר ְך ֶא ְקטֹף
ָת ִתּי | ֵמרֹאשׁ יֹנְ ָ
וְ ָשׁ ַת ְל ִתּי אָנִ י ַעל ַהר ָגּב ַֹה וְ ָתלוּלְ (23) :בּ ַהר ְמרוֹם יִ ְשׂ ָר ֵאל

אַדּיר | וְ ָשׁ ְכנוּ
ָשׂא ָענָף וְ ָע ָשׂה ֶפ ִרי וְ ָהיָה ְל ֶא ֶרז ִ
ֶא ְשׁ ֳתּ ֶלנּוּ וְ נ ָ
ָדעוּ ָכּל
יּוֹתיו ִתּ ְשׁכֹּנָּה (24) :וְ י ְ
ַת ְח ָתּיו כֹּל ִצפּוֹר ָכּל ָכּנָף ְבּ ֵצל ָדּ ִל ָ
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ִה ְשׁ ַפּ ְל ִתּי ֵעץ ָגּב ַֹה ִה ְג ַבּ ְה ִתּי ֵעץ ָשׁ ָפל
עֵ
ָבשׁ | ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ָע ִשׂי ִתי:
הוֹב ְשׁ ִתּי ֵעץ ָלח וְ ִה ְפ ַר ְח ִתּי ֵעץ י ֵ
ַ
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אַתּם מ ְֹשׁ ִלים
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרַ (2) :מה ָלּ ֶכם ֶ
ֹאכלוּ ב ֶֹסר
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | אָבוֹת י ְ
ֶאת ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ַעל ְ
וְ ִשׁנֵּי ַה ָבּנִ ים ִת ְק ֶהינָהַ (3) :חי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִאם יִ ְהיֶה
ָל ֶכם עוֹד ְמשֹׁל ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (4) :הן ָכּל ַהנְּ ָפשׁוֹת ִלי
ֶפשׁ ַהח ֵֹטאת ִהיא
ֶפשׁ ַה ֵבּן ִלי ֵהנָּה | ַהנּ ֶ
וּכנ ֶ
ֶפשׁ ָהאָב ְ
ֵהנָּה ְכּנ ֶ
וּצ ָד ָקה(6) :
ָתמוּת (5) :וְ ִאישׁ ִכּי יִ ְהיֶה ַצ ִדּיק | וְ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ָשׂא ֶאל ִגּ ֵ
אָכל וְ ֵעינָיו לֹא נ ָ
לּוּלי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֶאל ֶה ָה ִרים לֹא ָ
וְ ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ לֹא ִט ֵמּא וְ ֶאל ִא ָשּׁה נִ ָדּה לֹא יִ ְק ָרב (7) :וְ ִאישׁ
ֵלה לֹא יִ ְגזֹל | ַל ְחמוֹ ְל ָר ֵעב יִ ֵתּן
ָשׁיב ְגּז ָ
לֹא יוֹנֶה ֲחב ָֹלתוֹ חוֹב י ִ
ֶשׁ ְך לֹא יִ ֵתּן וְ ַת ְר ִבּית לֹא יִ ָקּח ֵמ ָעוֶל
וְ ֵעירֹם יְ ַכ ֶסּה ָבּגֶדַ (8) :בּנּ ֶ
קּוֹתי
ֲשׂה ֵבּין ִאישׁ ְל ִאישְׁ (9) :בּ ֻח ַ
ָשׁיב יָדוֹ | ִמ ְשׁ ַפּט ֱא ֶמת ַיע ֶ
יִ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ָשׁ ַמר ַלעֲשׂוֹת ֱא ֶמת | ַצ ִדּיק הוּא ָחיֹה יִ ְחיֶה נְ ֻאם
יְ ַה ֵלּ ְך ִ
אַחד
הוֹליד ֵבּן ָפּ ִריץ שׁ ֵֹפ ְך ָדּם | וְ ָע ָשׂה אָח ֵמ ַ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (10) :וְ ִ
ֵמ ֵא ֶלּה (11) :וְ הוּא ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה לֹא ָע ָשׂה | ִכּי גַם ֶאל ֶה ָה ִרים
אָכל וְ ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ ִט ֵמּאָ (12) :ענִ י וְ ֶא ְביוֹן הוֹנָה ְגּזֵלוֹת ָגּ ָזל
ַ
תּוֹע ָבה ָע ָשׂה(13) :
ָשׂא ֵעינָיו ֵ
לּוּלים נ ָ
ָשׁיב | וְ ֶאל ַה ִגּ ִ
ֲחבֹל לֹא י ִ
תּוֹעבוֹת
ָחי | לֹא יִ ְחיֶה ֵאת ָכּל ַה ֵ
ָתן וְ ַת ְר ִבּית ָל ַקח ו ָ
ֶשׁ ְך נ ַ
ַבּנּ ֶ
יוּמת ָדּ ָמיו בּוֹ יִ ְהיֶה (14) :וְ ִהנֵּה הוֹ ִליד ֵבּן
ָה ֵא ֶלּה ָע ָשׂה מוֹת ָ
ֲשׂה
אָביו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | וַיִּ ְר ֶאה וְ לֹא ַיע ֶ
ַרא ֶאת ָכּל ַחטֹּאת ִ
ַויּ ְ
לּוּלי ֵבּית
ָשׂא ֶאל ִגּ ֵ
אָכל וְ ֵעינָיו לֹא נ ָ
ָכּ ֵהןַ (15) :על ֶה ָה ִרים לֹא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ לֹא ִט ֵמּא (16) :וְ ִאישׁ לֹא הוֹנָה ֲחבֹל
ָתן וְ ֵערוֹם ִכּ ָסּה ָבגֶד:
ֵלה לֹא ָגזָל | ַל ְחמוֹ ְל ָר ֵעב נ ָ
וּגז ָ
לֹא ָח ָבל ְ
ֶשׁ ְך וְ ַת ְר ִבּית לֹא ָל ָקח ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָע ָשׂה
)ֵ (17מ ָענִ י ֵה ִשׁיב יָדוֹ נ ֶ
אָביו ָחיֹה יִ ְחיֶה(18) :
קּוֹתי ָה ָל ְך | הוּא לֹא יָמוּת ַבּעֲוֹן ִ
ְבּ ֻח ַ
תוֹך
אָביו ִכּי ָע ַשׁק ע ֶֹשׁק ָגּזַל ֵגּזֶל אָח ַו ֲא ֶשׁר לֹא טוֹב ָע ָשׂה ְבּ ְ
ִ
ָשׂא ַה ֵבּן ַבּעֲוֹן
ֻע לֹא נ ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַמדּ ַ
ַע ָמּיו | וְ ִהנֵּה ֵמת ַבּעֲוֹנוֹ (19) :ו ֲ
ֲשׂה
קּוֹתי ָשׁ ַמר ַו ַיּע ֶ
וּצ ָד ָקה ָע ָשׂה ֵאת ָכּל ֻח ַ
ָהאָב | וְ ַה ֵבּן ִמ ְשׁ ָפּט ְ

ֶפשׁ ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת | ֵבּן לֹא
א ָֹתם ָחיֹה יִ ְחיֶהַ (20) :הנּ ֶ
יִ ָשּׂא ַבּעֲוֹן ָהאָב וְ אָב לֹא יִ ָשּׂא ַבּעֲוֹן ַה ֵבּן ִצ ְד ַקת ַה ַצּ ִדּיק ָע ָליו
ִתּ ְהיֶה וְ ִר ְשׁ ַעת רשׁע ] ָה ָר ָשׁע קרי[ ָע ָליו ִתּ ְהיֶה (21) :וְ ָה ָר ָשׁע
ֹאתיו קרי[ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ָשׁ ַמר ֶאת
ִכּי יָשׁוּב ִמ ָכּל חטאתו ] ַחטּ ָ
וּצ ָד ָקה | ָחיֹה יִ ְחיֶה לֹא יָמוּת(22) :
קוֹתי וְ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ָכּל ֻח ַ
ָכּל ְפּ ָשׁ ָעיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה לֹא יִ זּ ְ
ָכרוּ לוֹ | ְבּ ִצ ְד ָקתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
יִ ְחיֶהֶ (23) :ה ָחפֹץ ֶא ְחפֹּץ מוֹת ָר ָשׁע נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ֲהלוֹא
וּבשׁוּב ַצ ִדּיק ִמ ִצּ ְד ָקתוֹ וְ ָע ָשׂה
)ְ (24
ְבּשׁוּבוֹ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ ָחיָה:
ָחי | ָכּל צדקתו
ָעוֶל ְכּכֹל ַה ֵ
ֲשׂה ו ָ
תּוֹעבוֹת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ָר ָשׁע ַיע ֶ
ָכ ְרנָה ְבּ ַמעֲלוֹ ֲא ֶשׁר ָמ ַעל
] ִצ ְדק ָֹתיו קרי[ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה לֹא ִתזּ ַ
ַא ַמ ְר ֶתּם לֹא יִ ָתּ ֵכן ֶדּ ֶר ְך
וּב ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּם יָמוּת (25) :ו ֲ
ְ
יכם
ֲאדֹנָי | ִשׁ ְמעוּ נָא ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲה ַד ְר ִכּי לֹא יִ ָתּ ֵכן ֲהלֹא ַד ְר ֵכ ֶ
יהם
וּמת ֲע ֵל ֶ
לֹא יִ ָתּ ֵכנוְּ (26) :בּשׁוּב ַצ ִדּיק ִמ ִצּ ְד ָקתוֹ וְ ָע ָשׂה ָעוֶל ֵ
וּבשׁוּב ָר ָשׁע ֵמ ִר ְשׁ ָעתוֹ ֲא ֶשׁר
| ְבּ ַעוְ לוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יָמוּתְ (27) :
ַפשׁוֹ יְ ַחיֶּה (28) :וַיִּ ְר ֶאה
וּצ ָד ָקה | הוּא ֶאת נ ְ
ָע ָשׂה ַו ַיּ ַעשׂ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ָשׁב קרי[ ִמ ָכּל ְפּ ָשׁ ָעיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | ָחיוֹ יִ ְחיֶה לֹא
וישׁוב ] ַויּ ָ
אָמרוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יִ ָתּ ֵכן ֶדּ ֶר ְך ֲאדֹנָי | ַה ְדּ ָר ַכי
יָמוּת (29) :וְ ְ
יכם לֹא יִ ָתּ ֵכןָ (30) :ל ֵכן ִאישׁ
לֹא יִ ָתּ ְכנּוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהלֹא ַד ְר ֵכ ֶ
ִכּ ְד ָר ָכיו ֶא ְשׁפֹּט ֶא ְת ֶכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | שׁוּבוּ
יכם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָל ֶכם ְל ִמ ְכשׁוֹל ָעוֹן(31) :
וְ ָה ִשׁיבוּ ִמ ָכּל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ָבּם ַועֲשׂוּ
יכם ֶאת ָכּל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ֲל ֶ
ַה ְשׁ ִליכוּ ֵמע ֵ
רוּח ֲח ָד ָשׁה | וְ ָל ָמּה ָת ֻמתוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (32) :כּי
ָל ֶכם ֵלב ָח ָדשׁ וְ ַ
לֹא ֶא ְחפֹּץ ְבּמוֹת ַה ֵמּת נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | וְ ָה ִשׁיבוּ וִ ְחיוּ:
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אָמ ְר ָתּ ָמה ִא ְמּ ָך
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וְ ַ
אַתּה ָשׂא ִקינָה ֶאל נְ ִשׂ ֵ
) (1וְ ָ
ַתּ ַעל
יה (3) :ו ַ
גוּר ָ
תוֹך ְכּ ִפ ִרים ִר ְבּ ָתה ֶ
ְל ִביָּא ֵבּין ֲא ָריוֹת ָר ָב ָצה | ְבּ ְ
אָכל(4) :
אָדם ָ
יה ְכּ ִפיר ָהיָה | וַיִּ ְל ַמד ִל ְט ָרף ֶט ֶרף ָ
ֻר ָ
ֶא ָחד ִמגּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו גּוֹיִ ם ְבּ ַשׁ ְח ָתּם נִ ְת ָפּשׂ | וַיְ ִב ֻאהוּ ַב ַח ִחים ֶאל ֶא ֶרץ
ַתּ ַקּח ֶא ָחד
ָתהּ | ו ִ
אָב ָדה ִתּ ְקו ָ
נוֹח ָלה ְ
ַתּ ֶרא ִכּי ֲ
ִמ ְצ ָריִ ם (5) :ו ֵ
תוֹך ֲא ָריוֹת ְכּ ִפיר ָהיָה |
יה ְכּ ִפיר ָשׂ ָמ ְתהוּ (6) :וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ְבּ ְ
ֻר ָ
ִמגּ ֶ
אָדם ָ
וַיִּ ְל ַמד ִל ְט ָרף ֶט ֶרף ָ
יהם
נוֹתיו וְ ָע ֵר ֶ
אַל ְמ ָ
ֵדע ְ
אָכלַ (7) :ויּ ַ
וּמלֹאָהּ ִמקּוֹל ַשׁ ֲאגָתוֹ (8) :וַיִּ ְתּנוּ ָע ָליו
ַתּ ַשׁם ֶא ֶרץ ְ
ֶה ֱח ִריב | ו ֵ

גּוֹיִ ם ָס ִביב ִמ ְמּ ִדינוֹת | וַיִּ ְפ ְרשׂוּ ָע ָליו ִר ְשׁ ָתּם ְבּ ַשׁ ְח ָתּם נִ ְת ָפּשׂ:
) (9וַיִּ ְתּנֻהוּ ַבסּוּגַר ַבּ ַח ִחים וַיְ ִב ֻאהוּ ֶאל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | יְ ִב ֻאהוּ
ַבּ ְמּצֹדוֹת ְל ַמ ַען לֹא יִ ָשּׁ ַמע קוֹלוֹ עוֹד ֶאל ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵפה ָהיְ ָתה
תוּלה | פּ ִֹריָּה ַו ֲענ ָ
ֶפן ְבּ ָד ְמ ָך ַעל ַמיִ ם ְשׁ ָ
)ִ (10א ְמּ ָך ַכגּ ֶ
ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים (11) :וַיִּ ְהיוּ ָלהּ ַמטּוֹת עֹז ֶאל ִשׁ ְב ֵטי מ ְֹשׁ ִלים
ַתּ ְג ַבּהּ ָ
וִ
ָבהוֹ ְבּרֹב ָדּ ִליּ ָֹתיו:
ֵרא ְבג ְ
קוֹמתוֹ ַעל ֵבּין ֲעב ִֹתים | ַויּ ָ
רוּח ַה ָקּ ִדים הוֹ ִבישׁ ִפּ ְריָהּ |
אָרץ ֻה ְשׁ ָל ָכה וְ ַ
ַתּ ַתּשׁ ְבּ ֵח ָמה ָל ֶ
) (12ו ֻ
תוּלה
ָבשׁוּ ַמ ֵטּה ֻעזָּהּ ֵאשׁ ֲא ָכ ָל ְתהוּ (13) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ָ
ִה ְת ָפּ ְרקוּ וְ י ֵ
יה
ַתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ַמּ ֵטּה ַב ֶדּ ָ
ַב ִמּ ְד ָבּר | ְבּ ֶא ֶרץ ִציָּה וְ ָצ ָמא (14) :ו ֵ
אָכ ָלה וְ לֹא ָהיָה ָבהּ ַמ ֵטּה עֹז ֵשׁ ֶבט ִל ְמשׁוֹל | ִקינָה ִהיא
ִפּ ְריָהּ ָ
ַתּ ִהי ְל ִקינָה:
וְ
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) (1וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ָשׁים
יעית ַבּ ֲח ִמ ִשׁי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ָבּאוּ ֲאנ ִ
ֵשׁבוּ ְל ָפנָי (2) :וַיְ ִהי ְד ַבר
ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְדרֹשׁ ֶאת יְ הוָה | ַויּ ְ
אָדם ַדּ ֵבּר ֶאת ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ אָ ַמ ְר ָתּ
יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (3) :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֲה ִל ְדרֹשׁ א ִֹתי ֶ
אַתּם ָבּ ִאים | ַחי
ֲא ֵל ֶהם כֹּה ַ
אָנִ י ִאם ִא ָדּ ֵרשׁ ָל ֶכם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ הֲ (4) :ה ִת ְשׁפֹּט א ָֹתם
אָמ ְר ָתּ
יעם (5) :וְ ַ
הוֹד ֵ
בוֹתם ִ
אָדם | ֶאת תּוֹ ֲעבֹת ֲא ָ
ֲה ִת ְשׁפּוֹט ֶבּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּיוֹם ָבּ ֳח ִרי ְביִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֶ
ָדי
ָא ָשּׂא י ִ
יהם כֹּה ַ
ֲא ֵל ֶ
ָדי ָל ֶהם
ָא ָשּׂא י ִ
ָדע ָל ֶהם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ו ֶ
ָאוּ ַ
ֶרע ֵבּית ַי ֲעקֹב ו ִ
ְלז ַ
ָדי ָל ֶהם
ָשׂ ִ
יכםַ (6) :בּיּוֹם ַההוּא נ ָ
אתי י ִ
ֵלאמֹר ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָבת ָח ָלב
הוֹציאָם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַתּ ְר ִתּי ָל ֶהם ז ַ
ְל ִ
וּצי
וּד ַבשׁ ְצ ִבי ִהיא ְל ָכל ָה ֲא ָרצוֹתָ (7) :וא ַֹמר ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִשׁקּ ֵ
ְ
לּוּלי ִמ ְצ ַריִ ם אַל ִתּ ַטּ ָמּאוּ | ֲאנִ י יְ הוָה
וּב ִג ֵ
ֵעינָיו ַה ְשׁ ִליכוּ ְ
קּוּצי
ַמרוּ ִבי וְ לֹא אָבוּ ִלּ ְשׁמ ַֹע ֵא ַלי ִאישׁ ֶאת ִשׁ ֵ
יכםַ (8) :ויּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
לּוּלי ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ָעזָבוּ | ָוא ַֹמר
ֵיהם לֹא ִה ְשׁ ִליכוּ וְ ֶאת ִגּ ֵ
ֵעינ ֶ
תוֹך ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(9) :
אַפּי ָבּ ֶהם ְבּ ְ
יהם ְל ַכלּוֹת ִ
ֲל ֶ
ִל ְשׁפּ ְֹך ֲח ָמ ִתי ע ֵ
תוֹכם
ָאַעשׂ ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי ְל ִב ְל ִתּי ֵה ֵחל ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ְב ָ
ו ַ
ֵיהם ְל ִ
יהם ְל ֵעינ ֶ
הוֹציאָם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
נוֹד ְע ִתּי ֲא ֵל ֶ
| ֲא ֶשׁר ַ
ָא ִב ֵאם ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר(11) :
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ו ֲ
ָאוֹצ ֵ
) (10ו ִ
אוֹתם | ֲא ֶשׁר
הוֹד ְע ִתּי ָ
קּוֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַ
ָא ֵתּן ָל ֶהם ֶאת ֻח ַ
וֶ
ָת ִתּי
תוֹתי נ ַ
ָחי ָבּ ֶהם (12) :וְ גַם ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
ֲשׂה ָ
ַיע ֶ
אָדם ו ַ
אוֹתם ָה ָ

ֵיהם | ָל ַד ַעת ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
וּבינ ֶ
ָל ֶהם ִל ְהיוֹת ְלאוֹת ֵבּינִ י ֵ
קּוֹתי לֹא
ַמרוּ ִבי ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֻח ַ
ְמ ַק ְדּ ָשׁםַ (13) :ויּ ְ
ֲשׂה א ָֹתם ָה ָ
ָה ָלכוּ וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָמאָסוּ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ָחי ָבּ ֶהם
אָדם ו ַ
יהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ֲל ֶ
וְ ֶאת ַשׁ ְבּת ַֹתי ִח ְלּלוּ ְמאֹד | ָוא ַֹמר ִל ְשׁפּ ְֹך ֲח ָמ ִתי ע ֵ
ֱשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי | ְל ִב ְל ִתּי ֵה ֵחל ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם
ָאע ֶ
לּוֹתם (14) :ו ֶ
ְל ַכ ָ
אתים ְל ֵעינ ֶ
ָדי ָל ֶהם
אתי י ִ
ָשׂ ִ
ֵיהם (15) :וְ גַם ֲאנִ י נ ָ
הוֹצ ִ
ֲא ֶשׁר ֵ
ָבת ָח ָלב
ָת ִתּי ז ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
אוֹתם ֶאל ָה ֶ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ְל ִב ְל ִתּי ָה ִביא ָ
ַען ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָמאָסוּ וְ ֶאת
וּד ַבשׁ ְצ ִבי ִהיא ְל ָכל ָה ֲא ָרצוֹת (16) :י ַ
ְ
אַח ֵרי
תוֹתי ִח ֵלּלוּ | ִכּי ֲ
קּוֹתי לֹא ָה ְלכוּ ָב ֶהם וְ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
ֻח ַ
יהם ִמ ַשּׁ ֲח ָתם | וְ לֹא
ֲל ֶ
ַתּ ָחס ֵעינִ י ע ֵ
יהם ִל ָבּם ה ֵֹל ְך (17) :ו ָ
לּוּל ֶ
ִג ֵ
יתי ָ
ָע ִשׂ ִ
ֵיהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר
אוֹתם ָכּ ָלה ַבּ ִמּ ְד ָבּרָ (18) :וא ַֹמר ֶאל ְבּנ ֶ
יהם אַל ִתּ ְשׁמֹרוּ |
יכם אַל ֵתּ ֵלכוּ וְ ֶאת ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
בוֹת ֶ
חוּקּי ֲא ֵ
ְבּ ֵ
קּוֹתי
יכם ְבּ ֻח ַ
יהם אַל ִתּ ַטּ ָמּאוֲּ (19) :אנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
לּוּל ֶ
וּב ִג ֵ
ְ
ֵלכוּ | וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ִשׁ ְמרוּ ַועֲשׂוּ ָ
תוֹתי
אוֹתם (20) :וְ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
ֵיכם ָל ַד ַעת ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
וּבינ ֶ
ַק ֵדּשׁוּ | וְ ָהיוּ ְלאוֹת ֵבּינִ י ֵ
קּוֹתי לֹא ָה ָלכוּ וְ ֶאת
ַמרוּ ִבי ַה ָבּנִ ים ְבּ ֻח ַ
יכםַ (21) :ויּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
אוֹתם ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ִמ ְשׁ ָפּ ַטי לֹא ָשׁ ְמרוּ ַלעֲשׂוֹת ָ
אָדם
וֹתם ָה ָ
ֲשׂה א ָ
יהם
ֲל ֶ
תוֹתי ִח ֵלּלוּ | ָוא ַֹמר ִל ְשׁפּ ְֹך ֲח ָמ ִתי ע ֵ
ָחי ָבּ ֶהם ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
וַ
ָאַעשׂ ְל ַמ ַען
ָדי ו ַ
ַה ִשׁב ִֹתי ֶאת י ִ
אַפּי ָבּם ַבּ ִמּ ְד ָבּר (22) :ו ֲ
ְל ַכלּוֹת ִ
אוֹתם
ָ
אתי
הוֹצ ִ
ֵ
ְשׁ ִמי | ְל ִב ְל ִתּי ֵה ֵחל ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ָדי ָל ֶהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ְל ָה ִפיץ
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
ֵיהם (23) :גַּם ֲאנִ י נ ָ
ְל ֵעינ ֶ
אוֹתם ָבּ ֲא ָרצוֹת (24) :י ַ
ַען ִמ ְשׁ ָפּ ַטי לֹא
וּלזָרוֹת ָ
א ָֹתם ַבּגּוֹיִ ם ְ
לּוּלי
אַח ֵרי ִגּ ֵ
תוֹתי ִח ֵלּלוּ | וְ ֲ
קּוֹתי ָמאָסוּ וְ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
ָעשׂוּ וְ ֻח ַ
ָת ִתּי ָל ֶהם ֻח ִקּים לֹא
ֵיהם (25) :וְ גַם ֲאנִ י נ ַ
בוֹתם ָהיוּ ֵעינ ֶ
ֲא ָ
אוֹתם
ָ
ָא ַט ֵמּא
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים לֹא יִ ְחיוּ ָבּ ֶהם (26) :ו ֲ
טוֹבים | ִ
ִ
ֲביר ָכּל ֶפּ ֶטר ָר ַחם | ְל ַמ ַען ֲא ִשׁ ֵמּם ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר
נוֹתם ְבּ ַהע ִ
ְבּ ַמ ְתּ ָ
)ָ (27ל ֵכן ַדּ ֵבּר ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּן
ֵדעוּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י יְ הוָה:
יְ
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אָדם וְ ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | עוֹד זֹאת ִגּ ְדּפוּ
ָ
אָרץ
יאם ֶאל ָה ֶ
ָא ִב ֵ
ֲלם ִבּי ָמ ַעל (28) :ו ֲ
יכם ְבּ ַמע ָ
בוֹת ֶ
אוֹתי ֲא ֵ
ִ
אוֹתהּ ָל ֶהם | וַיִּ ְראוּ ָכל ִגּ ְב ָעה ָר ָמה
ָדי ָל ֵתת ָ
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
ֲא ֶשׁר נ ָ
יהם וַיִּ ְתּנוּ ָשׁם ַכּ ַעס ָק ְר ָבּנָם
וְ ָכל ֵעץ ָעבֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ ָשׁם ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
יהם(29) :
ַסּיכוּ ָשׁם ֶאת נִ ְס ֵכּ ֶ
יהם ַויּ ִ
יחוֹח ֶ
יח נִ ֵ
ָשׂימוּ ָשׁם ֵר ַ
ַויּ ִ
אַתּם ַה ָבּ ִאים ָשׁם | וַיִּ ָקּ ֵרא
ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶהם ָמה ַה ָבּ ָמה ֲא ֶשׁר ֶ
ְשׁ ָמהּ ָבּ ָמה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּהָ (30) :ל ֵכן ֱאמֹר ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה

אַח ֵרי
אַתּם נִ ְט ְמ ִאים | וְ ֲ
יכם ֶ
בוֹת ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַה ְבּ ֶד ֶר ְך ֲא ֵ
ַ
ֲביר
יכם ְבּ ַהע ִ
וּב ְשׂ ֵאת ַמ ְתּנ ֵֹת ֶ
אַתּם זֹנִ יםִ (31) :
יהם ֶ
ִשׁקּוּ ֵצ ֶ
יכם ַעד ַהיּוֹם ַו ֲאנִ י
לּוּל ֶ
אַתּם נִ ְט ְמ ִאים ְל ָכל ִגּ ֵ
ֵיכם ָבּ ֵאשׁ ֶ
ְבּנ ֶ
ִא ָדּ ֵרשׁ ָל ֶכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַחי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאם ִא ָדּ ֵרשׁ
אַתּם
רוּח ֶכם ָהיוֹ לֹא ִת ְהיֶה | ֲא ֶשׁר ֶ
ָל ֶכם (32) :וְ ָהע ָֹלה ַעל ֲ
אָבן:
א ְֹמ ִרים נִ ְהיֶה ַכגּוֹיִ ם ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָרצוֹת ְל ָשׁ ֵרת ֵעץ ָו ֶ
רוֹע
וּב ְז ַ
ָקה ִ
)ַ (33חי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִאם לֹא ְבּיָד ֲחז ָ
אתי ֶא ְת ֶכם
הוֹצ ִ
יכם (34) :וְ ֵ
ֲל ֶ
לוֹך ע ֵ
פוּכה ֶא ְמ ְ
וּב ֵח ָמה ְשׁ ָ
נְ טוּיָה ְ
ִמן ָה ַע ִמּים וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר נְ פוֹצ ֶֹתם ָבּם |
אתי
פוּכה (35) :וְ ֵה ֵב ִ
וּב ֵח ָמה ְשׁ ָ
רוֹע נְ טוּיָה ְ
וּב ְז ַ
ָקה ִ
ְבּיָד ֲחז ָ
ֶא ְת ֶכם ֶאל ִמ ְד ַבּר ָה ַע ִמּים | וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִא ְתּ ֶכם ָשׁם ָפּנִ ים ֶאל
יכם ְבּ ִמ ְד ַבּר ֶא ֶרץ
בוֹת ֶ
ָפּנִ יםַ (36) :כּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ֶאת ֲא ֵ
ֲב ְר ִתּי
ִמ ְצ ָריִ ם | ֵכּן ִא ָשּׁ ֵפט ִא ְתּ ֶכם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (37) :וְ ַהע ַ
אתי ֶא ְת ֶכם ְבּ ָמס ֶֹרת ַה ְבּ ִרית(38) :
ֶא ְת ֶכם ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶבט | וְ ֵה ֵב ִ
אוֹציא
יהם ִ
פּוֹשׁ ִעים ִבּי ֵמ ֶא ֶרץ ְמגוּ ֵר ֶ
רוֹתי ִמ ֶכּם ַהמּ ְֹר ִדים וְ ַה ְ
וּב ִ
ָ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יָבוֹא | וִ ַ
אוֹתם וְ ֶאל ְ
ָ
וּליו ְלכוּ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ִאישׁ ִגּלּ ָ
אַתּם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ַ
) (39וְ ֶ
אַחר ִאם ֵאינְ ֶכם שׁ ְֹמ ִעים ֵא ָלי | וְ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי לֹא
ֲעבֹדוּ וְ ַ
יכםִ (40) :כּי ְב ַהר ָק ְד ִשׁי ְבּ ַהר
לּוּל ֶ
וּב ִג ֵ
יכם ְ
נוֹת ֶ
ְת ַח ְלּלוּ עוֹד ְבּ ַמ ְתּ ֵ
ַע ְבדֻנִ י ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְמרוֹם יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָשׁם י ַ
יכם וְ ֶאת
אָרץ | ָשׁם ֶא ְר ֵצם וְ ָשׁם ֶא ְדרוֹשׁ ֶאת ְתּרוּמ ֵֹת ֶ
ֻכּלֹּה ָבּ ֶ
יח נִ יח ַֹח ֶא ְר ֶצה
יכםְ (41) :בּ ֵר ַ
יכם ְבּ ָכל ָק ְד ֵשׁ ֶ
אוֹת ֶ
אשׁית ַמ ְשׂ ֵ
ֵר ִ
הוֹצ ִ
ֶא ְת ֶכם ְבּ ִ
יאי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִמּים וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן
ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר נְ פֹצ ֶֹתם ָבּם | וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ָב ֶכם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם:
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יאי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ַבּ ֲה ִב ִ
) (42וִ ַ
יכם(43) :
בוֹת ֶ
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ָ
ֶאל ָה ֶ
אוֹתהּ ַל ֲא ֵ
ָדי ָל ֵתת ָ
יכם ֲא ֶשׁר
ילוֹת ֶ
ֲל ֵ
יכם וְ ֵאת ָכּל ע ִ
וּז ַכ ְר ֶתּם ָשׁם ֶאת ַדּ ְר ֵכ ֶ
ְ
יכם ֲא ֶשׁר
עוֹת ֶ
ֵיכם ְבּ ָכל ָר ֵ
אתם ָבּם | וּנְ קֹט ֶֹתם ִבּ ְפנ ֶ
נִ ְט ֵמ ֶ
ֲשׂ ֶ
עִ
ֲשׂוֹתי ִא ְתּ ֶכם ְל ַמ ַען
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ַבּע ִ
יתם (44) :וִ ַ
יכם ַהנִּ ְשׁ ָחתוֹת ֵבּית
ילוֹת ֶ
ֲל ֵ
יכם ָה ָר ִעים וְ ַכע ִ
ְשׁ ִמי | לֹא ְכ ַד ְר ֵכ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
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ֶיך ֶדּ ֶר ְך
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ַער ַה ָשּׂ ֶדה ֶנגֶב(3) :
ָבא ֶאל י ַ
ימ ָנה וְ ַה ֵטּף ֶאל ָדּרוֹם | וְ ִהנּ ֵ
ֵתּ ָ
אָמ ְר ָתּ ְלי ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ַער ַה ֶנּגֶב ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ הוָה | כֹּה ַ
וְ ַ
ָבשׁ לֹא
אָכ ָלה ְב ָך ָכל ֵעץ ַלח וְ ָכל ֵעץ י ֵ
ִהנְ נִ י ַמ ִצּית ְבּ ָך ֵאשׁ וְ ְ
ִת ְכ ֶבּה ַל ֶה ֶבת ַשׁ ְל ֶה ֶבת וְ נִ ְצ ְרבוּ ָבהּ ָכּל ָפּנִ ים ִמ ֶנּגֶב ָצפוֹנָה(4) :
וְ ָראוּ ָכּל ָבּ ָשׂר ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ִבּ ַע ְר ִתּ ָ
יה | לֹא ִתּ ְכ ֶבּהָ (5) :וא ַֹמר
ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ֵה ָמּה א ְֹמ ִרים ִלי ֲהלֹא ְמ ַמ ֵשּׁל ְמ ָשׁ ִלים הוּא:
ֶיך ֶאל
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
) (6וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (7) :בּן ָ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל(8) :
ָבא ֶאל ְ
רוּשׁ ַלִם וְ ַה ֵטּף ֶאל ִמ ְק ָדּ ִשׁים | וְ ִהנּ ֵ
יְ ָ
אתי
וֹצ ִ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ֵא ַליִ ְך וְ ה ֵ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ְל ְ
וְ ַ
ַען ֲא ֶשׁר
ַח ְר ִבּי ִמ ַתּ ְע ָרהּ | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֵמּ ְך ַצ ִדּיק וְ ָר ָשׁע (9) :י ַ
ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֵמּ ְך ַצ ִדּיק וְ ָר ָשׁע | ָל ֵכן ֵתּ ֵצא ַח ְר ִבּי ִמ ַתּ ְע ָרהּ ֶאל ָכּל
ָדעוּ ָכּל ָבּ ָשׂר ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֵ
הוֹצא ִתי
ָבּ ָשׂר ִמ ֶנּגֶב ָצפוֹן (10) :וְ י ְ
אָדם ֵהאָנַח |
אַתּה ֶבן ָ
ַח ְר ִבּי ִמ ַתּ ְע ָרהּ | לֹא ָתשׁוּב עוֹד (11) :וְ ָ
ֵיהם (12) :וְ ָהיָה ִכּי
וּב ְמ ִרירוּת ֵתּאָנַח ְל ֵעינ ֶ
ְבּ ִשׁ ְברוֹן ָמ ְתנַיִ ם ִ
מוּעה ִכי ָבאָה
אָמ ְר ָתּ ֶאל ְשׁ ָ
ֶאנָח | וְ ַ
אַתּה נ ֱ
יך ַעל ָמה ָ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
י ְ
רוּח וְ ָכל ִבּ ְר ַכּיִ ם ֵתּ ַל ְכנָה
ָדיִ ם וְ ִכ ֲה ָתה ָכל ַ
ָמס ָכּל ֵלב וְ ָרפוּ ָכל י ַ
וְ נ ֵ
ָתה נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
ַמּיִ ם ִהנֵּה ָבאָה וְ נִ ְהי ָ
אָמ ְר ָתּ
ָבא וְ ַ
אָדם ִהנּ ֵ
) (13וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (14) :בּן ָ
רוּטה(15) :
הוּח ָדּה וְ גַם ְמ ָ
אָמר ֲאדֹנָי | ֱאמֹר ֶח ֶרב ֶח ֶרב ַ
כֹּה ַ
ָשׂישׂ
הוּח ָדּה ְל ַמ ַען ֱהיֵה ָלהּ ָבּ ָרק מ ָֹר ָטּה | אוֹ נ ִ
ְל ַמ ַען ְטב ַֹח ֶט ַבח ַ
ֵשׁ ֶבט ְבּנִ י מ ֶֹא ֶסת ָכּל ֵעץ (16) :וַיִּ ֵתּן א ָֹתהּ ְל ָמ ְר ָטה ִל ְתפֹּשׂ ַבּ ָכּף |
הוֹרג(17) :
אוֹתהּ ְבּיַד ֵ
הוּח ָדּה ֶח ֶרב וְ ִהיא מ ָֹר ָטּה ָל ֵתת ָ
ִהיא ַ
יתה ְב ַע ִמּי ִהיא ְבּ ָכל נְ ִשׂי ֵאי
ְז ַעק וְ ֵה ֵ
אָדם ִכּי ִהיא ָה ָ
ילל ֶבּן ָ
ָר ְך(18) :
גוּרי ֶאל ֶח ֶרב ָהיוּ ֶאת ַע ִמּי ָל ֵכן ְספֹק ֶאל י ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְמ ֵ
וּמה ִאם גַּם ֵשׁ ֶבט מ ֶֹא ֶסת לֹא יִ ְהיֶה | נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
ִכּי ב ַֹחן ָ
ָבא וְ ַה ְך ַכּף ֶאל ָכּף | וְ ִת ָכּ ֵפל ֶח ֶרב
אָדם ִהנּ ֵ
אַתּה ֶבן ָ
) (19וְ ָ
ישׁ ָתה ֶח ֶרב ֲח ָל ִלים ִהיא ֶח ֶרב ָח ָלל ַהגָּדוֹל ַהח ֶֹד ֶרת ָל ֶהם:
ְשׁ ִל ִ
)ְ (20ל ַמ ַען ָלמוּג ֵלב וְ ַה ְר ֵבּה ַה ִמּ ְכשׁ ִֹלים ַעל ָכּל ַשׁע ֵ
ָת ִתּי
ֲרי ֶהם נ ַ
אַח ִדי
ֻטּה ְל ָט ַבחִ (21) :ה ְת ֲ
ִא ְב ַחת ָח ֶרב | אָח עֲשׂוּיָה ְל ָב ָרק ְמע ָ
אַכּה
ילי | אָנָה ָפּנַיִ ְך ֻמ ָעדוֹת (22) :וְ גַם ֲאנִ י ֶ
ימי ַה ְשׂ ִמ ִ
ימנִ י ָה ִשׂ ִ
ֵה ִ
ַהנִ ח ִֹתי ֲח ָמ ִתי | ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי:
ַכ ִפּי ֶאל ַכּ ִפּי ו ֲ
אָדם ִשׂים ְל ָך
אַתּה ֶבן ָ
) (23וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (24) :וְ ָ
ְשׁנַיִ ם ְדּ ָר ִכים ָלבוֹא ֶח ֶרב ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֵמ ֶא ֶרץ ֶא ָחד י ְ
ֵיהם |
ֵצאוּ ְשׁנ ֶ

וְ יָד ָבּ ֵרא ְבּרֹאשׁ ֶדּ ֶר ְך ִעיר ָבּ ֵראֶ (25) :דּ ֶר ְך ָתּ ִשׂים ָלבוֹא ֶח ֶרב
צוּרהִ (26) :כּי
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ָ
הוּדה ִב ָ
ֵאת ַר ַבּת ְבּנֵי ַעמּוֹן | וְ ֶאת יְ ָ
ָע ַמד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאל ֵאם ַה ֶדּ ֶר ְך ְבּרֹאשׁ ְשׁנֵי ַה ְדּ ָר ִכים ִל ְק ָסם
ימינוֹ
ָק ֶסם | ִק ְל ַקל ַבּ ִח ִצּים ָשׁאַל ַבּ ְתּ ָר ִפים ָראָה ַבּ ָכּ ֵבדִ (27) :בּ ִ
רוּשׁ ַלִם ָלשׂוּם ָכּ ִרים ִל ְפתּ ַֹח ֶפּה ְבּ ֶר ַצח ְל ָה ִרים
ָהיָה ַה ֶקּ ֶסם יְ ָ
קוֹל ִבּ ְת ָ
רוּעה | ָלשׂוּם ָכּ ִרים ַעל ְשׁ ָע ִרים ִל ְשׁפּ ְֹך ס ְֹל ָלה ִל ְבנוֹת
ֵיהם
ָדּיֵק (28) :וְ ָהיָה ָל ֶהם כקסום ] ִכּ ְק ָסם קרי[ ָשׁוְ א ְבּ ֵעינ ֶ
ֻעי ְשׁבֻעוֹת ָל ֶהם | וְ הוּא ַמ ְז ִכּיר ָעוֹן ְל ִה ָתּ ֵפשׂ:
ְשׁב ֵ
ַען ַה ְז ַכּ ְר ֶכם עֲוֹנְ ֶכם ְבּ ִהגָּלוֹת
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
)ָ (29ל ֵכן כֹּה ַ
ַען
יכם | י ַ
ילוֹת ֶ
ֲל ֵ
יכם ְבּכֹל ע ִ
ֹאות ֶ
יכם ְל ֵה ָראוֹת ַחטּ ֵ
ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ָכ ְר ֶכם ַבּ ַכּף ִתּ ָתּ ֵפשׂוּ:
ִהזּ ֶ
) (30וְ ָ
אַתּה ָח ָלל ָר ָשׁע נְ ִשׂיא יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר ָבּא יוֹמוֹ ְבּ ֵעת ֲעוֹן
ֶפת וְ ָה ִרים
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָה ִסיר ַה ִמּ ְצנ ֶ
ֵקץ (31) :כֹּה ַ
ֲט ָרה | זֹאת לֹא זֹאת ַה ָשּׁ ָפ ָלה ַה ְג ֵבּ ַה וְ ַה ָגּב ַֹה ַה ְשׁ ִפּיל(32) :
ָהע ָ
ַעוָּה ַעוָּה ַעוָּה ֲא ִשׂ ֶ
ימנָּה | גַּם זֹאת לֹא ָהיָה ַעד בֹּא ֲא ֶשׁר לוֹ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וּנְ ַת ִתּיו:
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ֶאל
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ָבא וְ ַ
אָדם ִהנּ ֵ
אַתּה ֶבן ָ
) (33וְ ָ
תוּחה ְל ֶט ַבח
אָמ ְר ָתּ ֶח ֶרב ֶח ֶרב ְפּ ָ
ְבּנֵי ַעמּוֹן וְ ֶאל ֶח ְר ָפּ ָתם | וְ ַ
רוּטה ְל ָה ִכיל ְל ַמ ַען ָבּ ָרקַ (34) :בּ ֲחזוֹת ָל ְך ָשׁוְ א ִבּ ְק ָסם ָל ְך
ְמ ָ
וֹמם ְבּ ֵעת
ארי ַח ְל ֵלי ְר ָשׁ ִעים ֲא ֶשׁר ָבּא י ָ
אוֹת ְך ֶאל ַצוְּ ֵ
ָכּזָב | ָל ֵתת ָ
עֲוֹן ֵקץָ (35) :ה ַשׁב ֶאל ַתּ ְע ָרהּ | ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר נִ ְב ֵראת ְבּ ֶא ֶרץ
ַע ִמי ְבּ ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי
ֻרוֹתיִ ְך ֶא ְשׁפֹּט א ָֹת ְך (36) :וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ָע ַליִ ְך ז ְ
ְמכ ַ
ֲרים ָח ָר ֵשׁי ַמ ְשׁ ִחית(37) :
ָשׁים בֹּע ִ
יך ְבּיַד ֲאנ ִ
יח ָע ָליִ ְך | וּנְ ַת ִתּ ְ
אָפ ַ
ִ
ָכ ִרי ִכּי
אָרץ | לֹא ִתזּ ֵ
תוֹך ָה ֶ
אָכ ָלה ָדּ ֵמ ְך יִ ְהיֶה ְבּ ְ
ָל ֵאשׁ ִתּ ְהיֶה ְל ְ
ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי:
Ezekiel Chapter 22
אָדם ֲה ִת ְשׁפֹּט
אַתּה ֶבן ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (2) :וְ ָ
יה(3) :
ֲבוֹת ָ
הוֹד ְע ָתּהּ ֵאת ָכּל תּוֹע ֶ
ֲה ִת ְשׁפֹּט ֶאת ִעיר ַה ָדּ ִמים | וְ ַ
תוֹכהּ ָלבוֹא
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִעיר שׁ ֶֹפ ֶכת ָדּם ְבּ ָ
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
וְ ַ
לּוּלים ָע ֶל ָ
יה ְל ָט ְמאָהְ (4) :בּ ָד ֵמ ְך ֲא ֶשׁר ָשׁ ַפ ְכ ְתּ
ִע ָתּהּ | וְ ָע ְשׂ ָתה ִג ִ
ַתּבוֹא
ָמיִ ְך ו ָ
יבי י ַ
ַתּ ְק ִר ִ
לּוּליִ ְך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית ָט ֵמאת ו ַ
וּב ִג ַ
אָשׁ ְמ ְתּ ְ
ַ
יך ֶח ְר ָפּה ַלגּוֹיִ ם וְ ַק ָלּ ָסה ְל ָכל
נוֹתיִ ְך | ַעל ֵכּן נְ ַת ִתּ ְ
ַעד ְשׁ ָ

ָה ֲא ָרצוֹתַ (5) :ה ְקּרֹבוֹת וְ ָה ְרחֹקוֹת ִמ ֵמּ ְך יִ ְת ַק ְלּסוּ ָב ְך | ְט ֵמאַת
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ִל ְזרֹעוֹ ָהיוּ
הוּמהִ (6) :הנֵּה נְ ִשׂ ֵ
ַה ֵשּׁם ַר ַבּת ַה ְמּ ָ
ָאם ֵה ַקלּוּ ָב ְך ַלגֵּר ָעשׂוּ ַבע ֶֹשׁק
ָב ְך | ְל ַמ ַען ְשׁ ָפ ְך ָדּם (7) :אָב ו ֵ
אַל ָמנָה הוֹנוּ ָב ְךָ (8) :ק ָד ַשׁי ָבּ ִזית | וְ ֶאת
תוֹכ ְך | יָתוֹם וְ ְ
ְבּ ֵ
ַשׁ ְבּת ַֹתי ִח ָלּ ְל ְתּ (9) :אַנְ ֵשׁי ָר ִכיל ָהיוּ ָב ְך ְל ַמ ַען ְשׁ ָפ ְך ָדּם | וְ ֶאל
אָכלוּ ָב ְך ִז ָמּה ָעשׂוּ ְב ֵ
תוֹכ ְךֶ (10) :ע ְרוַת אָב ִגּ ָלּה ָב ְך |
ֶה ָה ִרים ְ
תּוֹע ָבה
ְט ֵמאַת ַהנִּ ָדּה ִענּוּ ָב ְך (11) :וְ ִאישׁ ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ ָע ָשׂה ֵ
אָביו ִע ָנּה
וְ ִאישׁ ֶאת ַכּ ָלּתוֹ ִט ֵמּא ְב ִז ָמּה | וְ ִאישׁ ֶאת ֲאחֹתוֹ ַבת ִ
ֶשׁ ְך וְ ַת ְר ִבּית ָל ַק ַח ְתּ
ָב ְך (12) :שׁ ַֹחד ָל ְקחוּ ָב ְך ְל ַמ ַען ְשׁ ָפ ְך ָדּם | נ ֶ
ַתּ ַב ְצּ ִעי ֵר ַעיִ ְך ַבּע ֶֹשׁק וְ א ִֹתי ָשׁ ַכ ַח ְתּ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה(13) :
וְ
יתי ַכ ִפּי ֶאל ִבּ ְצ ֵע ְך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית | וְ ַעל ָדּ ֵמ ְך ֲא ֶשׁר ָהיוּ
וְ ִהנֵּה ִה ֵכּ ִ
ָמים ֲא ֶשׁר ֲאנִ י
ָדיִ ְך ַליּ ִ
ַקנָה י ַ
תוֹכ ְךֲ (14) :ה ַי ֲעמֹד ִל ֵבּ ְך ִאם ֶתּ ֱחז ְ
ְבּ ֵ
ע ֶֹשׂה ָ
אוֹת ְך
יצוֹתי ָ
ַה ִפ ִ
יתי (15) :ו ֲ
אוֹת ְך | ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ָע ִשׂ ִ
אָת ְך ִמ ֵמּ ְך(16) :
ַה ִתמּ ִֹתי ֻט ְמ ֵ
יך ָבּ ֲא ָרצוֹת | ו ֲ
ית ְ
ֵר ִ
ַבּגּוֹיִ ם וְ ז ִ
ָד ַע ְתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
וְ נִ ַח ְל ְתּ ָבּ ְך ְל ֵעינֵי גוֹיִ ם | וְ י ַ
אָדם ָהיוּ ִלי ֵבית
) (17וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (18) :בּן ָ
עוֹפ ֶרת
וּב ְרזֶל וְ ֶ
וּב ִדיל ַ
ֻלּם נְ ח ֶֹשׁת ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לסוג ] ְל ִסיג קרי[ | כּ ָ
)ָ (19ל ֵכן כֹּה ַ
תוֹך כּוּר ִס ִגים ֶכּ ֶסף ָהיוּ:
ְבּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
תּוֹך
ְ
ֻלּ ֶכם ְל ִס ִגים | ָל ֵכן ִהנְ נִ י ק ֵֹבץ ֶא ְת ֶכם ֶאל
ַען ֱהיוֹת כּ ְ
יַ
וּב ִדיל ֶאל
עוֹפ ֶרת ְ
וּב ְרזֶל וְ ֶ
ֻצת ֶכּ ֶסף וּנְ ח ֶֹשׁת ַ
רוּשׁ ָלִםְ (20) :קב ַ
יְ ָ
תּוֹך כּוּר ָל ַפ ַחת ָע ָליו ֵאשׁ ְל ַהנְ ִתּ ְ
ְ
וּב ֲח ָמ ִתי
אַפּי ַ
יך | ֵכּן ֶא ְקבֹּץ ְבּ ִ
ֲלי ֶכם
ָפ ְח ִתּי ע ֵ
ַס ִתּי ֶא ְת ֶכם וְ נ ַ
ַח ִתּי וְ ִה ַתּ ְכ ִתּי ֶא ְת ֶכם (21) :וְ ִכנּ ְ
וְ ִהנּ ְ
תוֹך כּוּר
תּוּך ֶכּ ֶסף ְבּ ְ
תוֹכהְּ (22) :כּ ִה ְ
ְבּ ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי | וְ נִ ַתּ ְכ ֶתּם ְבּ ָ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ֲח ָמ ִתי
תוֹכהּ | וִ ַ
ֵכּן ֻתּ ְתּכוּ ְב ָ
יכם:
ֲל ֶ
עֵ
אַתּ
אָדם ֱא ָמר ָלהּ ְ
) (23וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (24) :בּן ָ
ָעםֶ (25) :ק ֶשׁר
ֶא ֶרץ לֹא ְמט ָֹה ָרה ִהיא | לֹא ג ְ
ֻשׁ ָמהּ ְבּיוֹם ז ַ
יקר
אָכלוּ ח ֶֹסן וִ ָ
ֶפשׁ ָ
שׁוֹאג ט ֵֹרף ָט ֶרף | נ ֶ
תוֹכהּ ַכּ ֲא ִרי ֵ
יה ְבּ ָ
יא ָ
נְ ִב ֶ
תוֹר ִתי
ֶיה ָח ְמסוּ ָ
ֹהנ ָ
תוֹכהּ (26) :כּ ֲ
יה ִה ְרבּוּ ְב ָ
נוֹת ָ
אַל ְמ ֶ
יִ ָקּחוּ ְ
וַיְ ַח ְלּלוּ ָק ָד ַשׁי ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחֹל לֹא ִה ְב ִדּילוּ ֵ
וּבין ַה ָטּ ֵמא ְל ָטהוֹר
תוֹכם(27) :
ָא ַחל ְבּ ָ
ֵיהם ו ֵ
תוֹתי ֶה ְע ִלימוּ ֵעינ ֶ
וּמ ַשׁ ְבּ ַ
הוֹדיעוּ | ִ
לֹא ִ
אַבּד נְ ָפשׁוֹת
יה ְב ִק ְר ָבּהּ ִכּ ְז ֵא ִבים ט ְֹר ֵפי ָט ֶרף | ִל ְשׁ ָפּ ְך ָדּם ְל ֵ
ָשׂ ֶר ָ
יה ָטחוּ ָל ֶהם ָתּ ֵפל ח ִֹזים ָשׁוְ א
יא ָ
ְל ַמ ַען ְבּצ ַֹע ָבּ ַצע (28) :וּנְ ִב ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וַיהוָה לֹא
וְ ק ְֹס ִמים ָל ֶהם ָכּזָב | א ְֹמ ִרים כֹּה ַ

אָרץ ָע ְשׁקוּ ע ֶֹשׁק וְ ג ְָזלוּ ָגּזֵל | וְ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן הוֹנוּ
ִד ֵבּרַ (29) :עם ָה ֶ
ָא ַב ֵקּשׁ ֵמ ֶהם ִאישׁ גּ ֵֹדר
וְ ֶאת ַהגֵּר ָע ְשׁקוּ ְבּלֹא ִמ ְשׁ ָפּט (30) :ו ֲ
ָדר וְ ע ֵֹמד ַבּ ֶפּ ֶרץ ְל ָפנַי ְבּ ַעד ָה ֶ
אָרץ ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ֲח ָתהּ | וְ לֹא
גֵּ
יתים |
ַע ִמי ְבּ ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי ִכּ ִלּ ִ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
ָא ְשׁפּ ְֹך ע ֵ
אתי (31) :ו ֶ
ָמ ָצ ִ
ָת ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה:
ֹאשׁם נ ַ
ַדּ ְר ָכּם ְבּר ָ
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ָשׁים
אָדם | ְשׁ ַתּיִ ם נ ִ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
יהן זָנוּ |
עוּר ֶ
ַתּ ְזנֶינָה ְב ִמ ְצ ַריִ ם ִבּנְ ֵ
אַחת ָהיוּ (3) :ו ִ
ְבּנוֹת ֵאם ַ
מוֹתן
וּשׁ ָ
יהןְ (4) :
תוּל ֶ
יהן וְ ָשׁם ִעשּׂוּ ַדּ ֵדּי ְבּ ֵ
ָשׁ ָמּה מֹעֲכוּ ְשׁ ֵד ֶ
ַתּ ְהיֶינָה ִלי ו ֵ
חוֹתהּ ו ִ
יבה ֲא ָ
אָה ִל ָ
ַתּ ַל ְדנָה ָבּנִ ים
דוֹלה וְ ֳ
אָה ָלה ַה ְגּ ָ
ֳ
ַתּזֶן
יבה (5) :ו ִ
אָה ִל ָ
ירוּשׁ ַלִם ֳ
אָה ָלה וִ ָ
מוֹתן שׁ ְֹמרוֹן ֳ
וּשׁ ָ
וּבנוֹת | ְ
ָ
רוֹבים(6) :
יה ֶאל אַשּׁוּר ְק ִ
אַה ֶב ָ
ַתּ ְעגַּב ַעל ְמ ֲ
אָה ָלה ַתּ ְח ָתּי | ו ַ
ֳ
חוּרי ֶח ֶמד כּ ָ
וּסגָנִ ים ַבּ ֵ
ֻשׁי ְת ֵכ ֶלת ַפּחוֹת ְ
ֻלּם | ָפּ ָר ִשׁים ר ְֹכ ֵבי
ְלב ֵ
יהם ִמ ְב ַחר ְבּנֵי אַשּׁוּר ֻכּ ָלּם |
ֲל ֶ
יה ע ֵ
נוּת ָ
ַתּ ֵתּן ַתּ ְז ֶ
סוּסים (7) :ו ִ
ִ
יה
נוּת ָ
יהם נִ ְט ָמאָה (8) :וְ ֶאת ַתּ ְז ֶ
לּוּל ֶ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר ָע ְג ָבה ְבּ ָכל ִגּ ֵ
ְ
עוּר ָ
אוֹתהּ ָשׁ ְכבוּ ִבנְ ֶ
יה וְ ֵה ָמּה ִעשּׂוּ ַדּ ֵדּי
ָבה ִכּי ָ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם לֹא ָעז ָ
יה ְבּיַד
יהָ (9) :ל ֵכן נְ ַת ִתּ ָ
נוּתם ָע ֶל ָ
יה | וַיִּ ְשׁ ְפּכוּ ַת ְז ָ
תוּל ָ
ְב ֶ
יהםֵ (10) :ה ָמּה ִגּלּוּ
ֲל ֶ
יה | ְבּיַד ְבּנֵי אַשּׁוּר ֲא ֶשׁר ָע ְג ָבה ע ֵ
אַה ֶב ָ
ְמ ֲ
ַתּ ִהי ֵשׁם
אוֹתהּ ַבּ ֶח ֶרב ָה ָרגוּ | ו ְ
יה ָל ָקחוּ וְ ָ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֶיה ְ
ָתהּ ָבּנ ָ
ֶע ְרו ָ
יבה
אָה ִל ָ
חוֹתהּ ֳ
ַתּ ֶרא ֲא ָ
) (11ו ֵ
פוּטים ָעשׂוּ ָבהּ:
וּשׁ ִ
ָשׁים ְ
ַלנּ ִ
חוֹתהּ(12) :
יה ִמ ְזּנוּנֵי ֲא ָ
נוּת ָ
ַתּ ְשׁ ֵחת ַע ְג ָב ָתהּ ִמ ֶמּנָּה | וְ ֶאת ַתּ ְז ֶ
וַ
ֻשׁי ִמ ְכלוֹל
וּסגָנִ ים ְקר ִֹבים ְלב ֵ
ָבה ַפּחוֹת ְ
ֶאל ְבּנֵי אַשּׁוּר ָעג ָ
ָא ֶרא ִכּי
ֻלּם (13) :ו ֵ
חוּרי ֶח ֶמד כּ ָ
סוּסים | ַבּ ֵ
ִ
ָפּ ָר ִשׁים ר ְֹכ ֵבי
יה |
יהן (14) :ו ֶ
נוּת ָ
ַתּוֹסף ֶאל ַתּ ְז ֶ
נִ ְט ָמאָה | ֶדּ ֶר ְך ֶא ָחד ִל ְשׁ ֵתּ ֶ
ַתּ ֶרא אַנְ ֵשׁי ְמ ֻח ֶקּה ַעל ַה ִקּיר ַצ ְל ֵמי כשׂדיים ] ַכ ְשׂ ִדּים קרי[
וֵ
בוּלים
רוּחי ְט ִ
ֵיהם ְס ֵ
גוֹרי ֵאזוֹר ְבּ ָמ ְתנ ֶ
ֲח ֻק ִקים ַבּ ָשּׁ ַשׁרֲ (15) :ח ֵ
יהם ַמ ְר ֵאה ָשׁ ִל ִשׁים כּ ָ
אשׁ ֶ
ְבּ ָר ֵ
ֻלּם | ְדּמוּת ְבּנֵי ָב ֶבל ַכּ ְשׂ ִדּים ֶא ֶרץ
ֶיה |
יהם ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינ ָ
ֲל ֶ
ַתּ ְע ְגּ ָבה קרי[ ע ֵ
מוֹל ְד ָתּם (16) :ותעגב ]ו ַ
ַ
יה ְבנֵי
ימהַ (17) :ו ָיּבֹאוּ ֵא ֶל ָ
יהם ַכּ ְשׂ ִדּ ָ
אָכים ֲא ֵל ֶ
ַתּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
וִ
אוֹתהּ ְבּ ַת ְז ָ
ָב ֶבל ְל ִמ ְשׁ ַכּב דּ ִֹדים וַיְ ַט ְמּאוּ ָ
ַתּ ְט ָמא ָבם
נוּתם | ו ִ
ָתהּ |
ַתּגַל ֶאת ֶע ְרו ָ
יה ו ְ
נוּת ָ
ַתּגַל ַתּ ְז ֶ
ַפ ָשׁהּ ֵמ ֶהם (18) :ו ְ
ַתּ ַקע נ ְ
וֵ
חוֹתהּ(19) :
ַפ ִשׁי ֵמ ַעל ֲא ָ
ָק ָעה נ ְ
יה ַכּ ֲא ֶשׁר נ ְ
ַפ ִשׁי ֵמ ָע ֶל ָ
ַתּ ַקע נ ְ
וֵ

יה ֲא ֶשׁר זָנְ ָתה
עוּר ָ
יה | ִל ְזכֹּר ֶאת יְ ֵמי נְ ֶ
נוּת ָ
ַתּ ְר ֶבּה ֶאת ַתּ ְז ֶ
וַ
יהם | ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׂר
ַתּ ְע ְגּ ָבה ַעל ִפּ ַל ְג ֵשׁ ֶ
ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (20) :ו ַ
ַתּ ְפ ְק ִדי ֵאת
ִ
מוֹרים ְבּ ָשׂ ָרם וְ ִז ְר ַמת
ֲח ִ
סוּסים ִז ְר ָמ ָתם (21) :ו ִ
עוּריִ ְך:
עוּריִ ְך | ַבּ ְעשׂוֹת ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַדּ ַדּיִ ְך ְל ַמ ַען ְשׁ ֵדי נְ ָ
ִז ַמּת נְ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ֵמ ִעיר ֶאת
יבה כֹּה ַ
אָה ִל ָ
)ָ (22ל ֵכן ֳ
ָק ָעה נ ְ
אַה ַביִ ְך ָע ַליִ ְך ֵאת ֲא ֶשׁר נ ְ
אתים ָע ַליִ ְך
ַה ֵב ִ
ַפ ֵשׁ ְך ֵמ ֶהם | ו ֲ
ְמ ֲ
קוֹע ָכּל ְבּנֵי
שׁוֹע וְ ַ
ִמ ָסּ ִביבְ (23) :בּנֵי ָב ֶבל וְ ָכל ַכּ ְשׂ ִדּים ְפּקוֹד וְ ַ
ֻלּם ָשׁ ִל ִשׁים
וּסגָנִ ים כּ ָ
חוּרי ֶח ֶמד ַפּחוֹת ְ
אוֹתם | ַבּ ֵ
ָ
אַשּׁוּר
ַלגַּל
וּבאוּ ָע ַליִ ְך ה ֶֹצן ֶר ֶכב וְ ג ְ
ֻלּםָ (24) :
וּק ִ
ְ
סוּסים כּ ָ
רוּאים ר ְֹכ ֵבי ִ
ָת ִתּי
ָשׂימוּ ָע ַליִ ְך ָס ִביב | וְ נ ַ
קוֹבע י ִ
וּמגֵן וְ ַ
וּב ְק ַהל ַע ִמּים ִצנָּה ָ
ִ
יהם (25) :וְ נ ַ
אָתי ָבּ ְך
ָת ִתּי ִקנְ ִ
טוּך ְבּ ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
וּשׁ ָפ ְ
ֵיהם ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ִל ְפנ ֶ
ית ְך ַבּ ֶח ֶרב ִתּפּוֹל |
אַח ִר ֵ
ָסירוּ וְ ֲ
אָזנַיִ ְך י ִ
אַפּ ְך וְ ְ
אוֹת ְך ְבּ ֵח ָמה ֵ
וְ ָעשׂוּ ָ
אָכל ָבּ ֵאשׁ(26) :
ית ְך ֵתּ ֵ
אַח ִר ֵ
נוֹתיִ ְך יִ ָקּחוּ וְ ֲ
וּב ַ
ֵה ָמּה ָבּנַיִ ְך ְ
ָדיִ ְך | וְ ָל ְקחוּ ְכּ ֵלי ִת ְפ ְ
יטוּך ֶאת ְבּג ָ
וְ ִה ְפ ִשׁ ְ
אַר ֵתּ ְך (27) :וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי
נוּת ְך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ לֹא ִת ְשׂ ִאי ֵעינַיִ ְך
ִז ָמּ ֵת ְך ִמ ֵמּ ְך וְ ֶאת ְז ֵ
אָמר ֲאדֹנָי
)ִ (28כּי כֹה ַ
וּמ ְצ ַריִ ם לֹא ִת ְז ְכּ ִרי עוֹד:
יהם ִ
ֲא ֵל ֶ
ַפ ֵשׁ ְך
ָק ָעה נ ְ
ָך ְבּיַד ֲא ֶשׁר ָשׂנֵאת | ְבּיַד ֲא ֶשׁר נ ְ
יְ הוִ ה ִהנְ נִ י נ ְֹתנ ְ
בוּך
יע ְך ַו ֲע ָז ְ
אוֹת ְך ְבּ ִשׂנְ אָה וְ ָל ְקחוּ ָכּל יְ ִג ֵ
ָ
ֵמ ֶהם (29) :וְ ָעשׂוּ
נוּתיִ ְך(30) :
ֵעירֹם וְ ֶע ְריָה | וְ נִ ְג ָלה ֶע ְרוַת ְזנוּנַיִ ְך וְ ִז ָמּ ֵת ְך וְ ַת ְז ָ
אַח ֵרי גוֹיִ ם ַעל ֲא ֶשׁר נִ ְט ֵמאת
נוֹת ְך ֲ
ָעשֹׂה ֵא ֶלּה ָל ְך | ִבּ ְז ֵ
ָד ְך:
כוֹסהּ ְבּי ֵ
ָת ִתּי ָ
חוֹת ְך ָה ָל ְכ ְתּ | וְ נ ַ
יהםְ (31) :בּ ֶד ֶר ְך ֲא ֵ
לּוּל ֶ
ְבּ ִג ֵ
חוֹת ְך ִתּ ְשׁ ִתּי ָה ֲע ֻמ ָקּה
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה כּוֹס ֲא ֵ
) (32כֹּה ַ
וּל ַל ַעג ִמ ְר ָבּה ְל ָה ִכילִ (33) :שׁ ָכּרוֹן
וְ ָה ְר ָח ָבה | ִתּ ְהיֶה ִל ְצחֹק ְ
חוֹת ְך שׁ ְֹמרוֹן(34) :
וּשׁ ָמ ָמה כּוֹס ֲא ֵ
וְ יָגוֹן ִתּ ָמּ ֵל ִאי | כּוֹס ַשׁ ָמּה ְ
ַתּ ִקי | ִכּי
ָר ִמי וְ ָשׁ ַדיִ ְך ְתּנ ֵ
יה ְתּג ֵ
וּמ ִצית וְ ֶאת ֲח ָר ֶשׂ ָ
אוֹתהּ ָ
וְ ָשׁ ִתית ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ֲאנִ י ִד ַבּ ְר ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ הָ (35) :ל ֵכן כֹּה ַ
אַתּ ְשׂ ִאי
ֵך | וְ גַם ְ
אַח ֵרי ַגוּ ְ
אוֹתי ֲ
ִ
יכי
ַתּ ְשׁ ִל ִ
אוֹתי ו ַ
ִ
ַען ָשׁ ַכ ַח ְתּ
יַ
ִז ָמּ ֵת ְך וְ ֶאת ַתּ ְז ָ
אָדם
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ֶבּן ָ
)ַ (36ויּ ֶ
נוּתיִ ְך:
יבה | וְ ַהגֵּד ָל ֶהן ֵאת
אָה ָלה וְ ֶאת אָ ֳה ִל ָ
ֲה ִת ְשׁפּוֹט ֶאת ֳ
יהן נִ ֵאפוּ |
לּוּל ֶ
יהן וְ ֶאת ִגּ ֵ
יד ֶ
יהןִ (37) :כּי נִ ֵאפוּ וְ ָדם ִבּ ֵ
ֲבוֹת ֶ
תוֹע ֵ
ֱבירוּ ָל ֶהם ְל ְ
אָכ ָלה (38) :עוֹד
ָלדוּ ִלי ֶהע ִ
ֵיהן ֲא ֶשׁר י ְ
וְ גַם ֶאת ְבּנ ֶ
תוֹתי
זֹאת ָעשׂוּ ִלי | ִט ְמּאוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ַבּיּוֹם ַההוּא וְ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
יהם ַו ָיּבֹאוּ ֶאל
לּוּל ֶ
ֵיהם ְל ִג ֵ
וּב ַשׁ ֲח ָטם ֶאת ְבּנ ֶ
ִח ֵלּלוְּ (39) :
יתי(40) :
תוֹך ֵבּ ִ
ִמ ְק ָדּ ִשׁי ַבּיּוֹם ַההוּא ְל ַח ְלּלוֹ | וְ ִהנֵּה כֹה ָעשׂוּ ְבּ ְ

לוּח
אָך ָשׁ ַ
ָשׁים ָבּ ִאים ִמ ֶמּ ְר ָחק | ֲא ֶשׁר ַמ ְל ְ
וְ אַף ִכּי ִת ְשׁ ַל ְחנָה ַל ֲאנ ִ
יהם וְ ִהנֵּה ָבאוּ ַל ֲא ֶשׁר ָר ַח ְצ ְתּ ָכּ ַח ְל ְתּ ֵעינַיִ ְך וְ ָע ִדית ֶע ִדי(41) :
ֲא ֵל ֶ
רוּך ְל ָפנ ָ
בוּדּה וְ ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
ָשׁ ְב ְתּ ַעל ִמ ָטּה ְכ ָ
וּק ָט ְר ִתּי וְ ַשׁ ְמנִ י
ֶיה | ְ
וְ י ַ
אָדם
ָשׁים ֵמרֹב ָ
יה (42) :וְ קוֹל ָהמוֹן ָשׁ ֵלו ָבהּ וְ ֶאל ֲאנ ִ
ַשׂ ְמ ְתּ ָע ֶל ָ
ידים ֶאל
מוּב ִאים סובאים ] ָס ָב ִאים קרי[ ִמ ִמּ ְד ָבּר | וַיִּ ְתּנוּ ְצ ִמ ִ
ָ
אשׁ ֶ
ֲט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ַעל ָר ֵ
אוּפים
יהןָ (43) :וא ַֹמר ַל ָבּ ָלה נִ ִ
יהן ַוע ֶ
יְ ֵד ֶ
ָהיאַ (44) :ויָּבוֹא
נוּת ָה ו ִ
| עת ] ַע ָתּה קרי[ יזנה ]יִ ְזנוּ קרי[ ַת ְז ֶ
יבה
אָה ִל ָ
אָה ָלה וְ ֶאל ֳ
יה ְכּבוֹא ֶאל ִא ָשּׁה זוֹנָה | ֵכּן ָבּאוּ ֶאל ֳ
ֵא ֶל ָ
אוֹת ֶהם
ְ
יקם ֵה ָמּה יִ ְשׁ ְפּטוּ
ָשׁים ַצ ִדּ ִ
ַאנ ִ
ִאשֹּׁת ַה ִזּ ָמּה (45) :ו ֲ
ֹאפֹת ֵהנָּה וְ ָדם
וּמ ְשׁ ַפּט שׁ ְֹפכוֹת ָדּם | ִכּי נ ֲ
ֹאפוֹת ִ
ִמ ְשׁ ַפּט נ ֲ
יהם ָק ָהל
ֲל ֶ
ֲלה ע ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ַהע ֵ
יהןִ (46) :כּי כֹּה ַ
יד ֶ
ִבּ ֵ
וּב ֵרא
יהן ֶא ֶבן ָק ָהל ָ
ֲל ֶ
וְ ָנתֹן ֶא ְת ֶהן ְל ַז ֲעוָה וְ ָל ַבז (47) :וְ ָר ְגמוּ ע ֵ
יהן ָבּ ֵאשׁ
וּב ֵתּ ֶ
ַהרֹגוּ ָ
יהם י ֲ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
בוֹתם | ְבּנ ֶ
אוֹת ֶהן ְבּ ַח ְר ָ
ְ
יִ ְשׂרֹפוּ (48) :וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ִז ָמּה ִמן ָה ֶ
ָשׁים וְ לֹא
ַסּרוּ ָכּל ַהנּ ִ
אָרץ | וְ נִ וּ ְ
ַח ָט ֵאי
יכן ו ֲ
ֲל ֶ
ָתנוּ ִז ַמּ ְת ֶכנָה ע ֵ
ֲשׂינָה ְכּ ִז ַמּ ְת ֶכנָה (49) :וְ נ ְ
ַתע ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
יכן ִתּ ֶשּׂאינָה | וִ ַ
לּוּל ֶ
ִג ֵ
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) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ַבּ ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ירי
ֲשׂ ִ
יעית ַבּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
אָדם כתוב ] ְכּ ָתב קרי[ ְל ָך ֶאת
ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
רוּשׁ ַלִם
ֵשׁם ַהיּוֹם ֶאת ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה | ָס ַמ ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאל יְ ָ
אָמ ְר ָתּ
וּמשֹׁל ֶאל ֵבּית ַה ֶמּ ִרי ָמ ָשׁל וְ ַ
ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּהְ (3) :
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ְשׁפֹת ַה ִסּיר ְשׁפֹת וְ גַם יְ צֹק בּוֹ
יהם כֹּה ַ
ֲא ֵל ֶ
ָר ְך וְ ָכ ֵתף | ִמ ְב ַחר
ֵתח טוֹב י ֵ
יה ָכּל נ ַ
יה ֵא ֶל ָ
ָמיִ םֱ (4) :אסֹף נְ ָת ֶח ָ
ֲצ ִמים
קוֹח וְ גַם דּוּר ָהע ָ
ֲצ ִמים ַמ ֵלּאִ (5) :מ ְב ַחר ַהצֹּאן ָל ַ
עָ
)ָ (6ל ֵכן
תוֹכהּ:
יה ְבּ ָ
ֲצ ֶמ ָ
יה גַּם ָבּ ְשׁלוּ ע ָ
יה | ַר ַתּח ְר ָת ֶח ָ
ַתּ ְח ֶתּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה אוֹי ִעיר ַה ָדּ ִמים ִסיר ֲא ֶשׁר ֶח ְל ָ
כֹּה ַ
אָתה ָבהּ
הוֹציאָהּ לֹא ָנ ַפל
יה ִ
יה ִלנְ ָת ֶח ָ
ָצאָה ִמ ֶמּנָּה | ִלנְ ָת ֶח ָ
אָתהּ לֹא י ְ
וְ ֶח ְל ָ
יח ֶס ַלע ָשׂ ָמ ְתהוּ |
תוֹכהּ ָהיָה ַעל ְצ ִח ַ
גּוֹרלִ (7) :כּי ָד ָמהּ ְבּ ָ
יה ָ
ָע ֶל ָ
לֹא ְשׁ ָפ ַכ ְתהוּ ַעל ָה ֶ
אָרץ ְל ַכסּוֹת ָע ָליו ָע ָפרְ (8) :ל ַהעֲלוֹת ֵח ָמה
יח ָס ַלע | ְל ִב ְל ִתּי ִה ָכּסוֹת:
ָת ִתּי ֶאת ָדּ ָמהּ ַעל ְצ ִח ַ
ָקם נ ַ
ִלנְ קֹם נ ָ
אַג ִדּיל
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה אוֹי ִעיר ַה ָדּ ִמים | גַּם ֲאנִ י ְ
)ָ (9ל ֵכן כֹּה ַ
דוּרהַ (10) :ה ְר ֵבּה ָה ֵע ִצים ַה ְד ֵלק ָה ֵאשׁ ָה ֵתם ַה ָבּ ָשׂר |
ַה ְמּ ָ

ֶח ֶלי ָה
יד ָה ַעל גּ ָ
ֲמ ֶ
ֵחרוּ (11) :וְ ַהע ִ
ֲצמוֹת י ָ
וְ ַה ְר ַקח ַה ֶמּ ְר ָק ָחה וְ ָהע ָ
תוֹכהּ ֻט ְמאָ ָתהּ
ֵר ָקה | ְל ַמ ַען ֵתּ ַחם וְ ָח ָרה נְ ֻח ְשׁ ָתּהּ וְ נִ ְתּ ָכה ְב ָ
אָתהְּ (12) :תּ ֻאנִ ים ֶה ְלאָת | וְ לֹא ֵת ֵצא ִמ ֶמּנָּה ַר ַבּת
ִתּ ֻתּם ֶח ְל ָ
יך
ַען ִט ַה ְר ִתּ ְ
אָת ְך ִז ָמּה | י ַ
אָתהְּ (13) :בּ ֻט ְמ ֵ
אָתהּ ְבּ ֵאשׁ ֶח ְל ָ
ֶח ְל ָ
יחי ֶאת ֲח ָמ ִתי
אָת ְך לֹא ִת ְט ֲה ִרי עוֹד ַעד ֲהנִ ִ
וְ לֹא ָט ַה ְר ְתּ ִמ ֻטּ ְמ ֵ
יתי לֹא ֶא ְפ ַרע וְ לֹא אָחוּס
ָבּ ְךֲ (14) :אנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָבּאָה וְ ָע ִשׂ ִ
טוּך נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה:
ילוֹתיִ ְך ְשׁ ָפ ְ
ֲל ַ
ָחם | ִכּ ְד ָר ַכיִ ְך וְ ַכע ִ
וְ לֹא ֶאנּ ֵ
אָדם ִהנְ נִ י ל ֵֹק ַח
) (15וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (16) :בּן ָ
ֵפה | וְ לֹא ִת ְספֹּד וְ לֹא ִת ְב ֶכּה וְ לוֹא
ִמ ְמּ ָך ֶאת ַמ ְח ַמד ֵעינ ָ
ֶיך ְבּ ַמגּ ָ
ָתבוֹא ִדּ ְמ ָע ֶת ָךֵ (17) :האָנֵק דֹּם ֵמ ִתים ֵא ֶבל לֹא ַת ֲע ֶשׂה ְפ ֵא ְר ָך
יך | וְ לֹא ַת ְע ֶטה ַעל ָשׂ ָפם
יך ָתּ ִשׂים ְבּ ַר ְג ֶל ָ
יך וּנְ ָע ֶל ָ
ֲחבוֹשׁ ָע ֶל ָ
ַתּ ָמת
ָא ַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַבּבּ ֶֹקר ו ָ
ֹאכל (18) :ו ֲ
ָשׁים לֹא ת ֵ
וְ ֶל ֶחם ֲאנ ִ
ֹאמרוּ ֵא ַלי
ֵיתיַ (19) :ויּ ְ
ָאַעשׂ ַבּבּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוּ ִ
ִא ְשׁ ִתּי ָבּ ָע ֶרב | ו ַ
ָה ָעם | ֲהלֹא ַת ִגּיד ָלנוּ ָמה ֵא ֶלּה ָלּנוּ ִכּי ָ
אַתּה ע ֶֹשׂהָ (20) :וא ַֹמר
יהם | ְדּ ַבר יְ הוָה ָהיָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֱ (21) :אמֹר ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֵל ֶ
ֻזּ ֶכם
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ְמ ַח ֵלּל ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְגּאוֹן ע ְ
כֹּה ַ
יכם ֲא ֶשׁר
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיכם ְ
וּבנ ֶ
ַפ ְשׁ ֶכם | ְ
וּמ ְח ַמל נ ְ
ֵיכם ַ
ַמ ְח ַמד ֵעינ ֶ
יתי | ַעל ָשׂ ָפם
יתם ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ֲשׂ ֶ
ַב ֶתּם ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוַּ (22) :וע ִ
ֲעז ְ
וּפ ֵא ֵר ֶכם ַעל
ָשׁים לֹא ת ֵ
לֹא ַת ְעטוּ וְ ֶל ֶחם ֲאנ ִ
ֹאכלוְּ (23) :
יכם לֹא ִת ְס ְפּדוּ וְ לֹא ִת ְבכּוּ | וּנְ ַמקּ ֶֹתם
יכם ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
ֲל ֶ
יכם וְ ַנע ֵ
אשׁ ֶ
ָר ֵ
אָחיו (24) :וְ ָהיָה יְ ֶח ְז ֵקאל ָל ֶכם
יכם וּנְ ַה ְמ ֶתּם ִאישׁ ֶאל ִ
ַבּעֲוֹנ ֵֹת ֶ
ְל ֵ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י ֲאדֹ ָני
מוֹפת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַתּעֲשׂוּ | ְבּבֹאָהּ וִ ַ
אָדם ֲהלוֹא ְבּיוֹם ַק ְח ִתּי ֵמ ֶהם ֶאת
אַתּה ֶבן ָ
) (25וְ ָ
יְ הוִ ה:
ֵיהם וְ ֶאת ַמ ָשּׂא
אַר ָתּם | ֶאת ַמ ְח ַמד ֵעינ ֶ
ָמעוּזָּם ְמשׂוֹשׂ ִתּ ְפ ְ
יך
יהםַ (26) :בּיּוֹם ַההוּא יָבוֹא ַה ָפּ ִליט ֵא ֶל ָ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
ַפ ָשׁם ְבּנ ֶ
נְ
יך ֶאת ַה ָפּ ִליט
אָזנָיִ םַ (27) :בּיּוֹם ַההוּא יִ ָפּ ַתח ִפּ ָ
| ְל ַה ְשׁ ָמעוּת ְ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י
מוֹפת וְ י ְ
ית ָל ֶהם ְל ֵ
אָלם עוֹד | וְ ָהיִ ָ
וּת ַד ֵבּר וְ לֹא ֵת ֵ
ְ
יְ הוָה:
Ezekiel Chapter 25
ֶיך ֶאל ְבּנֵי
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמ ְר ָתּ ִל ְבנֵי ַעמּוֹן ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ֲאדֹנָי
יהם (3) :וְ ַ
ֲל ֶ
ָבא ע ֵ
ַעמּוֹן | וְ ִהנּ ֵ
אָמ ֵר ְך ֶהאָח ֶאל ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִכי
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
ַען ְ
יְ הוִ ה | כֹּה ַ

הוּדה ִכּי ָה ְלכוּ
ָשׁ ָמּה וְ ֶאל ֵבּית יְ ָ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי נ ַ
נִ ָחל וְ ֶאל ְ
מוֹר ָשׁה וְ יִ ְשּׁבוּ
ָך ִל ְבנֵי ֶק ֶדם ְל ָ
גּוֹלהָ (4) :ל ֵכן ִהנְ נִ י נ ְֹתנ ְ
ַבּ ָ
ָתנוּ ָב ְך ִמ ְשׁ ְכּנ ֶ
יהם ָבּ ְך וְ נ ְ
ירוֹת ֶ
ִט ֵ
ֵך וְ ֵה ָמּה
ֹאכלוּ ִפ ְרי ְ
ֵיהם | ֵה ָמּה י ְ
ָת ִתּי ֶאת ַר ָבּה ִלנְ וֵה ְג ַמ ִלּים וְ ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן
יִ ְשׁתּוּ ֲח ָל ֵב ְך (5) :וְ נ ַ
אָמר ֲאדֹנָי
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָהִ (6) :כּי כֹה ַ
ְל ִמ ְר ַבּץ צֹאן | וִ ַ
ֶפשׁ
אט ָך ְבּנ ֶ
ַתּ ְשׂ ַמח ְבּ ָכל ָשׁ ְ
ֲך ְבּ ָרגֶל | ו ִ
ַען ַמ ְח ֲא ָך יָד וְ ַר ְקע ָ
יְ הוִ ה י ַ
יך
יך וּנְ ַת ִתּ ָ
ָדי ָע ֶל ָ
יתי ֶאת י ִ
ָט ִ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (7) :ל ֵכן ִהנְ נִ י נ ִ
ֶאל ְ
יך ִמן
יך ִמן ָה ַע ִמּים וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּ ָ
לבג ] ְל ַבז קרי[ ַלגּוֹיִ ם וְ ִה ְכ ַר ִתּ ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה (8) :כֹּה אָ ַמר ֲאדֹנָי
יד ָך וְ י ַ
אַשׁ ִמ ְ
ָה ֲא ָרצוֹת | ְ
ַען ֲאמֹר מוֹאָב וְ ֵשׂ ִעיר ִהנֵּה ְכּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֵבּית יְ הוּ ָדה:
יְ הוִ ה | י ַ
)ָ (9ל ֵכן ִהנְ נִ י פ ֵֹת ַח ֶאת ֶכּ ֶתף מוֹאָב ֵמ ֶה ָע ִרים ֵמ ָע ָריו ִמ ָקּ ֵצהוּ |
ָתיְ ָמה
ְצ ִבי ֶא ֶרץ ֵבּית ַהיְ ִשׁימֹת ַבּ ַעל ְמעוֹן וקריתמה ]וְ ִק ְרי ָ
יה ְל ָ
קרי[ִ (10) :ל ְבנֵי ֶק ֶדם ַעל ְבּנֵי ַעמּוֹן וּנְ ַת ִתּ ָ
מוֹר ָשׁה | ְל ַמ ַען
ֱשׂה ְשׁ ָפ ִטים |
וּבמוֹאָב ֶאע ֶ
ָכר ְבּנֵי ַעמּוֹן ַבּגּוֹיִ םְ (11) :
לֹא ִתזּ ֵ
ַען עֲשׂוֹת
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה (12) :כֹּה ַ
וְ י ְ
הוּדה | ַו ֶיּ ְא ְשׁמוּ אָשׁוֹם וְ נִ ְקּמוּ ָב ֶהם:
ָקם ְל ֵבית יְ ָ
ֱאדוֹם ִבּנְ קֹם נ ָ
ָדי ַעל ֱאדוֹם וְ ִה ְכ ַר ִתּי
ָט ִתי י ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ נ ִ
)ָ (13ל ֵכן כֹּה ַ
וּד ָדנֶה ַבּ ֶח ֶרב
ימן ְ
יה ָח ְר ָבּה ִמ ֵתּ ָ
וּב ֵה ָמה | וּנְ ַת ִתּ ָ
אָדם ְ
ִמ ֶמּנָּה ָ
ָת ִתּי ֶאת נִ ְק ָמ ִתי ֶבּ ֱאדוֹם ְבּיַד ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָעשׂוּ
יִ פֹּלוּ (14) :וְ נ ַ
ָדעוּ ֶאת נִ ְק ָמ ִתי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
אַפּי וְ ַכ ֲח ָמ ִתי | וְ י ְ
ֶב ֱאדוֹם ְכּ ִ
ָקמוּ
ַען עֲשׂוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִבּנְ ָק ָמה | וַיִּ נּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
) (15כֹּה ַ
יבת ָ
ֶפשׁ ְל ַמ ְשׁ ִחית ֵא ַ
עוֹלםָ (16) :ל ֵכן כֹּה אָ ַמר
ָקם ִבּ ְשׁאָט ְבּנ ֶ
נָ
ָדי ַעל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶאת ְכּ ֵר ִתים |
נוֹטה י ִ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ֶ
וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ֶאת ְשׁ ֵא ִרית חוֹף ַהיָּם (17) :וְ ָע ִשׂ ִ
יתי ָבם נְ ָקמוֹת
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ִת ִתּי ֶאת נִ ְק ָמ ִתי
תוֹכחוֹת ֵח ָמה | וְ י ְ
ְגּדֹלוֹת ְבּ ְ
ָבּם:
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) (1וַיְ ִהי ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ | ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה
רוּשׁ ַלִם
אָמ ָרה צֹּר ַעל יְ ָ
ַען ֲא ֶשׁר ְ
אָדם י ַ
ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ָס ָבּה ֵא ָלי | ִא ָמּ ְלאָה ָה ֳח ָר ָבה:
ֶהאָח נִ ְשׁ ְבּ ָרה ַדּ ְלתוֹת ָה ַע ִמּים נ ֵ
ֲל ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ָע ַליִ ְך צֹר | וְ ַהע ֵ
יתי ָע ַליִ ְך
)ָ (3ל ֵכן כֹּה ַ
ַלּיו (4) :וְ ִשׁ ֲחתוּ חֹמוֹת צֹר וְ ָה ְרסוּ
גּוֹיִ ם ַר ִבּים ְכּ ַהעֲלוֹת ַהיָּם ְלג ָ

יח ָס ַלע(5) :
אוֹתהּ ִל ְצ ִח ַ
ָת ִתּי ָ
ֲפ ָרהּ ִמ ֶמּנָּה | וְ נ ַ
יתי ע ָ
יה וְ ִס ֵח ִ
ִמ ְג ָדּ ֶל ָ
תוֹך ַהיָּם ִכּי ֲאנִ י ִד ַבּ ְר ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי
ִמ ְשׁ ַטח ֲח ָר ִמים ִתּ ְהיֶה ְבּ ְ
יה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּ ֶח ֶרב
נוֹת ָ
וּב ֶ
יְ הוִ ה | וְ ָהיְ ָתה ְל ַבז ַלגּוֹיִ םְ (6) :
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
ֵתּ ָה ַר ְגנָה | וְ י ְ
אצּר
בוּכ ְד ֶר ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאל צֹר נְ ַ
)ִ (7כּי כֹה ַ
וּב ָפ ָר ִשׁים וְ ָק ָהל
וּב ֶר ֶכב ְ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִמ ָצּפוֹן ֶמ ֶל ְך ְמ ָל ִכים | ְבּסוּס ְ
ָתן ָע ַליִ ְך ָדּיֵק וְ ָשׁ ַפ ְך
ַהרֹג | וְ נ ַ
נוֹתיִ ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּ ֶח ֶרב י ֲ
וְ ַעם ָרבְ (8) :בּ ַ
וּמ ִחי ָק ָבלּוֹ יִ ֵתּן ְבּחֹמוֹ ָתיִ ְך
ָע ַליִ ְך ס ְֹל ָלה וְ ֵה ִקים ָע ַליִ ְך ִצנָּהְ (9) :
סוּסיו יְ ַכ ֵסּ ְך
ָ
בוֹתיוִ (10) :מ ִשּׁ ְפ ַעת
וּמ ְג ְדּל ַֹתיִ ְך יִ תֹּץ ְבּ ַח ְר ָ
| ִ
חוֹמוֹתיִ ְך ְבּבֹאוֹ
ַ
ָר ֶכב ִתּ ְר ַע ְשׁנָה
ַלגַּל ו ֶ
ֲא ָב ָקם | ִמקּוֹל ָפּ ַרשׁ וְ ג ְ
סוּסיו יִ ְרמֹס
בוֹאי ִעיר ְמב ָ
ִבּ ְשׁ ָע ַריִ ְך ִכּ ְמ ֵ
ֻקּ ָעהְ (11) :בּ ַפ ְרסוֹת ָ
אָרץ ֵתּ ֵרד:
ֵך ָל ֶ
וּמ ְצּבוֹת ֻעזּ ְ
ַהרֹג ַ
וֹתיִ ְך | ַע ֵמּ ְך ַבּ ֶח ֶרב י ֲ
ֶאת ָכּל חוּצ ָ
וּב ֵתּי
חוֹמוֹתיִ ְך ָ
ַ
ֻלּ ֵת ְך וְ ָה ְרסוּ
וּב ְזזוּ ְרכ ָ
יל ְך ָ
) (12וְ ָשׁ ְללוּ ֵח ֵ
תוֹך ַמיִ ם י ִ
ָשׂימוּ(13) :
ֲפ ֵר ְך ְבּ ְ
ַא ָבנַיִ ְך וְ ֵע ַציִ ְך ַוע ָ
ֶח ְמ ָדּ ֵת ְך יִ תֹּצוּ | ו ֲ
נּוֹריִ ְך לֹא יִ ָשּׁ ַמע עוֹד(14) :
יריִ ְך | וְ קוֹל ִכּ ַ
וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ֲהמוֹן ִשׁ ָ
יח ֶס ַלע ִמ ְשׁ ַטח ֲח ָר ִמים ִתּ ְהיֶה לֹא ִת ָבּנֶה עוֹד | ִכּי
יך ִל ְצ ִח ַ
וּנְ ַת ִתּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי
ַ
ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (15) :כֹּה
וֹכ ְך
יְ הוִ ה ְלצוֹר | ֲהלֹא ִמקּוֹל ַמ ַפּ ְל ֵתּ ְך ֶבּ ֱאנֹק ָח ָלל ֵבּ ָה ֵרג ֶה ֶרג ְבּת ֵ
יִ ְרעֲשׁוּ ָה ִאיִּ ים (16) :וְ י ְ
יאי ַהיָּם
אוֹתם כֹּל נְ ִשׂ ֵ
ָרדוּ ֵמ ַעל ִכּ ְס ָ
יהם וְ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ִר ְק ָמ ָתם יִ ְפשֹׁטוּ | ֲח ָרדוֹת
יל ֶ
וְ ֵה ִסירוּ ֶאת ְמ ִע ֵ
ָעים וְ ָשׁ ְממוּ ָע ָליִ ְך(17) :
ֵשׁבוּ וְ ָח ְרדוּ ִל ְרג ִ
אָרץ י ֵ
יִ ְל ָבּשׁוּ ַעל ָה ֶ
אָב ְד ְתּ ֶ
יך ַ
אָמרוּ ָל ְך ֵא ְ
נוֹשׁ ֶבת ִמ ַיּ ִמּים |
ָשׂאוּ ָע ַליִ ְך ִקינָה וְ ְ
וְ נ ְ
ָתנוּ
ָקה ַביָּם ִהיא וְ י ְֹשׁ ֶבי ָה ֲא ֶשׁר נ ְ
ָה ִעיר ַה ֻה ָלּ ָלה ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ֲחז ָ
ֶח ְרדוּ ָה ִאיִּ ן יוֹם ַמ ַפּ ְל ֵתּ ְך |
יהַ (18) :ע ָתּה י ְ
יוֹשׁ ֶב ָ
יתם ְל ָכל ְ
ִח ִתּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי
את ְךִ (19) :כּי כֹה ַ
וְ נִ ְב ֲהלוּ ָה ִאיִּ ים ֲא ֶשׁר ַבּיָּם ִמ ֵצּ ֵ
נוֹשׁבוּ |
ֶח ֶר ֶבת ֶכּ ָע ִרים ֲא ֶשׁר לֹא ָ
יְ הוִ ה ְבּ ִת ִתּי א ָֹת ְך ִעיר נ ֱ
סּוּך ַה ַמּיִ ם ָה ַר ִבּים(20) :
ְבּ ַהעֲלוֹת ָע ַליִ ְך ֶאת ְתּהוֹם וְ ִכ ְ
יך ְבּ ֶא ֶרץ
הוֹשׁ ְב ִתּ ְ
עוֹלם וְ ַ
יוֹר ֵדי בוֹר ֶאל ַעם ָ
יך ֶאת ְ
הוֹר ְד ִתּ ְ
וְ ַ
יוֹר ֵדי בוֹר ְל ַמ ַען לֹא ֵת ֵשׁ ִבי |
עוֹלם ֶאת ְ
ַתּ ְח ִתּיּוֹת ָכּ ֳח ָרבוֹת ֵמ ָ
וְ נ ַ
ֻק ִשׁי
וּתב ְ
ֵך | ְ
ֵך וְ ֵאינ ְ
ָת ִתּי ְצ ִבי ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ יםַ (21) :בּ ָלּהוֹת ֶא ְתּנ ְ
עוֹלם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה:
וְ לֹא ִת ָמּ ְצ ִאי עוֹד ְל ָ
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אָדם ָשׂא ַעל צֹר
אַתּה ֶבן ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (2) :וְ ָ
אָמ ְר ָתּ ְלצוֹר הישׁבתי ] ַהיּ ֶֹשׁ ֶבת קרי[ ַעל ְמבוֹאֹת
ִקינָה (3) :וְ ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה צוֹר
יָם ר ֶֹכ ֶלת ָה ַע ִמּים ֶאל ִאיִּ ים ַר ִבּים | כֹּה ַ
בוּליִ ְך | בֹּנַיִ ְך ָכּ ְללוּ
ַמּים ְגּ ָ
ילת י ִֹפיְ (4) :בּ ֵלב י ִ
אַתּ אָ ַמ ְר ְתּ ֲאנִ י ְכּ ִל ַ
ְ
רוֹשׁים ִמ ְשּׂנִ יר ָבּנוּ ָל ְך ֵאת ָכּל ֻלח ָֹתיִ ם | ֶא ֶרז
ֵךְ (5) :בּ ִ
ָפי ְ
יְ
ִמ ְלּ ָבנוֹן ָל ָקחוּ ַלעֲשׂוֹת תּ ֶֹרן ָע ָליִ ְך (6) :אַלּוֹנִ ים ִמ ָבּ ָשׁן ָעשׂוּ
שּׁוֹטיִ ְך | ַק ְר ֵשׁ ְך ָעשׂוּ ֵשׁן ַבּת ֲא ֻשׁ ִרים ֵמ ִאיֵּי כתים ] ִכּ ִתּיִּ ים
ִמ ָ
קרי[ֵ (7) :שׁשׁ ְבּ ִר ְק ָמה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָהיָה ִמ ְפ ָר ֵשׂ ְך ִל ְהיוֹת ָל ְך ְלנֵס |
ישׁה ָהיָה ְמ ַכ ֵסּ ְך (8) :י ְֹשׁ ֵבי ִצידוֹן
ָמן ֵמ ִאיֵּי ֱא ִל ָ
אַרגּ ָ
ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
אַרוַד ָהיוּ ָשׁ ִטים ָל ְך | ֲח ָכ ַמיִ ְך צוֹר ָהיוּ ָב ְך ֵה ָמּה ח ְֹב ָליִ ְך(9) :
וְ ְ
יקי ִבּ ְד ֵק ְך | ָכּל ֳאנִ יּוֹת ַהיָּם
יה ָהיוּ ָב ְך ַמ ֲח ִז ֵ
ַח ָכ ֶמ ָ
ִז ְקנֵי ְג ַבל ו ֲ
ֲר ֵב ְךָ (10) :פּ ַרס וְ לוּד וּפוּט ָהיוּ
יהם ָהיוּ ָב ְך ַל ֲערֹב ַמע ָ
וּמ ָלּ ֵח ֶ
ַ
כוֹבע ִתּלּוּ ָב ְך ֵה ָמּה נ ְ
יל ְך אַנְ ֵשׁי ִמ ְל ַח ְמ ֵתּ ְך | ָמגֵן וְ ַ
ְב ֵח ֵ
ָתנוּ ֲה ָד ֵר ְך:
לוֹתיִ ְך
ַמּ ִדים ְבּ ִמ ְג ְדּ ַ
חוֹמוֹתיִ ְך ָס ִביב וְ ג ָ
ַ
יל ְך ַעל
אַרוַד וְ ֵח ֵ
)ְ (11בּנֵי ְ
ָפ ֵי ְך(12) :
חוֹמוֹתיִ ְך ָס ִביב ֵה ָמּה ָכּ ְללוּ י ְ
ַ
יהם ִתּלּוּ ַעל
ָהיוּ | ִשׁ ְל ֵט ֶ
ָתנוּ
עוֹפ ֶרת נ ְ
ַתּ ְר ִשׁישׁ ס ַֹח ְר ֵתּ ְך ֵמרֹב ָכּל הוֹן | ְבּ ֶכ ֶסף ַבּ ְרזֶל ְבּ ִדיל וְ ֶ
וּכ ֵלי
אָדם ְ
ֶפשׁ ָ
ָמ ֶשׁ ְך ֵה ָמּה ר ְֹכ ָליִ ְך | ְבּנ ֶ
ִע ְזבוֹנָיִ ְךָ (13) :יוָן ֻתּ ַבל ו ֶ
וּפ ָר ִשׁים
ַר ָמה |
ֲר ֵב ְךִ (14) :מ ֵבּית תּוֹג ְ
ָתנוּ ַמע ָ
נְ ח ֶֹשׁת נ ְ
סוּסים ָ
ִ
ָתנוּ ִע ְזבוֹנָיִ ְךְ (15) :בּנֵי ְד ָדן ר ְֹכ ַליִ ְך ִאיִּ ים ַר ִבּים
וּפ ָר ִדים נ ְ
ְ
ָד ְך | ַק ְרנוֹת ֵשׁן והובנים ]וְ ָה ְבנִ ים קרי[ ֵה ִשׁיבוּ
ְסח ַֹרת י ֵ
ֶא ְשׁ ָכּ ֵר ְךֲ (16) :א ָרם ס ַֹח ְר ֵתּ ְך ֵמרֹב ַמע ָ
ָמן
אַרגּ ָ
ֲשׂיִ ְך | ְבּנ ֶֹפ ְך ְ
הוּדה
ָתנוּ ְבּ ִע ְזבוֹנָיִ ְך (17) :יְ ָ
וְ ִר ְק ָמה וּבוּץ וְ ָראמֹת וְ ַכ ְדכֹּד נ ְ
ָשׁ ֶמן
וּד ַבשׁ ו ֶ
וּפנַּג ְ
וְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּה ר ְֹכ ָליִ ְך | ְבּ ִח ֵטּי ִמנִּ ית ַ
ֲשׂיִ ְך ֵמרֹב ָכּל
ֲר ֵב ְךַ (18) :דּ ֶמּ ֶשׂק ס ַֹח ְר ֵתּ ְך ְבּרֹב ַמע ַ
ָתנוּ ַמע ָ
ָוצ ִֹרי נ ְ
הוֹן | ְבּיֵין ֶח ְלבּוֹן וְ ֶצ ֶמר ָצ ַחר (19) :וְ ָדן וְ ָיוָן ְמאוּזָּל ְבּ ִע ְזבוֹנַיִ ְך
ֲר ֵב ְך ָהיָהְ (20) :דּ ָדן ר ַֹכ ְל ֵתּ ְך
ָתנּוּ | ַבּ ְרזֶל ָעשׁוֹת ִק ָדּה וְ ָקנֶה ְבּ ַמע ָ
נָ
ֹח ֵרי
יאי ֵק ָדר ֵה ָמּה ס ֲ
ֲרב וְ ָכל נְ ִשׂ ֵ
ְב ִב ְג ֵדי ח ֶֹפשׁ ְל ִר ְכ ָבּה (21) :ע ַ
ֹח ָריִ ְך (22) :ר ְֹכ ֵלי ְשׁ ָבא
תּוּדים ָבּם ס ֲ
ילים וְ ַע ִ
ָד ְך | ְבּ ָכ ִרים וְ ֵא ִ
יֵ
ָהב
וּב ָכל ֶא ֶבן יְ ָק ָרה וְ ז ָ
וְ ַר ְע ָמה ֵה ָמּה ר ְֹכ ָליִ ְך | ְבּרֹאשׁ ָכּל בּ ֶֹשׂם ְ
ָע ֶדן ר ְֹכ ֵלי ְשׁ ָבא | אַשּׁוּר ִכּ ְל ַמד
ָתנוּ ִע ְזבוֹנָיִ ְךָ (23) :ח ָרן וְ ַכנֵּה ו ֶ
נְ
ֻלים ִבּ ְג ֵ
ר ַֹכ ְל ֵתּ ְךֵ (24) :ה ָמּה ר ְֹכ ַליִ ְך ְב ַמ ְכל ִ
לוֹמי ְתּ ֵכ ֶלת וְ ִר ְק ָמה
ֻל ֵתּ ְך(25) :
ֻזים ְבּ ַמ ְרכ ְ
ַאר ִ
ֻשׁים ו ֲ
וּב ִגנְ זֵי ְבּר ִֹמים | ַבּ ֲח ָב ִלים ֲחב ִ
ְ
ַתּ ְכ ְבּ ִדי ְמאֹד ְבּ ֵלב
ַתּ ָמּ ְל ִאי ו ִ
ֲר ֵב ְך | ו ִ
רוֹתיִ ְך ַמע ָ
ֳאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ ָשׁ ַ
רוּח ַה ָקּ ִדים
יאוּך ַה ָשּׁ ִטים א ָֹת ְך | ַ
ַמּיםְ (26) :בּ ַמיִ ם ַר ִבּים ֱה ִב ְ
יִ

ֲר ֵב ְך ַמ ָלּ ַחיִ ְך וְ חֹ ְב ָליִ ְך
ֵך וְ ִע ְזבוֹנַיִ ְך ַמע ָ
ַמּים (27) :הוֹנ ְ
ְשׁ ָב ֵר ְך ְבּ ֵלב י ִ
ֲר ֵב ְך וְ ָכל אַנְ ֵשׁי ִמ ְל ַח ְמ ֵתּ ְך ֲא ֶשׁר ָבּ ְך
יקי ִב ְד ֵק ְך וְ ע ְֹר ֵבי ַמע ָ
| ַמ ֲח ִז ֵ
תוֹכ ְך יִ ְפּלוּ ְבּ ֵלב י ִ
ַמּים ְבּיוֹם ַמ ַפּ ְל ֵתּ ְך(28) :
וּב ָכל ְק ָה ֵל ְך ֲא ֶשׁר ְבּ ֵ
ְ
יהם
יּוֹת ֶ
ָרדוּ ֵמ ֳאנִ ֵ
ֲקת ח ְֹב ָליִ ְך | יִ ְר ֲעשׁוּ ִמ ְגרֹשׁוֹת (29) :וְ י ְ
ְלקוֹל ַזע ַ
כֹּל תּ ְֹפ ֵשׂי ָמשׁוֹט ַמ ָלּ ִחים כֹּל ח ְֹב ֵלי ַהיָּם | ֶאל ָה ֶ
אָרץ ַי ֲעמֹדוּ:
קוֹלם וְ יִ ְזעֲקוּ ָמ ָרה | וְ ַיעֲלוּ ָע ָפר ַעל
) (30וְ ִה ְשׁ ִמיעוּ ָע ַליִ ְך ְבּ ָ
יהם ָבּ ֵא ֶפר יִ ְת ַפּ ָלּשׁוּ (31) :וְ ִה ְק ִריחוּ ֵא ַליִ ְך ָק ְר ָחה וְ ָח ְגרוּ
אשׁ ֶ
ָר ֵ
ָשׂאוּ ֵא ַליִ ְך
ֶפשׁ ִמ ְס ֵפּד ָמר (32) :וְ נ ְ
וּבכוּ ֵא ַליִ ְך ְבּ ַמר נ ֶ
ַשׂ ִקּים | ָ
תוֹך ַהיָּם(33) :
ֻמה ְבּ ְ
יהם ִקינָה וְ קוֹנְ נוּ ָע ָליִ ְך | ִמי ְכצוֹר ְכּד ָ
ְבּנִ ֶ
ַמּים ִה ְשׂ ַבּ ַע ְתּ ַע ִמּים ַר ִבּים | ְבּרֹב הוֹנַיִ ְך
ְבּ ֵצאת ִע ְזבוֹנַיִ ְך ִמיּ ִ
ֱשׁ ְר ְתּ ַמ ְל ֵכי ֶ
ֲר ַביִ ְך ֶהע ַ
ַמּים
אָרץֵ (34) :עת נִ ְשׁ ֶבּ ֶרת ִמיּ ִ
וּמע ָ
ַ
ָפלוּ (35) :כֹּל
תוֹכ ְך נ ָ
ֲר ֵב ְך וְ ָכל ְק ָה ֵל ְך ְבּ ֵ
ֲמ ֵקּי ָמיִ ם | ַמע ָ
ְבּ ַמע ַ
יהם ָשׂעֲרוּ ַשׂ ַער ָרעֲמוּ ָפּנִ ים:
וּמ ְל ֵכ ֶ
י ְֹשׁ ֵבי ָה ִאיִּ ים ָשׁ ְממוּ ָע ָליִ ְך | ַ
ֵך ַעד
ֹח ִרים ָבּ ַע ִמּים ָשׁ ְרקוּ ָע ָליִ ְך | ַבּ ָלּהוֹת ָהיִ ית וְ ֵאינ ְ
) (36ס ֲ
עוֹלם:
ָ
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) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ַ
ֹאמר ֵאל אָנִ י
ָבהּ ִל ְבּ ָך ַותּ ֶ
ַען גּ ַ
מוֹשׁב
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה י ַ
כֹּה ַ
ַתּ ֵתּן ִל ְבּ ָך
אָדם וְ לֹא ֵאל ו ִ
אַתּה ָ
ַמּים | וְ ָ
ָשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵלב י ִ
ֱאל ִֹהים י ַ
יאל קרי[ | ָכּל
אַתּה מדנאל ] ִמ ָדּנִ ֵ
ְכּ ֵלב ֱאל ִֹהיםִ (3) :הנֵּה ָח ָכם ָ
ית ְלּ ָך ָחיִ ל |
ָת ָך ָע ִשׂ ָ
וּב ְתבוּנ ְ
מוּךְ (4) :בּ ָח ְכ ָמ ְת ָך ִ
ֲמ ָ
ָסתוּם לֹא ע ָ
ֻלּ ְת ָך
יךְ (5) :בּרֹב ָח ְכ ָמ ְת ָך ִבּ ְרכ ָ
רוֹת ָ
אוֹצ ֶ
ָכ ֶסף ְבּ ְ
ָהב ו ֶ
ַתּ ַעשׂ ז ָ
וַ
אָמר ֲאדֹנָי
יל ָךָ (6) :ל ֵכן כֹּה ַ
יל ָך | וַיִּ ְג ַבּהּ ְל ָב ְב ָך ְבּ ֵח ֶ
ית ֵח ֶ
ִה ְר ִבּ ָ
ַען ִתּ ְתּ ָך ֶאת ְל ָב ְב ָך ְכּ ֵלב ֱאל ִֹהיםָ (7) :ל ֵכן ִהנְ נִ י ֵמ ִביא
יְ הוִ ה | י ַ
בוֹתם ַעל יְ ִפי ָח ְכ ָמ ֶת ָך
יצי גּוֹיִ ם | וְ ֵה ִריקוּ ַח ְר ָ
ָרים ָע ִר ֵ
יך ז ִ
ָע ֶל ָ
מוֹתי ָח ָלל ְבּ ֵלב
ָמ ָתּה ְמ ֵ
דוּך | ו ַ
יוֹר ָ
וְ ִח ְלּלוּ יִ ְפ ָע ֶת ָךַ (8) :ל ַשּׁ ַחת ִ
אַתּה
ֶך | וְ ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אָנִ י ִל ְפנֵי ה ְֹרג ָ
ַמּיםֶ (9) :האָמֹר תּ ַ
יִ
ֲר ִלים ָתּמוּת ְבּיַד
מוֹתי ע ֵ
יךֵ (10) :
אָדם וְ לֹא ֵאל ְבּיַד ְמ ַח ְל ֶל ָ
ָ
ָרים | ִכּי ֲאנִ י ִד ַבּ ְר ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (11) :וַיְ ִהי ְד ַבר
זִ
אָדם ָשׂא ִקינָה ַעל ֶמ ֶל ְך צוֹר |
יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (12) :בּן ָ
חוֹתם ָתּ ְכנִ ית ָמ ֵלא
אַתּה ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָ
אָמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה ַ
וְ ַ
ית ָכּל ֶא ֶבן יְ ָק ָרה
וּכ ִליל י ִֹפיְ (13) :בּ ֵע ֶדן גַּן ֱאל ִֹהים ָהיִ ָ
ָח ְכ ָמה ְ

ָשׁ ֵפה ַס ִפּיר נ ֶֹפ ְך
ָהלֹם ַתּ ְר ִשׁישׁ שׁ ַֹהם וְ י ְ
ְמ ֻס ָכ ֶת ָך א ֶֹדם ִפּ ְט ָדה וְ י ֲ
יך ָבּ ְך ְבּיוֹם ִה ָבּ ַר ֲא ָך כּוֹנָנוּ:
יך וּנְ ָק ֶב ָ
אכת ֻתּ ֶפּ ָ
ָהב | ְמ ֶל ֶ
וּב ְר ַקת וְ ז ָ
ָ
אַתּ ְכּרוּב ִמ ְמ ַשׁח ַה ֵ
)ְ (14
יך ְבּ ַהר ק ֶֹדשׁ ֱאל ִֹהים
סּוֹכ ְך | וּנְ ַת ִתּ ָ
יך
אַתּה ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
אַבנֵי ֵאשׁ ִה ְת ַה ָלּ ְכ ָתָּ (15) :תּ ִמים ָ
תוֹך ְ
ית ְבּ ְ
ָהיִ ָ
ֻלּ ְת ָך ָמלוּ
אָך | ַעד נִ ְמ ָצא ַעוְ ָל ָתה ָבּ ְךְ (16) :בּרֹב ְרכ ָ
ִמיּוֹם ִה ָבּ ְר ְ
אַבּ ְד ָך ְכּרוּב
ָא ַח ֶלּ ְל ָך ֵמ ַהר ֱאל ִֹהים ָו ֶ
ַתּ ֱח ָטא | ו ֶ
תוֹכ ָך ָח ָמס ו ֶ
ְ
ֶך ִשׁ ַח ָתּ ָח ְכ ָמ ְת ָך
ָפי ָ
ָבהּ ִל ְבּ ָך ְבּי ְ
אַבנֵי ֵאשׁ (17) :גּ ַ
תּוֹך ְ
ַהסּ ֵֹכ ְך ִמ ְ
יך ְל ַר ֲאוָה
ַעל יִ ְפ ָע ֶת ָך | ַעל ֶא ֶרץ ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּ ָ
יך ִל ְפנֵי ְמ ָל ִכים נְ ַת ִתּ ָ
ָאוֹצא
ֻלּ ְת ָך ִח ַלּ ְל ָתּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁי ָך | ו ִ
ֶיך ְבּ ֶעוֶל ְרכ ָ
ָב ְךֵ (18) :מרֹב עֲוֹנ ָ
ָא ֶתּנְ ָך ְל ֵא ֶפר ַעל ָה ֶ
תּוֹכ ָך ִהיא ֲא ָכ ַל ְת ָך ו ֶ
אָרץ ְל ֵעינֵי ָכּל
ֵאשׁ ִמ ְ
ית
יך | ַבּ ָלּהוֹת ָהיִ ָ
יך ָבּ ַע ִמּים ָשׁ ְממוּ ָע ֶל ָ
יוֹד ֶע ָ
יךָ (19) :כּל ְ
ר ֶֹא ָ
עוֹלם:
וְ ֵאינְ ָך ַעד ָ
ֶיך ֶאל
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
) (20וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (21) :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
יה (22) :וְ ַ
ָבא ָע ֶל ָ
ִצידוֹן | וְ ִהנּ ֵ
ֲשׂוֹתי ָבהּ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ַבּע ִ
תוֹכ ְך | וְ י ְ
ָע ַליִ ְך ִצידוֹן וְ נִ ְכ ַבּ ְד ִתּי ְבּ ֵ
יה
חוּצוֹת ָ
ֶ
ָדם ְבּ
ְשׁ ָפ ִטים וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ָבהּ (23) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ָבהּ ֶדּ ֶבר ו ָ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
יה ִמ ָסּ ִביב | וְ י ְ
תוֹכהּ ְבּ ֶח ֶרב ָע ֶל ָ
וְ נִ ְפ ַלל ָח ָלל ְבּ ָ
) (24וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִסלּוֹן ַמ ְמ ִאיר וְ קוֹץ ַמ ְכ ִאב
אטים ָ
ִמכֹּל ְס ִביב ָֹתם ַה ָשּׁ ִ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
אוֹתם | וְ י ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּ ַק ְבּ ִצי ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן
) (25כֹּה ַ
ָשׁבוּ ַעל
ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָנפֹצוּ ָבם וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ָבם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם | וְ י ְ
יה ָל ֶב ַטח
ָשׁבוּ ָע ֶל ָ
ָת ִתּי ְל ַע ְב ִדּי ְל ַי ֲעקֹב (26) :וְ י ְ
אַד ָמ ָתם ֲא ֶשׁר נ ַ
ְ
ֲשׂוֹתי ְשׁ ָפ ִטים ְבּכֹל
ָשׁבוּ ָל ֶב ַטח | ַבּע ִ
ָטעוּ ְכ ָר ִמים וְ י ְ
וּבנוּ ָב ִתּים וְ נ ְ
ָ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֶהם:
יבוֹתם וְ י ְ
אטים א ָֹתם ִמ ְסּ ִב ָ
ַה ָשּׁ ִ
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ֲשׂ ִרי ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ | ָהיָה ְד ַבר
ירית ָבּע ִ
ֲשׂ ִ
)ַ (1בּ ָשּׁנָה ָהע ִ
ֶיך ַעל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ָבא ָע ָליו וְ ַעל ִמ ְצ ַריִ ם כּ ָ
אָמ ְר ָתּ כֹּה
ֻלּהַּ (3) :דּ ֵבּר וְ ַ
ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ִהנּ ֵ
יך ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַה ַתּנִּ ים ַהגָּדוֹל
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ָע ֶל ָ
ַ
יתנִ י(4) :
ֲשׂ ִ
ַאנִ י ע ִ
אָמר ִלי יְ א ִֹרי ו ֲ
תוֹך יְ א ָֹריו | ֲא ֶשׁר ַ
ָהר ֵֹבץ ְבּ ְ
יך
ֶיך וְ ִה ְד ַבּ ְק ִתּי ְדגַת יְ א ֶֹר ָ
ָת ִתּי חחיים ] ַח ִחים קרי[ ִבּ ְל ָחי ָ
וְ נ ַ
יך
יך וְ ֵאת ָכּל ְדּגַת יְ א ֶֹר ָ
תּוֹך יְ א ֶֹר ָ
יך ִמ ְ
ית ָ
ֲל ִ
יך | וְ ַהע ִ
ְבּ ַק ְשׂ ְקשׂ ֶֹת ָ

אוֹת ָך וְ ֵאת ָכּל
יך ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ְ
יך ִתּ ְד ָבּק (5) :וּנְ ַט ְשׁ ִתּ ָ
ְבּ ַק ְשׂ ְקשׂ ֶֹת ָ
אָסף וְ לֹא ִת ָקּ ֵבץ | ְל ַחיַּת
יך ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ִתּפּוֹל לֹא ֵת ֵ
ְדּגַת יְ א ֶֹר ָ
יך ְל ְ
וּלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם נְ ַת ִתּ ָ
אָרץ ְ
ָדעוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי
אָכ ָלה (6) :וְ י ְ
ָה ֶ
יוֹתם ִמ ְשׁ ֶענֶת ָקנֶה ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַען ֱה ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | י ַ
)ְ (7בּ ָת ְפ ָשׂם ְבּ ָך בכפך ] ַב ַכּף קרי[ ֵתּרוֹץ ָ
וּב ַק ְע ָתּ ָל ֶהם ָכּל ָכּ ֵתף |
ֲמ ְד ָתּ ָל ֶהם ָכּל ָמ ְתנָיִ םָ (8) :ל ֵכן
יך ִתּ ָשּׁ ֵבר וְ ַהע ַ
וּב ִה ָשּׁ ֲענָם ָע ֶל ָ
ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָע ַליִ ְך ָח ֶרב | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֵמּ ְך
כֹּה ַ
ָדעוּ
וּב ֵה ָמה (9) :וְ ָהיְ ָתה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְשׁ ָמ ָמה וְ ָח ְר ָבּה וְ י ְ
אָדם ְ
ָ
יתיָ (10) :ל ֵכן ִהנְ נִ י
ַאנִ י ָע ִשׂ ִ
אָמר יְ אֹר ִלי ו ֲ
ַען ַ
ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | י ַ
ָת ִתּי ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָח ְרבוֹת ח ֶֹרב
יך | וְ נ ַ
יך וְ ֶאל יְ א ֶֹר ָ
ֵא ֶל ָ
ֲבר ָבּהּ ֶרגֶל
ְשׁ ָמ ָמה ִמ ִמּ ְגדֹּל ְס ֵונֵה וְ ַעד ְגּבוּל כּוּשׁ (11) :לֹא ַתע ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה:
ֲבר ָבּהּ | וְ לֹא ֵת ֵשׁב ְ
אָדם וְ ֶרגֶל ְבּ ֵה ָמה לֹא ַתע ָ
ָ
ָת ִתּי ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְשׁ ָמ ָמה ְבּ ְ
תוֹך ֲא ָרצוֹת נְ ַשׁמּוֹת
) (12וְ נ ַ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה |
תוֹך ָע ִרים ָמ ֳח ָרבוֹת ִתּ ְהיֶי ָן ְשׁ ָמ ָמה ְ
יה ְבּ ְ
וְ ָע ֶר ָ
יתים ָבּ ֲא ָרצוֹת:
ֵר ִ
ַה ִפצ ִֹתי ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ַבּגּוֹיִ ם וְ ז ִ
וֲ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ֲא ַק ֵבּץ ֶאת
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִמ ֵקּץ ְ
)ִ (13כּי כֹּה ַ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמן ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָנפֹצוּ ָשׁ ָמּה (14) :וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁבוּת
כוּר ָתם | וְ ָהיוּ
ַה ִשׁב ִֹתי א ָֹתם ֶא ֶרץ ַפּ ְתרוֹס ַעל ֶא ֶרץ ְמ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ו ֲ
ָשׁם ַמ ְמ ָל ָכה ְשׁ ָפ ָלהִ (15) :מן ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת ִתּ ְהיֶה ְשׁ ָפ ָלה וְ לֹא
ַשּׂא עוֹד ַעל ַהגּוֹיִ ם | וְ ִה ְמ ַע ְט ִתּים ְל ִב ְל ִתּי ְרדוֹת ַבּגּוֹיִ ם:
ִת ְתנ ֵ
נוֹתם
) (16וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְב ָטח ַמ ְז ִכּיר ָעוֹן ִבּ ְפ ָ
אַח ֵר ֶ
ֲ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
יהם | וְ י ְ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלחֹ ֶדשׁ | ָהיָה
) (17וַיְ ִהי ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ו ֶ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
בוּכ ְד ֶר ַ
אָדם נְ ַ
ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (18) :בּן ָ
ֱביד ֶאת ֵחילוֹ ֲעב ָֹדה ְגד ָֹלה ֶאל צֹר ָכּל רֹאשׁ ֻמ ְק ָרח וְ ָכל
ֶהע ִ
וּל ֵחילוֹ ִמצֹּר ַעל ָה ֲעב ָֹדה ֲא ֶשׁר
רוּטה | וְ ָשׂ ָכר לֹא ָהיָה לוֹ ְ
ָכּ ֵתף ְמ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י נ ֵֹתן
)ָ (19ל ֵכן כֹּה ַ
יה:
ָע ַבד ָע ֶל ָ
ָשׂא ֲהמֹנָהּ וְ ָשׁ ַלל
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ נ ָ
בוּכ ְד ֶר ַ
ִלנְ ַ
ֻלּתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ַבד
וּבזַז ִבּזָּהּ וְ ָהיְ ָתה ָשׂ ָכר ְל ֵחילוְֹ (20) :פּע ָ
ְשׁ ָל ָלהּ ָ
ָת ִתּי לוֹ ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ִלי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
ָבּהּ נ ַ
וּל ָך ֶא ֵתּן
יח ֶק ֶרן ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אַצ ִמ ַ
)ַ (21בּיּוֹם ַההוּא ְ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
תוֹכם | וְ י ְ
ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ְבּ ָ
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אָמ ְר ָתּ כֹּה
ָבא וְ ַ
אָדם ִהנּ ֵ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ילילוּ ָההּ ַליּוֹםִ (3) :כּי ָקרוֹב יוֹם וְ ָקרוֹב
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ֵה ִ
ַ
יוֹם ַליהוָה | יוֹם ָענָן ֵעת גּוֹיִ ם יִ ְהיֶהָ (4) :
וּבאָה ֶח ֶרב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם
וְ ָהיְ ָתה ַח ְל ָח ָלה ְבּכוּשׁ ִבּנְ פֹל ָח ָלל ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ָל ְקחוּ ֲהמוֹנָהּ
וּב ֵני
יה (5) :כּוּשׁ וּפוּט וְ לוּד וְ ָכל ָה ֶע ֶרב וְ כוּב ְ
ֶה ְרסוּ יְ סוֹד ֶֹת ָ
וְ נ ֶ
ֶא ֶרץ ַה ְבּ ִרית | ִא ָתּם ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ:
ָרד ְגּאוֹן ֻעזָּהּ |
ָפלוּ ס ְֹמ ֵכי ִמ ְצ ַריִ ם וְ י ַ
אָמר יְ הוָה וְ נ ְ
) (6כֹּה ַ
ָשׁמּוּ
ִמ ִמּ ְגדֹּל ְס ֵונֵה ַבּ ֶח ֶרב יִ ְפּלוּ ָבהּ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (7) :וְ נ ַ
ַח ָרבוֹת ִתּ ְהיֶינָה:
תוֹך ָע ִרים נ ֲ
תוֹך ֲא ָרצוֹת נְ ַשׁמּוֹת | וְ ָע ָריו ְבּ ְ
ְבּ ְ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | ְבּ ִת ִתּי ֵאשׁ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ְשׁ ְבּרוּ ָכּל
) (8וְ י ְ
אָכים ִמ ְלּ ָפנַי ַבּ ִצּים ְל ַה ֲח ִריד
ֵצאוּ ַמ ְל ִ
יהַ (9) :בּיּוֹם ַההוּא י ְ
ע ְֹז ֶר ָ
ֶאת כּוּשׁ ֶבּ ַטח | וְ ָהיְ ָתה ַח ְל ָח ָלה ָב ֶהם ְבּיוֹם ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ִה ֵנּה
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ֶאת ֲהמוֹן
) (10כֹּה ַ
ָבּאָה:
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל (11) :הוּא וְ ַעמּוֹ ִאתּוֹ
בוּכ ְד ֶר ַ
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּיַד נְ ַ
בוֹתם ַעל
מוּב ִאים ְל ַשׁ ֵחת ָה ֶ
יצי גוֹיִ ם ָ
ָע ִר ֵ
אָרץ | וְ ֵה ִריקוּ ַח ְר ָ
ָת ִתּי יְ א ִֹרים ָח ָר ָבה
אָרץ ָח ָלל (12) :וְ נ ַ
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ָ
וּמלֹאָהּ ְבּיַד
ַה ִשׁמּ ִֹתי ֶא ֶרץ ְ
אָרץ ְבּיַד ָר ִעים | ו ֲ
וּמ ַכ ְר ִתּי ֶאת ָה ֶ
ָ
זִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
ַ
ָרים ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי (13) :כֹּה
ָשׂיא ֵמ ֶא ֶרץ
ילים ִמנֹּף וְ נ ִ
לּוּלים וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ֱא ִל ִ
וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ִג ִ
ָת ִתּי יִ ְראָה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(14) :
ִמ ְצ ַריִ ם לֹא יִ ְהיֶה עוֹד | וְ נ ַ
יתי ְשׁ ָפ ִטים ְבּנֹא:
ָת ִתּי ֵאשׁ ְבּצ ַֹען | וְ ָע ִשׂ ִ
וֲ
ַה ִשׁמּ ִֹתי ֶאת ַפּ ְתרוֹס וְ נ ַ
) (15וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ֲח ָמ ִתי ַעל ִסין ָמעוֹז ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶאת ֲהמוֹן
ָת ִתּי ֵאשׁ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם חוּל תחיל ] ָתּחוּל קרי[ ִסין וְ נֹא
נֹא (16) :וְ נ ַ
וּפי ֶב ֶסת
חוּרי אָוֶן ִ
יוֹמםַ (17) :בּ ֵ
ִתּ ְהיֶה ְל ִה ָבּ ֵק ַע | וְ נֹף ָצ ֵרי ָ
וּב ְת ַח ְפנְ ֵחס ָח ַשׂ ְך ַהיּוֹם
ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ | וְ ֵהנָּה ַבּ ְשּׁ ִבי ֵת ַל ְכנָהִ (18) :
ְבּ ִשׁ ְב ִרי ָשׁם ֶאת מֹטוֹת ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ְשׁ ַבּת ָבּהּ ְגּאוֹן ֻעזָּהּ | ִהיא ָענָן
יתי ְשׁ ָפ ִטים ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם
יה ַבּ ְשּׁ ִבי ֵת ַל ְכנָה (19) :וְ ָע ִשׂ ִ
נוֹת ָ
וּב ֶ
יְ ַכ ֶסּנָּה ְ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
| וְ י ְ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ִשׁ ְב ָעה ַלחֹ ֶדשׁ | ָהיָה
) (20וַיְ ִהי ְבּ ַ
רוֹע ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
אָדם ֶאת ְז ַ
ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (21) :בּן ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ָשׁ ָב ְר ִתּי | וְ ִהנֵּה לֹא ֻח ְבּ ָשׁה ָל ֵתת ְרפֻאוֹת ָלשׂוּם ִחתּוּל
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה
ְל ָח ְב ָשׁהּ ְל ָח ְז ָקהּ ִל ְתפֹּשׂ ֶבּ ָח ֶרבָ (22) :ל ֵכן כֹּה ַ

ָקה
ִהנְ נִ י ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ֶאת ְזרֹע ָֹתיו ֶאת ַה ֲחז ָ
צוֹתי ֶאת
ַה ִפ ִ
וְ ֶאת ַהנִּ ְשׁ ָבּ ֶרת | וְ ִה ַפּ ְל ִתּי ֶאת ַה ֶח ֶרב ִמיָּדוֹ (23) :ו ֲ
ֵר ִ
ִמ ְצ ַריִ ם ַבּגּוֹיִ ם | וְ ז ִ
ַק ִתּי ֶאת ְזרֹעוֹת
יתם ָבּ ֲא ָרצוֹת (24) :וְ ִחזּ ְ
ָת ִתּי ֶאת ַח ְר ִבּי ְבּיָדוֹ | וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ֶאת ְזרֹעוֹת ַפּ ְרעֹה
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ נ ַ
ַק ִתּי ֶאת ְזרֹעוֹת ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ַאקוֹת ָח ָלל ְל ָפנָיו (25) :וְ ַה ֲחז ְ
וְ נָאַק נ ֲ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ִת ִתּי ַח ְר ִבּי ְבּיַד
וּזרֹעוֹת ַפּ ְרעֹה ִתּפּ ְֹלנָה | וְ י ְ
ְ
צוֹתי ֶאת
ַה ִפ ִ
אוֹתהּ ֶאל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (26) :ו ֲ
ָטה ָ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ נ ָ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
אוֹתם ָבּ ֲא ָרצוֹת | וְ י ְ
יתי ָ
ֵר ִ
ִמ ְצ ַריִ ם ַבּגּוֹיִ ם וְ ז ִ
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ישׁי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ | ָהיָה ְד ַבר
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַבּ ְשּׁ ִל ִ
) (1וַיְ ִהי ְבּ ַ
אָדם ֱאמֹר ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם
יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
ית ְבג ְ
ָד ֶל ָךִ (3) :הנֵּה אַשּׁוּר ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן
וְ ֶאל ֲהמוֹנוֹ | ֶאל ִמי ָדּ ִמ ָ
וּבין ֲעב ִֹתים ָהיְ ָתה ַצ ַמּ ְרתּוֹ:
קוֹמה | ֵ
וּג ַבהּ ָ
יְ ֵפה ָענָף וְ ח ֶֹרשׁ ֵמ ַצל ְ
יה ה ֵֹל ְך ְס ִביבוֹת
ַהר ֶֹת ָ
)ַ (4מיִ ם ִגּ ְדּלוּהוּ ְתּהוֹם ר ְֹמ ָמ ְתהוּ | ֶאת נ ֲ
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדהַ (5) :על ֵכּן
יה ִשׁ ְל ָחה ֶאל ָכּל ע ֵ
ַמ ָטּ ָעהּ וְ ֶאת ְתּ ָעל ֶֹת ָ
ַתּ ֱא ַר ְכנָה
ַתּ ְר ֶבּינָה ַס ְר ַעפּ ָֹתיו ו ֶ
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה | ו ִ
ָב ָהא ק ָֹמתוֹ ִמכֹּל ע ֵ
גְּ
פארתו ]פֹאר ָֹתיו קרי[ ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים ְבּ ַשׁ ְלּחוִֹ (6) :בּ ְס ַעפּ ָֹתיו
ָלדוּ כֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה |
ִקנְ נוּ ָכּל עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַת ַחת פֹּאר ָֹתיו י ְ
יּוֹתיו |
ָדלוֹ ְבּא ֶֹר ְך ָדּ ִל ָ
ֵשׁבוּ כֹּל גּוֹיִ ם ַר ִבּים (7) :וַיְּ יִ ף ְבּג ְ
וּב ִצלּוֹ י ְ
ְ
ֲמ ֻמהוּ ְבּגַן
ִכּי ָהיָה ָשׁ ְרשׁוֹ ֶאל ַמיִ ם ַר ִבּיםֲ (8) :א ָר ִזים לֹא ע ָ
רוֹשׁים לֹא ָדמוּ ֶאל ְס ַעפֹּ ָתיו וְ ַע ְרמֹנִ ים לֹא ָהיוּ
ֱאל ִֹהים ְבּ ִ
ָפה
ָפיוֹ (9) :י ֶ
ְכּפֹאר ָֹתיו | ָכּל ֵעץ ְבּגַן ֱאל ִֹהים לֹא ָד ָמה ֵא ָליו ְבּי ְ
ֲצי ֵע ֶדן ֲא ֶשׁר ְבּגַן
יּוֹתיו | וַיְ ַקנְ ֻאהוּ ָכּל ע ֵ
ֲשׂ ִ
עִ
יתיו ְבּרֹב ָדּ ִל ָ
ָב ְה ָתּ
ַען ֲא ֶשׁר גּ ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
)ָ (10ל ֵכן כֹּה ַ
ָה ֱאל ִֹהים:
ֲבוֹתים וְ ָרם ְל ָבבוֹ ְבּג ְ
קוֹמה | וַיִּ ֵתּן ַצ ַמּ ְרתּוֹ ֶאל ֵבּין ע ִ
ְבּ ָ
ָבהוֹ(11) :
ֵר ְשׁ ִתּהוּ(12) :
ֲשׂה לוֹ ְכּ ִר ְשׁעוֹ גּ ַ
וְ ֶא ְתּנֵהוּ ְבּיַד ֵאיל גּוֹיִ ם | ָעשׂוֹ ַיע ֶ
וּב ָכל ֵגּאָיוֹת
יצי גוֹיִ ם וַיִּ ְטּ ֻשׁהוּ | ֶאל ֶה ָה ִרים ְ
ָרים ָע ִר ֵ
וַיִּ ְכ ְר ֻתהוּ ז ִ
יקי ָה ֶ
ַתּ ָשּׁ ַב ְרנָה פֹאר ָֹתיו ְבּכֹל ֲא ִפ ֵ
ֵרדוּ
אָרץ ַויּ ְ
יּוֹתיו ו ִ
ָפלוּ ָד ִל ָ
נְ
אָרץ וַיִּ ְטּ ֻשׁהוַּ (13) :על ַמ ַפּ ְלתּוֹ יִ ְשׁ ְכּנוּ ָכּל עוֹף
ִמ ִצּלּוֹ ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ ֶאל פֹּאר ָֹתיו ָהיוּ כֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדהְ (14) :ל ַמ ַען ֲא ֶשׁר
ֲצי ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְתּנוּ ֶאת ַצ ַמּ ְר ָתּם ֶאל
קוֹמ ָתם ָכּל ע ֵ
לֹא יִ ְג ְבּהוּ ְב ָ

ָב ָהם ָכּל שׁ ֵֹתי ָמיִ ם | ִכּי
יהם ְבּג ְ
ַע ְמדוּ ֵא ֵל ֶ
ֵבּין ֲעב ִֹתים וְ לֹא י ַ
יוֹר ֵדי
אָדם ֶאל ְ
תוֹך ְבּנֵי ָ
ֻלּם נִ ְתּנוּ ַל ָמּוֶת ֶאל ֶא ֶרץ ַתּ ְח ִתּית ְבּ ְ
כָ
אוֹלה
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּיוֹם ִר ְדתּוֹ ְשׁ ָ
בוֹר:
) (15כֹּה ַ
יה וַיִּ ָכּ ְלאוּ ַמיִ ם
רוֹת ָ
ַה ֶ
ָא ְמנַע נ ֲ
ֶה ֱא ַב ְל ִתּי ִכּ ֵסּ ִתי ָע ָליו ֶאת ְתּהוֹם ו ֶ
ֻל ֶפּה(16) :
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה ָע ָליו ע ְ
ָאַק ִדּר ָע ָליו ְל ָבנוֹן וְ ָכל ע ֵ
ַר ִבּים | ו ְ
יוֹר ֵדי
אוֹלה ֶאת ְ
הוֹר ִדי אֹתוֹ ְשׁ ָ
ִמקּוֹל ַמ ַפּ ְלתּוֹ ִה ְר ַע ְשׁ ִתּי גוֹיִ ם ְבּ ִ
ֲצי ֵע ֶדן ִמ ְב ַחר וְ טוֹב ְל ָבנוֹן ָכּל
ָחמוּ ְבּ ֶא ֶרץ ַתּ ְח ִתּית ָכּל ע ֵ
בוֹר | וַיִּ נּ ֲ
אוֹלה ֶאל ַח ְל ֵלי ָח ֶרב |
ָרדוּ ְשׁ ָ
שׁ ֵֹתי ָמיִ ם (17) :גַּם ֵהם ִאתּוֹ י ְ
ית ָכּ ָכה ְבּ ָכבוֹד
תוֹך גּוֹיִ םֶ (18) :אל ִמי ָד ִמ ָ
ָשׁבוּ ְב ִצלּוֹ ְבּ ְ
וּזרֹעוֹ י ְ
ְ
ֲצי ֵע ֶדן ֶאל ֶא ֶרץ ַתּ ְח ִתּית
הוּר ְד ָתּ ֶאת ע ֵ
ֲצי ֵע ֶדן | וְ ַ
וּבג ֶֹדל ַבּע ֵ
ְ
ֲר ִלים ִתּ ְשׁ ַכּב ֶאת ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב הוּא ַפ ְרעֹה וְ ָכל ֲהמוֹנֹה
תוֹך ע ֵ
ְבּ ְ
נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
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) (1וַיְ ִהי ִבּ ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִבּ ְשׁנֵי ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ |
אָדם ָשׂא ִקינָה ַעל ַפּ ְרעֹה
ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אַתּה ַכּ ַתּנִּ ים
ית | וְ ָ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ְכּ ִפיר גּוֹיִ ם נִ ְד ֵמ ָ
ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַ
ַתּ ְרפֹּס
יך ו ִ
ַתּ ְד ַלח ַמיִ ם ְבּ ַר ְג ֶל ָ
יך ו ִ
רוֹת ָ
ַה ֶ
ַתּגַח ְבּנ ֲ
ַמּים ו ָ
ַבּיּ ִ
ַה ָ
נֲ
יך ֶאת ִר ְשׁ ִתּי
וּפ ַר ְשׂ ִתּי ָע ֶל ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָ
רוֹתם (3) :כֹּה ַ
אָרץ ַעל
יך ָב ֶ
ֱלוּך ְבּ ֶח ְר ִמי (4) :וּנְ ַט ְשׁ ִתּ ָ
ִבּ ְק ַהל ַע ִמּים ַר ִבּים | וְ ֶהע ָ
יך ָכּל עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ִה ְשׂ ַבּ ְע ִתּי
יל ָך | וְ ִה ְשׁ ַכּנְ ִתּי ָע ֶל ָ
ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ִט ֶ
ָת ִתּי ֶאת ְבּ ָשׂ ְר ָך ַעל ֶה ָה ִרים |
אָרץ (5) :וְ נ ַ
ִמ ְמּ ָך ַחיַּת ָכּל ָה ֶ
יתי ֶא ֶרץ ָצ ָפ ְת ָך ִמ ָדּ ְמ ָך
מוּת ָך (6) :וְ ִה ְשׁ ֵק ִ
אתי ַהגֵּאָיוֹת ָר ֶ
וּמ ֵלּ ִ
ִ
יתי ְב ַכבּוֹ ְת ָך
ַא ִפ ִקים יִ ָמּ ְלאוּן ִמ ֶמּ ָךּ (7) :וְ ִכ ֵסּ ִ
ֶאל ֶה ָה ִרים | ו ֲ
ָר ַח לֹא
יהם | ֶשׁ ֶמשׁ ֶבּ ָענָן ֲא ַכ ֶסּנּוּ וְ י ֵ
ָשׁ ַמיִ ם וְ ִה ְק ַדּ ְר ִתּי ֶאת כּ ְֹכ ֵב ֶ
יך |
ָאיר אוֹרוָֹ (8) :כּל ְמ ֵ
ירם ָע ֶל ָ
אַק ִדּ ֵ
אוֹרי אוֹר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
יִ
אַר ְצ ָך נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (9) :וְ ִה ְכ ַע ְס ִתּי ֵלב
ָת ִתּי ח ֶֹשׁ ְך ַעל ְ
וְ נ ַ
יאי ִשׁ ְב ְר ָך ַבּגּוֹיִ ם ַעל ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר לֹא
ַע ִמּים ַר ִבּים | ַבּ ֲה ִב ִ
וּמ ְל ֵכ ֶ
יך ַע ִמּים ַר ִבּים ַ
יהם יִ ְשׂעֲרוּ
מּוֹתי ָע ֶל ָ
ַה ִשׁ ִ
יְ ַד ְע ָתּם (10) :ו ֲ
ָעים ִאישׁ
ֵיהם | וְ ָח ְרדוּ ִל ְרג ִ
עוֹפ ִפי ַח ְר ִבּי ַעל ְפּנ ֶ
יך ַשׂ ַער ְבּ ְ
ָע ֶל ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ֶח ֶרב
)ִ (11כּי כֹּה ַ
ַפשׁוֹ ְבּיוֹם ַמ ַפּ ְל ֶתּ ָך:
ְלנ ְ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְתּ ֶ
ֶך ָע ִרי ֵצי
אַפּיל ֲהמוֹנ ָ
בּוֹרים ִ
בוֹא ָךְ (12) :בּ ַח ְרבוֹת ִגּ ִ
ֻלּם | וְ ָשׁ ְדדוּ ֶאת ְגּאוֹן ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ְשׁ ַמד ָכּל ֲהמוֹנָהּ(13) :
גוֹיִ ם כּ ָ

וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ֶאת ָכּל ְבּ ֶה ְמ ָתּהּ ֵמ ַעל ַמיִ ם ַר ִבּים | וְ לֹא ִת ְד ָל ֵחם ֶרגֶל
יע
אַשׁ ִק ַ
וּפ ְרסוֹת ְבּ ֵה ָמה לֹא ִת ְד ָל ֵחם (14) :אָז ְ
אָדם עוֹד ַ
ָ
אוֹל ְ
ִ
רוֹתם ַכּ ֶשּׁ ֶמן
ַה ָ
יהם וְ נ ֲ
ימ ֶ
ֵמ ֵ
יך | נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה(15) :
כּוֹתי
ְבּ ִת ִתּי ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְשׁ ָמ ָמה וּנְ ַשׁ ָמּה ֶא ֶרץ ִמ ְמּלֹאָהּ ְבּ ַה ִ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָהִ (16) :קינָה ִהיא
יוֹשׁ ֵבי ָבהּ | וְ י ְ
ֶאת ָכּל ְ
אוֹתהּ | ַעל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעל ָכּל
ָ
נוּה ְבּנוֹת ַהגּוֹיִ ם ְתּקוֹ ֵננָּה
וְ קוֹנְ ָ
אוֹתהּ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
ֲהמוֹנָהּ ְתּקוֹ ֵננָּה ָ
) (17וַיְ ִהי ִבּ ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ | ָהיָה ְד ַבר
אָדם נְ ֵהה ַעל ֲהמוֹן ִמ ְצ ַריִ ם
יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (18) :בּן ָ
אַדּ ִרם ֶאל ֶא ֶרץ ַתּ ְח ִתּיּוֹת ֶאת
וּבנוֹת גּוֹיִ ם ִ
אוֹתהּ ְ
הוֹר ֵדהוּ | ָ
וְ ִ
ֲר ִלים(20) :
ָע ְמ ָתּ | ְר ָדה וְ ָה ְשׁ ְכּ ָבה ֶאת ע ֵ
יוֹר ֵדי בוֹרִ (19) :מ ִמּי נ ָ
ְ
תוֹך ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ | ֶח ֶרב נִ ָתּנָה ָמ ְשׁכוּ ָ
ְבּ ְ
ֶיה:
אוֹתהּ וְ ָכל ֲהמוֹנ ָ
ָרדוּ
תּוֹך ְשׁאוֹל ֶאת ע ְֹז ָריו | י ְ
בּוֹרים ִמ ְ
) (21יְ ַד ְבּרוּ לוֹ ֵא ֵלי ִג ִ
ֲר ִלים ַח ְל ֵלי ָח ֶרבָ (22) :שׁם אַשּׁוּר וְ ָכל ְק ָה ָלהּ
ָשׁ ְכבוּ ָהע ֵ
יבוֹתיו ִק ְבר ָֹתיו | כּ ָ
ְס ִב ָ
ֻלּם ֲח ָל ִלים ַהנּ ְֹפ ִלים ֶבּ ָח ֶרבֲ (23) :א ֶשׁר
ֻר ָתהּ |
ַר ְכּ ֵתי בוֹר וַיְ ִהי ְק ָה ָלהּ ְס ִביבוֹת ְקב ָ
יה ְבּי ְ
נִ ְתּנוּ ִק ְבר ֶֹת ָ
ָתנוּ ִח ִתּית ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים(24) :
ֻלּם ֲח ָל ִלים נ ְֹפ ִלים ַבּ ֶח ֶרב ֲא ֶשׁר נ ְ
כָּ
ֻלּם ֲח ָל ִלים ַהנּ ְֹפ ִלים
ֻר ָתהּ | כּ ָ
ילם וְ ָכל ֲהמוֹנָהּ ְס ִביבוֹת ְקב ָ
ָשׁם ֵע ָ
יתם
ֲר ִלים ֶאל ֶא ֶרץ ַתּ ְח ִתּיּוֹת ֲא ֶשׁר ָנ ְתנוּ ִח ִתּ ָ
ָרדוּ ע ֵ
ַבּ ֶח ֶרב ֲא ֶשׁר י ְ
תוֹך ֲח ָל ִלים
יוֹר ֵדי בוֹרְ (25) :בּ ְ
ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים וַיִּ ְשׂאוּ ְכ ִל ָמּ ָתם ֶאת ְ
ֲר ִלים
יבוֹתיו ִק ְבר ֶֹת ָה | ֻכּ ָלּם ע ֵ
ָתנוּ ִמ ְשׁ ָכּב ָלהּ ְבּ ָכל ֲהמוֹנָהּ ְס ִב ָ
נְ
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים וַיִּ ְשׂאוּ ְכ ִל ָמּ ָתם ֶאת
ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב ִכּי נִ ַתּן ִח ִתּ ָ
תוֹך ֲח ָל ִלים נִ ָתּןָ (26) :שׁם ֶמ ֶשׁ ְך ֻתּ ַבל וְ ָכל ֲהמוֹנָהּ
יוֹר ֵדי בוֹר ְבּ ְ
ְ
ָתנוּ
ֲר ִלים ְמ ֻח ְל ֵלי ֶח ֶרב ִכּי נ ְ
ֻלּם ע ֵ
יה | כּ ָ
רוֹת ָ
יבוֹתיו ִק ְב ֶ
ְס ִב ָ
בּוֹרים נ ְֹפ ִלים
ִח ִתּי ָתם ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים (27) :וְ לֹא יִ ְשׁ ְכּבוּ ֶאת ִגּ ִ
ָרדוּ ְשׁאוֹל ִבּ ְכ ֵלי ִמ ְל ַח ְמ ָתּם וַיִּ ְתּנוּ ֶאת
ֲר ִלים | ֲא ֶשׁר י ְ
ֵמע ֵ
מוֹתם ִכּי ִח ִתּית
ַתּ ִהי עֲוֹנ ָֹתם ַעל ַע ְצ ָ
יהם ו ְ
אשׁ ֶ
בוֹתם ַתּ ַחת ָר ֵ
ַח ְר ָ
ִגּ ִ
ֲר ִלים ִתּ ָשּׁ ַבר וְ ִת ְשׁ ַכּב
תוֹך ע ֵ
אַתּה ְבּ ְ
בּוֹרים ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים (28) :וְ ָ
יה ֲא ֶשׁר
יא ָ
יה וְ ָכל נְ ִשׂ ֶ
ֶאת ַח ְל ֵלי ָח ֶרבָ (29) :שׁ ָמּה ֱאדוֹם ְמ ָל ֶכ ָ
ֲר ִלים יִ ְשׁ ָכּבוּ וְ ֶאת
בוּר ָתם ֶאת ַח ְל ֵלי ָח ֶרב | ֵה ָמּה ֶאת ע ֵ
נִ ְתּנוּ ִב ְג ָ
ָרדוּ
ֻלּם וְ ָכל ִצדֹנִ י | ֲא ֶשׁר י ְ
יכי ָצפוֹן כּ ָ
י ְֹר ֵדי בוֹרָ (30) :שׁ ָמּה נְ ִס ֵ
ֲר ִלים ֶאת
בּוֹשׁים וַיִּ ְשׁ ְכּבוּ ע ֵ
בוּר ָתם ִ
יתם ִמ ְגּ ָ
ֶאת ֲח ָל ִלים ְבּ ִח ִתּ ָ
ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב וַיִּ ְשׂאוּ ְכ ִל ָמּ ָתם ֶאת ְ
אוֹתם יִ ְר ֶאה
יוֹר ֵדי בוֹרָ (31) :
ַפ ְרעֹה וְ נִ ַחם ַעל ָכּל המונה ] ֲהמוֹנוֹ קרי[ | ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב ַפּ ְרעֹה וְ ָכל

יתי קרי[
ָת ִתּי ֶאת חתיתו ] ִח ִתּ ִ
ֵחילוֹ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ הִ (32) :כּי נ ַ
ֲר ִלים ֶאת ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב ַפּ ְרעֹה וְ ָכל
תוֹך ע ֵ
ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים | וְ ֻה ְשׁ ַכּב ְבּ ְ
ֲהמוֹנֹה נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
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אָדם ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי ַע ְמּ ָך
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָרץ
יה ָח ֶרב | וְ ָל ְקחוּ ַעם ָה ֶ
אָביא ָע ֶל ָ
יהם ֶא ֶרץ ִכּי ִ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
וְ ַ
ָתנוּ אֹתוֹ ָל ֶהם ְלצ ֶֹפה (3) :וְ ָראָה ֶאת
יהם וְ נ ְ
ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ְק ֵצ ֶ
שּׁוֹפר וְ ִה ְז ִהיר ֶאת ָה ָעם(4) :
אָרץ | וְ ָת ַקע ַבּ ָ
ַה ֶח ֶרב ָבּאָה ַעל ָה ֶ
ַתּ ָקּ ֵחהוּ
ַתּבוֹא ֶח ֶרב ו ִ
שּׁוֹפר וְ לֹא נִ ְז ָהר ו ָ
וְ ָשׁ ַמע ַהשּׁ ֵֹמ ַע ֶאת קוֹל ַה ָ
שּׁוֹפר ָשׁ ַמע וְ לֹא נִ ְז ָהר ָדּמוֹ
| ָדּמוֹ ְברֹאשׁוֹ יִ ְהיֶהֵ (5) :את קוֹל ַה ָ
ַפשׁוֹ ִמ ֵלּט (6) :וְ ַהצּ ֶֹפה ִכּי יִ ְר ֶאה ֶאת
בּוֹ יִ ְהיֶה | וְ הוּא נִ ְז ָהר נ ְ
ַתּבוֹא ֶח ֶרב
שּׁוֹפר וְ ָה ָעם לֹא נִ ְז ָהר ו ָ
ַה ֶח ֶרב ָבּאָה וְ לֹא ָת ַקע ַבּ ָ
ַתּ ַקּח ֵמ ֶהם נ ֶ
ָפשׁ | הוּא ַבּעֲוֹנוֹ נִ ְל ָקח וְ ָדמוֹ ִמיַּד ַהצּ ֶֹפה ֶא ְדרֹשׁ:
וִ
יך ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ
אָדם צ ֶֹפה נְ ַת ִתּ ָ
אַתּה ֶבן ָ
) (7וְ ָ
אָמ ִרי ָל ָר ָשׁע ָר ָשׁע מוֹת
ִמ ִפּי ָדּ ָבר וְ ִה ְז ַה ְר ָתּ א ָֹתם ִמ ֶמּנִּ יְ (8) :בּ ְ
ָתּמוּת וְ לֹא ִד ַבּ ְר ָתּ ְל ַה ְז ִהיר ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ | הוּא ָר ָשׁע ַבעֲוֹנוֹ
אַתּה ִכּי ִה ְז ַה ְר ָתּ ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ
ָד ָך ֲא ַב ֵקּשׁ (9) :וְ ָ
יָמוּת וְ ָדמוֹ ִמיּ ְ
ַפ ְשׁ ָך
אַתּה נ ְ
ָלשׁוּב ִמ ֶמּנָּה וְ לֹא ָשׁב ִמ ַדּ ְרכּוֹ | הוּא ַבּעֲוֹנוֹ יָמוּת וְ ָ
אָדם ֱאמֹר ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵכּן
אַתּה ֶבן ָ
ִה ַצּ ְל ָתּ (10) :וְ ָ
ַחנוּ
וּבם ֲאנ ְ
ֹאתינוּ ָע ֵלינוּ | ָ
ֲא ַמ ְר ֶתּם ֵלאמֹר ִכּי ְפ ָשׁ ֵעינוּ וְ ַחטּ ֵ
יהם ַחי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי
יך נִ ְחיֶהֱ (11) :אמֹר ֲא ֵל ֶ
נְ ַמ ִקּים וְ ֵא ְ
יְ הוִ ה ִאם ֶא ְחפֹּץ ְבּמוֹת ָה ָר ָשׁע ִכּי ִאם ְבּשׁוּב ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ וְ ָחיָה
יכם ָה ָר ִעים וְ ָל ָמּה ָתמוּתוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
| שׁוּבוּ שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
אָדם ֱאמֹר ֶאל ְבּנֵי ַע ְמּ ָך ִצ ְד ַקת ַה ַצּ ִדּיק לֹא
אַתּה ֶבן ָ
) (12וְ ָ
ילנּוּ ְבּיוֹם ִפּ ְשׁעוֹ וְ ִר ְשׁ ַעת ָה ָר ָשׁע לֹא יִ ָכּ ֶשׁל ָבּהּ ְבּיוֹם שׁוּבוֹ
ַת ִצּ ֶ
ֵמ ִר ְשׁעוֹ | וְ ַצ ִדּיק לֹא ַ
יוּכל ִל ְחיוֹת ָבּהּ ְבּיוֹם ֲחטֹאתוֹ(13) :
אָמ ִרי ַל ַצּ ִדּיק ָחיֹה יִ ְחיֶה וְ הוּא ָב ַטח ַעל ִצ ְד ָקתוֹ וְ ָע ָשׂה ָעוֶל |
ְבּ ְ
וּב ַעוְ לוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה בּוֹ
ָכ ְרנָה ְ
ָכּל צדקתו ] ִצ ְדק ָֹתיו קרי[ לֹא ִתזּ ַ
וּב ְ
אָמ ִרי ָל ָר ָשׁע מוֹת ָתּמוּת | וְ ָשׁב ֵמ ַח ָטּאתוֹ וְ ָע ָשׂה
יָמוּתְ (14) :
ֵלה יְ ַשׁ ֵלּם ְבּ ֻחקּוֹת
ָשׁיב ָר ָשׁע ְגּז ָ
וּצ ָד ָקהֲ (15) :חבֹל י ִ
ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ַה ַחיִּ ים ָה ַל ְך ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ָעוֶל | ָחיוֹ יִ ְחיֶה לֹא יָמוּתָ (16) :כּל
ָכ ְרנָה לוֹ | ִמ ְשׁ ָפּט
ֹאתיו קרי[ ֲא ֶשׁר ָח ָטא לֹא ִתזּ ַ
חטאתו ] ַחטּ ָ

אָמרוּ ְבּנֵי ַע ְמּ ָך לֹא יִ ָתּ ֵכן ֶדּ ֶר ְך
וּצ ָד ָקה ָע ָשׂה ָחיוֹ יִ ְחיֶה (17) :וְ ְ
ְ
ֲאדֹנָי | וְ ֵה ָמּה ַדּ ְר ָכּם לֹא יִ ָתּ ֵכןְ (18) :בּשׁוּב ַצ ִדּיק ִמ ִצּ ְד ָקתוֹ
וְ ָע ָשׂה ָע ֶול | ֵ
וּבשׁוּב ָר ָשׁע ֵמ ִר ְשׁ ָעתוֹ וְ ָע ָשׂה
וּמת ָבּ ֶהםְ (19) :
ַא ַמ ְר ֶתּם לֹא יִ ָתּ ֵכן
יהם הוּא יִ ְחיֶה (20) :ו ֲ
ֲל ֶ
וּצ ָד ָקה | ע ֵ
ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֶדּ ֶר ְך ֲאדֹנָי | ִאישׁ ִכּ ְד ָר ָכיו ֶא ְשׁפּוֹט ֶא ְת ֶכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָלוּתנוּ |
ֲשׂ ִרי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ַלח ֶֹדשׁ ְלג ֵ
) (21וַיְ ִהי ִבּ ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָבּע ִ
ירוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר (22) :וְ יַד יְ הוָה
ָבּא ֵא ַלי ַה ָפּ ִליט ִמ ָ
ָהיְ ָתה ֵא ַלי ָבּ ֶע ֶרב ִל ְפנֵי בּוֹא ַה ָפּ ִליט וַיִּ ְפ ַתּח ֶאת ִפּי ַעד בּוֹא ֵא ַלי
ֶא ַל ְמ ִתּי עוֹד:
ַבּבּ ֶֹקר | וַיִּ ָפּ ַתח ִפּי וְ לֹא נ ֱ
אָדם י ְֹשׁ ֵבי ֶה ֳח ָרבוֹת
) (23וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (24) :בּן ָ
ָה ֵא ֶלּה ַעל ְ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל א ְֹמ ִרים ֵלאמֹר ֶא ָחד ָהיָה אַ ְב ָר ָהם
מוֹר ָשׁה:
אָרץ ְל ָ
ַחנוּ ַר ִבּים ָלנוּ נִ ְתּנָה ָה ֶ
ַאנ ְ
אָרץ | ו ֲ
ירשׁ ֶאת ָה ֶ
וַיִּ ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ַעל ַה ָדּם
)ָ (25ל ֵכן ֱאמֹר ֲא ֵלי ֶהם כֹּה ַ
לּוּל ֶ
ֵכם ִתּ ְשׂאוּ ֶאל ִגּ ֵ
ֹאכלוּ וְ ֵעינ ֶ
אָרץ
יכם וְ ָדם ִתּ ְשׁפֹּכוּ | וְ ָה ֶ
תּ ֵ
תּוֹע ָבה וְ ִאישׁ ֶאת
יתן ֵ
ֲשׂ ֶ
ֲמ ְד ֶתּם ַעל ַח ְר ְבּ ֶכם ע ִ
ירשׁוּ (26) :ע ַ
ִתּ ָ
ֹאמר
) (27כֹּה ת ַ
ירשׁוּ:
אָרץ ִתּ ָ
אתם | וְ ָה ֶ
ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ ִט ֵמּ ֶ
ֲא ֵל ֶהם כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַחי אָנִ י ִאם לֹא ֲא ֶשׁר ֶבּ ֳח ָרבוֹת
ַא ֶשׁר
ַא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ַל ַחיָּה נְ ַת ִתּיו ְלאָ ְכלוֹ | ו ֲ
ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ ו ֲ
אָרץ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
וּב ְמּ ָערוֹת ַבּ ֶדּ ֶבר יָמוּתוּ (28) :וְ נ ַ
ַבּ ְמּ ָצדוֹת ַ
ְשׁ ָמ ָמה ְ
וּמ ַשׁ ָמּה וְ נִ ְשׁ ַבּת ְגּאוֹן ֻעזָּהּ | וְ ָשׁ ְממוּ ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֵאין
אָרץ ְשׁ ָמ ָמה
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | ְבּ ִת ִתּי ֶאת ָה ֶ
עוֹבר (29) :וְ י ְ
ֵ
אָדם ְבּ ֵני
אַתּה ֶבן ָ
וּמ ַשׁ ָמּה ַעל ָכּל תּוֹ ֲעב ָֹתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ (30) :וְ ָ
ְ
וּב ִפ ְת ֵחי ַה ָבּ ִתּים | וְ ִד ֶבּר ַחד
ַע ְמּ ָך ַהנִּ ְד ָבּ ִרים ְבּ ָך ֵא ֶצל ַה ִקּירוֹת ְ
אָחיו ֵלאמֹר בֹּאוּ נָא וְ ִשׁ ְמעוּ ָמה ַה ָדּ ָבר
אַחד ִאישׁ ֶאת ִ
ֶאת ַ
יּוֹצא ֵמ ֵאת יְ הוָה (31) :וְ יָבוֹאוּ ֵא ֶל ָ
ֵשׁבוּ
יך ִכּ ְמבוֹא ָעם וְ י ְ
ַה ֵ
ָבים
אוֹתם לֹא ַי ֲעשׂוּ | ִכּי ֲעג ִ
יך וְ ָ
ֶיך ַע ִמּי וְ ָשׁ ְמעוּ ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
ְל ָפנ ָ
אַח ֵרי ִב ְצ ָעם ִל ָבּם ה ֵֹל ְך (32) :וְ ִהנְּ ָך ָל ֶהם
יהם ֵה ָמּה ע ִֹשׂים ֲ
ְבּ ִפ ֶ
ָבים יְ ֵפה קוֹל ֵ
יך וְ ע ִֹשׂים
וּמ ִטב ַנגֵּן | וְ ָשׁ ְמעוּ ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
ְכּ ִשׁיר ֲעג ִ
ָביא ָהיָה
ָדעוּ ִכּי נ ִ
וּבבֹאָהּ | ִהנֵּה ָבאָה וְ י ְ
אוֹתםְ (33) :
ֵאינָם ָ
תוֹכם:
ְב ָ
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רוֹעי
ָבא ַעל ֵ
אָדם ִהנּ ֵ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
יהם ָלר ִֹעים כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָבא וְ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִהנּ ֵ
הוֹי ר ֵֹעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ר ִֹעים ָ
אוֹתם ֲהלוֹא ַהצֹּאן יִ ְרעוּ
ֹאכלוּ וְ ֶאת ַה ֶצּ ֶמר ִתּ ְל ָבּשׁוּ ַה ְבּ ִריאָה
ָהר ִֹעיםֶ (3) :את ַה ֵח ֶלב תּ ֵ
ַק ֶתּם וְ ֶאת
ַחלוֹת לֹא ִחזּ ְ
ִתּ ְז ָבּחוּ | ַהצֹּאן לֹא ִת ְרעוֶּ (4) :את ַהנּ ְ
אתם וְ ַלנִּ ְשׁ ֶבּ ֶרת לֹא ֲח ַב ְשׁ ֶתּם וְ ֶאת ַהנִּ ַדּ ַחת לֹא
חוֹלה לֹא ִר ֵפּ ֶ
ַה ָ
יתם א ָֹתם
וּב ָח ְז ָקה ְר ִד ֶ
ֲה ֵשׁב ֶֹתם וְ ֶאת ָהא ֶֹב ֶדת לֹא ִב ַקּ ְשׁ ֶתּם | ְ
אָכ ָלה ְל ָכל ַח ַיּת
ַתּ ְהיֶינָה ְל ְ
פוּצינָה ִמ ְבּ ִלי ר ֶֹעה | ו ִ
ַתּ ֶ
וּב ָפ ֶר ְך (5) :ו ְ
ְ
פוּצינָה (6) :יִ ְשׁגּוּ צֹאנִ י ְבּ ָכל ֶה ָה ִרים וְ ַעל ָכּל ִגּ ְב ָעה
ַתּ ֶ
ַה ָשּׂ ֶדה ו ְ
דּוֹרשׁ וְ ֵאין ְמ ַב ֵקּשׁ:
אָרץ ָנפֹצוּ צֹאנִ י וְ ֵאין ֵ
ָר ָמה | וְ ַעל ָכּל ְפּנֵי ָה ֶ
)ָ (7ל ֵכן ר ִֹעים ִשׁ ְמעוּ ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָהַ (8) :חי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָי
אָכ ָלה ְל ָכל
ַתּ ְהיֶינָה צֹאנִ י ְל ְ
ַען ֱהיוֹת צֹאנִ י ָל ַבז ו ִ
יְ הוִ ה ִאם לֹא י ַ
ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֵמ ֵאין ר ֶֹעה וְ לֹא ָד ְרשׁוּ ר ַֹעי ֶאת צֹאנִ י | וַיִּ ְרעוּ
אוֹתם וְ ֶאת צֹאנִ י לֹא ָרעוָּ (9) :ל ֵכן ָהר ִֹעים ִשׁ ְמעוּ
ָהר ִֹעים ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ֶאל ָהר ִֹעים
ְדּ ַבר יְ הוָה (10) :כֹּה ַ
ָדם וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּים ֵמ ְרעוֹת צֹאן וְ לֹא יִ ְרעוּ
וְ ָד ַר ְשׁ ִתּי ֶאת צֹאנִ י ִמיּ ָ
יהם וְ לֹא ִת ְהיֶי ָן ָל ֶהם
אוֹתם | וְ ִה ַצּ ְל ִתּי צֹאנִ י ִמ ִפּ ֶ
עוֹד ָהר ִֹעים ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִהנְ נִ י אָנִ י וְ ָד ַר ְשׁ ִתּי
אָכ ָלהִ (11) :כּי כֹּה ַ
ְל ְ
וּב ַקּ ְר ִתּיםְ (12) :כּ ַב ָקּ ַרת ר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ ְבּיוֹם ֱהיוֹתוֹ
ֶאת צֹאנִ י ִ
תוֹך צֹאנוֹ נִ ְפ ָרשׁוֹת ֵכּן ֲא ַב ֵקּר ֶאת צֹאנִ י | וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶהם
ְב ְ
ֲר ֶפל(13) :
ִמ ָכּל ַה ְמּקוֹמֹת ֲא ֶשׁר ָנפֹצוּ ָשׁם ְבּיוֹם ָענָן ַוע ָ
ַה ִביא ִֹתים ֶאל
אתים ִמן ָה ַע ִמּים וְ ִק ַבּ ְצ ִתּים ִמן ָה ֲא ָרצוֹת ו ֲ
הוֹצ ִ
וְ ֵ
מוֹשׁ ֵבי
וּר ִע ִ
אַד ָמ ָתם | ְ
וּבכֹל ְ
יקים ְ
יתים ֶאל ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֲא ִפ ִ
ְ
וּב ָה ֵרי ְמרוֹם יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָרץְ (14) :בּ ִמ ְר ֶעה טּוֹב ֶא ְר ֶעה א ָֹתם ְ
ָה ֶ
וּמ ְר ֶעה ָשׁ ֵמן ִתּ ְר ֶעינָה ֶאל
ֵהם | ָשׁם ִתּ ְר ַבּ ְצנָה ְבּ ָנוֶה טּוֹב ִ
יִ ְהיֶה נְ ו ֶ
יצם נְ ֻאם ֲאדֹנָי
אַר ִבּ ֵ
ַאנִ י ְ
ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ (15) :אנִ י ֶא ְר ֶעה צֹאנִ י ו ֲ
אָשׁיב וְ ַלנִּ ְשׁ ֶבּ ֶרת
יְ הוִ הֶ (16) :את ָהא ֶֹב ֶדת ֲא ַב ֵקּשׁ וְ ֶאת ַהנִּ ַדּ ַחת ִ
ָקה
חוֹלה ֲא ַחזֵּק | וְ ֶאת ַה ְשּׁ ֵמנָה וְ ֶאת ַה ֲחז ָ
ֶא ֱחבֹשׁ וְ ֶאת ַה ָ
אָמר ֲאדֹנָי
אַתּנָה צֹאנִ י כֹּה ַ
אַשׁ ִמיד ֶא ְר ֶענָּה ְב ִמ ְשׁ ָפּט (17) :וְ ֵ
ְ
תּוּדים(18) :
ילים וְ ָל ַע ִ
יְ הוִ ה | ִהנְ נִ י שׁ ֵֹפט ֵבּין ֶשׂה ָל ֶשׂה ָל ֵא ִ
יכם ִתּ ְר ְמסוּ
ֶתר ִמ ְר ֵע ֶ
ַה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ַה ִמּ ְר ֶעה ַהטּוֹב ִתּ ְרעוּ וְ י ֶ
יכם
נּוֹת ִרים ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
וּמ ְשׁ ַקע ַמיִ ם ִתּ ְשׁתּוּ וְ ֵאת ַה ָ
יכם | ִ
ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
וּמ ְר ַפּשׂ
יכם ִתּ ְר ֶעינָה ִ
ִתּ ְרפֹּשׂוּן (19) :וְ צֹאנִ י | ִמ ְר ַמס ַר ְג ֵל ֶ
יהם |
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֲא ֵל ֶ
יכם ִתּ ְשׁ ֶתּינָהָ (20) :ל ֵכן כֹּה ַ
ַר ְג ֵל ֶ

ַען ְבּ ַצד
וּבין ֶשׂה ָרזָה (21) :י ַ
ִהנְ נִ י אָנִ י וְ ָשׁ ַפ ְט ִתּי ֵבּין ֶשׂה ִב ְריָה ֵ
ַחלוֹת | ַעד ֲא ֶשׁר
ֵיכם ְתּנ ְַגּחוּ ָכּל ַהנּ ְ
וּב ַק ְרנ ֶ
וּב ָכ ֵתף ֶתּ ְהדֹּפוּ ְ
ְ
חוּצה (22) :וְ הוֹ ַשׁ ְע ִתּי ְלצֹאנִ י וְ לֹא
אוֹתנָה ֶאל ַה ָ
ָ
יצוֹתם
ֲה ִפ ֶ
ַה ִקמ ִֹתי
ִת ְהיֶינָה עוֹד ָל ַבז | וְ ָשׁ ַפ ְט ִתּי ֵבּין ֶשׂה ָל ֶשׂה (23) :ו ֲ
יהם ר ֶֹעה ֶא ָחד וְ ָר ָעה ֶא ְת ֶהן ֵאת ַע ְב ִדּי ָדוִ יד | הוּא יִ ְר ֶעה
ֲל ֶ
עֵ
ַאנִ י יְ הוָה ֶא ְהיֶה ָל ֶהם
א ָֹתם וְ הוּא יִ ְהיֶה ָל ֶהן ְלר ֶֹעה (24) :ו ֲ
תוֹכם | ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי(25) :
ָשׂיא ְב ָ
ֵלאל ִֹהים וְ ַע ְב ִדּי ָדוִ ד נ ִ
ָשׁבוּ
וְ ָכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּה ָר ָעה ִמן ָהאָ ֶרץ | וְ י ְ
וּס ִביבוֹת
אוֹתם ְ
ָת ִתּי ָ
ָשׁנוּ ַבּיְּ ָע ִרים (26) :וְ נ ַ
ַב ִמּ ְד ָבּר ָל ֶב ַטח וְ י ְ
ֶשׁם ְבּ ִעתּוֹ ִגּ ְשׁ ֵמי ְב ָר ָכה יִ ְהיוּ(27) :
ִגּ ְב ָע ִתי ְבּ ָר ָכה | וְ הוֹ ַר ְד ִתּי ַהגּ ֶ
אַד ָמ ָתם
בוּלהּ וְ ָהיוּ ַעל ְ
אָרץ ִתּ ֵתּן יְ ָ
ָתן ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה ֶאת ִפּ ְריוֹ וְ ָה ֶ
וְ נ ַ
ֻלּם וְ ִה ַצּ ְל ִתּים
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְבּ ִשׁ ְב ִרי ֶאת מֹטוֹת ע ָ
ָל ֶב ַטח | וְ י ְ
ִמיַּד ָהע ְֹב ִדים ָבּ ֶהם (28) :וְ לֹא יִ ְהיוּ עוֹד ַבּז ַלגּוֹיִ ם וְ ַחיַּת ָהאָ ֶרץ
ַה ִקמ ִֹתי ָל ֶהם
ָשׁבוּ ָל ֶב ַטח וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד (29) :ו ֲ
ֹאכ ֵלם | וְ י ְ
לֹא ת ְ
אָרץ וְ לֹא יִ ְשׂאוּ עוֹד
ַמ ָטּע ְל ֵשׁם | וְ לֹא יִ ְהיוּ עוֹד ֲא ֻס ֵפי ָר ָעב ָבּ ֶ
יהם ִא ָתּם | וְ ֵה ָמּה
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְכּ ִל ַמּת ַהגּוֹיִ ם (30) :וְ י ְ
אַתּן צֹאנִ י צֹאן
ַע ִמּי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (31) :וְ ֵ
יכם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
אַתּם | ֲאנִ י ֱאל ֵֹה ֶ
אָדם ֶ
יתי ָ
ַמ ְר ִע ִ
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יך ַעל ַהר
אָדם ִשׂים ָפּ ֶנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י
אָמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה ַ
ָבא ָע ָליו (3) :וְ ַ
ֵשׂ ִעיר | וְ ִהנּ ֵ
וּמ ַשׁ ָמּה:
יך ְשׁ ָמ ָמה ְ
יך וּנְ ַת ִתּ ָ
ָדי ָע ֶל ָ
יתי י ִ
ָט ִ
יך ַהר ֵשׂ ִעיר | וְ נ ִ
ֵא ֶל ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֲאנִ י
אַתּה ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה | וְ י ַ
אָשׂים וְ ָ
יך ָח ְר ָבּה ִ
)ָ (4ע ֶר ָ
ַתּגֵּר ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל
עוֹלם ו ַ
יבת ָ
ַען ֱהיוֹת ְל ָך ֵא ַ
יְ הוָה (5) :י ַ
ידם ְבּ ֵעת עֲוֹן ֵקץָ (6) :ל ֵכן ַחי אָנִ י נְ ֻאם ֲאדֹ ָני
יְ ֵדי ָח ֶרב | ְבּ ֵעת ֵא ָ
יְ הוִ ה ִכּי ְל ָדם ֶא ֶע ְשׂ ָך וְ ָדם יִ ְרדּ ֶ
ֵאת וְ ָדם
ֲפ ָך | ִאם לֹא ָדם ָשׂנ ָ
וּשׁ ָמ ָמה | וְ ִה ְכ ַר ִתּי
ָת ִתּי ֶאת ַהר ֵשׂ ִעיר ְל ִשׁ ְמ ָמה ְ
ֲפ ָך (7) :וְ נ ַ
יִ ְרדּ ֶ
ִמ ֶמּנּוּ ע ֵֹבר ו ָ
יך
עוֹת ָ
אתי ֶאת ָה ָריו ֲח ָל ָליו | ִגּ ְב ֶ
וּמ ֵלּ ִ
ָשׁבִ (8) :
יך ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב יִ ְפּלוּ ָב ֶהםִ (9) :שׁ ְממוֹת
יק ָ
יך וְ ָכל ֲא ִפ ֶ
ֵאוֹת ָ
וְ ג ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי
יך לֹא תישׁבנה ] ָתשֹׁ ְבנָה קרי[ | וִ ַ
עוֹלם ֶא ֶתּנְ ָך וְ ָע ֶר ָ
ָ
ַען ֲא ָמ ְר ָך ֶאת ְשׁנֵי ַהגּוֹיִ ם וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי ָה ֲא ָרצוֹת
ֲאנִ י יְ הוָה (10) :י ַ
נוּה | וַיהוָה ָשׁם ָהיָהָ (11) :ל ֵכן ַחי אָנִ י נְ ֻאם
יר ְשׁ ָ
ִלי ִת ְהיֶינָה וִ ַ

יך
אָת ָ
אָת ָך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂי ָתה ִמ ִשּׂנְ ֶ
וּכ ִקנְ ְ
אַפּ ָך ְ
יתי ְכּ ְ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ ָע ִשׂ ִ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
נוֹד ְע ִתּי ָבם ַכּ ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ְפּ ֶט ָך (12) :וְ י ַ
ָבּם | וְ ַ
יך ֲא ֶשׁר ַ
ָאָצוֹת ָ
ֶ
אָמ ְר ָתּ ַעל ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ָכּל נ
ַתּ ְג ִדּילוּ ָע ַלי
אָכ ָלה (13) :ו ַ
שׁממה ] ָשׁ ֵממוּ קרי[ | ָלנוּ נִ ְתּנוּ ְל ְ
אָמר
יכם | ֲאנִ י ָשׁ ָמ ְע ִתּי (14) :כֹּה ַ
יכם וְ ַה ְע ַתּ ְר ֶתּם ָע ַלי ִדּ ְב ֵר ֶ
ְבּ ִפ ֶ
ֱשׂה ָלּ ְך(15) :
אָרץ ְשׁ ָמ ָמה ֶאע ֶ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִכּ ְשׂמ ַֹח ָכּל ָה ֶ
ֱשׂה ָלּ ְך |
ַח ַלת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֲא ֶשׁר ָשׁ ֵמ ָמה ֵכּן ֶאע ֶ
ְכּ ִשׂ ְמ ָח ְת ָך ְלנ ְ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה ַהר ֵשׂ ִעיר וְ ָכל ֱאדוֹם כּ ָ
ֻלּהּ וְ י ְ
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אָמ ְר ָתּ ָה ֵרי
ָבא ֶאל ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַ
אָדם ִהנּ ֵ
אַתּה ֶבן ָ
) (1וְ ָ
אָמר
ַען ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ הוָה (2) :כֹּה ַ
ֲל ֶ
ָהאוֹיֵב ע ֵ
מוֹר ָשׁה ָהיְ ָתה ָלּנוּ(3) :
עוֹלם ְל ָ
וּבמוֹת ָ
יכם ֶהאָח | ָ
ַען ַשׁמּוֹת
ַען ְבּי ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | י ַ
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ָבא וְ ַ
ָל ֵכן ִהנּ ֵ
מוֹר ָשׁה ִל ְשׁ ֵא ִרית ַהגּוֹיִ ם
ָ
יוֹת ֶכם
וְ ָשׁאֹף ֶא ְת ֶכם ִמ ָסּ ִביב ִל ְה ְ
ַתּעֲלוּ ַעל ְשׂ ַפת ָלשׁוֹן וְ ִד ַבּת ָעםָ (4) :ל ֵכן ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ְמעוּ
וֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֶל ָה ִרים וְ ַל ְגּ ָבעוֹת
ְדּ ַבר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | כֹּה ַ
יקים וְ ַלגֵּאָיוֹת וְ ֶל ֳח ָרבוֹת ַהשּׁ ְֹממוֹת וְ ֶל ָע ִרים ַה ֶנּ ֱעזָבוֹת
ָל ֲא ִפ ִ
וּל ַל ַעג ִל ְשׁ ֵא ִרית ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִמ ָסּ ִביבָ (5) :ל ֵכן
ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ַבז ְ
אָתי ִד ַבּ ְר ִתּי ַעל ְשׁ ֵא ִרית
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִאם לֹא ְבּ ֵאשׁ ִקנְ ִ
כֹּה ַ
מוֹר ָשׁה
ָתנוּ ֶאת ְ
ֻלּא | ֲא ֶשׁר נ ְ
אַר ִצי ָל ֶהם ְל ָ
ַהגּוֹיִ ם וְ ַעל ֱאדוֹם כּ ָ
ֶפשׁ ְל ַמ ַען ִמ ְג ָר ָשׁהּ ָל ַבזָ (6) :ל ֵכן
ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָכּל ֵל ָבב ִבּ ְשׁאָט נ ֶ
יקים
אָמ ְר ָתּ ֶל ָה ִרים וְ ַל ְגּ ָבעוֹת ָל ֲא ִפ ִ
אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַ
ָבא ַעל ְ
ִהנּ ֵ
וּב ֲח ָמ ִתי ִדּ ַבּ ְר ִתּי
אָתי ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנְ נִ י ְב ִקנְ ִ
וְ ַלגֵּאָיוֹת כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֲאנִ י
אתםָ (7) :ל ֵכן כֹּה ַ
ַען ְכּ ִל ַמּת גּוֹיִ ם נְ ָשׂ ֶ
יַ
ָדי | ִאם לֹא ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָל ֶכם ִמ ָסּ ִביב ֵה ָמּה
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
נָ
וּפ ְריְ ֶכם
אַתּם ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַענְ ְפּ ֶכם ִתּ ֵתּנוּ ֶ
ְכּ ִל ָמּ ָתם יִ ָשּׂאוּ (8) :וְ ֶ
יכם |
ִתּ ְשׂאוּ ְל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ֵק ְרבוּ ָלבוֹאִ (9) :כּי ִהנְ נִ י ֲא ֵל ֶ
יכם וְ ֶנע ַ
יתי ֲא ֵל ֶ
וּפנִ ִ
ָ
יכם
ֲל ֶ
יתי ע ֵ
ֱב ְד ֶתּם וְ נִ ְז ַר ְע ֶתּם (10) :וְ ִה ְר ֵבּ ִ
אָדם ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻכּלֹּה | וְ נ ְֹשׁבוּ ֶה ָע ִרים וְ ֶה ֳח ָרבוֹת ִתּ ָבּ ֶנינָה:
ָ
הוֹשׁ ְב ִתּי
וּפרוּ | וְ ַ
וּב ֵה ָמה וְ ָרבוּ ָ
אָדם ְ
יכם ָ
ֲל ֶ
יתי ע ֵ
) (11וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יכם וִ ַ
יכם וְ ֵה ִטב ִֹתי ֵמ ִראשׁ ֵֹת ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י
מוֹת ֶ
ֶא ְת ֶכם ְכּ ַק ְד ֵ
שׁוּך
יר ָ
אָדם ֶאת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ֵ
יכם ָ
ֲל ֶ
הוֹל ְכ ִתּי ע ֵ
יְ הוָה (12) :וְ ַ

אָמר
תוֹסף עוֹד ְל ַשׁ ְכּ ָלם (13) :כֹּה ַ
ַח ָלה | וְ לֹא ִ
ית ָל ֶהם ְלנ ֲ
וְ ָהיִ ָ
אָתּ קרי[ |
אָדם אתי ] ְ
ַען א ְֹמ ִרים ָל ֶכם א ֶֹכ ֶלת ָ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה י ַ
ֹאכ ִלי
אָדם לֹא ת ְ
וּמ ַשׁ ֶכּ ֶלת גויך ]גּוֹיַיִ ְך קרי[ ָהיִ יתָ (14) :ל ֵכן ָ
ְ
עוֹד וגויך ]וְ גוֹיַיִ ְך קרי[ לֹא תכשׁלי ] ְת ַשׁ ְכּ ִלי קרי[ עוֹד | נְ ֻאם
יע ֵא ַליִ ְך עוֹד ְכּ ִל ַמּת ַהגּוֹיִ ם וְ ֶח ְר ַפּת
אַשׁ ִמ ַ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (15) :וְ לֹא ְ
ַע ִמּים לֹא ִת ְשׂ ִאי עוֹד | וגויך ]וְ גוֹיַיִ ְך קרי[ לֹא ַת ְכ ִשׁ ִלי עוֹד נְ ֻאם
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (16) :וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (17) :בּן
אוֹתהּ ְבּ ַד ְר ָכּם
אַד ָמ ָתם וַיְ ַט ְמּאוּ ָ
אָדם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְֹשׁ ִבים ַעל ְ
ָ
ָא ְשׁפּ ְֹך
ילוֹתם | ְכּ ֻט ְמאַת ַהנִּ ָדּה ָהיְ ָתה ַד ְר ָכּם ְל ָפנָי (18) :ו ֶ
ֲל ָ
וּבע ִ
ַ
יהם
לּוּל ֶ
וּב ִג ֵ
אָרץ | ְ
יהם ַעל ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ָשׁ ְפכוּ ַעל ָה ֶ
ֲל ֶ
ֲח ָמ ִתי ע ֵ
ָאָפיץ א ָֹתם ַבּגּוֹיִ ם וַיִּ זָּרוּ ָבּ ֲא ָרצוֹת | ְכּ ַד ְר ָכּם
אוּה (19) :ו ִ
ִט ְמּ ָ
ֲל ָ
וְ ַכע ִ
ילוֹתם ְשׁ ַפ ְט ִתּיםַ (20) :ויָּבוֹא ֶאל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ָשׁם
אַרצוֹ
וּמ ְ
וַיְ ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי | ֶבּ ֱאמֹר ָל ֶהם ַעם יְ הוָה ֵא ֶלּה ֵ
ָא ְחמֹל ַעל ֵשׁם ָק ְד ִשׁי | ֲא ֶשׁר ִח ְלּלוּהוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָצאוּ (21) :ו ֶ
יָ
ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ָשׁ ָמּהָ (22) :ל ֵכן ֱאמֹר ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה לֹא ְל ַמ ַענְ ֶכם ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ִאם
ַ
אתם ָשׁם(23) :
ְל ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֲא ֶשׁר ִח ַלּ ְל ֶתּם ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
תוֹכם
וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת ְשׁ ִמי ַהגָּדוֹל ַה ְמ ֻח ָלּל ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִח ַלּ ְל ֶתּם ְבּ ָ
ָדעוּ ַהגּוֹיִ ם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּ ִה ָקּ ְד ִשׁי ָב ֶכם
| וְ י ְ
ֵיהם (24) :וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן ַהגּוֹיִ ם וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם
ְל ֵעינ ֶ
ָר ְק ִתּי
אַד ַמ ְת ֶכם (25) :וְ ז ַ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
ִמ ָכּל ָה ֲא ָרצוֹת | וְ ֵה ֵב ִ
וּמ ָכּל
יכם ִ
אוֹת ֶ
וּט ַה ְר ֶתּם | ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הוֹרים ְ
יכם ַמיִ ם ְט ִ
ֲל ֶ
עֵ
רוּח
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָח ָדשׁ וְ ַ
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם (26) :וְ נ ַ
לּוּל ֶ
ִגּ ֵ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם
ֲח ָד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | ו ֲ
יתי
רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם | וְ ָע ִשׂ ִ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָבּ ָשׂר (27) :וְ ֶאת ִ
וְ נ ַ
יתם(28) :
ֲשׂ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֵאת ֲא ֶשׁר ְבּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
יתם ִלי ְל ָעם
יכם | וִ ְהיִ ֶ
ָת ִתּי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּ ֶ
וִ ַ
הוֹשׁ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל
וְ אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים (29) :וְ ַ
יתי אֹתוֹ וְ לֹא ֶא ֵתּן
אתי ֶאל ַה ָדּגָן וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יכם | וְ ָק ָר ִ
אוֹת ֶ
ֻט ְמ ֵ
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה |
וּת ַ
יתי ֶאת ְפּ ִרי ָה ֵעץ ְ
יכם ָר ָעב (30) :וְ ִה ְר ֵבּ ִ
ֲל ֶ
עֵ
וּז ַכ ְר ֶתּם
ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְקחוּ עוֹד ֶח ְר ַפּת ָר ָעב ַבּגּוֹיִ םְ (31) :
טוֹבים | וּנְ קֹט ֶֹתם
יכם ֲא ֶשׁר לֹא ִ
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
יכם ָה ָר ִעים ַ
ֶאת ַדּ ְר ֵכ ֶ
יכם (32) :לֹא ְל ַמ ַענְ ֶכם ֲאנִ י
ֲבוֹת ֶ
יכם וְ ַעל תּוֹע ֵ
ֵיכם ַעל עֲוֹנ ֵֹת ֶ
ִבּ ְפנ ֶ
יכם
ָדע ָל ֶכם | בּוֹשׁוּ וְ ִה ָכּ ְלמוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ע ֶֹשׂה נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה יִ וּ ַ

אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּיוֹם ַט ֲה ִרי ֶא ְת ֶכם
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (33) :כֹּה ַ
הוֹשׁ ְב ִתּי ֶאת ֶה ָע ִרים וְ נִ ְבנוּ ֶה ֳח ָרבוֹת(34) :
יכם | וְ ַ
ֲוֹנוֹת ֶ
ִמכֹּל ע ֵ
וְ ָה ֶ
אָרץ ַהנְּ ַשׁ ָמּה ֵתּ ָע ֵבד | ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ְשׁ ָמ ָמה ְל ֵעי ֵני ָכּל
אָרץ ַה ֵלּזוּ ַהנְּ ַשׁ ָמּה ָהיְ ָתה ְכּגַן ֵע ֶדן |
אָמרוּ ָה ֶ
עוֹבר (35) :וְ ְ
ֵ
ָשׁבוּ(36) :
ֶה ָרסוֹת ְבּצוּרוֹת י ָ
וְ ֶה ָע ִרים ֶה ֳח ֵרבוֹת וְ ַהנְ ַשׁמּוֹת וְ ַהנּ ֱ
יבוֹת ֶ
ָדעוּ ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֲארוּ ְס ִב ֵ
וְ י ְ
יתי
יכם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ָבּנִ ִ
יתי:
ָט ְע ִתּי ַהנְּ ַשׁ ָמּה | ֲאנִ י יְ הוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ָע ִשׂ ִ
ֶה ָרסוֹת נ ַ
ַהנּ ֱ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה עוֹד זֹאת ִא ָדּ ֵרשׁ ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (37כֹּה ַ
אָדםְ (38) :כּצֹאן ָק ָד ִשׁים
אַר ֶבּה א ָֹתם ַכּצֹּאן ָ
ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם | ְ
יה ֵכּן ִתּ ְהיֶינָה ֶה ָע ִרים ֶה ֳח ֵרבוֹת ְמ ֵלאוֹת
ֲד ָ
רוּשׁ ַלִם ְבּמוֹע ֶ
ְכּצֹאן יְ ָ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
אָדם | וְ י ְ
צֹאן ָ
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רוּח יְ הוָה וַיְ נִ ֵ
ַיּוֹצ ֵאנִ י ְב ַ
)ָ (1היְ ָתה ָע ַלי יַד יְ הוָה ו ִ
יחנִ י ְבּתוֹ ְך
יהם ָס ִביב
ֲל ֶ
ירנִ י ע ֵ
ֱב ַ
ֲצמוֹת (2) :וְ ֶהע ִ
ַה ִבּ ְק ָעה | וְ ִהיא ְמ ֵלאָה ע ָ
ָס ִביב | וְ ִהנֵּה ַרבּוֹת ְמאֹד ַעל ְפּנֵי ַה ִבּ ְק ָעה וְ ִהנֵּה יְ ֵבשׁוֹת ְמאֹד:
אָדם ֲה ִת ְחיֶינָה ָהע ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
ֲצמוֹת ָה ֵא ֶלּה | ָוא ַֹמר
)ַ (3ויּ ֶ
ֲצמוֹת
ָבא ַעל ָהע ָ
ֹאמר ֵא ַלי ִהנּ ֵ
ָד ְע ָתַּ (4) :ויּ ֶ
אַתּה י ָ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָ
ֲצמוֹת ַהיְ ֵבשׁוֹת ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר יְ הוָה:
יהם ָהע ָ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָה ֵא ֶלּה | וְ ַ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָלע ָ
ֲצמוֹת ָה ֵא ֶלּה | ִהנֵּה ֲאנִ י ֵמ ִביא ָב ֶכם
) (5כֹּה ַ
יכם ָבּ ָשׂר
ֲל ֶ
ֲל ִתי ע ֵ
יכם ִגּ ִדים וְ ַהע ֵ
ֲל ֶ
ָת ִתּי ע ֵ
יתם (6) :וְ נ ַ
רוּח וִ ְחיִ ֶ
ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי
יתם | וִ ַ
רוּח וִ ְחיִ ֶ
ָת ִתּי ָב ֶכם ַ
יכם עוֹר וְ נ ַ
ֲל ֶ
וְ ָק ַר ְמ ִתּי ע ֵ
ָב ִאי וְ ִהנֵּה
ֵיתי | וַיְ ִהי קוֹל ְכּ ִהנּ ְ
אתי ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוּ ִ
ֲאנִ י יְ הוָה (7) :וְ נִ ֵבּ ִ
יתי וְ ִהנֵּה
ֲצמוֹת ֶע ֶצם ֶאל ַע ְצמוֹ (8) :וְ ָר ִא ִ
ַתּ ְק ְרבוּ ע ָ
ַר ַעשׁ ו ִ
רוּח
יהם עוֹר ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ ַ
ֲל ֶ
עֵ
ֲל ֶ
וּב ָשׂר ָע ָלה וַיִּ ְק ַרם ע ֵ
יהם ִגּ ִדים ָ
אָדם
ָבא ֶבן ָ
רוּח | ִהנּ ֵ
ָבא ֶאל ָה ַ
ֹאמר ֵא ַלי ִהנּ ֵ
ֵאין ָבּ ֶהםַ (9) :ויּ ֶ
אַר ַבּע רוּחוֹת בּ ִֹאי
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֵמ ְ
רוּח כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֶאל ָה ַ
וְ ַ
רוּח ְ
ָה ַ
אתי ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּנִ י
ַבּ ִ
רוּגים ָה ֵא ֶלּה וְ יִ ְחיוּ (10) :וְ ִהנּ ֵ
וּפ ִחי ַבּ ֲה ִ
יהם ַחיִ ל גָּדוֹל ְמאֹד
ַע ְמדוּ ַעל ַר ְג ֵל ֶ
רוּח וַיִּ ְחיוּ ַויּ ַ
ַתּבוֹא ָב ֶהם ָה ַ
| וָ
ֲצמוֹת ָה ֵא ֶלּה ָכּל ֵבּית
אָדם ָהע ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
)ַ (11ויּ ֶ
ְמאֹד:
אָב ָדה ִת ְק ָו ֵתנוּ
מוֹתינוּ וְ ְ
ָבשׁוּ ַע ְצ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּה | ִה ֵנּה א ְֹמ ִרים י ְ
אָמר ֲאדֹנָי
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָבא וְ ַ
ַרנוּ ָלנוָּ (12) :ל ֵכן ִהנּ ֵ
נִ ְגז ְ
יתי ֶא ְת ֶכם
ֲל ִ
יכם וְ ַהע ֵ
רוֹת ֶ
יְ הוִ ה ִהנֵּה ֲאנִ י פ ֵֹת ַח ֶאת ִק ְב ֵ

אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
יכם ַע ִמּי | וְ ֵה ֵב ִ
רוֹת ֶ
ִמ ִקּ ְב ֵ
יכם
רוֹת ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה | ְבּ ִפ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
) (13וִ ַ
רוּחי ָב ֶכם
ָת ִתּי ִ
רוֹת ֶ
ֲלוֹתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִקּ ְב ֵ
וּב ַהע ִ
ְ
יכם ַע ִמּי (14) :וְ נ ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
אַד ַמ ְת ֶכם | וִ ַ
ַח ִתּי ֶא ְת ֶכם ַעל ְ
יתם וְ ִהנּ ְ
וִ ְחיִ ֶ
יתי נְ ֻאם יְ הוָה:
ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ָע ִשׂ ִ
אָדם ַקח ְל ָך
אַתּה ֶבן ָ
) (15וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (16) :וְ ָ
יהוּדה וְ ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל חברו ] ֲח ֵב ָריו קרי[
וּכתֹב ָע ָליו ִל ָ
ֵעץ ֶא ָחד ְ
יוֹסף ֵעץ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ָכל ֵבּית
וּכתוֹב ָע ָליו ְל ֵ
וּל ַקח ֵעץ ֶא ָחד ְ
| ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל חברו ] ֲח ֵב ָריו קרי[ (17) :וְ ָק ַרב א ָֹתם ֶא ָחד ֶאל ֶא ָחד
יך
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
ָד ָך (18) :וְ ַכ ֲא ֶשׁר י ְ
ְל ָך ְל ֵעץ ֶא ָחד | וְ ָהיוּ ַל ֲא ָח ִדים ְבּי ֶ
ְבּנֵי ַע ְמּ ָך ֵלאמֹר | ֲהלוֹא ַת ִגּיד ָלנוּ ָמה ֵא ֶלּה ָלּ ְךַ (19) :דּ ֵבּר
יוֹסף ֲא ֶשׁר
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנֵּה ֲאנִ י ל ֵֹק ַח ֶאת ֵעץ ֵ
ֲא ֵל ֶהם כֹּה ַ
אוֹתם
ָת ִתּי ָ
ְבּיַד ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל חברו ] ֲח ֵב ָריו קרי[ | וְ נ ַ
יתם ְל ֵעץ ֶא ָחד וְ ָהיוּ ֶא ָחד ְבּ ָי ִדי(20) :
ֲשׂ ִ
הוּדה ַוע ִ
ָע ָליו ֶאת ֵעץ יְ ָ
ֵיהם (21) :וְ ַד ֵבּר
ָד ָך ְל ֵעינ ֶ
יהם ְבּי ְ
ֲל ֶ
וְ ָהיוּ ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ִתּ ְכתֹּב ע ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִהנֵּה ֲאנִ י ל ֵֹק ַח ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם כֹּה ַ
ֲא ֵל ֶ
אתי
ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ָשׁם | וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי א ָֹתם ִמ ָסּ ִביב וְ ֵה ֵב ִ
אָרץ
יתי א ָֹתם ְלגוֹי ֶא ָחד ָבּ ֶ
אַד ָמ ָתם (22) :וְ ָע ִשׂ ִ
אוֹתם ֶאל ְ
ָ
ֻלּם ְל ֶמ ֶל ְך | וְ לֹא יהיה ]יִ ְהיוּ
וּמ ֶל ְך ֶא ָחד יִ ְהיֶה ְלכ ָ
ְבּ ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ֵחצוּ עוֹד ִל ְשׁ ֵתּי ַמ ְמ ָלכוֹת עוֹד(23) :
קרי[ עוֹד ִל ְשׁנֵי גוֹיִ ם וְ לֹא י ָ
וּבכֹל ִפּ ְשׁ ֵעי ֶהם |
יהם ְ
קּוּצ ֶ
וּב ִשׁ ֵ
יהם ְ
לּוּל ֶ
וְ לֹא יִ ַט ְמּאוּ עוֹד ְבּ ִג ֵ
יהם ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָב ֶהם וְ ִט ַה ְר ִתּי
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
הוֹשׁ ְע ִתּי א ָֹתם ִמכֹּל ְ
וְ ַ
ַאנִ י ֶא ְהיֶה ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים (24) :וְ ַע ְב ִדּי
אוֹתם וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם ו ֲ
ָ
ֵלכוּ
וּב ִמ ְשׁ ָפּ ַטי י ֵ
ֻלּם | ְ
רוֹעה ֶא ָחד יִ ְהיֶה ְלכ ָ
יהם וְ ֶ
ֲל ֶ
ָדוִ ד ֶמ ֶל ְך ע ֵ
ָת ִתּי
ָשׁבוּ ַעל ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
אוֹתם (25) :וְ י ְ
וְ ֻחקּ ַֹתי יִ ְשׁ ְמרוּ וְ ָעשׂוּ ָ
יה ֵה ָמּה
ָשׁבוּ ָע ֶל ָ
יכם | וְ י ְ
בוֹת ֶ
ָשׁבוּ ָבהּ ֲא ֵ
ְל ַע ְב ִדּי ְל ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר י ְ
עוֹלם:
ָשׂיא ָל ֶהם ְל ָ
עוֹלם וְ ָדוִ ד ַע ְב ִדּי נ ִ
ֵיהם ַעד ָ
וּבנֵי ְבנ ֶ
ֵיהם ְ
וּבנ ֶ
ְ
ָ
עוֹלם יִ ְהיֶה
) (26וְ ָכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ְבּ ִרית ָ
אוֹתם |
עוֹלם:
תוֹכם ְל ָ
ָת ִתּי ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְבּ ָ
אוֹתם וְ נ ַ
יתי ָ
וּנְ ַת ִתּים וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים | וְ ֵה ָמּה יִ ְהיוּ
יהם וְ ָהיִ ִ
ֲל ֶ
) (27וְ ָהיָה ִמ ְשׁ ָכּנִ י ע ֵ
ָדעוּ ַהגּוֹיִ ם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ֵדּשׁ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ִלי ְל ָעם (28) :וְ י ְ
עוֹלם:
תוֹכם ְל ָ
ִבּ ְהיוֹת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְבּ ָ
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ֶיך ֶאל גּוֹג
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹרֶ (2) :בּן ָ
אָמ ְר ָתּ
ָבא ָע ָליו (3) :וְ ַ
ֶא ֶרץ ַה ָמּגוֹג נְ ִשׂיא רֹאשׁ ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻת ָבל | וְ ִהנּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִהנְ נִ י ֵא ֶל ָ
כֹּה ַ
יך גּוֹג נְ ִשׂיא רֹאשׁ ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻת ָבל:
אוֹת ָך וְ ֶאת ָכּל
אתי ְ
הוֹצ ִ
ֶיך | וְ ֵ
ָת ִתּי ַח ִחים ִבּ ְל ָחי ָ
יך וְ נ ַ
שׁוֹב ְב ִתּ ָ
) (4וְ ַ
וּמגֵן
ֻלּם ָק ָהל ָרב ִצנָּה ָ
ֻשׁי ִמ ְכלוֹל כּ ָ
וּפ ָר ִשׁים ְלב ֵ
סוּסים ָ
יל ָך ִ
ֵח ֶ
ֻלּם ָמגֵן
ֻלּםָ (5) :פּ ַרס כּוּשׁ וּפוּט ִא ָתּם | כּ ָ
תּ ְֹפ ֵשׂי ֲח ָרבוֹת כּ ָ
ַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן וְ ֶאת ָכּל
ַר ָמה י ְ
יה ֵבּית תּוֹג ְ
ַפּ ָ
כוֹבע (6) :גּ ֶֹמר וְ ָכל ֲאג ֶ
וְ ָ
אַתּה וְ ָכל ְק ָה ֶל ָך
ַפּיו | ַע ִמּים ַר ִבּים ִא ָתּ ְךִ (7) :הכֹּן וְ ָה ֵכן ְל ָך ָ
ֲאג ָ
ָמים ַר ִבּים
ית ָל ֶהם ְל ִמ ְשׁ ָמרִ (8) :מיּ ִ
יך | וְ ָהיִ ָ
ַהנִּ ְק ָה ִלים ָע ֶל ָ
שׁוֹב ֶבת ֵמ ֶח ֶרב
אַח ִרית ַה ָשּׁנִ ים ָתּבוֹא ֶאל ֶא ֶרץ ְמ ֶ
ִתּ ָפּ ֵקד ְבּ ֲ
ְמ ֻק ֶבּ ֶצת ֵמ ַע ִמּים ַר ִבּים ַעל ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָח ְר ָבּה
ית
ֻלּם (9) :וְ ָע ִל ָ
ָשׁבוּ ָל ֶב ַטח כּ ָ
הוּצאָה וְ י ְ
ָתּ ִמיד | וְ ִהיא ֵמ ַע ִמּים ָ
אָרץ ִתּ ְהיֶה | ָ
יך
ַפּ ָ
אַתּה וְ ָכל ֲאג ֶ
ַכּשֹּׁאָה ָתבוֹא ֶכּ ָענָן ְל ַכסּוֹת ָה ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | וְ ָהיָה ַבּיּוֹם
אוֹת ְך (10) :כֹּה ַ
וְ ַע ִמּים ַר ִבּים ָ
ַההוּא ַיעֲלוּ ְד ָב ִרים ַעל ְל ָב ֶב ָך וְ ָח ַשׁ ְב ָתּ ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ָר ָעה(11) :
ֱלה ַעל ֶא ֶרץ ְפּ ָרזוֹת אָבוֹא ַהשֹּׁ ְק ִטים י ְֹשׁ ֵבי ָל ֶב ַטח |
אָמ ְר ָתּ ֶאע ֶ
וְ ַ
וּד ָל ַתיִ ם ֵאין ָל ֶהם(12) :
יח ְ
וּב ִר ַ
חוֹמה ְ
ָ
ֻלּם י ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵאין
כָּ
נוֹשׁבֹת וְ ֶאל ַעם
ָד ָך ַעל ֳח ָרבוֹת ָ
ִל ְשׁלֹל ָשׁ ָלל וְ ָלבֹז ַבּז | ְל ָה ִשׁיב י ְ
ְמ ֻא ָסּף ִמגּוֹיִ ם ע ֶֹשׂה ִמ ְקנֶה וְ ִקנְ יָן י ְֹשׁ ֵבי ַעל ַטבּוּר ָהאָ ֶרץ(13) :
ֹאמרוּ ְל ָך ֲה ִל ְשׁלֹל
יה י ְ
ֹח ֵרי ַת ְר ִשׁישׁ וְ ָכל ְכּ ִפ ֶר ָ
וּד ָדן וְ ס ֲ
ְשׁ ָבא ְ
ָהב
אַתּה ָבא ֲה ָלבֹז ַבּז ִה ְק ַה ְל ָתּ ְק ָה ֶל ָך | ָל ֵשׂאת ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ָשׁ ָלל ָ
ָבא ֶבן
)ָ (14ל ֵכן ִהנּ ֵ
ָל ַק ַחת ִמ ְקנֶה וְ ִקנְ יָן ִל ְשׁלֹל ָשׁ ָלל גָּדוֹל:
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ֲהלוֹא ַבּיּוֹם ַההוּא
אָמ ְר ָתּ ְלגוֹג כֹּה ַ
אָדם וְ ַ
ָ
ַר ְכּ ֵתי
קוֹמ ָך ִמיּ ְ
את ִמ ְמּ ְ
וּב ָ
ְבּ ֶשׁ ֶבת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶב ַטח ֵתּ ָדעָ (15) :
ֻלּם ָק ָהל גָּדוֹל
סוּסים כּ ָ
אַתּה וְ ַע ִמּים ַר ִבּים ִא ָתּ ְך | ר ְֹכ ֵבי ִ
ָצפוֹן ָ
אָרץ |
ית ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶכּ ָענָן ְל ַכסּוֹת ָה ֶ
וְ ַחיִ ל ָרב (16) :וְ ָע ִל ָ
אַר ִצי ְל ַמ ַען ַדּ ַעת ַהגּוֹיִ ם
יך ַעל ְ
אוֹת ָ
ַה ִב ִ
ָמים ִתּ ְהיֶה ו ֲ
אַח ִרית ַהיּ ִ
ְבּ ֲ
אָמר ֲאדֹנָי
ַ
) (17כֹּה
ֵיהם גּוֹג:
א ִֹתי ְבּ ִה ָקּ ְד ִשׁי ְב ָך ְל ֵעינ ֶ
אַתּה הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְבּי ִ
ֲב ַדי
ָמים ַק ְדמוֹנִ ים ְבּיַד ע ָ
יְ הוִ ה ַה ָ
ָמים ָה ֵהם ָשׁנִ ים | ְל ָה ִביא א ְֹת ָך
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ְבּ ִאים ַבּיּ ִ
נְ ִב ֵ
אַד ַמת
יהם (18) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ְבּיוֹם בּוֹא גוֹג ַעל ְ
ֲל ֶ
עֵ
אָתי
וּב ִקנְ ִ
אַפּיְ (19) :
ֲלה ֲח ָמ ִתי ְבּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ַתּע ֶ
ְב ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי ִדּ ַבּ ְר ִתּי | ִאם לֹא ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ַר ַעשׁ גָּדוֹל ַעל

אַד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל (20) :וְ ָרעֲשׁוּ ִמ ָפּנַי ְדּגֵי ַהיָּם וְ עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַחיַּת
ְ
אָדם ֲא ֶשׁר ַעל
ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ כֹל ָה ָ
חוֹמה
ָפלוּ ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת וְ ָכל ָ
ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה | וְ נ ֶ
ֶה ְרסוּ ֶה ָה ִרים וְ נ ְ
אתי ָע ָליו ְל ָכל ָה ַרי ֶח ֶרב נְ ֻאם ֲאדֹ ָני
אָרץ ִתּפּוֹל (21) :וְ ָק ָר ִ
ָל ֶ
אָחיו ִתּ ְהיֶה (22) :וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִאתּוֹ ְבּ ֶד ֶבר
יְ הוִ ה | ֶח ֶרב ִאישׁ ְבּ ִ
אַבנֵי ֶא ְלגּ ִ
ְ
אַמ ִטיר ָע ָליו
ָפ ִרית ְ
ָבישׁ ֵאשׁ וְ ג ְ
שׁוֹטף וְ ְ
ֶשׁם ֵ
וּב ָדם | וְ ג ֶ
ַדּ ְל ִתּי
ַפּיו וְ ַעל ַע ִמּים ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (23) :וְ ִה ְתגּ ִ
וְ ַעל ֲאג ָ
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה:
נוֹד ְע ִתּי ְל ֵעינֵי גּוֹיִ ם ַר ִבּים | וְ י ְ
וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי וְ ַ
Ezekiel Chapter 39
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה |
אָמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ָבא ַעל גּוֹג וְ ַ
אָדם ִהנּ ֵ
אַתּה ֶבן ָ
) (1וְ ָ
יך
יך גּוֹג נְ ִשׂיא רֹאשׁ ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻת ָבל (2) :וְ שׁ ַֹב ְב ִתּ ָ
ִהנְ נִ י ֵא ֶל ָ
אוֹת ָך ַעל ָה ֵרי
יך ִמיּ ְ
ית ָ
ֲל ִ
יך וְ ַהע ִ
את ָ
וְ ִשׁ ֵשּׁ ִ
ַה ִב ִ
ַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן | ו ֲ
יך ִמיַּד יְ ִמינְ ָך
ֹאול ָך | וְ ִח ֶצּ ָ
יתי ַק ְשׁ ְתּ ָך ִמיַּד ְשׂמ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וְ ִה ֵכּ ִ
יך וְ ַע ִמּים ֲא ֶשׁר
ַפּ ָ
אַתּה וְ ָכל ֲאג ֶ
אַפּילַ (4) :על ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּפּוֹל ָ
ִ
אָכ ָלהַ (5) :על
יך ְל ְ
ִא ָתּ ְך | ְל ֵעיט ִצפּוֹר ָכּל ָכּנָף וְ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה נְ ַת ִתּ ָ
ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ִתּפּוֹל | ִכּי ֲאנִ י ִד ַבּ ְר ִתּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה(6) :
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י
וּבי ְֹשׁ ֵבי ָה ִאיִּ ים ָל ֶב ַטח | וְ י ְ
וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ָמגוֹג ְ
אַחל
תוֹך ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ֵ
יע ְבּ ְ
אוֹד ַ
יְ הוָה (7) :וְ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ִ
ָדעוּ ַהגּוֹיִ ם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ָקדוֹשׁ
ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי עוֹד | וְ י ְ
ָתה נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | הוּא ַהיּוֹם
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ (8) :הנֵּה ָבאָה וְ נִ ְהי ָ
וּבעֲרוּ וְ ִה ִשּׂיקוּ
ָצאוּ י ְֹשׁ ֵבי ָע ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי (9) :וְ י ְ
וּבעֲרוּ
וּבר ַֹמח | ִ
וּב ַמ ֵקּל יָד ְ
וּב ִח ִצּים ְ
וּמגֵן וְ ִצנָּה ְבּ ֶק ֶשׁת ְ
ֶשׁק ָ
ְבּנ ֶ
ָב ֶהם ֵאשׁ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים (10) :וְ לֹא יִ ְשׂאוּ ֵע ִצים ִמן ַה ָשּׂ ֶדה וְ לֹא
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ֶשׁק יְ ַבעֲרוּ ֵאשׁ | וְ ָשׁ ְללוּ ֶאת שׁ ְֹל ֵל ֶ
ַח ְטבוּ ִמן ַהיְּ ָע ִרים ִכּי ַבנּ ֶ
יְ
ֵיהם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (11) :וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא
וּב ְזזוּ ֶאת בּ ְֹזז ֶ
ָ
ֶא ֵתּן ְלגוֹג ְמקוֹם ָשׁם ֶק ֶבר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל גֵּי ָהע ְֹב ִרים ִק ְד ַמת ַהיָּם
וְ ח ֶֹס ֶמת ִהיא ֶאת ָהע ְֹב ִרים | וְ ָק ְברוּ ָשׁם ֶאת גּוֹג וְ ֶאת ָכּל
וּק ָברוּם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ַען
ֲהמוֹנֹה וְ ָק ְראוּ גֵּיא ֲהמוֹן גּוֹגְ (12) :
אָרץ
אָרץ | ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים (13) :וְ ָק ְברוּ ָכּל ַעם ָה ֶ
ַט ֵהר ֶאת ָה ֶ
וְ ָהיָה ָל ֶהם ְל ֵשׁם | יוֹם ִה ָכּ ְב ִדי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (14) :וְ אַנְ ֵשׁי
ַב ִדּילוּ ע ְֹב ִרים ָבּ ֶ
ָת ִמיד י ְ
אָרץ ְמ ַק ְבּ ִרים ֶאת ָהע ְֹב ִרים ֶאת

אָרץ ְל ַט ֲה ָרהּ | ִמ ְק ֵצה ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים
נּוֹת ִרים ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
ַה ָ
וּב ָנה
אָדם ָ
אָרץ וְ ָראָה ֶע ֶצם ָ
ַחקֹרוּ (15) :וְ ָע ְברוּ ָהע ְֹב ִרים ָבּ ֶ
יְ
ֶא ְצלוֹ ִציּוּן | ַעד ָק ְברוּ אֹתוֹ ַה ְמ ַק ְבּ ִרים ֶאל גֵּיא ֲהמוֹן גּוֹג(16) :
אָדם כֹּה
אַתּה ֶבן ָ
אָרץ (17) :וְ ָ
וְ גַם ֶשׁם ִעיר ֲהמוֹנָה וְ ִט ֲהרוּ ָה ֶ
וּלכֹל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ֱאמֹר ְל ִצפּוֹר ָכּל ָכּנָף ְ
ַ
אָספוּ ִמ ָסּ ִביב ַעל ִז ְב ִחי ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ז ֵֹב ַח ָל ֶכם
ִה ָקּ ְבצוּ ָובֹאוּ ֵה ְ
יתם ָדּם(18) :
וּשׁ ִת ֶ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָבּ ָשׂר ְ
ֶבח גָּדוֹל ַעל ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ֲ
זַ
ילים ָכּ ִרים
אָרץ ִתּ ְשׁתּוּ | ֵא ִ
יאי ָה ֶ
ֹאכלוּ וְ ַדם נְ ִשׂ ֵ
בּוֹרים תּ ֵ
ְבּ ַשׂר ִגּ ִ
ַא ַכ ְל ֶתּם ֵח ֶלב ְל ָשׂ ְב ָעה
ֻלּם (19) :ו ֲ
וְ ַע ִ
יאי ָב ָשׁן כּ ָ
תּוּדים ָפּ ִרים ְמ ִר ֵ
ָב ְח ִתּי ָל ֶכם(20) :
יתם ָדּם ְל ִשׁ ָכּרוֹן | ִמ ִזּ ְב ִחי ֲא ֶשׁר ז ַ
וּשׁ ִת ֶ
ְ
ָר ֶכב ִגּבּוֹר וְ ָכל ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה | נְ ֻאם
וּשׂ ַב ְע ֶתּם ַעל ֻשׁ ְל ָחנִ י סוּס ו ֶ
ְ
בוֹדי ַבּגּוֹיִ ם | וְ ָראוּ ָכל ַהגּוֹיִ ם
ָת ִתּי ֶאת ְכּ ִ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (21) :וְ נ ַ
ָדי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ָב ֶהם(22) :
יתי וְ ֶאת י ִ
ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָדעוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יהם | ִמן ַהיּוֹם ַההוּא
וְ י ְ
ָדעוּ ַהגּוֹיִ ם ִכּי ַבעֲוֹנָם גָּלוּ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֲא ֶשׁר
ָה ְלאָה (23) :וְ י ְ
וָ
יהם וַיִּ ְפּלוּ ַב ֶח ֶרב
ָא ְתּנֵם ְבּיַד ָצ ֵר ֶ
ָאַס ִתּר ָפּנַי ֵמ ֶהם | ו ֶ
ָמעֲלוּ ִבי ו ְ
כָּ
ָאַס ִתּר ָפּנַי
יתי א ָֹתם | ו ְ
יהם ָע ִשׂ ִ
וּכ ִפ ְשׁ ֵע ֶ
אָתם ְ
ֻלּםְ (24) :כּ ֻט ְמ ָ
אָשׁיב ֶאת
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַע ָתּה ִ
ֵמ ֶהםָ (25) :ל ֵכן כֹּה ַ
ֵאתי
שׁבית ] ְשׁבוּת קרי[ ַי ֲעקֹב וְ ִר ַח ְמ ִתּי ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִקנּ ִ
ֲלם ֲא ֶשׁר
ְל ֵשׁם ָק ְד ִשׁי (26) :וְ נָשׂוּ ֶאת ְכּ ִל ָמּ ָתם וְ ֶאת ָכּל ַמע ָ
אַד ָמ ָתם ָל ֶב ַטח וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד(27) :
ָמעֲלוּ ִבי | ְבּ ִשׁ ְב ָתּם ַעל ְ
אַרצוֹת אֹיְ ֵב ֶ
אוֹתם ִמן ָה ַע ִמּים וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי א ָֹתם ֵמ ְ
שׁוֹב ִבי ָ
ְבּ ְ
יהם |
ָדעוּ ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ָבם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם ַר ִבּים (28) :וְ י ְ
אַד ָמ ָתם |
ַס ִתּים ַעל ְ
לוֹתי א ָֹתם ֶאל ַהגּוֹיִ ם וְ ִכנּ ְ
יהם ְבּ ַה ְג ִ
ֱאל ֵֹה ֶ
אַס ִתּיר עוֹד ָפּנַי ֵמ ֶהם |
אוֹתיר עוֹד ֵמ ֶהם ָשׁם (29) :וְ לֹא ְ
וְ לֹא ִ
רוּחי ַעל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ֶאת ִ
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ָלוּתנוּ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ
)ְ (1בּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ְלג ֵ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ
אַחר ֲא ֶשׁר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר | ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַה ֶזּה
ְבּ ְ
ָבא א ִֹתי ָשׁ ָמּהְ (2) :בּ ַמ ְראוֹת ֱאל ִֹהים
ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד יְ הוָה ַויּ ֵ
ֱה ִביאַנִ י ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ נִ ֵ
יחנִ י ֶאל ַהר ָגּב ַֹהּ ְמאֹד וְ ָע ָליו
אוֹתי ָשׁ ָמּה וְ ִה ֵנּה ִאישׁ ַמ ְר ֵאהוּ
ָביא ִ
ְכּ ִמ ְבנֵה ִעיר ִמ ֶנּגֶבַ (3) :ויּ ֵ

וּקנֵה ַה ִמּ ָדּה | וְ הוּא ע ֵֹמד
וּפ ִתיל ִפּ ְשׁ ִתּים ְבּיָדוֹ ְ
ְכּ ַמ ְר ֵאה נְ ח ֶֹשׁת ְ
ֶיך
אָזנ ָ
וּב ְ
ֶיך ְ
אָדם ְר ֵאה ְב ֵעינ ָ
ַבּ ָשּׁ ַער (4) :וַיְ ַד ֵבּר ֵא ַלי ָה ִאישׁ ֶבּן ָ
ָ
ְשּׁ ָמע וְ ִשׂים ִל ְבּ ָך ְלכֹל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ַמ ְר ֶאה
אוֹת ְך ִכּי ְל ַמ ַען
אַתּה ר ֶֹאה ְל ֵבית
אתה ֵהנָּה | ַהגֵּד ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָ
אוֹת ָכה ֻה ָב ָ
ַה ְר ְ
וּביַד ָה ִאישׁ
חוֹמה ִמחוּץ ַל ַבּיִ ת ָס ִביב ָס ִביב | ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (5) :וְ ִהנֵּה ָ
ָמד ֶאת ר ַֹחב ַה ִבּנְ יָן
אַמּה ָוט ַֹפח ַויּ ָ
ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה ֵשׁשׁ אַמּוֹת ָבּ ָ
קוֹמה ָק ֶנה ֶא ָחדַ (6) :ויָּבוֹא ֶאל ַשׁ ַער ֲא ֶשׁר ָפּנָיו
ָקנֶה ֶא ָחד וְ ָ
ֲלוֹתיו קרי[ | ַויּ ָ
ָמד ֶאת ַסף
ַעל במעלותו ] ְבּ ַמע ָ
ימה ַויּ ַ
ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִד ָ
ַה ַשּׁ ַער ָקנֶה ֶא ָחד ר ַֹחב וְ ֵאת ַסף ֶא ָחד ָקנֶה ֶא ָחד ר ַֹחב(7) :
וּבין ַה ָתּ ִאים ָח ֵמשׁ
וְ ַה ָתּא ָקנֶה ֶא ָחד א ֶֹר ְך וְ ָקנֶה ֶא ָחד ר ַֹחב ֵ
אוּלם ַה ַשּׁ ַער ֵמ ַה ַבּיִ ת ָק ֶנה ֶא ָחד:
אַמּוֹת | וְ ַסף ַה ַשּׁ ַער ֵמ ֵא ֶצל ָ
ָמד ֶאת
ָמד ֶאת ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער ֵמ ַה ַבּיִ ת ָקנֶה ֶא ָחדַ (9) :ויּ ָ
)ַ (8ויּ ָ
יליו קרי[ ְשׁ ַתּיִ ם אַמּוֹת |
ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער ְשׁמֹנֶה אַמּוֹת ואילו ]וְ ֵא ָ
וְ ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער ֵמ ַה ָבּיִ ת (10) :וְ ָת ֵאי ַה ַשּׁ ַער ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים ְשׁל ָֹשׁה
ילם
אַחת ָל ֵא ִ
וּמ ָדּה ַ
אַחת ִל ְשׁ ָל ְשׁ ָתּם | ִ
וּשׁל ָֹשׁה ִמפֹּה ִמ ָדּה ַ
ִמפֹּה ְ
ָמד ֶאת ר ַֹחב ֶפּ ַתח ַה ַשּׁ ַער ֶע ֶשׂר אַמּוֹת |
וּמפּוַֹ (11) :ויּ ָ
ִמפֹּה ִ
וּגבוּל ִל ְפנֵי ַה ָתּאוֹת
א ֶֹר ְך ַה ַשּׁ ַער ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה אַמּוֹתְ (12) :
אַחת ְגּבוּל ִמפֹּה | וְ ַה ָתּא ֵשׁשׁ אַמּוֹת ִמפּוֹ
אַמּה ַ
אַמּה ֶא ָחת וְ ָ
ָ
וְ ֵשׁשׁ אַמּוֹת ִמפּוַֹ (13) :ויּ ָ
ָמד ֶאת ַה ַשּׁ ַער ִמגַּג ַה ָתּא ְלגַגּוֹ רֹ ַחב
ילים
ַעשׂ ֶאת ֵא ִ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת | ֶפּ ַתח ֶנגֶד ָפּ ַתחַ (14) :ויּ ַ
אַמּה | וְ ֶאל ֵאיל ֶה ָח ֵצר ַה ַשּׁ ַער ָס ִביב ָס ִביב (15) :וְ ַעל
ִשׁ ִשּׁים ָ
ְפּנֵי ַה ַשּׁ ַער היאתון ] ָה ִאיתוֹן קרי[ ַעל ִל ְפנֵי ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער
אַמּה (16) :וְ ַחלֹּנוֹת ֲא ֻטמוֹת ֶאל ַה ָתּ ִאים
ימי | ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ַה ְפּנִ ִ
ימה ַל ַשּׁ ַער ָס ִביב ָס ִביב וְ ֵכן ָל ֵא ַלמּוֹת |
יה ָמה ִל ְפנִ ָ
וְ ֶאל ֵא ֵל ֵ
יאנִ י
ימה וְ ֶאל אַיִ ל ִתּמ ִֹרים (17) :וַיְ ִב ֵ
וְ ַחלּוֹנוֹת ָס ִביב ָס ִביב ִל ְפנִ ָ
ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה וְ ִהנֵּה ְל ָשׁכוֹת וְ ִר ְצ ָפה ָעשׂוּי ֶל ָח ֵצר ָס ִביב
ָס ִביב | ְשׁל ִֹשׁים ְל ָשׁכוֹת ֶאל ָה ִר ְצ ָפה (18) :וְ ָה ִר ְצ ָפה ֶאל ֶכּ ֶתף
ַה ְשּׁ ָע ִרים ְלע ַ
ֻמּת א ֶֹר ְך ַה ְשּׁ ָע ִרים | ָה ִר ְצ ָפה ַה ַתּ ְחתּוֹנָה(19) :
ימי ִמחוּץ
ָמד ר ַֹחב ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ַשּׁ ַער ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ִל ְפנֵי ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ַויּ ָ
אַמּה | ַה ָקּ ִדים וְ ַה ָצּפוֹן (20) :וְ ַה ַשּׁ ַער ֲא ֶשׁר ָפּנָיו ֶדּ ֶר ְך
ֵמאָה ָ
אָרכּוֹ וְ ָר ְחבּוֹ (21) :ותאו ]וְ ָתאָיו
ַה ָצּפוֹן ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה | ָמ ַדד ְ
יליו קרי[ ואלמו
וּשׁל ָֹשׁה ִמפּוֹ ואילו ]וְ ֵא ָ
לוֹשׁה ִמפּוֹ ְ
קרי[ ְשׁ ָ
אַמּה
]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[ ָהיָה ְכּ ִמ ַדּת ַה ַשּׁ ַער ָה ִראשׁוֹן | ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אַמּה (22) :וחלונו ]וְ ַחלּוֹנָיו קרי[
אָרכּוֹ וְ ר ַֹחב ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָבּ ָ
ְ

ואלמו ]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[ותמרו ]וְ ִתמ ָֹריו קרי[ ְכּ ִמ ַדּת ַה ַשּׁ ַער ֲא ֶשׁר
יל ָמּיו
וּב ַמעֲלוֹת ֶשׁ ַבע ַיעֲלוּ בוֹ ואילמו ]וְ ֵא ַ
ָפּנָיו ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים | ְ
ֵיהם (23) :וְ ַשׁ ַער ֶל ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
קרי[ ִל ְפנ ֶ
ימי ֶנגֶד ַה ַשּׁ ַער ַל ָצּפוֹן
ַיּוֹל ֵכנִ י ֶדּ ֶר ְך
אַמּה (24) :ו ִ
ָמד ִמ ַשּׁ ַער ֶאל ַשׁ ַער ֵמאָה ָ
וְ ַל ָקּ ִדים | ַויּ ָ
יליו קרי[
וּמ ַדד אילו ] ֵא ָ
ַה ָדּרוֹם וְ ִהנֵּה ַשׁ ַער ֶדּ ֶר ְך ַה ָדּרוֹם | ָ
ואילמו ]וְ ֵא ַ
יל ָמּיו קרי[ ַכּ ִמּדּוֹת ָה ֵא ֶלּה (25) :וְ ַחלּוֹנִ ים לוֹ
יל ָמּיו קרי[ ָס ִביב ָס ִביב ְכּ ַה ֲחלֹּנוֹת ָה ֵא ֶלּה |
ולאילמו ]וּ ְל ֵא ַ
וּמעֲלוֹת
אַמּהַ (26) :
אַמּה א ֶֹר ְך וְ ר ַֹחב ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֵיהם |
ֹלוֹתיו קרי[ ואלמו ]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[ ִל ְפנ ֶ
ִשׁ ְב ָעה עלותו ]ע ָ
יליו קרי[(27) :
וְ ִתמ ִֹרים לוֹ ֶא ָחד ִמפּוֹ וְ ֶא ָחד ִמפּוֹ ֶאל אילו ] ֵא ָ
ָמד ִמ ַשּׁ ַער ֶאל ַה ַשּׁ ַער ֶדּ ֶר ְך
ימי ֶדּ ֶר ְך ַה ָדּרוֹם | ַויּ ָ
וְ ַשׁ ַער ֶל ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ימי ְבּ ַשׁ ַער
ַה ָדּרוֹם ֵמאָה אַמּוֹת (28) :וַיְ ִב ֵ
יאנִ י ֶאל ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ָמד ֶאת ַה ַשּׁ ַער ַה ָדּרוֹם ַכּ ִמּדּוֹת ָה ֵא ֶלּה (29) :ותאו
ַה ָדּרוֹם | ַויּ ָ
יליו קרי[ ואלמו ]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[ ַכּ ִמּדּוֹת
]וְ ָתאָיו קרי[ ואילו ]וְ ֵא ָ
ָה ֵא ֶלּה וְ ַחלּוֹנוֹת לוֹ ולאלמו ] ְ
וּל ֵא ַל ָמּיו קרי[ ָס ִביב ָס ִביב |
אַמּה א ֶֹר ְך וְ ר ַֹחב ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת (30) :וְ ֵא ַלמּוֹת
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אַמּה וְ ר ַֹחב ָח ֵמשׁ אַמּוֹת:
ָס ִביב ָס ִביב | א ֶֹר ְך ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
יליו קרי[ |
) (31וְ ֵא ַל ָמּו ֶאל ָח ֵצר ַה ִחצוֹנָה וְ ִתמ ִֹרים ֶאל אילו ] ֵא ָ
יאנִ י ֶאל ֶה ָח ֵצר
ֲליו קרי[ (32) :וַיְ ִב ֵ
וּמעֲלוֹת ְשׁמוֹנֶה מעלו ] ַמע ָ
ַ
ָמד ֶאת ַה ַשּׁ ַער ַכּ ִמּדּוֹת ָה ֵא ֶלּה(33) :
ימי ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים | ַויּ ָ
ַה ְפּנִ ִ
ותאו ]וְ ָתאָיו קרי[ ואלו ]וְ ֵא ָליו קרי[ ואלמו ]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[
וּל ֵא ַל ָמּיו קרי[ ָס ִביב
ַכּ ִמּדּוֹת ָה ֵא ֶלּה וְ ַחלּוֹנוֹת לוֹ ולאלמו ] ְ
אַמּה(34) :
אַמּה וְ ר ַֹחב ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
ָס ִביב | א ֶֹר ְך ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ואלמו ]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[ ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה וְ ִתמ ִֹרים ֶאל אלו ] ֵא ָליו
ֲליו קרי[(35) :
וּשׁמֹנֶה ַמעֲלוֹת מעלו ] ַמע ָ
וּמפּוֹ | ְ
קרי[ ִמפּוֹ ִ
וּמ ַדד ַכּ ִמּדּוֹת ָה ֵא ֶלּה (36) :תאו
יאנִ י ֶאל ַשׁ ַער ַה ָצּפוֹן | ָ
וַיְ ִב ֵ
] ָתּאָיו קרי[ אלו ] ֵא ָליו קרי[ ואלמו ]וְ ֵא ַל ָמּיו קרי[ וְ ַחלּוֹנוֹת לוֹ
אַמּה:
אַמּה וְ ר ַֹחב ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
ָס ִביב ָס ִביב | א ֶֹר ְך ֲח ִמ ִשּׁים ָ
יליו קרי[ ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה וְ ִתמ ִֹרים ֶאל אילו
) (37ואילו ]וְ ֵא ָ
ֲליו קרי[:
וּשׁמֹנֶה ַמעֲלוֹת מעלו ] ַמע ָ
וּמפּוֹ | ְ
יליו קרי[ ִמפּוֹ ִ
] ֵא ָ
ָדיחוּ ֶאת
ילים ַה ְשּׁ ָע ִרים | ָשׁם י ִ
וּפ ְת ָחהּ ְבּ ֵא ִ
) (38וְ ִל ְשׁ ָכּה ִ
וּשׁנַיִ ם
וּב ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער ְשׁנַיִ ם ֻשׁ ְל ָחנוֹת ִמפּוֹ ְ
ָהע ָֹלהְ (39) :
אָשׁם:
עוֹלה וְ ַה ַח ָטּאת וְ ָה ָ
יהם ָה ָ
ֻשׁ ְל ָחנוֹת ִמפֹּה | ִל ְשׁחוֹט ֲא ֵל ֶ
עוֹלה ְל ֶפ ַתח ַה ַשּׁ ַער ַה ָצּפוֹנָה ְשׁנַיִ ם
חוּצה ָל ֶ
) (40וְ ֶאל ַה ָכּ ֵתף ִמ ָ

אַח ֶרת ֲא ֶשׁר ְל ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער ְשׁנַיִ ם
ֻשׁ ְל ָחנוֹת | וְ ֶאל ַה ָכּ ֵתף ָה ֶ
אַר ָבּ ָעה ֻשׁ ְל ָחנוֹת ִמפֹּה
אַר ָבּ ָעה ֻשׁ ְל ָחנוֹת ִמפֹּה וְ ְ
ֻשׁ ְל ָחנוֹתְ (41) :
ְל ֶכ ֶתף ַה ָשּׁ ַער | ְשׁמוֹנָה ֻשׁ ְל ָחנוֹת ֲא ֵל ֶ
אַר ָבּ ָעה
יהם יִ ְשׁ ָחטוּ (42) :וְ ְ
ָח ִצי וְ ר ַֹחב אַ ָמּה
אַחת ו ֵ
אַמּה ַ
אַבנֵי ג ִָזית א ֶֹר ְך ָ
עוֹלה ְ
ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָל ָ
יהם וְ יַנִּ יחוּ ֶאת ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר
אַמּה ֶא ָחת | ֲא ֵל ֶ
ָח ִצי וְ ג ַֹבהּ ָ
אַחת ו ֵ
ַ
עוֹלה ָבּם וְ ַהזּ ַ
יִ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ָה ָ
ָבח (43) :וְ ַה ְשׁ ַפ ַתּיִ ם ט ַֹפח ֶא ָחד
מוּכנִ ים ַבּ ַבּיִ ת ָס ִביב ָס ִביב | וְ ֶאל ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ְבּ ַשׂר ַה ָקּ ְר ָבן(44) :
ָ
ימי ִל ְשׁכוֹת ָשׁ ִרים ֶבּ ָח ֵצר ַה ְפּנִ י ִמי ֲא ֶשׁר ֶאל
חוּצה ַל ַשּׁ ַער ַה ְפּנִ ִ
וּמ ָ
ִ
ֵיהם ֶדּ ֶר ְך ַה ָדּרוֹם | ֶא ָחד ֶאל ֶכּ ֶתף ַשׁ ַער
וּפנ ֶ
ֶכּ ֶתף ַשׁ ַער ַה ָצּפוֹן ְ
ַה ָקּ ִדים ְפּנֵי ֶדּ ֶר ְך ַה ָצּפֹן (45) :וַיְ ַד ֵבּר ֵא ָלי | זֹה ַה ִלּ ְשׁ ָכּה ֲא ֶשׁר
ֹהנִ ים שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ָבּיִ ת(46) :
ָפּנ ָ
ֶיה ֶדּ ֶר ְך ַה ָדּרוֹם ַלכּ ֲ
ֹהנִ ים שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ֶיה ֶדּ ֶר ְך ַה ָצּפוֹן ַלכּ ֲ
וְ ַה ִלּ ְשׁ ָכּה ֲא ֶשׁר ָפּנ ָ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ֵה ָמּה ְבנֵי ָצדוֹק ַה ְקּ ֵר ִבים ִמ ְבּנֵי ֵלוִ י ֶאל יְ הוָה ְל ָשׁ ְרתוֹ:
אַמּה
אַמּה וְ ר ַֹחב ֵמאָה ָ
ָמד ֶאת ֶה ָח ֵצר א ֶֹר ְך ֵמאָה ָ
)ַ (47ויּ ָ
ֻבּ ַעת | וְ ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִל ְפנֵי ַה ָבּיִ ת (48) :וַיְ ִב ֵאנִ י ֶאל ֻא ָלם ַה ַבּיִ ת
ְמר ָ
ָמד ֵאל ֻא ָלם ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ִמפֹּה וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ִמפֹּה | וְ ר ַֹחב
ַויּ ָ
ַה ַשּׁ ַער ָשׁלֹשׁ אַמּוֹת ִמפּוֹ וְ ָשׁלֹשׁ אַמּוֹת ִמפּוֹ (49) :א ֶֹר ְך ָה ֻא ָלם
וּב ַמּעֲלוֹת ֲא ֶשׁר ַיעֲלוּ
אַמּה ַ
אַמּה וְ ר ַֹחב ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂ ֵרה ָ
ֶע ְשׂ ִרים ָ
ילים ֶא ָחד ִמפֹּה וְ ֶא ָחד ִמפֹּה:
ֵא ָליו | וְ ַע ֻמּ ִדים ֶאל ָה ֵא ִ
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ילים ֵשׁשׁ אַמּוֹת ר ַֹחב
יכל | ַו ָיּ ָמד ֶאת ָה ֵא ִ
יאנִ י ֶאל ַה ֵה ָ
) (1וַיְ ִב ֵ
ִמפּוֹ וְ ֵשׁשׁ אַמּוֹת ר ַֹחב ִמפּוֹ ר ַֹחב ָהא ֶֹהל (2) :וְ ר ַֹחב ַה ֶפּ ַתח ֶע ֶשׂר
אַמּוֹת וְ ִכ ְתפוֹת ַה ֶפּ ַתח ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ִמפּוֹ וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ִמפּוֹ |
וּבא
אַמּהָ (3) :
אַמּה וְ ר ַֹחב ֶע ְשׂ ִרים ָ
אַר ָבּ ִעים ָ
אָרכּוֹ ְ
ָמד ְ
ַויּ ָ
ָמד ֵאיל ַה ֶפּ ַתח ְשׁ ַתּיִ ם אַמּוֹת | וְ ַה ֶפּ ַתח ֵשׁשׁ אַמּוֹת
ימה ַויּ ָ
ִל ְפנִ ָ
אָרכּוֹ ֶע ְשׂ ִרים ָ
ָמד ֶאת ְ
אַמּה
וְ ר ַֹחב ַה ֶפּ ַתח ֶשׁ ַבע אַמּוֹתַ (4) :ויּ ָ
ֹאמר ֵא ַלי זֶה ק ֶֹדשׁ
יכל | ַויּ ֶ
אַמּה ֶאל ְפּנֵי ַה ֵה ָ
וְ ר ַֹחב ֶע ְשׂ ִרים ָ
אַר ַבּע
ָמד ִקיר ַה ַבּיִ ת ֵשׁשׁ אַמּוֹת | וְ ר ַֹחב ַה ֵצּ ָלע ְ
ַה ֳקּ ָד ִשׁיםַ (5) :ויּ ָ
אַמּוֹת ָס ִביב ָס ִביב ַל ַבּיִ ת ָס ִביב (6) :וְ ַה ְצּ ָלעוֹת ֵצ ָלע ֶאל ֵצ ָלע
וּבאוֹת ַבּ ִקּיר ֲא ֶשׁר ַל ַבּיִ ת ַל ְצּ ָלעוֹת
וּשׁל ִֹשׁים ְפּ ָע ִמים ָ
ָשׁלוֹשׁ ְ
חוּזים ְבּ ִקיר ַה ָבּיִ ת:
חוּזים | וְ לֹא יִ ְהיוּ ֲא ִ
ָס ִביב ָס ִביב ִל ְהיוֹת ֲא ִ
מוּסב ַה ַבּיִ ת
) (7וְ ָר ֲח ָבה וְ נ ְ
ָס ָבה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַל ְצּ ָלעוֹת ִכּי ַ

ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ָס ִביב ָס ִביב ַל ַבּיִ ת ַעל ֵכּן ר ַֹחב ַל ַבּיִ ת ְל ָמ ְע ָלה |
יתי ַל ַבּיִ ת
ֲלה ַעל ָה ֶע ְליוֹנָה ַל ִתּיכוֹנָה (8) :וְ ָר ִא ִ
וְ ֵכן ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ַיע ֶ
גּ ַֹבהּ ָס ִביב ָס ִביב | מיסדות ] ְ
מוּסדוֹת קרי[ ַה ְצּ ָלעוֹת ְמלוֹ
ילה (9) :ר ַֹחב ַה ִקּיר ֲא ֶשׁר ַל ֵצּ ָלע ֶאל
אַצּ ָ
ַה ָקּנֶה ֵשׁשׁ אַמּוֹת ִ
ַא ֶשׁר ֻמנָּח ֵבּית ְצ ָלעוֹת ֲא ֶשׁר ַל ָבּיִ ת(10) :
ַהחוּץ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת | ו ֲ
ֵ
אַמּה ָס ִביב ַל ַבּיִ ת ָס ִביב ָס ִביב:
וּבין ַה ְלּ ָשׁכוֹת ר ַֹחב ֶע ְשׂ ִרים ָ
וּפ ַתח ֶא ָחד
וּפ ַתח ַה ֵצּ ָלע ַל ֻמּנָּח ֶפּ ַתח ֶא ָחד ֶדּ ֶר ְך ַה ָצּפוֹן ֶ
)ֶ (11
ַל ָדּרוֹם | וְ ר ַֹחב ְמקוֹם ַה ֻמּנָּח ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ָס ִביב ָס ִביב(12) :
אַמּה
וְ ַה ִבּנְ יָן ֲא ֶשׁר ֶאל ְפּנֵי ַה ִגּ ְז ָרה ְפּאַת ֶדּ ֶר ְך ַהיָּם ר ַֹחב ִשׁ ְב ִעים ָ
אָרכּוֹ ִתּ ְשׁ ִעים
וְ ִקיר ַה ִבּנְ יָן ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ר ַֹחב ָס ִביב ָס ִביב | וְ ְ
אַמּה | וְ ַה ִגּ ְז ָרה
וּמ ַדד ֶאת ַה ַבּיִ ת א ֶֹר ְך ֵמאָה ָ
אַמּהָ (13) :
ָ
יה א ֶֹר ְך ֵמאָה ָ
אַמּה (14) :וְ ר ַֹחב ְפּנֵי ַה ַבּיִ ת
ירוֹת ָ
וְ ַה ִבּנְ יָה וְ ִק ֶ
וּמ ַדד א ֶֹר ְך ַה ִבּנְ יָן ֶאל ְפּנֵי
אַמּהָ (15) :
וְ ַה ִגּ ְז ָרה ַל ָקּ ִדים ֵמאָה ָ
יהא קרי[ ִמפּוֹ
יק ָ
אַתּ ֶ
יה ואתוקיהא ]וְ ִ
אַח ֶר ָ
ַה ִגּ ְז ָרה ֲא ֶשׁר ַעל ֲ
וּמפּוֹ ֵמאָה ָ
ִ
ימי וְ ֻא ַל ֵמּי ֶה ָח ֵצר(16) :
יכל ַה ְפּנִ ִ
אַמּה | וְ ַה ֵה ָ
יקים ָס ִביב ִל ְשׁ ָל ְשׁ ָתּם ֶנגֶד
אַתּ ִ
ַה ִסּ ִפּים וְ ַה ַחלּוֹנִ ים ָה ֲא ֻטמוֹת וְ ָה ִ
אָרץ ַעד ַה ַחלֹּנוֹת וְ ַה ַחלֹּנוֹת
ַה ַסּף ְשׂ ִחיף ֵעץ ָס ִביב ָס ִביב | וְ ָה ֶ
ימי וְ ַלחוּץ וְ ֶאל
ְמכֻסּוֹתַ (17) :על ֵמ ַעל ַה ֶפּ ַתח וְ ַעד ַה ַבּיִ ת ַה ְפּנִ ִ
וּב ִחיצוֹן ִמדּוֹת (18) :וְ ָעשׂוּי
ימי ַ
ָכּל ַה ִקּיר ָס ִביב ָס ִביב ַבּ ְפּנִ ִ
וּשׁנַיִ ם ָפּנִ ים
רוּבים וְ ִתמ ִֹרים | וְ ִתמ ָֹרה ֵבּין ְכּרוּב ִל ְכרוּב ְ
ְכּ ִ
וּפנֵי ְכ ִפיר ֶאל
אָדם ֶאל ַה ִתּמ ָֹרה ִמפּוֹ ְ
וּפנֵי ָ
ַל ְכּרוּבְ (19) :
אָרץ
ַה ִתּמ ָֹרה ִמפּוֹ | ָעשׂוּי ֶאל ָכּל ַה ַבּיִ ת ָס ִביב ָס ִביבֵ (20) :מ ָה ֶ
יכל:
רוּבים וְ ַה ִתּמ ִֹרים עֲשׂוּיִ ם | וְ ִקיר ַה ֵה ָ
ַעד ֵמ ַעל ַה ֶפּ ַתח ַה ְכּ ִ
וּפנֵי ַהקּ ֶֹדשׁ ַה ַמּ ְר ֶאה ַכּ ַמּ ְר ֶאה(22) :
ֻעה | ְ
)ַ (21ה ֵה ָ
יכל ְמזוּזַת ְרב ָ
אָרכּוֹ ְשׁ ַתּיִ ם אַמּוֹת
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵעץ ָשׁלוֹשׁ אַמּוֹת ָגּב ַֹהּ וְ ְ
אָרכּוֹ וְ ִקיר ָֹתיו ֵעץ | וַיְ ַד ֵבּר ֵא ַלי זֶה ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ֹעוֹתיו לוֹ וְ ְ
וּמ ְקצ ָ
ִ
יכל וְ ַלקּ ֶֹדשׁ(24) :
וּשׁ ַתּיִ ם ְדּ ָלתוֹת ַל ֵה ָ
ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָהְ (23) :
מוּסבּוֹת ְדּ ָלתוֹת ְשׁ ַתּיִ ם
ַ
וּשׁ ַתּיִ ם ְדּ ָלתוֹת ַל ְדּ ָלתוֹת | ְשׁ ַתּיִ ם
ְ
יהן ֶאל
אַח ֶרתַ (25) :ועֲשׂוּיָה ֲא ֵל ֶ
וּשׁ ֵתּי ְד ָלתוֹת ָל ֶ
ְל ֶד ֶלת ֶא ָחת ְ
רוּבים וְ ִתמ ִֹרים ַכּ ֲא ֶשׁר עֲשׂוּיִ ם ַל ִקּירוֹת | וְ ָעב
יכל ְכּ ִ
ַדּ ְלתוֹת ַה ֵה ָ
אוּלם ֵמ ַהחוּץ (26) :וְ ַחלּוֹנִ ים ֲא ֻטמוֹת וְ ִתמ ִֹרים
ֵעץ ֶאל ְפּנֵי ָה ָ
ֻבּים:
אוּלם | וְ ַצ ְלעוֹת ַה ַבּיִ ת וְ ָהע ִ
וּמפּוֹ ֶאל ִכּ ְתפוֹת ָה ָ
ִמפּוֹ ִ
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ַיּוֹצ ֵאנִ י ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה ַה ֶדּ ֶר ְך ֶדּ ֶר ְך ַה ָצּפוֹן | וַיְ ִב ֵאנִ י
)  (1ו ִ
ַא ֶשׁר ֶנגֶד ַה ִבּנְ יָן ֶאל ַה ָצּפוֹן(2) :
ֶאל ַה ִלּ ְשׁ ָכּה ֲא ֶשׁר ֶנגֶד ַה ִגּ ְז ָרה ו ֲ
ֶאל ְפּנֵי א ֶֹר ְך אַמּוֹת ַה ֵמּאָה ֶפּ ַתח ַה ָצּפוֹן | וְ ָהר ַֹחב ֲח ִמ ִשּׁים
ימי וְ ֶנגֶד ִר ְצ ָפה ֲא ֶשׁר
אַמּוֹתֶ (3) :נגֶד ָה ֶע ְשׂ ִרים ֲא ֶשׁר ֶל ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
אַתּיק ַבּ ְשּׁ ִל ִשׁים (4) :וְ ִל ְפנֵי
אַתּיק ֶאל ְפּנֵי ִ
ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה | ִ
אַמּה
ימית ֶדּ ֶר ְך ָ
ַה ְלּ ָשׁכוֹת ַמ ֲה ַל ְך ֶע ֶשׂר אַמּוֹת ר ַֹחב ֶאל ַה ְפּנִ ִ
יהם ַל ָצּפוֹן (5) :וְ ַה ְלּ ָשׁכוֹת ָה ֶע ְליוֹנֹת ְקצֻרוֹת | ִכּי
וּפ ְת ֵח ֶ
ֶא ָחת | ִ
וּמ ַה ִתּכֹנוֹת ִבּנְ יָןִ (6) :כּי
יקים ֵמ ֵהנָה ֵמ ַה ַתּ ְחתֹּנוֹת ֵ
אַתּ ִ
יוֹכלוּ ִ
ְ
מּוּדי ַה ֲח ֵצרוֹת | ַעל ֵכּן
מּוּדים ְכּ ַע ֵ
ְמ ֻשׁ ָלּשׁוֹת ֵהנָּה וְ ֵאין ָל ֶהן ַע ִ
ָדר ֲא ֶשׁר ַלחוּץ
וּמ ַה ִתּיכֹנוֹת ֵמ ָהאָ ֶרץ (7) :וְ ג ֵ
ֶא ַצל ֵמ ַה ַתּ ְחתּוֹנוֹת ֵ
נֱ
אָרכּוֹ
ֻמּת ַה ְלּ ָשׁכוֹת ֶדּ ֶר ְך ֶה ָח ֵצר ַה ִחצוֹנָה ֶאל ְפּנֵי ַה ְלּ ָשׁכוֹת | ְ
ְלע ַ
אַמּהִ (8) :כּי א ֶֹר ְך ַה ְלּ ָשׁכוֹת ֲא ֶשׁר ֶל ָח ֵצר ַה ִחצוֹנָה
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
וּמ ַתּ ֲח ָתה
אַמּהִ (9) :
יכל ֵמאָה ָ
אַמּה | וְ ִהנֵּה ַעל ְפּנֵי ַה ֵה ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
לשׁכות ] ִ
וּמ ַתּ ַחת ַה ְלּ ָשׁכוֹת קרי[ ָה ֵא ֶלּה | המבוא ] ַה ֵמּ ִביא קרי[
ֶדר
ֵמ ַה ָקּ ִדים ְבּבֹאוֹ ָל ֵהנָּה ֵמ ֶה ָח ֵצר ַה ִחצֹנָהְ (10) :בּר ַֹחב גּ ֶ
ֶה ָח ֵצר ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים ֶאל ְפּנֵי ַה ִגּ ְז ָרה וְ ֶאל ְפּנֵי ַה ִבּנְ יָן ְל ָשׁכוֹת:
אָר ָכּן
ֵיהם ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ְלּ ָשׁכוֹת ֲא ֶשׁר ֶדּ ֶר ְך ַה ָצּפוֹן ְכּ ְ
) (11וְ ֶד ֶר ְך ִל ְפנ ֶ
יהן(12) :
וּכ ִפ ְת ֵח ֶ
יהן ְ
וּכ ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
יהן ְ
מוֹצ ֵא ֶ
ָ
ֵכּן ָר ְח ָבּן | וְ כֹל
וּכ ִפ ְת ֵחי ַה ְלּ ָשׁכוֹת ֲא ֶשׁר ֶדּ ֶר ְך ַה ָדּרוֹם ֶפּ ַתח ְבּרֹאשׁ ָדּ ֶר ְך | ֶדּ ֶר ְך
ְ
ֹאמר ֵא ַלי
ִבּ ְפנֵי ַה ְגּ ֶד ֶרת ֲה ִגינָה ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים ְבּבוֹאָןַ (13) :ויּ ֶ
ִל ְשׁכוֹת ַה ָצּפוֹן ִל ְשׁכוֹת ַה ָדּרוֹם ֲא ֶשׁר ֶאל ְפּנֵי ַה ִגּ ְז ָרה ֵהנָּה
רוֹבים
ֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ְק ִ
ֹאכלוּ ָשׁם ַהכּ ֲ
ִל ְשׁכוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר י ְ
ַליהוָה ָק ְד ֵשׁי ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ָשׁם יַנִּ יחוּ ָק ְד ֵשׁי ַה ֳקּ ָד ִשׁים וְ ַה ִמּנְ ָחה
ֹהנִ ים
אָשׁם ִכּי ַה ָמּקוֹם ָקדֹשְׁ (14) :בּבֹאָם ַהכּ ֲ
וְ ַה ַח ָטּאת וְ ָה ָ
יהם
ֵצאוּ ֵמ ַהקּ ֶֹדשׁ ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה וְ ָשׁם יַנִּ יחוּ ִב ְג ֵד ֶ
וְ לֹא י ְ
ָדים
ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָב ֶהן ִכּי ק ֶֹדשׁ ֵהנָּה | ילבשׁו ]וְ ָל ְבשׁוּ קרי[ ְבּג ִ
ֲא ֵח ִרים וְ ָק ְרבוּ ֶאל ֲא ֶשׁר ָל ָעם (15) :וְ ִכ ָלּה ֶאת ִמדּוֹת ַה ַבּיִ ת
וּמ ָדדוֹ
הוֹציאַנִ י ֶדּ ֶר ְך ַה ַשּׁ ַער ֲא ֶשׁר ָפּנָיו ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים | ְ
ימי וְ ִ
ַה ְפּנִ ִ
רוּח ַה ָקּ ִדים ִבּ ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה | ֲח ֵמשׁ
ָס ִביב ָס ִביבָ (16) :מ ַדד ַ
רוּח
אמות ] ֵמאוֹת קרי[ ָקנִ ים ִבּ ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה ָס ִביבָ (17) :מ ַדד ַ
רוּח
ַה ָצּפוֹן | ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָקנִ ים ִבּ ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה ָס ִביבֵ (18) :את ַ
ַה ָדּרוֹם ָמ ָדד | ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָקנִ ים ִבּ ְקנֵה ַה ִמּ ָדּהָ (19) :ס ַבב ֶאל
ַ
אַר ַבּע
רוּח ַהיָּם | ָמ ַדד ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָקנִ ים ִבּ ְקנֵה ַה ִמּ ָדּהְ (20) :ל ְ

חוֹמה לוֹ ָס ִביב ָס ִביב א ֶֹר ְך ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ רֹ ַחב
רוּחוֹת ְמ ָדדוֹ ָ
ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת | ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ ְלחֹל:
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)  (1ו ִ
ַיּוֹל ֵכנִ י ֶאל ַה ָשּׁ ַער | ַשׁ ַער ֲא ֶשׁר פֹּנֶה ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים (2) :וְ ִהנֵּה
ְכּבוֹד ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּא ִמ ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים | וְ קוֹלוֹ ְכּקוֹל ַמיִ ם
וּכ ַמ ְר ֵאה ַה ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר
ירה ִמ ְכּבֹדוְֹ (3) :
אָרץ ֵה ִא ָ
ַר ִבּים וְ ָה ֶ
יתי ַכּ ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
וּמ ְראוֹת
יתי ְבּב ִֹאי ְל ַשׁ ֵחת ֶאת ָה ִעיר ַ
ָר ִא ִ
וּכבוֹד
ָאפֹּל ֶאל ָפּנָיְ (4) :
יתי ֶאל נְ ַהר ְכּ ָבר | ו ֶ
ַכּ ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
יְ הוָה ָבּא ֶאל ַה ָבּיִ ת | ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ֲא ֶשׁר ָפּנָיו ֶדּ ֶר ְך ַה ָקּ ִדים(5) :
יאנִ י ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ימי | וְ ִהנֵּה ָמ ֵלא ְכבוֹד
ַתּ ִב ֵ
רוּח ו ְ
ַתּ ָשּׂ ֵאנִ י ַ
וִ
ָא ְשׁ ַמע ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ַלי ֵמ ַה ָבּיִ ת | וְ ִאישׁ ָהיָה ע ֵֹמד
יְ הוָה ַה ָבּיִ ת (6) :ו ֶ
אָדם ֶאת ְמקוֹם ִכּ ְס ִאי וְ ֶאת ְמקוֹם
ֶא ְצ ִליַ (7) :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
עוֹלם | וְ לֹא
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָ
ַכּפּוֹת ַר ְג ַלי ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ָכּן ָשׁם ְבּ ְ
נוּתם
יהם ִבּ ְז ָ
וּמ ְל ֵכ ֶ
יְ ַט ְמּאוּ עוֹד ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֵה ָמּה ַ
יהם ָבּ ָ
וּב ִפ ְג ֵרי ַמ ְל ֵכ ֶ
ְ
ָתם
וּמזוּז ָ
מוֹתםְ (8) :בּ ִת ָתּם ִס ָפּם ֶאת ִס ִפּי ְ
ֵיהם | וְ ִט ְמּאוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי
וּבינ ֶ
ָתי וְ ַה ִקּיר ֵבּינִ י ֵ
ֵא ֶצל ְמזוּז ִ
אַפּיַ (9) :ע ָתּה יְ ַר ֲחקוּ ֶאת
ָא ַכל א ָֹתם ְבּ ִ
ֲבוֹתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ו ֲ
ְבּתוֹע ָ
עוֹלם:
תוֹכם ְל ָ
יהם ִמ ֶמּנִּ י | וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְב ָ
וּפ ְג ֵרי ַמ ְל ֵכ ֶ
נוּתם ִ
ְז ָ
אָדם ַהגֵּד ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַבּיִ ת
אַתּה ֶבן ָ
)ָ (10
וּמ ְדדוּ ֶאת ָתּ ְכנִ ית (11) :וְ ִאם נִ ְכ ְלמוּ
יהם | ָ
ֲוֹנוֹת ֶ
וְ יִ ָכּ ְלמוּ ֵמע ֵ
וּמוֹבאָיו וְ ָכל
ָ
וּמוֹצאָיו
וּתכוּנָתוֹ
צוּרת ַה ַבּיִ ת ְ
ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַ
ָ
צוּר ָֹתו וְ ֵאת ָכּל ֻחקּ ָֹתיו וְ ָכל צורתי ]צוּר ָֹתיו קרי[ וְ ָכל תורתו
ֵיהם | וְ יִ ְשׁ ְמרוּ ֶאת ָכּל
וּכתֹב ְל ֵעינ ֶ
אוֹתם ְ
הוֹדע ָ
]תּוֹר ָֹתיו קרי[ ַ
תּוֹרת ַה ָבּיִ ת |
אוֹתם (12) :זֹאת ַ
ָ
צוּרתוֹ וְ ֶאת ָכּל ֻחקּ ָֹתיו וְ ָעשׂוּ ָ
ַעל רֹאשׁ ָה ָהר ָכּל ְגּבֻלוֹ ָס ִביב ָס ִביב ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהנֵּה זֹאת
אַמּה אַ ָמּה
תּוֹרת ַה ָבּיִ ת (13) :וְ ֵא ֶלּה ִמדּוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָבּאַמּוֹת ָ
ַ
ֶרת
בוּלהּ ֶאל ְשׂ ָפ ָתהּ ָס ִביב ז ֶ
וּג ָ
אַמּה ר ַֹחב ְ
אַמּה וְ ָ
ָוט ַֹפח | וְ ֵחיק ָה ָ
ָרה
אָרץ ַעד ָה ֲעז ָ
וּמ ֵחיק ָה ֶ
ָה ֶא ָחד וְ זֶה גַּב ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחֵ (14) :
ָרה ַה ְקּ ַטנָּה
וּמ ֳה ֲעז ָ
אַמּה ֶא ָחת | ֵ
ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ְשׁ ַתּיִ ם אַמּוֹת וְ ר ַֹחב ָ
אַר ַבּע אַמּוֹת וְ ר ַֹחב ָה ָ
אַמּה (15) :וְ ַה ַה ְר ֵאל
דוֹלה ְ
ָרה ַה ְגּ ָ
ַעד ָה ֲעז ָ
וּל ַמ ְע ָלה ַה ְקּ ָרנוֹת
יאל קרי[ ְ
וּמ ָה ֲא ִר ֵ
אַר ַבּע אַמּוֹת | ומהאראיל ] ֵ
ְ
יאל קרי[ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה א ֶֹר ְך
אַר ַבּע (16) :והאראיל ]וְ ָה ֲא ִר ֵ
ְ

ָרה
אַר ַבּ ַעת ְר ָב ָעיו (17) :וְ ָה ֲעז ָ
בוּע ֶאל ְ
ִבּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ר ַֹחב | ָר ַ
יה |
אַר ַבּ ַעת ְר ָב ֶע ָ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ר ַֹחב ֶאל ְ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה א ֶֹר ְך ְבּ ְ
ְ
אַמּה ָס ִביב
אַמּה וְ ַה ֵחיק ָלהּ ָ
ָ
וְ ַה ְגּבוּל ָס ִביב
אוֹתהּ ֲח ִצי ָה ָ
אָמר
אָדם כֹּה ַ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבּן ָ
וּמ ֲעל ֵֹתהוּ ְפּנוֹת ָק ִדיםַ (18) :ויּ ֶ
ַ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֵא ֶלּה ֻחקּוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּיוֹם ֵה ָעשׂוֹתוֹ | ְל ַהעֲלוֹת ָע ָליו
ָ
ָת ָתּה ֶאל ַהכֹּ ֲהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר
עוֹלה וְ ִל ְזרֹק ָע ָליו ָדּם (19) :וְ נ ַ
ֶרע ָצדוֹק ַה ְקּר ִֹבים ֵא ַלי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י | ַפּר
ֵהם ִמזּ ַ
אַר ַבּע
ָת ָתּה ַעל ְ
ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת (20) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמ ָדּמוֹ וְ נ ַ
את
ָרה וְ ֶאל ַה ְגּבוּל ָס ִביב | וְ ִח ֵטּ ָ
אַר ַבּע ִפּנּוֹת ָה ֲעז ָ
ַק ְרנ ָֹתיו וְ ֶאל ְ
וּשׂ ָרפוֹ
אוֹתוֹ וְ ִכ ַפּ ְר ָתּהוּ (21) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵאת ַה ָפּר ַה ַח ָטּאת | ְ
וּביּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ַתּ ְק ִריב ְשׂ ִעיר
ְבּ ִמ ְפ ַקד ַה ַבּיִ ת ִמחוּץ ַל ִמּ ְק ָדּשַׁ (22) :
ִע ִזּים ָתּ ִמים ְל ַח ָטּאת | וְ ִח ְטּאוּ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַכּ ֲא ֶשׁר ִח ְטּאוּ ַבּ ָפּר:
לּוֹת ָך ֵמ ַח ֵטּא | ַתּ ְק ִריב ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ָתּ ִמים וְ אַיִ ל ִמן
)ְ (23בּ ַכ ְ
ֹהנִ ים
ַהצֹּאן ָתּ ִמים (24) :וְ ִה ְק ַר ְב ָתּם ִל ְפנֵי יְ הוָה | וְ ִה ְשׁ ִליכוּ ַהכּ ֲ
ָמים
אוֹתם ע ָֹלה ַליהוָהִ (25) :שׁ ְב ַעת י ִ
יהם ֶמ ַלח וְ ֶהעֱלוּ ָ
ֲל ֶ
עֵ
וּפר ֶבּן ָבּ ָקר וְ אַיִ ל ִמן ַהצֹּאן
ֲשׂה ְשׂ ִעיר ַח ָטּאת ַליּוֹם | ַ
ַתּע ֶ
ְתּ ִמ ִ
ָמים יְ ַכ ְפּרוּ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ִט ֲהרוּ
ימים ַיעֲשׂוִּ (26) :שׁ ְב ַעת י ִ
ָמים | וְ ָהיָה
יכלּוּ ֶאת ַהיּ ִ
ָדיו קרי[ (27) :וִ ַ
וּמ ְלאוּ ידו ]י ָ
אֹתוֹ | ִ
ֹהנִ ים ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶאת
ָה ְלאָה ַיעֲשׂוּ ַהכּ ֲ
ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ו ָ
יכם וְ ָר ִצ ִ
אתי ֶא ְת ֶכם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה:
יכם וְ ֶאת ַשׁ ְל ֵמ ֶ
עוֹלוֹת ֶ
ֵ
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ָשׁב א ִֹתי ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ִחיצוֹן ַהפֹּנֶה ָק ִדים | וְ הוּא
)ַ (1ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי יְ הוָה ַה ַשּׁ ַער ַהזֶּה ָסגוּר יִ ְהיֶה לֹא יִ ָפּ ֵת ַח
ָסגוּרַ (2) :ויּ ֶ
וְ ִאישׁ לֹא ָיבֹא בוֹ ִכּי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּא בוֹ | וְ ָהיָה ָסגוּר:
ֵשׁב בּוֹ לאכול ] ֶל ֱא ָכל קרי[ ֶל ֶחם
ָשׂיא הוּא י ֶ
ָשׂיא נ ִ
)ֶ (3את ַהנּ ִ
ֵצא(4) :
וּמ ַדּ ְרכּוֹ י ֵ
ִל ְפנֵי יְ הוָה | ִמ ֶדּ ֶר ְך ֻא ָלם ַה ַשּׁ ַער יָבוֹא ִ
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה ָמ ֵלא
יאנִ י ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ַה ָצּפוֹן ֶאל ְפּנֵי ַה ַבּיִ ת ו ֵ
וַיְ ִב ֵ
ֹאמר ֵא ַלי
ָאפֹּל ֶאל ָפּנָיַ (5) :ויּ ֶ
ְכבוֹד יְ הוָה ֶאת ֵבּית יְ הוָה | ו ֶ
אָזנ ָ
וּב ְ
ֶיך ְ
וּר ֵאה ְב ֵעינ ָ
אָדם ִשׂים ִל ְבּ ָך ְ
ֶיך ְשּׁ ָמע ֵאת ָכּל
יְ הוָֹה ֶבּן ָ
וּל ָכל תורתו
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר א ָֹת ְך ְל ָכל ֻחקּוֹת ֵבּית יְ הוָה ְ
מוֹצ ֵאי
ָ
]תּוֹר ָֹתיו קרי[ | וְ ַשׂ ְמ ָתּ ִל ְבּ ָך ִל ְמבוֹא ַה ַבּיִ ת ְבּכֹל

אָמר ֲאדֹנָי
אָמ ְר ָתּ ֶאל ֶמ ִרי ֶאל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ַ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ (6) :וְ ַ
יא ֶכם
יכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (7) :בּ ֲה ִב ֲ
ֲבוֹת ֶ
יְ הוִ ה | ַרב ָל ֶכם ִמ ָכּל תּוֹע ֵ
ֵכר ַע ְר ֵלי ֵלב וְ ַע ְר ֵלי ָב ָשׂר ִל ְהיוֹת ְבּ ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְל ַח ְלּלוֹ ֶאת
ְבּנֵי נ ָ
יתי ֶאל
ָפרוּ ֶאת ְבּ ִר ִ
ָדם ַויּ ֵ
יב ֶכם ֶאת ַל ְח ִמי ֵח ֶלב ו ָ
יתי | ְבּ ַה ְק ִר ְ
ֵבּ ִ
ַתּ ִשׂימוּן
יכם (8) :וְ לֹא ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָק ָד ָשׁי | ו ְ
ֲבוֹת ֶ
ָכּל תּוֹע ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָכּל
ְלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ְבּ ִמ ְק ָדּ ִשׁי ָל ֶכם (9) :כֹּה ַ
ֵכר
ֵכר ֶע ֶרל ֵלב וְ ֶע ֶרל ָבּ ָשׂר לֹא יָבוֹא ֶאל ִמ ְק ָדּ ִשׁי | ְל ָכל ֶבּן נ ָ
ֶבּן נ ָ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (10) :כּי ִאם ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר ָר ֲחקוּ ֵמ ָע ַלי
ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ָשׂאוּ עֲוֹנָם:
יהם | וְ נ ְ
לּוּל ֶ
אַח ֵרי ִגּ ֵ
ִבּ ְתעוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָתּעוּ ֵמ ָע ַלי ֲ
) (11וְ ָהיוּ ְב ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְמ ָשׁ ְר ִתים ְפּ ֻקדּוֹת ֶאל ַשׁע ֵ
ֲרי ַה ַבּיִ ת
ֶבח
וּמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת ַה ָבּיִ ת | ֵה ָמּה יִ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַהזּ ַ
ְ
ַען ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ
ֵיהם ְל ָשׁ ְר ָתם (12) :י ַ
ַע ְמדוּ ִל ְפנ ֶ
ָל ָעם וְ ֵה ָמּה י ַ
יהם וְ ָהיוּ ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְכשׁוֹל ָעוֹן | ַעל ֵכּן
לּוּל ֶ
אוֹתם ִל ְפנֵי ִג ֵ
ָ
ָשׂאוּ עֲוֹנָם (13) :וְ לֹא
יהם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ נ ְ
ֲל ֶ
ָדי ע ֵ
אתי י ִ
ָשׂ ִ
נָ
ֶשׁת ַעל ָכּל ָק ָד ַשׁי ֶאל ָק ְד ֵשׁי ַה ְקּ ָד ִשׁים |
יִ ְגּשׁוּ ֵא ַלי ְל ַכ ֵהן ִלי וְ ָלג ֶ
אוֹתם
ָ
ָת ִתּי
ֲבוֹתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ (14) :וְ נ ַ
ָשׂאוּ ְכּ ִל ָמּ ָתם וְ תוֹע ָ
וְ נ ְ
ֵע ֶשׂה בּוֹ:
וּלכֹל ֲא ֶשׁר י ָ
שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ָבּיִ ת | ְלכֹל ֲעב ָֹדתוֹ ְ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ְבּנֵי ָצדוֹק ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
) (15וְ ַהכּ ֲ
ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ַלי ֵה ָמּה יִ ְק ְרבוּ ֵא ַלי ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י |
ָדם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ הֵ (16) :ה ָמּה
וְ ָע ְמדוּ ְל ָפנַי ְל ַה ְק ִריב ִלי ֵח ֶלב ו ָ
ָיבֹאוּ ֶאל ִמ ְק ָדּ ִשׁי וְ ֵה ָמּה יִ ְק ְרבוּ ֶאל ֻשׁ ְל ָחנִ י ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י | וְ ָשׁ ְמרוּ
ימית
ֲרי ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי (17) :וְ ָהיָה ְבּבוֹאָם ֶאל ַשׁע ֵ
ֲרי
יהם ֶצ ֶמר ְבּ ָשׁ ְר ָתם ְבּ ַשׁע ֵ
ֲל ֶ
ֲלה ע ֵ
ִבּ ְג ֵדי ִפ ְשׁ ִתּים יִ ְל ָבּשׁוּ | וְ לֹא ַיע ֶ
ֹאשׁם
ָביְ ָתהַ (18) :פּ ֲא ֵרי ִפ ְשׁ ִתּים יִ ְהיוּ ַעל ר ָ
ימית ו ָ
ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ַח ְגּרוּ ַבּ ָיּזַע(19) :
ֵיהם | לֹא י ְ
וּמ ְכנְ ֵסי ִפ ְשׁ ִתּים יִ ְהיוּ ַעל ָמ ְתנ ֶ
ִ
אתם ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה ֶאל ָה ָעם
וּב ֵצ ָ
ְ
אוֹתם
יהם ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ְמ ָשׁ ְר ִתם ָבּם וְ ִהנִּ יחוּ ָ
יִ ְפ ְשׁטוּ ֶאת ִבּ ְג ֵד ֶ
ָדים ֲא ֵח ִרים וְ לֹא יְ ַק ְדּשׁוּ ֶאת ָה ָעם
ְבּ ִל ְשׁכֹת ַהקּ ֶֹדשׁ | וְ ָל ְבשׁוּ ְבּג ִ
ְבּ ִב ְג ֵד ֶ
וּפ ַרע לֹא יְ ַשׁ ֵלּחוּ | ָכּסוֹם
ַלּחוּ ֶ
ֹאשׁם לֹא יְ ג ֵ
יהם (20) :וְ ר ָ
יהם (21) :וְ יַיִ ן לֹא יִ ְשׁתּוּ ָכּל כּ ֵֹהן | ְבּבוֹאָם ֶאל
אשׁ ֶ
יִ ְכ ְסמוּ ֶאת ָר ֵ
ָשׁים
רוּשׁה לֹא יִ ְקחוּ ָל ֶהם ְלנ ִ
וּג ָ
אַל ָמנָה ְ
ימית (22) :וְ ְ
ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
אַל ָמנָה ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶה
ֶרע ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָה ְ
| ִכּי ִאם ְבּתוּלֹת ִמזּ ַ
וּבין
אַל ָמנָה ִמכּ ֵֹהן יִ ָקּחוּ (23) :וְ ֶאת ַע ִמּי יוֹרוּ ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחֹל | ֵ
ְ
ַע ְמדוּ לשׁפט
יוֹדעֻם (24) :וְ ַעל ִריב ֵה ָמּה י ַ
ָט ֵמא ְל ָטהוֹר ִ

] ְל ִמ ְשׁ ָפּט קרי[ ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ושׁפטהו ]יִ ְשׁ ְפּטוּהוּ קרי[ | וְ ֶאת
תוֹתי יְ ַק ֵדּשׁוּ:
ֲדי יִ ְשׁמֹרוּ וְ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
תּוֹר ַֹתי וְ ֶאת ֻחקּ ַֹתי ְבּ ָכל מוֹע ַ
וּל ֵאם ְ
אָדם לֹא יָבוֹא ְל ָט ְמאָה | ִכּי ִאם ְלאָב ְ
) (25וְ ֶאל ֵמת ָ
וּל ֵבן
וּלאָחוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ָהיְ ָתה ְל ִאישׁ יִ ַטּ ָמּאוּ(26) :
וּל ַבת ְלאָח ְ
ְ
וּביוֹם בֹּאוֹ ֶאל
ָמים יִ ְס ְפּרוּ לוְֹ (27) :
אַח ֵרי ָט ֳה ָרתוֹ | ִשׁ ְב ַעת י ִ
וְ ֲ
ימית ְל ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ י ְ
ַהקּ ֶֹדשׁ ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ַק ִריב ַח ָטּאתוֹ |
ַח ָל ָתם |
ַח ָלה ֲאנִ י נ ֲ
נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (28) :וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְלנ ֲ
ָתםַ (29) :ה ִמּנְ ָחה
ַא ֻחזָּה לֹא ִת ְתּנוּ ָל ֶהם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאנִ י ֲא ֻחזּ ָ
וֲ
ֹאכלוּם | וְ ָכל ֵח ֶרם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶהם
אָשׁם ֵה ָמּה י ְ
וְ ַה ַח ָטּאת וְ ָה ָ
רוּמת כֹּל ִמכֹּל
כּוּרי כֹל וְ ָכל ְתּ ַ
אשׁית ָכּל ִבּ ֵ
יִ ְהיֶה (30) :וְ ֵר ִ
יכם ִתּ ְתּנוּ ַלכֹּ ֵהן
סוֹת ֶ
ֲר ֵ
ֹהנִ ים יִ ְהיֶה | וְ ֵרא ִשׁית ע ִ
יכם ַלכּ ֲ
רוּמוֹת ֶ
ֵ
ְתּ
וּמן
וּט ֵר ָפה ִמן ָהעוֹף ִ
יח ְבּ ָר ָכה ֶאל ֵבּ ֶ
ְל ָהנִ ַ
ית ָךָ (31) :כּל נְ ֵב ָלה ְ
ֹהנִ ים:
ֹאכלוּ ַהכּ ֲ
ַה ְבּ ֵה ָמה | לֹא י ְ
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רוּמה ַליה ָוה ק ֶֹדשׁ
ַח ָלה ָתּ ִרימוּ ְת ָ
אָרץ ְבּנ ֲ
יל ֶכם ֶאת ָה ֶ
וּב ַה ִפּ ְ
) ְ (1
אָרץ א ֶֹר ְך ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף א ֶֹר ְך וְ ר ַֹחב ע ָ
אָלף |
ֲשׂ ָרה ֶ
ִמן ָה ֶ
בוּלהּ ָס ִביב (2) :יִ ְהיֶה ִמזֶּה ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ֲח ֵמשׁ
ק ֶֹדשׁ הוּא ְב ָכל ְגּ ָ
אַמּה ִמ ְג ָרשׁ לוֹ
ַח ִמ ִשּׁים ָ
ֻבּע ָס ִביב | ו ֲ
ֵמאוֹת ַבּ ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ְמר ָ
וּמן ַה ִמּ ָדּה ַהזֹּאת ָתּמוֹד א ֶֹר ְך חמשׁ ] ֲח ִמ ָשּׁה קרי[
ָס ִביבִ (3) :
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים | וּבוֹ יִ ְהיֶה ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ק ֶֹדשׁ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף וְ ר ַֹחב ע ֶ
ֹהנִ ים ְמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
אָרץ הוּא ַלכּ ֲ
ָק ָד ִשׁים (4) :ק ֶֹדשׁ ִמן ָה ֶ
יִ ְהיֶה ַה ְקּ ֵר ִבים ְל ָשׁ ֵרת ֶאת יְ הוָה | וְ ָהיָה ָל ֶהם ָמקוֹם ְל ָב ִתּים
ֲשׂ ֶרת
ַח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף א ֶֹר ְך ַוע ֶ
וּמ ְק ָדּשׁ ַל ִמּ ְק ָדּשׁ (5) :ו ֲ
ִ
ֲא ָל ִפים ר ַֹחב | יהיה ]וְ ָהיָה קרי[ ַל ְלוִ יִּ ם ְמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ַבּיִ ת ָל ֶהם
ַא ֻחזַּת ָה ִעיר ִתּ ְתּנוּ ֲח ֵמ ֶשׁת
ַל ֲא ֻחזָּה ֶע ְשׂ ִרים ְל ָשׁכֹת (6) :ו ֲ
רוּמת
ֻמּת ְתּ ַ
ֲא ָל ִפים ר ַֹחב וְ א ֶֹר ְך ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְלע ַ
וּמזֶּה
ָשׂיא ִמזֶּה ִ
ַהקּ ֶֹדשׁ | ְל ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶה (7) :וְ ַלנּ ִ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאל
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ַל ֲא ֻחזַּת ָה ִעיר ֶאל ְפּנֵי ְת ַ
ִל ְת ַ
ימה |
וּמ ְפּאַת ֵק ְד ָמה ָק ִד ָ
ָמּה ִ
ְפּנֵי ֲא ֻחזַּת ָה ִעיר ִמ ְפּאַת יָם י ָ
אַחד ַה ֲח ָל ִקים ִמ ְגּבוּל יָם ֶאל ְגּבוּל ָק ִד ָ
ימה(8) :
וְ א ֶֹר ְך ְלעֻמּוֹת ַ
אָרץ יִ ְהיֶה לּוֹ ַל ֲא ֻחזָּה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא יוֹנוּ עוֹד נְ ִשׂיאַי ֶאת ַע ִמּי
ָל ֶ
אָמר ֲאדֹנָי
) (9כֹּה ַ
יהם:
אָרץ יִ ְתּנוּ ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
וְ ָה ֶ

וּמ ְשׁ ָפּט
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ָמס ָושֹׁד ָה ִסירוּ ִ
יְ הוִ ה ַרב ָל ֶכם נְ ִשׂ ֵ
יכם ֵמ ַעל ַע ִמּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
וּצ ָד ָקה עֲשׂוּ | ָה ִרימוּ ְג ֻרשׁ ֵֹת ֶ
ְ
יפת ֶצ ֶדק ַ
ֹאזנֵי ֶצ ֶדק וְ ֵא ַ
) (10מ ְ
וּבת ֶצ ֶדק יְ ִהי ָל ֶכם(11) :
יפה וְ ַה ַבּת תּ ֶֹכן ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֵשׂאת ַמ ְע ַשׂר ַהח ֶֹמר ַה ָבּת |
ָה ֵא ָ
יפה ֶאל ַהח ֶֹמר יִ ְהיֶה ַמ ְתכֻּנְ תּוֹ(12) :
ירת ַהח ֶֹמר ָה ֵא ָ
ֲשׂ ִ
ַוע ִ
וְ ַה ֶשּׁ ֶקל ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
ֵרה | ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים
רוּמה
ַח ִמ ָשּׁה ֶשׁ ֶקל ַה ָמּנֶה יִ ְהיֶה ָל ֶכם (13) :זֹאת ַה ְתּ ָ
ֲשׂ ָרה ו ֲ
עָ
יפה
יתם ָה ֵא ָ
יפה ֵמח ֶֹמר ַה ִח ִטּים וְ ִשׁ ִשּׁ ֶ
ֲא ֶשׁר ָתּ ִרימוּ | ִשׁ ִשּׁית ָה ֵא ָ
ֵמח ֶֹמר ַה ְשּׂע ִֹרים (14) :וְ חֹק ַה ֶשּׁ ֶמן ַה ַבּת ַה ֶשּׁ ֶמן ַמ ְע ַשׂר ַה ַבּת
ֲשׂ ֶרת ַה ַבּ ִתּים ח ֶֹמר(15) :
ֲשׂ ֶרת ַה ַבּ ִתּים ח ֶֹמר | ִכּי ע ֶ
ִמן ַהכֹּר ע ֶ
אתיִ ם ִמ ַמּ ְשׁ ֵקה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמנְ ָחה
אַחת ִמן ַהצֹּאן ִמן ַה ָמּ ַ
וְ ֶשׂה ַ
יהם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (16) :כֹּל
ֲל ֶ
עוֹלה וְ ִל ְשׁ ָל ִמים | ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
וּל ָ
ְ
ָשׂיא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל(17) :
רוּמה ַהזֹּאת | ַלנּ ִ
אָרץ יִ ְהיוּ ֶאל ַה ְתּ ָ
ָה ָעם ָה ֶ
ֵס ְך ַבּ ַח ִגּים ֶ
וְ ַעל ַהנּ ִ
וּב ֳח ָד ִשׁים
ָשׂיא יִ ְהיֶה ָהעוֹלוֹת וְ ַה ִמּנְ ָחה וְ ַהנּ ֶ
ֲשׂה ֶאת ַה ַח ָטּאת
ֲדי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | הוּא ַיע ֶ
וּב ַשּׁ ָבּתוֹת ְבּ ָכל מוֹע ֵ
ַ
עוֹלה וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָל ִמים ְל ַכ ֵפּר ְבּ ַעד ֵבּית
וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וְ ֶאת ָה ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (18) :כֹּה ַ
את ֶאת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ (19) :וְ ָל ַקח
ִתּ ַקּח ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ָתּ ִמים | וְ ִח ֵטּ ָ
אַר ַבּע ִפּנּוֹת
ָתן ֶאל ְמזוּזַת ַה ַבּיִ ת וְ ֶאל ְ
ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת וְ נ ַ
ימית (20) :וְ ֵכן
ָרה ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ַעל ְמזוּזַת ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ָה ֲעז ָ
וּמ ֶפּ ִתי | וְ ִכ ַפּ ְר ֶתּם ֶאת
ַתּ ֲע ֶשׂה ְבּ ִשׁ ְב ָעה ַבח ֶֹדשׁ ֵמ ִאישׁ שֹׁגֶה ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם
ַה ָבּיִ תָ (21) :בּ ִראשׁוֹן ְבּ ְ
ָשׂיא
ֵאָכל (22) :וְ ָע ָשׂה ַהנּ ִ
ָמים ַמצּוֹת י ֵ
ַה ָפּ ַסח | ָחג ְשׁבֻעוֹת י ִ
אָרץ | ַפּר ַח ָטּאת(23) :
וּב ַעד ָכּל ַעם ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא ַבּעֲדוֹ ְ
עוֹלה ַליהוָה ִשׁ ְב ַעת ָפּ ִרים וְ ִשׁ ְב ַעת
ֲשׂה ָ
וְ ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ֶה ָחג ַיע ֶ
ָמים | וְ ַח ָטּאת ְשׂ ִעיר ִע ִזּים
ימם ַליּוֹם ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
ילים ְתּ ִמ ִ
ֵא ִ
ֲשׂה | וְ ֶשׁ ֶמן ִהין
יפה ָלאַיִ ל ַיע ֶ
יפה ַל ָפּר וְ ֵא ָ
וּמנְ ָחה ֵא ָ
ַליּוֹםִ (24) :
ָל ֵא ָ
ֲשׂה
יעי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ֶבּ ָחג ַיע ֶ
יפהַ (25) :בּ ְשּׁ ִב ִ
ָמים | ַכּ ַח ָטּאת ָכּע ָֹלה וְ ַכ ִמּנְ ָחה וְ ַכ ָשּׁ ֶמן:
ָכ ֵא ֶלּה ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
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ימית ַהפֹּנֶה ָק ִדים
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
) (1כֹּה ַ
יִ ְהיֶה ָסגוּר ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּע ֶ
וּביוֹם
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת יִ ָפּ ֵת ַח ְ
ֲשׂה | ְ

אוּלם ַה ַשּׁ ַער ִמחוּץ וְ ָע ַמד
ָשׂיא ֶדּ ֶר ְך ָ
וּבא ַהנּ ִ
ַהח ֶֹדשׁ יִ ָפּ ֵת ַחָ (2) :
עוֹלתוֹ וְ ֶאת ְשׁ ָל ָמיו
ֹהנִ ים ֶאת ָ
ַעל ְמזוּזַת ַה ַשּׁ ַער וְ ָעשׂוּ ַהכּ ֲ
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָה ַעל ִמ ְפ ַתּן ַה ַשּׁ ַער וְ י ָ
ָצא | וְ ַה ַשּׁ ַער לֹא יִ ָסּגֵר ַעד ָה ָע ֶרב:
אָרץ ֶפּ ַתח ַה ַשּׁ ַער ַההוּא ַבּ ַשּׁ ָבּתוֹת
) (3וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַעם ָה ֶ
ָשׂיא ַליהוָה |
ַק ִרב ַהנּ ִ
וּב ֳח ָד ִשׁים | ִל ְפנֵי יְ הוָה (4) :וְ ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר י ְ
ֶ
וּמנְ ָחה
ימם וְ אַיִ ל ָתּ ִמיםִ (5) :
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִשׁ ָשּׁה ְכ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
יפה(6) :
יפה ָלאַיִ ל וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ִמנְ ָחה ַמ ַתּת יָדוֹ | וְ ֶשׁ ֶמן ִהין ָל ֵא ָ
ֵא ָ
ימם | וְ ֵשׁ ֶשׁת ְכּ ָב ִשׂם וָאַיִ ל
וּביוֹם ַהח ֶֹדשׁ ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ְתּ ִמ ִ
ְ
ֲשׂה ִמנְ ָחה
יפה ָלאַיִ ל ַיע ֶ
יפה ַל ָפּר וְ ֵא ָ
ימם יִ ְהיוּ (7) :וְ ֵא ָ
ְתּ ִמ ִ
וּבבוֹא
יפהְ (8) :
וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ | וְ ֶשׁ ֶמן ִהין ָל ֵא ָ
ֵצאְ (9) :
וּבבוֹא ַעם
וּב ַד ְרכּוֹ י ֵ
אוּלם ַה ַשּׁ ַער יָבוֹא ְ
ָשׂיא | ֶדּ ֶר ְך ָ
ַהנּ ִ
ֲדים ַה ָבּא ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ָצפוֹן ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת
אָרץ ִל ְפנֵי יְ הוָה ַבּמּוֹע ִ
ָה ֶ
ֵצא ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ָצפוֹנָה |
ֵצא ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ֶנגֶב וְ ַה ָבּא ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ֶנגֶב י ֵ
יֵ
ֵצא קרי[:
לֹא יָשׁוּב ֶדּ ֶר ְך ַה ַשּׁ ַער ֲא ֶשׁר ָבּא בוֹ ִכּי נִ ְכחוֹ יצאו ]י ֵ
ֵצאוּ(11) :
אתם י ֵ
וּב ֵצ ָ
תוֹכם ְבּבוֹאָם יָבוֹא ְ
ָשׂיא | ְבּ ָ
) (10וְ ַהנּ ִ
יפה ָלאַיִ ל
יפה ַל ָפּר וְ ֵא ָ
ֲדים ִתּ ְהיֶה ַה ִמּנְ ָחה ֵא ָ
וּבמּוֹע ִ
וּב ַח ִגּים ַ
ַ
ֲשׂה
יפה (12) :וְ ִכי ַיע ֶ
וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ַמ ַתּת יָדוֹ | וְ ֶשׁ ֶמן ִהין ָל ֵא ָ
וּפ ַתח לוֹ ֶאת
עוֹלה אוֹ ְשׁ ָל ִמים נְ ָד ָבה ַליהוָה ָ
ָשׂיא נְ ָד ָבה ָ
ַהנּ ִ
ֲשׂה
ַה ַשּׁ ַער ַהפֹּנֶה ָק ִדים וְ ָע ָשׂה ֶאת עֹ ָלתוֹ וְ ֶאת ְשׁ ָל ָמיו ַכּ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
אַח ֵרי ֵצאתוֹ (13) :וְ ֶכ ֶבשׂ
ָצא וְ ָסגַר ֶאת ַה ַשּׁ ַער ֲ
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת | וְ י ָ
עוֹלה ַליּוֹם ַליהוָֹה | ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר
ֲשׂה ָ
ֶבּן ְשׁנָתוֹ ָתּ ִמים ַתּע ֶ
וּמנְ ָחה ַתע ֶ
ַתּע ֶ
ֲשׂה ָע ָליו ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ִשׁ ִשּׁית
ֲשׂה אֹתוִֹ (14) :
ישׁית ַה ִהין ָלרֹס ֶאת ַהסּ ֶֹלת | ִמנְ ָחה ַליהוָה
יפה וְ ֶשׁ ֶמן ְשׁ ִל ִ
ָה ֵא ָ
עוֹלם ָתּ ִמידַ (15) :ועֲשׂוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וְ ֶאת
ֻחקּוֹת ָ
עוֹלת ָתּ ִמיד:
ַה ֶשּׁ ֶמן ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר | ַ
ָשׂיא ַמ ָתּנָה ְל ִאישׁ ִמ ָבּנָיו
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִֹ ה ִכּי יִ ֵתּן ַהנּ ִ
) (16כֹּה ַ
ַח ָלה (17) :וְ ִכי יִ ֵתּן
ָתם ִהיא ְבּנ ֲ
ַח ָלתוֹ ִהיא ְל ָבנָיו ִתּ ְהיֶה | ֲא ֻחזּ ָ
נֲ
ֲב ָדיו וְ ָהיְ ָתה לּוֹ ַעד ְשׁנַת ַה ְדּרוֹר
אַחד ֵמע ָ
ַח ָלתוֹ ְל ַ
ַמ ָתּנָה ִמנּ ֲ
ַח ָלתוֹ ָבּנָיו ָל ֶהם ִתּ ְהיֶה (18) :וְ לֹא יִ ַקּח
אַך נ ֲ
ָשׂיא | ְ
וְ ָשׁ ַבת ַלנּ ִ
ָתם ֵמ ֲא ֻחזָּתוֹ יַנְ ִחל ֶאת
ַח ַלת ָה ָעם ְלהוֹנ ָֹתם ֵמ ֲא ֻחזּ ָ
ָשׂיא ִמנּ ֲ
ַהנּ ִ
יאנִ י
ָבּנָיו | ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר לֹא ָיפֻצוּ ַע ִמּי ִאישׁ ֵמ ֲא ֻחזָּתוֹ (19) :וַיְ ִב ֵ
ֹהנִ ים
ַב ָמּבוֹא ֲא ֶשׁר ַעל ֶכּ ֶתף ַה ַשּׁ ַער ֶאל ַה ִלּ ְשׁכוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ֶאל ַהכּ ֲ
ַר ָכ ַתיִ ם קרי[
ַהפֹּנוֹת ָצפוֹנָה | וְ ִהנֵּה ָשׁם ָמקוֹם בירכתם ] ַבּיּ ְ
ֹאמר ֵא ַלי זֶה ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יְ ַב ְשּׁלוּ ָשׁם
)ַ (20ויּ ֶ
ָמּה:
יָ

אָשׁם וְ ֶאת ַה ַח ָטּאת | ֲא ֶשׁר יֹאפוּ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה
ֹהנִ ים ֶאת ָה ָ
ַהכּ ֲ
הוֹציא ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָה ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָעם(21) :
ִ
ְל ִב ְל ִתּי
ירנִ י ֶאל ְ
ֲב ֵ
יאנִ י ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצֹנָה ַו ַיּע ִ
צוֹעי
אַר ַבּ ַעת ִמ ְק ֵ
ַיּוֹצ ֵ
ו ִ
ֶה ָח ֵצר | וְ ִהנֵּה ָח ֵצר ְבּ ִמ ְקצ ַֹע ֶה ָח ֵצר ָח ֵצר ְבּ ִמ ְקצ ַֹע ֶה ָח ֵצר(22) :
אַר ָבּ ִעים א ֶֹר ְך
אַר ַבּ ַעת ִמ ְקצֹעוֹת ֶה ָח ֵצר ֲח ֵצרוֹת ְק ֻטרוֹת ְ
ְבּ ְ
אַחת ְל ְ
ְ
אַר ַבּ ְע ָתּם ְמ ֻה ְק ָצעֹות (23) :וְ טוּר
וּשׁל ִֹשׁים ר ַֹחב | ִמ ָדּה ַ
וּמ ַב ְשּׁלוֹת ָעשׂוּי ִמ ַתּ ַחת
אַר ַבּ ְע ָתּם | ְ
ָס ִביב ָבּ ֶהם ָס ִביב ְל ְ
ֹאמר ֵא ָלי | ֵא ֶלּה ֵבּית ַה ְמ ַב ְשּׁ ִלים ֲא ֶשׁר
ַה ִטּירוֹת ָס ִביבַ (24) :ויּ ֶ
ֶבח ָה ָעם:
יְ ַב ְשּׁלוּ ָשׁם ְמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ַבּיִ ת ֶאת ז ַ
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) (1וַיְ ִשׁ ֵבנִ י ֶאל ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת וְ ִהנֵּה ַמיִ ם י ְֹצ ִאים ִמ ַתּ ַחת ִמ ְפ ַתּן
ימה ִכּי ְפנֵי ַה ַבּיִ ת ָק ִדים | וְ ַה ַמּיִ ם י ְֹר ִדים ִמ ַתּ ַחת
ַה ַבּיִ ת ָק ִד ָ
ַיּוֹצ ֵאנִ י ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער
ִמ ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית ִמ ֶנּגֶב ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח (2) :ו ִ
ָצפוֹנָה וַיְ ִס ֵבּנִ י ֶדּ ֶר ְך חוּץ ֶאל ַשׁ ַער ַהחוּץ ֶדּ ֶר ְך ַהפּוֹנֶה ָק ִדים |
וְ ִהנֵּה ַמיִ ם ְמ ַפ ִכּים ִמן ַה ָכּ ֵתף ַהיְ ָמנִ יתְ (3) :בּ ֵצאת ָה ִאישׁ ָק ִדים
אָפ ָסיִ ם(4) :
ֲב ֵרנִ י ַב ַמּיִ ם ֵמי ְ
אַמּה ַו ַיּע ִ
ָמד ֶא ֶלף ָבּ ָ
וְ ָקו ְבּיָדוֹ | ַויּ ָ
ֲב ֵרנִ י ֵמי
ָמד ֶא ֶלף ַו ַיּע ִ
ֲב ֵרנִ י ַב ַמּיִ ם ַמיִ ם ִבּ ְר ָכּיִ ם | ַויּ ָ
ָמד ֶא ֶלף ַו ַיּע ִ
ַויּ ָ
אוּכל ַל ֲעבֹר | ִכּי גָאוּ
ַחל ֲא ֶשׁר לֹא ַ
ָמד ֶא ֶלף נ ַ
ָמ ְתנָיִ םַ (5) :ויּ ָ
ית
ֹאמר ֵא ַלי ֲה ָר ִא ָ
ֵע ֵברַ (6) :ויּ ֶ
ַחל ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
ַה ַמּיִ ם ֵמי ָשׂחוּ נ ַ
ָחלְ (7) :בּ ֵ
שׁוּבנִ י וְ ִהנֵּה ֶאל
ַיּוֹל ֵכנִ י וַיְ ִשׁ ֵבנִ י ְשׂ ַפת ַהנּ ַ
אָדם | ו ִ
ֶבן ָ
ֹאמר ֵא ַלי ַה ַמּיִ ם
וּמזֶּהַ (8) :ויּ ֶ
ַחל ֵעץ ַרב ְמאֹד | ִמזֶּה ִ
ְשׂ ַפת ַהנּ ַ
וּבאוּ
ֲר ָבה | ָ
ָרדוּ ַעל ָהע ָ
ילה ַה ַקּ ְדמוֹנָה וְ י ְ
יוֹצ ִאים ֶאל ַה ְגּ ִל ָ
ָה ֵא ֶלּה ְ
מּוּצ ִאים ונרפאו ]וְ נִ ְרפּוּ קרי[ ַה ָמּיִ ם(9) :
ַהיּ ָ
ָמּה ַה ָ
ָמּה ֶאל ַהיּ ָ
ַח ַליִ ם
ֶפשׁ ַחיָּה ֲא ֶשׁר יִ ְשׁרֹץ ֶאל ָכּל ֲא ֶשׁר יָבוֹא ָשׁם נ ֲ
וְ ָהיָה ָכל נ ֶ
יִ ְחיֶה וְ ָהיָה ַה ָדּגָה ַר ָבּה ְמאֹד | ִכּי ָבאוּ ָשׁ ָמּה ַה ַמּיִ ם ָה ֵא ֶלּה
ָחל (10) :וְ ָהיָה יעמדו
ָחי כֹּל ֲא ֶשׁר יָבוֹא ָשׁ ָמּה ַהנּ ַ
ֵר ְפאוּ ו ָ
וְ י ָ
וֹח
ֶדי וְ ַעד ֵעין ֶע ְג ַליִ ם ִמ ְשׁט ַ
] ָע ְמדוּ קרי[ ָע ָליו ַדּוּ ִָגים ֵמ ֵעין גּ ִ
ַל ֲח ָר ִמים יִ ְהיוּ | ְל ִמינָה ִתּ ְהיֶה ְדג ָ
ָתם ִכּ ְדגַת ַהיָּם ַהגָּדוֹל ַר ָבּה
ֵר ְפאוּ ְל ֶמ ַלח
וּג ָבאָיו וְ לֹא י ָ
ֹאתיו קרי[ ְ
ְמאֹד (11) :בצאתו ] ִבּצּ ָ
וּמזֶּה ָכּל ֵעץ ַמ ֲא ָכל
ֲלה ַעל ְשׂ ָפתוֹ ִמזֶּה ִ
ַחל ַיע ֶ
נִ ָתּנוּ (12) :וְ ַעל ַהנּ ַ
לֹא יִ בּוֹל ָע ֵלהוּ וְ לֹא יִ תֹּם ִפּ ְריוֹ ָל ֳח ָד ָשׁיו יְ ַב ֵכּר ִכּי ֵמ ָ
ימיו ִמן
יוֹצ ִאים | והיו ]וְ ָהיָה קרי[ ִפ ְריוֹ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ָע ֵלהוּ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֵה ָמּה ְ

אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה גֵּה ְגבוּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְת ַנ ֲחלוּ
רוּפה (13) :כֹּה ַ
ִל ְת ָ
יוֹסף ֲח ָב ִלים(14) :
אָרץ ִל ְשׁנֵי ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵ
ֶאת ָה ֶ
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
אָחיו ֲא ֶשׁר נ ָ
אוֹתהּ ִאישׁ ְכּ ִ
ָ
וּנְ ַח ְל ֶתּם
ָדי ְל ִת ָתּהּ
ַח ָלה (15) :וְ זֶה ְגּבוּל
אָרץ ַהזֹּאת ָל ֶכם ְבּנ ֲ
ָפ ָלה ָה ֶ
יכם | וְ נ ְ
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
אָרץ | ִל ְפאַת ָצפוֹנָה ִמן ַהיָּם ַהגָּדוֹל ַה ֶדּ ֶר ְך ֶח ְתלֹן ְלבוֹא
ָה ֶ
וּבין
רוֹתה ִס ְב ַריִ ם ֲא ֶשׁר ֵבּין ְגּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֵ
ְצ ָד ָדהֲ (16) :ח ָמת ֵבּ ָ
ְגּבוּל ֲח ָמת | ָח ֵצר ַה ִתּיכוֹן ֲא ֶשׁר ֶאל ְגּבוּל ַחוְ ָרן (17) :וְ ָהיָה ְגבוּל
וּגבוּל ֲח ָמת |
ִמן ַהיָּם ֲח ַצר ֵעינוֹן ְגּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ָצפוֹן ָצפוֹנָה ְ
וּמ ֵבּין ַדּ ֶמּ ֶשׂק
וּפאַת ָק ִדים ִמ ֵבּין ַחוְ ָרן ִ
וְ ֵאת ְפּאַת ָצפוֹןְ (18) :
ַר ֵדּן ִמ ְגּבוּל ַעל ַהיָּם
וּמ ֵבּין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְ
וּמ ֵבּין ַה ִגּ ְל ָעד ִ
ִ
ימנָה
וּפאַת ֶנגֶב ֵתּ ָ
ימהְ (19) :
ַה ַקּ ְדמוֹנִ י ָתּמֹדּוּ | וְ ֵאת ְפּאַת ָק ִד ָ
ַח ָלה ֶאל ַהיָּם ַהגָּדוֹל | וְ ֵאת ְפּאַת
ִמ ָתּ ָמר ַעד ֵמי ְמ ִריבוֹת ָק ֵדשׁ נ ֲ
וּפאַת יָם ַהיָּם ַהגָּדוֹל ִמ ְגּבוּל ַעד נ ַֹכח ְלבוֹא
ימנָה נ ְֶג ָבּהְ (20) :
ֵתּ ָ
אָרץ ַהזֹּאת ָל ֶכם
ֲח ָמת | זֹאת ְפּאַת יָם (21) :וְ ִח ַלּ ְק ֶתּם ֶאת ָה ֶ
ֵרים
וּל ַהגּ ִ
ַח ָלה ָל ֶכם ְ
אוֹתהּ ְבּנ ֲ
ְל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל (22) :וְ ָהיָה ַתּ ִפּלוּ ָ
תוֹכ ֶכם | וְ ָהיוּ ָל ֶכם
הוֹלדוּ ָבנִ ים ְבּ ְ
ִ
תוֹכ ֶכם ֲא ֶשׁר
ָרים ְבּ ְ
ַהגּ ִ
תוֹך ִשׁ ְב ֵטי
ַח ָלה ְבּ ְ
ְכּ ֶא ְז ָרח ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ְתּ ֶכם יִ ְפּלוּ ְבנ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (23) :וְ ָהיָה ַב ֵשּׁ ֶבט ֲא ֶשׁר גָּר ַהגֵּר ִאתּוֹ | ָשׁם ִתּ ְתּנוּ
ַח ָלתוֹ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
נֲ
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) (1וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ַה ְשּׁ ָב ִטים | ִמ ְק ֵצה ָצפוֹנָה ֶאל יַד ֶדּ ֶר ְך ֶח ְתלֹן
ְלבוֹא ֲח ָמת ֲח ַצר ֵעינָן ְגּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק ָצפוֹנָה ֶאל יַד ֲח ָמת וְ ָהיוּ לוֹ
ְפאַת ָק ִדים ַהיָּם ָדּן ֶא ָחד (2) :וְ ַעל ְגּבוּל ָדּן ִמ ְפּאַת ָק ִדים ַעד
ימה וְ ַעד
אָשׁר ִמ ְפּאַת ָק ִד ָ
אָשׁר ֶא ָחד (3) :וְ ַעל ְגּבוּל ֵ
ָמּה ֵ
ְפּאַת י ָ
ַפ ָתּ ִלי ִמ ְפּאַת ָק ִד ָמה ַעד
ַפ ָתּ ִלי ֶא ָחד (4) :וְ ַעל ְגּבוּל נ ְ
ָמּה נ ְ
ְפּאַת י ָ
ַשּׁה ֶא ָחד (5) :וְ ַעל ְגּבוּל ְמנ ֶ
ָמּה ְמנ ֶ
ְפּאַת י ָ
ַשּׁה ִמ ְפּאַת ָק ִד ָמה ַעד
ָמּה ֶא ְפ ַריִ ם ֶא ָחד (6) :וְ ַעל ְגּבוּל ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְפּאַת ָק ִדים
ְפּאַת י ָ
אוּבן ִמ ְפּאַת ָק ִדים
אוּבן ֶא ָחד (7) :וְ ַעל ְגּבוּל ְר ֵ
ָמּה ְר ֵ
וְ ַעד ְפּאַת י ָ
הוּדה ִמ ְפּאַת ָק ִדים
ָמּה יְ ָ
ַעד ְפּאַת י ָ
הוּדה ֶא ָחד (8) :וְ ַעל ְגּבוּל יְ ָ
רוּמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִרימוּ ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ָמּה | ִתּ ְהיֶה ַה ְתּ ָ
ַעד ְפּאַת י ָ
ָמּה
ימה ַעד ְפּאַת י ָ
אַחד ַה ֲח ָל ִקים ִמ ְפּאַת ָק ִד ָ
ֶא ֶלף ר ַֹחב וְ א ֶֹר ְך ְכּ ַ
רוּמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִרימוּ ַליהוָה |
וְ ָהיָה ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּתוֹכוַֹ (9) :ה ְתּ ָ

וּל ֵא ֶלּה
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפיםְ (10) :
א ֶֹר ְך ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף וְ ר ַֹחב ע ֶ
ֹהנִ ים ָצפוֹנָה ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ ַלכּ ֲ
ִתּ ְהיֶה ְת ַ
ימה ר ַֹחב ע ֶ
ָמּה ר ַֹחב ֲע ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים וְ ָק ִד ָ
וְ י ָ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים וְ נ ְֶג ָבּה
אָלף | וְ ָהיָה ִמ ְק ַדּשׁ יְ הוָה ְבּתוֹכוֹ(11) :
א ֶֹר ְך ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ֹהנִ ים ַה ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ְבּנֵי ָצדוֹק ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי | ֲא ֶשׁר לֹא
ַלכּ ֲ
) (12וְ ָהיְ ָתה
ָתעוּ ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּעוּ ַה ְלוִ יִּ ם:
אָרץ ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים | ֶאל ְגּבוּל
רוּמת ָה ֶ
רוּמיָּה ִמ ְתּ ַ
ָל ֶהם ְתּ ִ
ֹהנִ ים ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ֻמּת ְגּבוּל ַהכּ ֲ
ַה ְלוִ יִּ ם (13) :וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְלע ַ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים | ָכּל א ֶֹר ְך ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ֶא ֶלף א ֶֹר ְך וְ ר ַֹחב ע ֶ
ָמר
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים (14) :וְ לֹא יִ ְמ ְכּרוּ ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא י ֵ
ֶא ֶלף וְ ר ַֹחב ע ֶ
אָרץ | ִכּי ק ֶֹדשׁ ַליהוָה(15) :
אשׁית ָה ֶ
ֲביר קרי[ ֵר ִ
וְ לֹא יעבור ] ַיע ִ
נּוֹתר ָבּר ַֹחב ַעל ְפּנֵי ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף
ַח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ַה ָ
וֲ
וּל ִמ ְג ָרשׁ | וְ ָהיְ ָתה ָה ִעיר בתוכה ] ְבּתוֹכוֹ
מוֹשׁב ְ
חֹל הוּא ָל ִעיר ְל ָ
אַר ַבּ ַעת
יה ְפּאַת ָצפוֹן ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
דּוֹת ָ
קרי[ (16) :וְ ֵא ֶלּה ִמ ֶ
וּפאַת ֶנגֶב ֲח ֵמשׁ חמשׁ ]כתיב ולא קרי[ ֵמאוֹת
ֲא ָל ִפים ְ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים
וּמ ְפּאַת ָק ִדים ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים | ִ
וְ ְ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים (17) :וְ ָהיָה ִמ ְג ָרשׁ
ָמּה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
וּפאַת י ָ
ְ
וּמ ָ
אתיִ ם וְ נ ְֶג ָבּה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אתיִ ם |
וּמ ַ
ָל ִעיר ָצפוֹנָה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אתיִ ם(18) :
וּמ ָ
ָמּה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אתיִ ם וְ י ָ
וּמ ַ
ימה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
וְ ָק ִד ָ
ימה
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ָק ִד ָ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ ע ֶ
ֻמּת ְתּ ַ
נּוֹתר ָבּא ֶֹר ְך ְלע ַ
וְ ַה ָ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ | וְ ָהיְ ָתה
ֻמּת ְתּ ַ
ָמּה וְ ָהיָה ְלע ַ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים י ָ
ַוע ֶ
תבואתה ] ְתבוּאָתוֹ קרי[ ְל ֶל ֶחם ְלע ְֹב ֵדי ָה ִעיר (19) :וְ ָהע ֵֹבד
רוּמה ֲח ִמ ָשּׁה
ַע ְבדוּהוּ ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (20) :כּל ַה ְתּ ָ
ָה ִעיר | י ַ
יעית ָתּ ִרימוּ ֶאת
אָלף | ְר ִב ִ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ָשׂיא ִמזֶּה
נּוֹתר ַלנּ ִ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ ֶאל ֲא ֻחזַּת ָה ִעיר (21) :וְ ַה ָ
ְתּ ַ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ַל ֲא ֻחזַּת ָה ִעיר ֶאל ְפּנֵי ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים
וּמזֶּה ִל ְת ַ
ִ
ָמּה ַעל ְפּנֵי ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ימה וְ י ָ
רוּמה ַעד ְגּבוּל ָק ִד ָ
ֶא ֶלף ְתּ ָ
רוּמת
ָשׂיא | וְ ָהיְ ָתה ְתּ ַ
ֻמּת ֲח ָל ִקים ַלנּ ִ
ָמּה ְלע ַ
ֶא ֶלף ַעל ְגּבוּל י ָ
ַהקּ ֶֹדשׁ ִ
וּמ ֲא ֻחזַּת
וּמ ְק ַדּשׁ ַה ַבּיִ ת בתוכה ] ְבּתוֹכוֹ קרי[ֵ (22) :
ָשׂיא יִ ְהיֶה | ֵבּין ְגּבוּל
תוֹך ֲא ֶשׁר ַלנּ ִ
וּמ ֲא ֻחזַּת ָה ִעיר ְבּ ְ
ַה ְלוִ יִּ ם ֵ
ֶתר ַה ְשּׁ ָב ִטים |
ָשׂיא יִ ְהיֶה (23) :וְ י ֶ
ָמן ַלנּ ִ
וּבין ְגּבוּל ִבּנְ י ִ
הוּדה ֵ
יְ ָ
ָמּה ִבּנְ י ִ
ימה ַעד ְפּאַת י ָ
ִמ ְפּאַת ָק ִד ָ
ָמן ֶא ָחד (24) :וְ ַעל ְגּבוּל
ָמּה ִשׁ ְמעוֹן ֶא ָחד (25) :וְ ַעל
ימה ַעד ְפּאַת י ָ
ָמן ִמ ְפּאַת ָק ִד ָ
ִבּנְ י ִ
שכר ֶא ָחד(26) :
ָמּה יִ ָשׂ ָ
ימה ַעד ְפּאַת י ָ
ְגּבוּל ִשׁ ְמעוֹן ִמ ְפּאַת ָק ִד ָ

ָמּה ְזבוּלֻן ֶא ָחד:
ימה ַעד ְפּאַת י ָ
שכר ִמ ְפּאַת ָק ִד ָ
וְ ַעל ְגּבוּל יִ ָשׂ ָ
ָמּה גָּד ֶא ָחד:
) (27וְ ַעל ְגּבוּל ְזבוּלֻן ִמ ְפּאַת ָק ִד ָמה ַעד ְפּאַת י ָ
) (28וְ ַעל ְגּבוּל גָּד ֶאל ְפּאַת ֶנגֶב ֵתּ ָ
ימנָה | וְ ָהיָה ְגבוּל ִמ ָתּ ָמר ֵמי
אָרץ ֲא ֶשׁר
ַח ָלה ַעל ַהיָּם ַהגָּדוֹל (29) :זֹאת ָה ֶ
יבת ָק ֵדשׁ נ ֲ
ְמ ִר ַ
קוֹתם נְ ֻאם ֲאדֹ ָני
ַח ָלה ְל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ֵא ֶלּה ַמ ְח ְל ָ
ַתּ ִפּילוּ ִמנּ ֲ
יְ הוִ ה:
אַר ַבּ ַעת
וֹצאֹת ָה ִעיר | ִמ ְפּאַת ָצפוֹן ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
) (30וְ ֵא ֶלּה תּ ְ
ֲרי ָה ִעיר ַעל ְשׁמוֹת ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ָל ִפים ִמ ָדּה (31) :וְ ַשׁע ֵ
הוּדה ֶא ָחד
אוּבן ֶא ָחד ַשׁ ַער יְ ָ
לוֹשׁה ָצפוֹנָה | ַשׁ ַער ְר ֵ
ְשׁ ָע ִרים ְשׁ ָ
אַר ַבּ ַעת
ימה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
ַשׁ ַער ֵלוִ י ֶא ָחד (32) :וְ ֶאל ְפּאַת ָק ִד ָ
ָמן ֶא ָחד
יוֹסף ֶא ָחד ַשׁ ַער ִבּנְ י ִ
וּשׁ ָע ִרים ְשׁל ָֹשׁה | וְ ַשׁ ַער ֵ
ֲא ָל ִפים ְ
וּפאַת נ ְֶג ָבּה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים
ַשׁ ַער ָדּן ֶא ָחדְ (33) :
שכר ֶא ָחד
וּשׁ ָע ִרים ְשׁל ָֹשׁה | ַשׁ ַער ִשׁ ְמעוֹן ֶא ָחד ַשׁ ַער יִ ָשּׂ ָ
ִמ ָדּה ְ
אַר ַבּ ַעת
ָמּה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
ַשׁ ַער ְזבוּלֻן ֶא ָחדְ (34) :פּאַת י ָ
ֲר ֶ
ֲא ָל ִפים ַשׁע ֵ
אָשׁר ֶא ָחד ַשׁ ַער
יהם ְשׁל ָֹשׁה | ַשׁ ַער גָּד ֶא ָחד ַשׁ ַער ֵ
אָלף | וְ ֵשׁם ָה ִעיר ִמיּוֹם
ַפ ָתּ ִלי ֶא ָחדָ (35) :ס ִביב ְשׁמֹנָה ָע ָשׂר ֶ
נְ
יְ הוָה ָשׁ ָמּה:
הוֹשׁע
ֵס ֶפר ֵ
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הוֹשׁ ַע ֶבּן ְבּ ֵא ִרי ִבּ ֵ
יוֹתם
ימי ֻע ִזּיָּה ָ
)ְ (1דּ ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל ֵ
ָר ְב ָעם ֶבּן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך
ימי י ָ
וּב ֵ
הוּדה | ִ
אָחז יְ ִח ְז ִקיָּה ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ָ
הוֹשׁ ַע |
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (2) :תּ ִח ַלּת ִדּ ֶבּר יְ הוָה ְבּ ֵ
ַל ֵדי ְזנוּנִ ים
הוֹשׁ ַע ֵל ְך ַקח ְל ָך ֵא ֶשׁת ְזנוּנִ ים וְ י ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ֵ
ַויּ ֶ
ֵל ְך וַיִּ ַקּח ֶאת גּ ֶֹמר
אַח ֵרי יְ הוָהַ (3) :ויּ ֶ
אָרץ ֵמ ֲ
ִכּי ָזנֹה ִת ְזנֶה ָה ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו ְק ָרא
ַתּ ַהר ו ֵ
ַבּת ִדּ ְב ָליִ ם | ו ַ
ַתּ ֶלד לוֹ ֵבּןַ (4) :ויּ ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ֶאת ְדּ ֵמי יִ ְז ְר ֶעאל ַעל ֵבּית
ְשׁמוֹ יִ ְז ְר ֶעאל | ִכּי עוֹד ְמ ַעט ָ
יֵהוּא וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַמ ְמ ְלכוּת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (5) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא |
ַתּ ַהר עוֹד
וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ֶאת ֶק ֶשׁת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶמק יִ ְז ְר ֶעאל (6) :ו ַ
אוֹסיף עוֹד
ֻח ָמה | ִכּי לֹא ִ
ֹאמר לוֹ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ לֹא ר ָ
ַתּ ֶלד ַבּת ַויּ ֶ
וֵ
ֲא ַר ֵחם ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ָנשֹׂא ֶא ָשּׂא ָל ֶהם (7) :וְ ֶאת ֵבּית
יעם
אוֹשׁ ֵ
ִ
יהם | וְ לֹא
הוּדה ֲא ַר ֵחם וְ ַ
יְ ָ
הוֹשׁ ְע ִתּים ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ

ַתּ ְגמֹל ֶאת
וּב ָפ ָר ִשׁים (8) :ו ִ
סוּסים ְ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ִ
וּב ֶח ֶרב ְ
ְבּ ֶק ֶשׁת ְ
ֹאמר ְק ָרא ְשׁמוֹ לֹא ַע ִמּי |
ַתּ ֶלד ֵבּןַ (9) :ויּ ֶ
ַתּ ַהר ו ֵ
ֻח ָמה | ו ַ
לֹא ר ָ
ִכּי ֶ
אַתּם לֹא ַע ִמּי וְ אָנ ִֹכי לֹא ֶא ְהיֶה ָל ֶכם:
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) (1וְ ָהיָה ִמ ְס ַפּר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּחוֹל ַהיָּם ֲא ֶשׁר לֹא יִ ַמּד וְ לֹא
ֵאָמר
אַתּם י ֵ
ֵאָמר ָל ֶהם לֹא ַע ִמּי ֶ
יִ ָסּ ֵפר | וְ ָהיָה ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר י ֵ
ַח ָדּו
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְ
הוּדה ְ
ָל ֶהם ְבּנֵי ֵאל ָחי (2) :וְ נִ ְק ְבּצוּ ְבּנֵי יְ ָ
אָרץ | ִכּי גָדוֹל יוֹם יִ ְז ְר ֶעאל:
וְ ָשׂמוּ ָל ֶהם רֹאשׁ ֶא ָחד וְ ָעלוּ ִמן ָה ֶ
ֻח ָמהִ (4) :ריבוּ
יכם ר ָ
חוֹת ֶ
יכם ַע ִמּי | וְ ַל ֲא ֵ
)ִ (3א ְמרוּ ַל ֲא ֵח ֶ
ְב ִא ְמּ ֶכם ִריבוּ ִכּי ִהיא לֹא ִא ְשׁ ִתּי וְ אָנ ִֹכי לֹא ִא ָ
ישׁהּ | וְ ָת ֵסר
יטנָּה ֲע ֻר ָמּה
אַפ ִשׁ ֶ
יהֶ (5) :פּן ְ
יה ִמ ֵבּין ָשׁ ֶד ָ
פוּפ ָ
ַא ֶ
ֶיה ִמ ָפּנֶיה וְ נ ֲ
ְזנוּנ ָ
יה ַכ ִמּ ְד ָבּר וְ ַשׁ ִתּ ָה ְכּ ֶא ֶרץ ִציָּה
ָל ָדהּ | וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
יה ְכּיוֹם ִהוּ ְ
וְ ִה ַצּ ְג ִתּ ָ
ֶיה לֹא ֲא ַר ֵחם | ִכּי ְבנֵי ְזנוּנִ ים
יה ַבּ ָצּ ָמא (6) :וְ ֶאת ָבּנ ָ
ַה ִמ ִתּ ָ
וֲ
אָמ ָרה ֵא ְל ָכה
הוֹר ָתם | ִכּי ְ
ישׁה ָ
ֵה ָמּהִ (7) :כּי זָנְ ָתה ִא ָמּם ה ִֹב ָ
ימי ַצ ְמ ִרי ִ
וּפ ְשׁ ִתּי ַשׁ ְמנִ י וְ ִשׁקּוּיָי:
וּמ ַ
אַה ַבי נ ְֹתנֵי ַל ְח ִמי ֵ
אַח ֵרי ְמ ֲ
ֲ
ָד ְר ִתּי ֶאת ְגּ ֵד ָרהּ
ירים | וְ ג ַ
)ָ (8ל ֵכן ִהנְ נִ י ָשׂ ְך ֶאת ַדּ ְר ֵכּ ְך ַבּ ִסּ ִ
יה וְ לֹא ַת ִשּׂיג
אַה ֶב ָ
יה לֹא ִת ְמ ָצא (9) :וְ ִר ְדּ ָפה ֶאת ְמ ֲ
יבוֹת ָ
וּנְ ִת ֶ
אָשׁוּבה ֶאל
ָ
אָמ ָרה ֵא ְל ָכה וְ
וּב ְק ָשׁ ַתם וְ לֹא ִת ְמ ָצא | וְ ְ
א ָֹתם ִ
ָד ָעה ִכּי
ישׁי ָה ִראשׁוֹן ִכּי טוֹב ִלי אָז ֵמ ָע ָתּה (10) :וְ ִהיא לֹא י ְ
ִא ִ
אָנ ִֹכי נ ַ
יתי ָלהּ
ָת ִתּי ָלהּ ַה ָדּגָן וְ ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַהיִּ ְצ ָהר | וְ ֶכ ֶסף ִה ְר ֵבּ ִ
ירוֹשׁי
ָהב ָעשׂוּ ַל ָבּ ַעלָ (11) :ל ֵכן אָשׁוּב וְ ָל ַק ְח ִתּי ְדגָנִ י ְבּ ִעתּוֹ וְ ִת ִ
וְ ז ָ
ָתהּ(12) :
וּפ ְשׁ ִתּי ְל ַכסּוֹת ֶאת ֶע ְרו ָ
ְבּמוֹעֲדוֹ | וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ַצ ְמ ִרי ִ
ילנָּה
ַצּ ֶ
יה | וְ ִאישׁ לֹא י ִ
ַבל ָ
ַלּה ֶאת נ ְ
וְ ַע ָתּה ֲאג ֶ
אַה ֶב ָ
ֻתהּ ְל ֵעינֵי ְמ ֲ
שׂוֹשׂהּ ַחגָּהּ ָח ְד ָשׁהּ וְ ַשׁ ַבּ ָתּהּ | וְ כֹל
ָדי (13) :וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ָכּל ְמ ָ
ִמיּ ִ
אָמ ָרה ֶא ְתנָה
ָתהּ ֲא ֶשׁר ְ
וּת ֵאנ ָ
ַפנָהּ ְ
ַה ִשׁמּ ִֹתי גּ ְ
ֲדהּ (14) :ו ֲ
מוֹע ָ
ַא ָכ ָל ַתם ַחיַּת
ַער ו ֲ
אַה ָבי | וְ ַשׂ ְמ ִתּים ְלי ַ
ָתנוּ ִלי ְמ ֲ
ֵה ָמּה ִלי ֲא ֶשׁר נ ְ
יה ֶאת יְ ֵמי ַה ְבּ ָע ִלים ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִטיר
וּפ ַק ְד ִתּי ָע ֶל ָ
ַה ָשּׂ ֶדהָ (15) :
אַה ֶב ָ
אַח ֵרי ְמ ֲ
ַתּ ֶל ְך ֲ
יה | וְ א ִֹתי
ָתהּ ו ֵ
ַתּ ַעד נִ ְז ָמהּ וְ ֶח ְלי ָ
ָל ֶהם ו ַ
ָשׁ ְכ ָחה נְ ֻאם יְ הוָה:
יה ַה ִמּ ְד ָבּר | וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ַעל
יה וְ ה ַֹל ְכ ִתּ ָ
)ָ (16ל ֵכן ִהנֵּה אָנ ִֹכי ְמ ַפ ֶתּ ָ
ָת ִתּי ָלהּ ֶאת ְכּ ָר ֶמ ָ
יה ִמ ָשּׁם וְ ֶאת ֵע ֶמק ָעכוֹר ְל ֶפ ַתח
ִל ָבּהּ (17) :וְ נ ַ
וּכיוֹם ֲעל ָֹתהּ ֵמ ֶא ֶרץ
יה ְ
עוּר ָ
ימי נְ ֶ
ִתּ ְקוָה | וְ ָענְ ָתה ָשּׁ ָמּה ִכּ ֵ

ישׁי |
ִמ ְצ ָריִ ם (18) :וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ִתּ ְק ְר ִאי ִא ִ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ְשׁמוֹת ַה ְבּ ָע ִלים
וְ לֹא ִת ְק ְר ִאי ִלי עוֹד ַבּ ְע ִלי (19) :ו ֲ
ָכרוּ עוֹד ִבּ ְשׁ ָמם (20) :וְ ָכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ַבּיּוֹם
יה | וְ לֹא יִ זּ ְ
ִמ ִפּ ָ
ַההוּא ִעם ַח ַיּת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִעם עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמה |
אָרץ וְ ִה ְשׁ ַכּ ְב ִתּים ָל ֶב ַטח:
וּמ ְל ָח ָמה ֶא ְשׁבּוֹר ִמן ָה ֶ
וְ ֶק ֶשׁת וְ ֶח ֶרב ִ
יך ִלי ְל ָ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט
יך ִלי ְבּ ֶצ ֶדק ְ
עוֹלם | וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּ ְ
) (21וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּ ְ
ָד ַע ְתּ ֶאת
וּב ַר ֲח ִמים (22) :וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּי ְך ִלי ֶבּ ֱאמוּנָה | וְ י ַ
וּב ֶח ֶסד ְ
ְ
) (23וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ֶא ֱענֶה נְ ֻאם יְ הוָה ֶא ֱע ֶנה ֶאת
יְ הוָה:
אָרץ ַתּ ֲענֶה ֶאת ַה ָדּ ָגן
אָרץ (24) :וְ ָה ֶ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ ֵהם ַיעֲנוּ ֶאת ָה ֶ
וְ ֶאת ַה ִתּירוֹשׁ וְ ֶאת ַהיִּ ְצ ָהר | וְ ֵהם ַיעֲנוּ ֶאת יִ ְז ְר ֶעאל(25) :
אָמ ְר ִתּי ְללֹא
ֻח ָמה | וְ ַ
אָרץ וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת לֹא ר ָ
יה ִלּי ָבּ ֶ
וּז ַר ְע ִתּ ָ
ְ
ֹאמר ֱאל ָֹהי:
אַתּה וְ הוּא י ַ
ַע ִמּי ַע ִמּי ָ
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ָאָפת |
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי עוֹד ֵל ְך ֱא ַהב ִא ָשּׁה ֲא ֻה ַבת ֵר ַע וּ ְמנ ֶ
)ַ (1ויּ ֶ
ְכּ ֲ
אַה ַבת יְ הוָה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵהם פֹּנִ ים ֶאל ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
ָא ְכּ ֶר ָה ִלּי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ָכּ ֶסף |
ָבים (2) :ו ֶ
ישׁי ֲענ ִ
וְ א ֲֹה ֵבי ֲא ִשׁ ֵ
ָמים ַר ִבּים
יה י ִ
וְ ח ֶֹמר ְשׂע ִֹרים וְ ֵל ֶת ְך ְשׂע ִֹריםָ (3) :וא ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֵתּ ְשׁ ִבי ִלי לֹא ִת ְזנִ י וְ לֹא ִת ְהיִ י ְל ִאישׁ | וְ גַם ֲאנִ י ֵא ָליִ ְךִ (4) :כּי
ֶבח
ֵשׁבוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ֶמ ֶל ְך וְ ֵאין ָשׂר וְ ֵאין ז ַ
ָמים ַר ִבּים י ְ
יִ
ָשׁבוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַחר י ֻ
וּת ָר ִפיםַ (5) :
וְ ֵאין ַמ ֵצּ ָבה | וְ ֵאין ֵאפוֹד ְ
וּפ ֲחדוּ ֶאל יְ ה ָוה
יהם וְ ֵאת ָדּוִ ד ַמ ְל ָכּם | ָ
וּב ְקשׁוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ִ
ָמים:
אַח ִרית ַהיּ ִ
וְ ֶאל טוּבוֹ ְבּ ֲ
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יוֹשׁ ֵבי
)ִ (1שׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ִריב ַליהוָה ִעם ְ
אָרץ(2) :
ָה ֶ
אָרץ ִכּי ֵאין ֱא ֶמת וְ ֵאין ֶח ֶסד וְ ֵאין ַדּ ַעת ֱאל ִֹהים ָבּ ֶ
אָלֹה וְ ַכ ֵחשׁ וְ ָרצ ַֹח וְ ָגנֹב וְ ָנאֹף | ָפּ ָרצוּ וְ ָד ִמים ְבּ ָד ִמים ָנגָעוּ(3) :
אָרץ וְ ֻא ְמ ַלל ָכּל ֵ
ַעל ֵכּן ֶתּ ֱא ַבל ָה ֶ
וּבעוֹף
יוֹשׁב ָבּהּ ְבּ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ְ
יוֹכח
ָרב וְ אַל ַ
אַך ִאישׁ אַל י ֵ
ֵאָספוְּ (4) :
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ גַם ְדּגֵי ַהיָּם י ֵ
ָביא
יבי כ ֵֹהן (5) :וְ ָכ ַשׁ ְל ָתּ ַהיּוֹם וְ ָכ ַשׁל גַּם נ ִ
ִאישׁ | וְ ַע ְמּ ָך ִכּ ְמ ִר ֵ
יתי ִא ֶמּ ָך (6) :נִ ְדמוּ ַע ִמּי ִמ ְבּ ִלי ַה ָדּ ַעת | ִכּי
ִע ְמּ ָך ָליְ ָלה | וְ ָד ִמ ִ

אָס ָך קרי[ ִמ ַכּ ֵהן ִלי
אַס ָתּ ואמאסאך ]וְ ֶא ְמ ְ
אַתּה ַה ַדּ ַעת ָמ ְ
ָ
ֻבּם ֵכּן
ֶיך גַּם אָנִ יְ (7) :כּר ָ
יך ֶא ְשׁ ַכּח ָבּנ ָ
תּוֹרת ֱאל ֶֹה ָ
ַתּ ְשׁ ַכּח ַ
וִ
אָמירַ (8) :ח ַטּאת ַע ִמּי י ֵ
בוֹדם ְבּ ָקלוֹן ִ
ָח ְטאוּ ִלי | ְכּ ָ
ֹאכלוּ | וְ ֶאל
וּפ ַק ְד ִתּי ָע ָליו ְדּ ָר ָכיו
ַפשׁוֹ (9) :וְ ָהיָה ָכ ָעם ַכּכּ ֵֹהן | ָ
עֲוֹנָם יִ ְשׂאוּ נ ְ
אָכלוּ וְ לֹא יִ ְשׂ ָבּעוּ ִה ְזנוּ וְ לֹא יִ ְפרֹצוּ |
אָשׁיב לוֹ (10) :וְ ְ
ֲל ָליו ִ
וּמע ָ
ַ
ִכּי ֶאת יְ הוָה ָע ְזבוּ ִל ְשׁמֹרְ (11) :זנוּת וְ יַיִ ן וְ ִתירוֹשׁ יִ ַקּח ֵלב:
רוּח ְזנוּנִ ים ִה ְת ָעה
וּמ ְקלוֹ י ִַגּיד לוֹ | ִכּי ַ
)ַ (12ע ִמּי ְבּ ֵעצוֹ יִ ְשׁאָל ַ
ַבּחוּ וְ ַעל
אשׁי ֶה ָה ִרים יְ ז ֵ
יהםַ (13) :על ָר ֵ
וַיִּ ְזנוּ ִמ ַתּ ַחת ֱאל ֵֹה ֶ
ַה ְגּ ָבעוֹת יְ ַק ֵטּרוּ ַתּ ַחת אַלּוֹן וְ ִל ְבנֶה וְ ֵא ָלה ִכּי טוֹב ִצ ָלּהּ | ַעל ֵכּן
ָאַפנָה (14) :לֹא ֶא ְפקוֹד ַעל
יכם ְתּנ ְ
לּוֹת ֶ
יכם וְ ַכ ֵ
נוֹת ֶ
ִתּ ְזנֶינָה ְבּ ֵ
ָאַפנָה ִכּי ֵהם ִעם
יכם ִכּי ְתנ ְ
לּוֹת ֶ
יכם ִכּי ִת ְזנֶינָה וְ ַעל ַכּ ֵ
נוֹת ֶ
ְבּ ֵ
ַהזֹּנוֹת יְ ָפ ֵרדוּ וְ ִעם ַה ְקּ ֵדשׁוֹת יְ ז ֵ
ָבין יִ ָלּ ֵבט(15) :
ַבּחוּ | וְ ָעם לֹא י ִ
הוּדה | וְ אַל ָתּבֹאוּ ַה ִגּ ְלגָּל
ֶא ַשׁם יְ ָ
אַתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל אַל י ְ
ִאם זֹנֶה ָ
וְ אַל ַתּעֲלוּ ֵבּית אָוֶן וְ אַל ִתּ ָשּׁ ְבעוּ ַחי יְ הוָהִ (16) :כּי ְכּ ָפ ָרה
ס ֵֹר ָרה ָס ַרר יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַע ָתּה יִ ְר ֵעם יְ הוָה ְכּ ֶכ ֶבשׂ ַבּ ֶמּ ְר ָחב(17) :
ֲצ ִבּים ֶא ְפ ָריִ ם ַהנַּח לוָֹ (18) :סר ָס ְבאָם | ַה ְזנֵה ִה ְזנוּ
ֲחבוּר ע ַ
יה | וְ ֵיבֹשׁוּ
ָפ ָ
אוֹתהּ ִבּ ְכנ ֶ
רוּח ָ
ֶיהָ (19) :צ ַרר ַ
אָהבוּ ֵהבוּ ָקלוֹן ָמ ִגנּ ָ
ֲ
חוֹתם:
ִמ ִזּ ְב ָ
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וּבית ַה ֶמּ ֶל ְך
ֹהנִ ים וְ ַה ְק ִשׁיבוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
)ִ (1שׁ ְמעוּ זֹאת ַהכּ ֲ
יתם ְל ִמ ְצ ָפּה וְ ֶר ֶשׁת
ַה ֲא ִזינוּ ִכּי ָל ֶכם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט | ִכּי ַפח ֱהיִ ֶ
מוּסר
ַאנִ י ָ
רוּשׂה ַעל ָתּבוֹר (2) :וְ ַשׁ ֲח ָטה ֵשׂ ִטים ֶה ְע ִמיקוּ | ו ֲ
ְפּ ָ
ָד ְע ִתּי ֶא ְפ ַריִ ם וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא נִ ְכ ַחד ִמ ֶמּנִּ י | ִכּי
ֻלּםֲ (3) :אנִ י י ַ
ְלכ ָ
יהם
ֵית ֶא ְפ ַריִ ם נִ ְט ָמא יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :לֹא יִ ְתּנוּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ַע ָתּה ִה ְזנ ָ
יהם | ִכּי ַ
רוּח ְזנוּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ֶאת יְ הוָה לֹא
ָלשׁוּב ֶאל ֱאל ֵֹה ֶ
ָדעוּ (5) :וְ ָענָה ְגאוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפנָיו | וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶא ְפ ַריִ ם יִ ָכּ ְשׁלוּ
יָ
ֵלכוּ
וּב ְב ָק ָרם י ְ
הוּדה ִע ָמּםְ (6) :בּצֹאנָם ִ
ַבּ ֲעוֹנָם ָכּ ַשׁל גַּם יְ ָ
ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת יְ הוָה וְ לֹא יִ ְמ ָצאוּ | ָח ַלץ ֵמ ֶהםַ (7) :בּיהוָה ָבּגָדוּ ִכּי
יהם(8) :
ֹאכ ֵלם ח ֶֹדשׁ ֶאת ֶח ְל ֵק ֶ
ָלדוּ | ַע ָתּה י ְ
ָרים י ָ
ָבנִ ים ז ִ
יך
אַח ֶר ָ
שׁוֹפר ַבּ ִגּ ְב ָעה ֲחצ ְֹצ ָרה ָבּ ָר ָמה | ָה ִריעוּ ֵבּית אָוֶן ֲ
ִתּ ְקעוּ ָ
ִבּנְ י ִ
תּוֹכ ָחה | ְבּ ִשׁ ְב ֵטי
ֵ
ָמיןֶ (9) :א ְפ ַריִ ם ְל ַשׁ ָמּה ִת ְהיֶה ְבּיוֹם
הוּדה ְכּ ַמ ִסּיגֵי ְגּבוּל |
ֶא ָמנָהָ (10) :היוּ ָשׂ ֵרי יְ ָ
הוֹד ְע ִתּי נ ֱ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ

פּוֹך ַכּ ַמּיִ ם ֶע ְב ָר ִתיָ (11) :עשׁוּק ֶא ְפ ַריִ ם ְרצוּץ
יהם ֶא ְשׁ ְ
ֲל ֶ
עֵ
ַאנִ י ָכ ָעשׁ ְל ֶא ְפ ָריִ ם |
אַח ֵרי ָצו (12) :ו ֲ
הוֹאיל ָה ַל ְך ֲ
ִמ ְשׁ ָפּט | ִכּי ִ
ַרא ֶא ְפ ַריִ ם ֶאת ָח ְליוֹ וִ ָ
וְ ָכ ָר ָקב ְל ֵבית יְ ָ
יהוּדה ֶאת
הוּדהַ (13) :ויּ ְ
ָרב | וְ הוּא לֹא
ֵל ְך ֶא ְפ ַריִ ם ֶאל אַשּׁוּר וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל ֶמ ֶל ְך י ֵ
ְמזֹרוֹ ַויּ ֶ
יוּכל ִל ְרפֹּא ָל ֶכם וְ לֹא יִ ְג ֶהה ִמ ֶכּם ָמזוֹרִ (14) :כּי אָנ ִֹכי ַכ ַשּׁ ַחל
ַ
ְל ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַכ ְכּ ִפיר ְל ֵבית יְ ָ
הוּדה | ֲאנִ י ֲאנִ י ֶא ְטרֹף וְ ֵא ֵל ְך ֶא ָשּׂא
ֶא ְשׁמוּ
קוֹמי ַעד ֲא ֶשׁר י ְ
אָשׁוּבה ֶאל ְמ ִ
ָ
וְ ֵאין ַמ ִצּילֵ (15) :א ֵל ְך
וּב ְקשׁוּ ָפנָי | ַבּ ַצּר ָל ֶהם יְ ַשׁ ֲחרֻנְ נִ י:
ִ
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ַח ְבּ ֵשׁנוּ:
ַך וְ י ְ
ָשׁוּבה ֶאל יְ הוָה ִכּי הוּא ָט ָרף וְ יִ ְר ָפּ ֵאנוּ | י ְ
)ְ (1לכוּ וְ נ ָ
ישׁי יְ ִק ֵמנוּ וְ נִ ְחיֶה ְל ָפנָיו(3) :
) (2יְ ַחיֵּנוּ ִמיּ ָֹמיִ ם | ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
מוֹצאוֹ | וְ יָבוֹא
ֵד ָעה נִ ְר ְדּ ָפה ָל ַד ַעת ֶאת יְ ה ָוה ְכּ ַשׁ ַחר נָכוֹן ָ
וְ נ ְ
יוֹרה ֶ
ֶשׁם ָלנוּ ְכּ ַמ ְלקוֹשׁ ֶ
ֱשׂה ְלּ ָך ֶא ְפ ַריִ ם ָמה
אָרץָ (4) :מה ֶאע ֶ
ַכגּ ֶ
הוּדה | וְ ַח ְס ְדּ ֶכם ַכּ ֲענַן בּ ֶֹקר וְ ַכ ַטּל ַמ ְשׁ ִכּים הֹ ֵל ְך:
ֱשׂה ְלּ ָך יְ ָ
ֶאע ֶ
יך
וּמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יאים ֲה ַר ְג ִתּים ְבּ ִא ְמ ֵרי ִפי | ִ
)ַ (5על ֵכּן ָח ַצ ְב ִתּי ַבּנְּ ִב ִ
ָבח | וְ ַד ַעת ֱאל ִֹהים
ֵצאִ (6) :כּי ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִתּי וְ לֹא ז ַ
אוֹר י ֵ
אָדם ָע ְברוּ ְב ִרית | ָשׁם ָבּ ְגדוּ ִביִ (8) :גּ ְל ָעד
ֵמעֹלוֹת (7) :וְ ֵה ָמּה ְכּ ָ
ִק ְריַת פֹּע ֵ
דוּדים ֶח ֶבר
וּכ ַח ֵכּי ִאישׁ ְגּ ִ
ֲק ָבּה ִמ ָדּםְ (9) :
ֲלי אָוֶן | ע ֻ
ֹהנִ ים ֶדּ ֶר ְך יְ ַר ְצּחוּ ֶשׁ ְכ ָמה | ִכּי ִז ָמּה ָעשׂוְּ (10) :בּ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל
כֲּ
ֲרוּריָּה קרי[ | ָשׁם ְזנוּת ְל ֶא ְפ ַריִ ם נִ ְט ָמא
יתי שׁעריריה ] ַשׁע ִ
ָר ִא ִ
שׁוּבי ְשׁבוּת ַע ִמּי:
הוּדה ָשׁת ָק ִציר ָל ְך | ְבּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (11) :גַּם יְ ָ
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)ְ (1כּ ָר ְפ ִאי ְליִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְג ָלה עֲוֹן ֶא ְפ ַריִ ם וְ ָרעוֹת שׁ ְֹמרוֹן ִכּי ָפעֲלוּ
ֹאמרוּ ִל ְל ָב ָבם ָכּל
וּבל י ְ
ָשׁ ֶקר | וְ ַגנָּב יָבוֹא ָפּ ַשׁט ְגּדוּד ַבּחוּץַ (2) :
יהם ֶנגֶד ָפּנַי ָהיוּ(3) :
ָכ ְר ִתּי | ַע ָתּה ְס ָבבוּם ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ָר ָע ָתם ז ָ
ָא ִפים
ֻלּם ְמנ ֲ
יהם ָשׂ ִרים (4) :כּ ָ
וּב ַכ ֲח ֵשׁ ֶ
ְבּ ָר ָע ָתם יְ ַשׂ ְמּחוּ ֶמ ֶל ְך | ְ
ְכּמוֹ ַתנּוּר בּ ֵֹע ָרה ֵמא ֶֹפה | יִ ְשׁבּוֹת ֵמ ִעיר ִמלּוּשׁ ָבּ ֵצק ַעד
ֻח ְמ ָצתוֹ (5) :יוֹם ַמ ְל ֵכּנוּ ֶה ֱחלוּ ָשׂ ִרים ֲח ַמת ִמיָּיִ ן | ָמ ַשׁ ְך יָדוֹ ֶאת
ָשׁן
אָר ָבּם | ָכּל ַה ַלּיְ ָלה י ֵ
ל ְֹצ ִציםִ (6) :כּי ֵק ְרבוּ ַכ ַתּנּוּר ִל ָבּם ְבּ ְ
ֵחמּוּ ַכּ ַתּנּוּר
ֻלּם י ַ
א ֵֹפ ֶהם בּ ֶֹקר הוּא ב ֵֹער ְכּ ֵאשׁ ֶל ָה ָבה (7) :כּ ָ

ָפלוּ ֵאין ק ֵֹרא ָב ֶהם ֵא ָלי:
יהם נ ָ
יהם | ָכּל ַמ ְל ֵכ ֶ
אָכלוּ ֶאת שׁ ְֹפ ֵט ֶ
וְ ְ
בּוֹלל | ֶא ְפ ַריִ ם ָה ָיה ֻעגָה ְבּ ִלי
)ֶ (8א ְפ ַריִ ם ָבּ ַע ִמּים הוּא יִ ְת ָ
ָרים כֹּחוֹ וְ הוּא לֹא י ָ
אָכלוּ ז ִ
פוּכהְ (9) :
ֲה ָ
ָר ָקה
יבה ז ְ
ָדע | גַּם ֵשׂ ָ
ָדע (10) :וְ ָענָה ְגאוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפנָיו | וְ לֹא ָשׁבוּ ֶאל
בּוֹ וְ הוּא לֹא י ָ
יהם וְ לֹא ִב ְק ֻשׁהוּ ְבּ ָכל זֹאת (11) :וַיְ ִהי ֶא ְפ ַריִ ם
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְכּיוֹנָה ָ
פוֹתה ֵאין ֵלב | ִמ ְצ ַריִ ם ָק ָראוּ אַשּׁוּר ָה ָלכוַּ (12) :כּ ֲא ֶשׁר
ידם | אַיְ ִס ֵרם
אוֹר ֵ
יהם ִר ְשׁ ִתּי ְכּעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ
ֲל ֶ
ֵלכוּ ֶא ְפרוֹשׂ ע ֵ
יֵ
ָדדוּ ִמ ֶמּנִּ י שֹׁד ָל ֶהם
) (13אוֹי ָל ֶהם ִכּי נ ְ
ֲד ָתם:
ְכּ ֵשׁ ַמע ַלע ָ
ָבים (14) :וְ לֹא
ִכּי ָפ ְשׁעוּ ִבי | וְ אָנ ִֹכי ֶא ְפ ֵדּם וְ ֵה ָמּה ִדּ ְבּרוּ ָע ַלי ְכּז ִ
בוֹתם | ַעל ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ
ֵלילוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
ָזעֲקוּ ֵא ַלי ְבּ ִל ָבּם ִכּי יְ י ִ
ַק ִתּי ְזרוֹע ָֹתם | וְ ֵא ַלי
ַאנִ י יִ ַסּ ְר ִתּי ִחזּ ְ
גּוֹררוּ יָסוּרוּ ִבי (15) :ו ֲ
יִ ְת ָ
יְ ַח ְשּׁבוּ ָרע (16) :יָשׁוּבוּ לֹא ָעל ָהיוּ ְכּ ֶק ֶשׁת ְר ִמיָּה יִ ְפּלוּ ַב ֶח ֶרב
ַעם ְלשׁוֹנָם | זוֹ ַל ְעגָּם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
יהם ִמזּ ַ
ָשׂ ֵר ֶ
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)ֶ (1אל ִח ְכּ ָך שׁ ָֹפר ַכּנּ ֶ
יתי וְ ַעל
ַען ָע ְברוּ ְב ִר ִ
ֶשׁר ַעל ֵבּית יְ הוָה | י ַ
ֲנוּך יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (3) :זנַח
תּוֹר ִתי ָפּ ָשׁעוִּ (2) :לי יִ ְז ָעקוּ | ֱאל ַֹהי יְ ַדע ָ
ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל טוֹב | אוֹיֵב יִ ְר ְדּפוֵֹ (4) :הם ִה ְמ ִליכוּ וְ לֹא ִמ ֶמּנִּ י ֵה ִשׂירוּ
וְ לֹא י ָ
ֲצ ִבּים ְל ַמ ַען יִ ָכּ ֵרת(5) :
וּז ָה ָבם ָעשׂוּ ָל ֶהם ע ַ
ָד ְע ִתּי | ַכּ ְס ָפּם ְ
יוּכלוּ נִ ָקּיֹן(6) :
אַפּי ָבּם | ַעד ָמ ַתי לֹא ְ
ָזנַח ֶע ְג ֵל ְך שׁ ְֹמרוֹן ָח ָרה ִ
ִכּי ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל וְ הוּא ָח ָרשׁ ָע ָשׂהוּ וְ לֹא ֱאל ִֹהים הוּא | ִכּי ְשׁ ָב ִבים
סוּפ ָתה יִ ְקצֹרוּ | ָק ָמה
רוּח יִ ְז ָרעוּ וְ ָ
יִ ְהיֶה ֵעגֶל שׁ ְֹמרוֹןִ (7) :כּי ַ
ָרים יִ ְב ָלעֻהוּ(8) :
ֲשׂה ז ִ
אוּלי ַיע ֶ
ֲשׂה ֶקּ ַמח ַ
ֵאין לוֹ ֶצ ַמח ְבּ ִלי ַיע ֶ
נִ ְב ַלע יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַע ָתּה ָהיוּ ַבגּוֹיִ ם ִכּ ְכ ִלי ֵאין ֵח ֶפץ בּוִֹ (9) :כּי ֵה ָמּה
בּוֹדד לוֹ | ֶא ְפ ַריִ ם ִה ְתנוּ ֲא ָה ִבים (10) :גַּם ִכּי
ָעלוּ אַשּׁוּר ֶפּ ֶרא ֵ
ָחלּוּ ְמּ ָעט ִמ ַמּ ָשּׂא ֶמ ֶל ְך ָשׂ ִרים:
יִ ְתנוּ ַבגּוֹיִ ם ַע ָתּה ֲא ַק ְבּ ֵצם | ַויּ ֵ
)ִ (11כּי ִה ְר ָבּה ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְז ְבּחֹת ַל ֲחטֹא | ָהיוּ לוֹ ִמ ְז ְבּחוֹת
תּוֹר ִתי |
ֻבּי קרי[ ָ
ַל ֲחטֹא (12) :אכתוב ] ֶא ְכ ָתּב קרי[ לוֹ רבו ]ר ֵ
ֶח ָשׁבוִּ (13) :ז ְב ֵחי ַה ְב ָה ַבי יִ ְז ְבּחוּ ָב ָשׂר ַויּ ֵ
ְכּמוֹ זָר נ ְ
ֹאכלוּ יְ הוָה
ֹאותם ֵה ָמּה ִמ ְצ ַריִ ם
לֹא ָר ָצם | ַע ָתּה יִ ְזכֹּר עֲוֹנָם וְ יִ ְפקֹד ַחטּ ָ
יהוּדה
יכלוֹת וִ ָ
יָשׁוּבוּ (14) :וַיִּ ְשׁ ַכּח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ע ֵֹשׂהוּ וַיִּ ֶבן ֵה ָ
אַר ְמנ ֶֹת ָ
אָכ ָלה ְ
ִה ְר ָבּה ָע ִרים ְבּצֻרוֹת | וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ָע ָריו וְ ְ
יה:
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ית ֵמ ַעל ֱאל ֶֹהי ָך |
) (1אַל ִתּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ִגּיל ָכּ ַע ִמּים ִכּי זָנִ ָ
ֶקב לֹא יִ ְר ֵעם |
ָרנוֹת ָדּגָן (2) :גּ ֶֹרן ָוי ֶ
אָה ְב ָתּ ֶא ְתנָן ַעל ָכּל גּ ְ
ַ
ֵשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ יְ הוָה | וְ ָשׁב ֶא ְפ ַריִ ם
וְ ִתירוֹשׁ יְ ַכ ֶחשׁ ָבּהּ (3) :לֹא י ְ
ֹאכלוּ (4) :לֹא יִ ְסּכוּ ַליהוָה יַיִ ן וְ לֹא
וּבאַשּׁוּר ָט ֵמא י ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
יהם ְכּ ֶל ֶחם אוֹנִ ים ָל ֶהם ָכּל א ְֹכ ָליו יִ ַט ָמּאוּ | ִכּי
ֶע ְרבוּ לוֹ ִז ְב ֵח ֶ
יֶ
ַל ְח ָמם ְלנ ְ
מוֹעד
ַפ ָשׁם לֹא יָבוֹא ֵבּית יְ הוָהַ (5) :מה ַתּעֲשׂוּ ְליוֹם ֵ
וּליוֹם ַחג יְ הוָהִ (6) :כּי ִהנֵּה ָה ְלכוּ ִמשֹּׁד ִמ ְצ ַריִ ם ְתּ ַק ְבּ ֵצם מֹף
| ְ
יהם(7) :
אָה ֵל ֶ
חוֹח ְבּ ֳ
יר ֵשׁם ַ
ְתּ ַק ְבּ ֵרם | ַמ ְח ַמד ְל ַכ ְס ָפּם ִקמּוֹשׂ יִ ָ
ָביא
ֵדעוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֱאוִ יל ַהנּ ִ
ָבּאוּ יְ ֵמי ַה ְפּ ֻק ָדּה ָבּאוּ יְ ֵמי ַה ִשּׁלֻּם י ְ
רוּח ַעל רֹב עֲוֹנְ ָך וְ ַר ָבּה ַמ ְשׂ ֵט ָמה (8) :צ ֶֹפה
ְמ ֻשׁגָּע ִאישׁ ָה ַ
ָביא ַפּח יָקוֹשׁ ַעל ָכּל ְדּ ָר ָכיו ַמ ְשׂ ֵט ָמה
ֶא ְפ ַריִ ם ִעם ֱאל ָֹהי | נ ִ
ימי ַה ִגּ ְב ָעה | יִ ְזכּוֹר עֲוֹנָם
ְבּ ֵבית ֱאל ָֹהיוֶ (9) :ה ְע ִמיקוּ ִשׁ ֵחתוּ ִכּ ֵ
אתי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָבים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָמ ָצ ִ
ֹאותםַ (10) :כּ ֲענ ִ
יִ ְפקוֹד ַחטּ ָ
אשׁ ָ
כּוּרה ִב ְת ֵאנָה ְבּ ֵר ִ
ְכּ ִב ָ
יכם | ֵה ָמּה ָבּאוּ ַב ַעל
בוֹת ֶ
יתי ֲא ֵ
יתהּ ָר ִא ִ
אָה ָבםֶ (11) :א ְפ ַריִ ם
קּוּצים ְכּ ֳ
ְפּעוֹר וַיִּ נּ ְָזרוּ ַלבּ ֶֹשׁת וַיִּ ְהיוּ ִשׁ ִ
וּמ ֵה ָריוֹןִ (12) :כּי ִאם
וּמ ֶבּ ֶטן ֵ
בוֹדם | ִמ ֵלּ ָדה ִ
עוֹפף ְכּ ָ
ָכּעוֹף יִ ְת ֵ
ֵיהם וְ ִשׁ ַכּ ְל ִתּים ֵמ ָ
ַדּלוּ ֶאת ְבּנ ֶ
שׂוּרי
אָדם | ִכּי גַם אוֹי ָל ֶהם ְבּ ִ
יְ ג ְ
תוּלה ְב ָנוֶה |
יתי ְלצוֹר ְשׁ ָ
ֵמ ֶהםֶ (13) :א ְפ ַריִ ם ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
הוֹציא ֶאל ה ֵֹרג ָבּנָיוֵ (14) :תּן ָל ֶהם יְ הוָה ַמה ִתּ ֵתּן |
וְ ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִ
ֵתּן ָל ֶהם ֶר ֶחם ַמ ְשׁ ִכּיל וְ ָשׁ ַדיִ ם צ ְֹמ ִקיםָ (15) :כּל ָר ָע ָתם ַבּ ִגּ ְל ָגּל
אוֹסף
ָר ֵשׁם | לֹא ֵ
יתי ֲאג ְ
יהם ִמ ֵבּ ִ
ֵאתים ַעל ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ִכּי ָשׁם ְשׂנ ִ
יהם ס ְֹר ִריםֻ (16) :ה ָכּה ֶא ְפ ַריִ ם ָשׁ ְר ָשׁם ָי ֵבשׁ
אַה ָב ָתם ָכּל ָשׂ ֵר ֶ
ֲ
ֵלדוּן וְ ֵה ַמ ִתּי ַמ ֲח ַמ ֵדּי ִב ְטנָם:
ְפּ ִרי בלי ] ַבל קרי[ ַיעֲשׂוּן | גַּם ִכּי י ֵ
אָסם ֱאל ַֹהי ִכּי לֹא ָשׁ ְמעוּ לוֹ | וְ יִ ְהיוּ נ ְֹד ִדים
) (17יִ ְמ ֵ
ַבּגּוֹיִ ם:
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בּוֹקק יִ ְשׂ ָר ֵאל ְפּ ִרי יְ ַשׁוֶּה לּוֹ | ְכּרֹב ְל ִפ ְריוֹ ִה ְר ָבּה
ֶפן ֵ
)  (1גּ ֶ
יטיבוּ ַמ ֵצּבוֹתָ (2) :ח ַלק ִל ָבּם ַע ָתּה
אַרצוֹ ֵה ִ
ַל ִמּ ְז ְבּחוֹת ְכּטוֹב ְל ְ
בוֹתםִ (3) :כּי ַע ָתּה
חוֹתם יְ שׁ ֵֹדד ַמ ֵצּ ָ
ֶא ָשׁמוּ | הוּא ַי ֲערֹף ִמ ְז ְבּ ָ
יְ

ָראנוּ ֶאת יְ הוָה וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה
ֹאמרוּ ֵאין ֶמ ֶל ְך ָלנוּ | ִכּי לֹא י ֵ
י ְ
וּפ ַרח
ֲשׂה ָלּנוִּ (4) :דּ ְבּרוּ ְד ָב ִרים אָלוֹת ָשׁוְ א ָכּרֹת ְבּ ִרית | ָ
ַיּע ֶ
ָכּרֹאשׁ ִמ ְשׁ ָפּט ַעל ַתּ ְל ֵמי ָשׂ ָדיְ (5) :ל ֶע ְגלוֹת ֵבּית אָוֶן יָגוּרוּ ְשׁ ַכן
וּכ ָמ ָריו ָע ָליו י ִָגילוּ ַעל ְכּבוֹדוֹ ִכּי
אָבל ָע ָליו ַעמּוֹ ְ
שׁ ְֹמרוֹן | ִכּי ַ
ָרב | ָבּ ְשׁנָה
יוּבל ִמנְ ָחה ְל ֶמ ֶל ְך י ֵ
ָלה ִמ ֶמּנּוּ (6) :גַּם אוֹתוֹ ְלאַשּׁוּר ָ
גָ
ֶא ְפ ַריִ ם יִ ָקּח וְ יֵבוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמע ָ
ֲצתוֹ (7) :נִ ְד ֶמה שׁ ְֹמרוֹן ַמ ְל ָכּהּ |
ְכּ ֶק ֶצף ַעל ְפּנֵי ָמיִ ם (8) :וְ נִ ְשׁ ְמדוּ ָבּמוֹת אָוֶן ַח ַטּאת יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹץ
אָמרוּ ֶל ָה ִרים ַכּסּוּנוּ וְ ַל ְגּ ָבעוֹת
חוֹתם | וְ ְ
ֲלה ַעל ִמ ְז ְבּ ָ
וְ ַד ְר ַדּר ַיע ֶ
את יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָשׁם ָע ָמדוּ
ימי ַה ִגּ ְב ָעה ָח ָט ָ
)ִ (9מ ֵ
נִ ְפלוּ ָע ֵלינוּ:
ָתי וְ ֶא ֳסּ ֵרם
לֹא ַת ִשּׂיגֵם ַבּ ִגּ ְב ָעה ִמ ְל ָח ָמה ַעל ְבּנֵי ַע ְלוָהְ (10) :בּאַוּ ִ
אָס ָרם ִל ְשׁ ֵתּי עינתם ]עוֹנ ָֹתם קרי[:
| וְ ֻא ְסּפוּ ע ֵ
יהם ַע ִמּים ְבּ ְ
ֲל ֶ
ַאנִ י ָע ַב ְר ִתּי ַעל
ֻמּ ָדה א ַֹה ְב ִתּי ָלדוּשׁ ו ֲ
) (11וְ ֶא ְפ ַריִ ם ֶע ְג ָלה ְמל ָ
הוּדה יְ ַשׂ ֶדּד לוֹ ַי ֲעקֹב:
ַחרוֹשׁ יְ ָ
אַר ִכּיב ֶא ְפ ַריִ ם י ֲ
ָארהּ | ְ
טוּב ַצוּ ָ
)ִ (12ז ְרעוּ ָל ֶכם ִל ְצ ָד ָקה ִק ְצרוּ ְל ִפי ֶח ֶסד נִ ירוּ ָל ֶכם נִ יר | וְ ֵעת
ִל ְדרוֹשׁ ֶאת יְ הוָה ַעד יָבוֹא וְ י ֶֹרה ֶצ ֶדק ָל ֶכםֲ (13) :ח ַר ְשׁ ֶתּם
ֶר ַשׁע ַעוְ ָל ָתה ְק ַצ ְר ֶתּם ֲא ַכ ְל ֶתּם ְפּ ִרי ָכ ַחשׁ | ִכּי ָב ַט ְח ָתּ ְב ַד ְר ְכּ ָך
יוּשּׁד ְכּשֹׁד
יך ַ
יך (14) :וְ ָקאם ָשׁאוֹן ְבּ ַע ֶמּ ָך וְ ָכל ִמ ְב ָצ ֶר ָ
בּוֹר ָ
ְבּרֹב ִגּ ֶ
ֻטּ ָשׁה(15) :
אַר ֵבאל ְבּיוֹם ִמ ְל ָח ָמה | ֵאם ַעל ָבּנִ ים ר ָ
ַשׁ ְל ַמן ֵבּית ְ
ָכּ ָכה ָע ָשׂה ָל ֶכם ֵבּית ֵאל ִמ ְפּנֵי ָר ַעת ָר ַע ְת ֶכם | ַבּ ַשּׁ ַחר נִ ְדמֹה
נִ ְד ָמה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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אתי ִל ְבנִ י(2) :
וּמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָק ָר ִ
ֹה ֵבהוּ | ִ
ַער יִ ְשׂ ָר ֵאל ָוא ֲ
)ִ (1כּי נ ַ
ַבּחוּ וְ ַל ְפּ ִס ִלים
ֵיהם ַל ְבּ ָע ִלים יְ ז ֵ
ָק ְראוּ ָל ֶהם | ֵכּן ָה ְלכוּ ִמ ְפּנ ֶ
ַל ִתּי ְל ֶא ְפ ַריִ ם ָק ָחם ַעל ְזרוֹע ָֹתיו | וְ לֹא
יְ ַק ֵטּרוּן (3) :וְ אָנֹ ִכי ִת ְרגּ ְ
אָדם ֶא ְמ ְשׁ ֵכם ַבּ ֲעבֹתוֹת אַ ֲה ָבה
אתיםְ (4) :בּ ַח ְב ֵלי ָ
ָדעוּ ִכּי ְר ָפ ִ
יְ
ימי עֹל ַעל ְל ֵח ֶ
אוֹכיל(5) :
יהם | וְ אַט ֵא ָליו ִ
ָא ְהיֶה ָל ֶהם ִכּ ְמ ִר ֵ
וֶ
לֹא יָשׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ אַשּׁוּר הוּא ַמ ְלכּוֹ | ִכּי ֵמ ֲאנוּ ָלשׁוּב:
יהם(7) :
ֲצוֹת ֶ
אָכ ָלה | ִממֹּע ֵ
) (6וְ ָח ָלה ֶח ֶרב ְבּ ָע ָריו וְ ִכ ְלּ ָתה ַב ָדּיו וְ ָ
רוֹמם:
ַחד לֹא יְ ֵ
שׁוּב ִתי | וְ ֶאל ַעל יִ ְק ָר ֻאהוּ י ַ
לוּאים ִל ְמ ָ
וְ ַע ִמּי ְת ִ
אַד ָמה
יך ֶא ֶתּנְ ָך ְכ ְ
יך ֶא ֶתּנְ ָך ֶא ְפ ַריִ ם ֲא ַמגֶּנְ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵא ְ
)ֵ (8א ְ
חוּמי (9) :לֹא
ימ ָך ִכּ ְצבֹאיִ ם | נ ְ
ַחד נִ ְכ ְמרוּ נִ ָ
ֶה ַפּ ְך ָע ַלי ִל ִבּי י ַ
ֲא ִשׂ ְ
אַפּי לֹא אָשׁוּב ְל ַשׁ ֵחת ֶא ְפ ָריִ ם | ִכּי ֵאל אָנ ִֹכי וְ לֹא
ֱשׂה ֲחרוֹן ִ
ֶאע ֶ

ֵלכוּ
אַח ֵרי יְ הוָה י ְ
ִאישׁ ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ָקדוֹשׁ וְ לֹא אָבוֹא ְבּ ִעירֲ (10) :
ֶח ְרדוּ
ֶח ְרדוּ ָבנִ ים ִמיָּם (11) :י ֶ
אַריֵה יִ ְשׁאָג | ִכּי הוּא יִ ְשׁאַג וְ י ֶ
ְכּ ְ
הוֹשׁ ְב ִתּים ַעל ָבּ ֵתּ ֶ
וּכיוֹנָה ֵמ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר | וְ ַ
ְכ ִצפּוֹר ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְ
יהם
נְ ֻאם יְ הוָה:
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יהוּדה עֹד
וּב ִמ ְר ָמה ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | וִ ָ
)ְ (1ס ָבבֻנִ י ְב ַכ ַחשׁ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
רוּח וְ ר ֵֹדף
ֶא ָמןֶ (2) :א ְפ ַריִ ם ר ֶֹעה ַ
דוֹשׁים נ ֱ
ָרד ִעם ֵאל וְ ִעם ְק ִ
ָק ִדים ָכּל ַהיּוֹם ָכּזָב ָושֹׁד י ְ
וּב ִרית ִעם אַשּׁוּר יִ ְכרֹתוּ
ַר ֶבּה | ְ
הוּדה | וְ ִל ְפקֹד ַעל
יוּבל (3) :וְ ִריב ַליהוָה ִעם יְ ָ
וְ ֶשׁ ֶמן ְל ִמ ְצ ַריִ ם ָ
אָחיו |
ָשׁיב לוַֹ (4) :בּ ֶבּ ֶטן ָע ַקב ֶאת ִ
ֲל ָליו י ִ
ַי ֲעקֹב ִכּ ְד ָר ָכיו ְכּ ַמע ָ
ֻכל ָבּ ָכה
אָך ַויּ ָ
ָשׂר ֶאל ַמ ְל ְ
וּבאוֹנוֹ ָשׂ ָרה ֶאת ֱאל ִֹהיםָ (5) :ויּ ַ
ְ
וַיִּ ְת ַחנֶּן לוֹ | ֵבּית ֵאל יִ ְמ ָצ ֶאנּוּ וְ ָשׁם יְ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ (6) :וַיהוָה
יך ָתשׁוּב | ֶח ֶסד
אַתּה ֵבּאל ֶֹה ָ
ֱאל ֵֹהי ַה ְצּ ָבאוֹת | יְ הוָה ִז ְכרוֹ (7) :וְ ָ
ֹאזנֵי
ַען ְבּיָדוֹ מ ְ
יך ָתּ ִמידְ (8) :כּנ ַ
וּמ ְשׁ ָפּט ְשׁמֹר וְ ַקוֵּה ֶאל ֱאל ֶֹה ָ
ִ
אַך ָע ַשׁ ְר ִתּי ָמ ָצא ִתי
ֹאמר ֶא ְפ ַריִ ם ְ
אָהבַ (9) :ויּ ֶ
ִמ ְר ָמה ַל ֲעשֹׁק ֵ
אוֹן ִלי | ָכּל יְ ִג ַ
יעי לֹא יִ ְמ ְצאוּ ִלי ָעוֹן ֲא ֶשׁר ֵח ְטא (10) :וְ אָנ ִֹכי
ימי
יב ָך ָב ֳא ָה ִלים ִכּ ֵ
אוֹשׁ ְ
ִ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | עֹד
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּביַד
יתי | ְ
יאים וְ אָנ ִֹכי ָחזוֹן ִה ְר ֵבּ ִ
מוֹעד (11) :וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ַעל ַהנְּ ִב ִ
ֵ
ַהנְּ ִב ִ
אַך ָשׁוְ א ָהיוּ ַבּ ִגּ ְלגָּל
יאים ֲא ַד ֶמּהִ (12) :אם ִגּ ְל ָעד אָוֶן ְ
ַלּים ַעל ַתּ ְל ֵמי ָשׂ ָדי(13) :
חוֹתם ְכּג ִ
ָרים ִז ֵבּחוּ | גַּם ִמ ְז ְבּ ָ
ְשׁו ִ
וּב ִא ָשּׁה ָשׁ ָמר:
וַיִּ ְב ַרח ַי ֲעקֹב ְשׂ ֵדה ֲא ָרם | ַו ַיּ ֲעבֹד יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִא ָשּׁה ְ
ָביא
וּבנ ִ
ֱלה יְ הוָה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ְ
ָביא ֶהע ָ
וּבנ ִ
)ְ (14
רוּרים | וְ ָד ָמיו ָע ָליו יִ טּוֹשׁ
נִ ְשׁ ָמרִ (15) :ה ְכ ִעיס ֶא ְפ ַריִ ם ַתּ ְמ ִ
ָשׁיב לוֹ ֲאדֹנָיו:
וְ ֶח ְר ָפּתוֹ י ִ
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)ְ (1כּ ַד ֵבּר ֶא ְפ ַריִ ם ְר ֵתת נ ָ
ֶא ַשׁם ַבּ ַבּ ַעל
ָשׂא הוּא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ְ
ַעשׂוּ ָל ֶהם ַמ ֵסּ ָכה ִמ ַכּ ְס ָפּם
יוֹספוּ ַל ֲחטֹא ַויּ ְ
ַו ָיּמֹת (2) :וְ ַע ָתּה ִ
ֲשׂה ָח ָר ִשׁים ֻכּלֹּה | ָל ֶהם ֵהם א ְֹמ ִרים ז ְֹב ֵחי
ֲצ ִבּים ַמע ֵ
ִכּ ְתבוּנָם ע ַ
אָדם ֲעג ִ
ָ
ָלים יִ ָשּׁקוּןָ (3) :ל ֵכן יִ ְהיוּ ַכּ ֲענַן בּ ֶֹקר וְ ַכ ַטּל ַמ ְשׁ ִכּים
ֻבּה (4) :וְ אָנ ִֹכי יְ הוָה
וּכ ָע ָשׁן ֵמ ֲאר ָ
ה ֵֹל ְך | ְכּמֹץ יְ ס ֵֹער ִמגּ ֶֹרן ְ

יע אַיִ ן
וּמוֹשׁ ַ
ִ
זוּל ִתי לֹא ֵת ָדע
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וֵאל ִֹהים ָ
ֱאלֹ ֶה ָ
יך ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ְבּ ֶא ֶרץ ַתּ ְל ֻאבוֹת(6) :
ִבּ ְל ִתּיֲ (5) :אנִ י יְ ַד ְע ִתּ ָ
יתם וַיִּ ְשׂ ָבּעוּ ָשׂ ְבעוּ ַויּ ָ
ְכּ ַמ ְר ִע ָ
ָא ִהי
ָרם ִל ָבּם | ַעל ֵכּן ְשׁ ֵכחוּנִ י (7) :ו ֱ
ָמר ַעל ֶדּ ֶר ְך אָשׁוּרֶ (8) :א ְפ ְגּ ֵשׁם ְכּדֹב ַשׁכּוּל
ָל ֶהם ְכּמוֹ ָשׁ ַחל | ְכּנ ֵ
וְ ֶא ְק ַרע ְסגוֹר ִל ָבּם | וְ א ְֹכ ֵלם ָשׁם ְכּ ָל ִביא ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ְתּ ַב ְקּ ֵעם:
)ִ (9שׁ ֶח ְת ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִבי ְב ֶע ְז ֶר ָךֱ (10) :א ִהי ַמ ְל ְכּ ָך ֵאפוֹא
אָמ ְר ָתּ ְתּנָה ִלּי ֶמ ֶל ְך
יך ֲא ֶשׁר ַ
יך | וְ שֹׁ ְפ ֶט ָ
ֲך ְבּ ָכל ָע ֶר ָ
יוֹשׁיע ָ
וְ ִ
)(12
אַפּי וְ ֶא ַקּח ְבּ ֶע ְב ָר ִתי:
וְ ָשׂ ִריםֶ (11) :א ֶתּן ְל ָך ֶמ ֶל ְך ְבּ ִ
יוֹל ָדה ָיבֹאוּ לוֹ |
ָצרוּר עֲוֹן ֶא ְפ ָריִ ם ְצפוּנָה ַח ָטּאתוֶֹ (13) :ח ְב ֵלי ֵ
הוּא ֵבן לֹא ָח ָכם ִכּי ֵעת לֹא ַי ֲעמֹד ְבּ ִמ ְשׁ ַבּר ָבּנִ יםִ (14) :מיַּד
ְשׁאוֹל ֶא ְפ ֵדּם ִמ ָמּוֶת ֶא ְג ֵ
יך ָמוֶת ֱא ִהי ָק ָט ְב ָך
אָלם | ֱא ִהי ְד ָב ֶר ָ
ַפ ִריא | יָבוֹא
אַחים י ְ
ְשׁאוֹל נ ַֹחם יִ ָסּ ֵתר ֵמ ֵעינָיִ (15) :כּי הוּא ֵבּן ִ
ֶח ַרב ַמ ְעיָנוֹ
רוּח יְ הוָה ִמ ִמּ ְד ָבּר ע ֶֹלה וְ יֵבוֹשׁ ְמקוֹרוֹ וְ י ֱ
ָק ִדים ַ
אוֹצר ָכּל ְכּ ִלי ֶח ְמ ָדּה:
הוּא יִ ְשׁ ֶסה ַ
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יהם
יה | ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ ע ְֹל ֵל ֶ
)ֶ (1תּ ְא ַשׁם שׁ ְֹמרוֹן ִכּי ָמ ְר ָתה ֵבּאל ֶֹה ָ
ֻקּעוּ:
יּוֹתיו יְ ב ָ
ֻטּשׁוּ וְ ָה ִר ָ
יְ ר ָ
שׁוּבה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
) ָ (2
ֶךְ (3) :קחוּ
יך | ִכּי ָכ ַשׁ ְל ָתּ ַבּעֲוֹנ ָ
ִע ָמּ ֶכם ְדּ ָב ִרים וְ שׁוּבוּ ֶאל יְ הוָה | ִא ְמרוּ ֵא ָליו ָכּל ִתּ ָשּׂא ָעוֹן וְ ַקח
יענוּ ַעל סוּס
יוֹשׁ ֵ
טוֹב וּנְ ַשׁ ְלּ ָמה ָפ ִרים ְשׂ ָפ ֵתינוּ (4) :אַשּׁוּר לֹא ִ
ָדינוּ | ֲא ֶשׁר ְבּ ָך
לֹא נִ ְר ָכּב וְ לֹא נ ַ
ֲשׂה י ֵ
ֹאמר עוֹד ֱאל ֵֹהינוּ ְל ַמע ֵ
אַפּי
ֹה ֵבם נְ ָד ָבה | ִכּי ָשׁב ִ
שׁוּב ָתם א ֲ
ֻחם יָתוֹםֶ (5) :א ְר ָפּא ְמ ָ
יְ ר ַ
ַך ָשׁ ָר ָשׁיו
שּׁוֹשׁנָּה | וְ י ְ
ִמ ֶמּנּוֶּ (6) :א ְהיֶה ַכ ַטּל ְליִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְפ ַרח ַכּ ַ
יח לוֹ ַכּ ְלּ ָבנוֹן:
יהי ַכזַּיִ ת הוֹדוֹ | וְ ֵר ַ
קוֹתיו וִ ִ
ֵלכוּ יֹנְ ָ
ַכּ ְלּ ָבנוֹן (7) :י ְ
ָפן | ִז ְכרוֹ ְכּיֵין ְל ָבנוֹן:
ָשׁבוּ י ְֹשׁ ֵבי ְב ִצלּוֹ יְ ַחיּוּ ָדגָן וְ יִ ְפ ְרחוּ ַכגּ ֶ
)  (8י ֻ
)ֶ (9א ְפ ַריִ ם ַמה ִלּי עוֹד ָלע ַ
שׁוּרנּוּ ֲאנִ י
ַא ֶ
יתי ו ֲ
ֲצ ִבּים | ֲאנִ י ָענִ ִ
ָבן ֵא ֶלּה נָבוֹן
ִכּ ְברוֹשׁ ַר ֲענָן ִמ ֶמּנִּ י ֶפּ ְריְ ָך נִ ְמ ָצאִ (10) :מי ָח ָכם וְ י ֵ
ֵלכוּ ָבם וּפ ְֹשׁ ִעים
ֵד ֵעם | ִכּי יְ ָשׁ ִרים ַדּ ְר ֵכי יְ הוָה וְ ַצ ִדּ ִקים י ְ
וְ י ָ
יִ ָכּ ְשׁלוּ ָבם:
יוֹאל
ֵס ֶפר ֵ
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תוּאלִ (2) :שׁ ְמעוּ זֹאת
יוֹאל ֶבּן ְפּ ֵ
)ְ (1דּ ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל ֵ
יכם
ימ ֶ
אָרץ | ֶה ָהיְ ָתה זֹּאת ִבּ ֵ
יוֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ַה ְזּ ֵקנִ ים וְ ַה ֲא ִזינוּ כֹּל ְ
ֵיכם
וּבנ ֶ
ֵיכם ַס ֵפּרוּ | ְ
יה ִל ְבנ ֶ
יכםָ (3) :ע ֶל ָ
ימי ֲאב ֵֹת ֶ
וְ ִאם ִבּ ֵ
אַר ֶבּה
אָכל ָה ְ
ֶתר ַה ָגּזָם ַ
אַחר (4) :י ֶ
ֵיהם ְלדוֹר ֵ
וּבנ ֶ
ֵיהם ְ
ִל ְבנ ֶ
אָכל ֶה ָח ִסיל(5) :
ֶלק ַ
ֶתר ַהיּ ֶ
ָלק | וְ י ֶ
אָכל ַהיּ ֶ
אַר ֶבּה ַ
ֶתר ָה ְ
וְ י ֶ
וּבכוּ וְ ֵהי ִללוּ ָכּל שׁ ֵֹתי יָיִ ן | ַעל ָע ִסיס ִכּי נִ ְכ ַרת
כּוֹרים ְ
ָה ִקיצוּ ִשׁ ִ
אַר ִצי ָעצוּם וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר | ִשׁנָּיו ִשׁנֵּי
יכםִ (6) :כּי גוֹי ָע ָלה ַעל ְ
ִמ ִפּ ֶ
ָתי
וּת ֵאנ ִ
ַפנִ י ְל ַשׁ ָמּה ְ
וּמ ַת ְלּעוֹת ָל ִביא לוָֹ (7) :שׂם גּ ְ
אַריֵה ְ
ְ
ֶיהֱ (8) :א ִלי
יך ִה ְל ִבּינוּ ָשׂ ִריג ָ
ִל ְק ָצ ָפה | ָחשֹׂף ֲח ָשׂ ָפהּ וְ ִה ְשׁ ִל ְ
ֶס ְך
יהָ (9) :ה ְכ ַרת ִמנְ ָחה ָונ ֶ
עוּר ָ
ֻרת ַשׂק ַעל ַבּ ַעל נְ ֶ
תוּלה ֲחג ַ
ִכּ ְב ָ
ֹהנִ ים ְמ ָשׁ ְר ֵתי יְ הוָהֻ (10) :שׁ ַדּד ָשׂ ֶדה
אָבלוּ ַהכּ ֲ
ִמ ֵבּית יְ הוָה | ְ
הוֹבישׁ ִתּירוֹשׁ ֻא ְמ ַלל יִ ְצ ָהר(11) :
אָב ָלה ֲא ָד ָמה | ִכּי ֻשׁ ַדּד ָדּגָן ִ
ְ
אָבד
ילילוּ כּ ְֹר ִמים ַעל ִח ָטּה וְ ַעל ְשׂע ָֹרה | ִכּי ַ
ה ִֹבישׁוּ ִא ָכּ ִרים ֵה ִ
ישׁה וְ ַה ְתּ ֵאנָה ֻא ְמ ָל ָלה | ִרמּוֹן גַּם
הוֹב ָ
ֶפן ִ
ְק ִציר ָשׂ ֶדהַ (12) :הגּ ֶ
ָבשׁוּ ִכּי ה ִֹבישׁ ָשׂשׂוֹן ִמן ְבּנֵי
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה י ֵ
פּוּח ָכּל ע ֵ
ָתּ ָמר וְ ַת ַ
ילילוּ ְמ ָשׁ ְר ֵתי ִמ ְז ֵבּ ַח
ֹהנִ ים ֵה ִ
)ִ (13ח ְגרוּ וְ ִס ְפדוּ ַהכּ ֲ
אָדם:
ָ
יכם
בֹּאוּ ִלינוּ ַב ַשּׂ ִקּים ְמ ָשׁ ְר ֵתי ֱאל ָֹהי | ִכּי נִ ְמנַע ִמ ֵבּית ֱאל ֵֹה ֶ
ֲצ ָרה ִא ְספוּ ְז ֵקנִ ים כֹּל
ָס ְךַ (14) :ק ְדּשׁוּ צוֹם ִק ְראוּ ע ָ
ִמנְ ָחה ָונ ֶ
יכם | וְ ַזעֲקוּ ֶאל יְ הוָהֲ (15) :א ָההּ
אָרץ ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
וּכשֹׁד ִמ ַשׁ ַדּי יָבוֹאֲ (16) :הלוֹא ֶנגֶד
ַליּוֹם | ִכּי ָקרוֹב יוֹם יְ הוָה ְ
ֵעינֵינוּ א ֶֹכל נִ ְכ ָרת | ִמ ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ ִשׂ ְמ ָחה ו ִָגילָ (17) :ע ְבשׁוּ
ֶה ְרסוּ ַמ ְמּגֻרוֹת | ִכּי
ָשׁמּוּ א ָֹצרוֹת נ ֶ
יהם נ ַ
ְפרֻדוֹת ַתּ ַחת ֶמ ְג ְרפ ֵֹת ֶ
ֶאנְ ָחה ְב ֵה ָמה ָנבֹכוּ ֶע ְד ֵרי ָב ָקר ִכּי ֵאין
ה ִֹבישׁ ָדּגָןַ (18) :מה נּ ֶ
יך יְ הוָה ֶא ְק ָרא
ֶא ָשׁמוֵּ (19) :א ֶל ָ
ִמ ְר ֶעה ָל ֶהם | גַּם ֶע ְד ֵרי ַהצֹּאן נ ְ
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה:
| ִכּי ֵאשׁ ְ
אָכ ָלה נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר וְ ֶל ָה ָבה ִל ֲה ָטה ָכּל ע ֵ
יקי ָמיִ ם וְ ֵאשׁ
ָבשׁוּ ֲא ִפ ֵ
יך | ִכּי י ְ
) (20גַּם ַבּ ֲהמוֹת ָשׂ ֶדה ַתּעֲרוֹג ֵא ֶל ָ
אָכ ָלה נְ אוֹת ַה ִמּ ְד ָבּר:
ְ
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שׁוֹפר ְבּ ִציּוֹן וְ ָה ִריעוּ ְבּ ַהר ָק ְד ִשׁי יִ ְר ְגּזוּ כֹּל י ְֹשׁ ֵבי
)ִ (1תּ ְקעוּ ָ
ַא ֵפ ָלה יוֹם
אָרץ | ִכּי ָבא יוֹם יְ הוָה ִכּי ָקרוֹב (2) :יוֹם חֹ ֶשׁ ְך ו ֲ
ָה ֶ

ֲר ֶפל ְכּ ַשׁ ַחר ָפּרֻשׂ ַעל ֶה ָה ִרים | ַעם ַרב וְ ָעצוּם ָכּמֹהוּ לֹא
ָענָן ַוע ָ
יוֹסף ַעד ְשׁנֵי דּוֹר וָדוֹרְ (3) :ל ָפנָיו
אַח ָריו לֹא ֵ
עוֹלם וְ ֲ
נִ ְהיָה ִמן ָה ָ
אָרץ ְל ָפנָיו
אָכ ָלה ֵאשׁ וְ ֲ
ְ
אַח ָריו ְתּ ַל ֵהט ֶל ָה ָבה | ְכּגַן ֵע ֶדן ָה ֶ
יטה לֹא ָהיְ ָתה לּוְֹ (4) :כּ ַמ ְר ֵאה
אַח ָריו ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמה וְ גַם ְפּ ֵל ָ
וְ ֲ
וּכ ָפ ָר ִשׁים ֵכּן יְ רוּצוּןְ (5) :כּקוֹל ַמ ְר ָכּבוֹת ַעל
סוּסים ַמ ְר ֵאהוּ | ְ
ִ
אשׁי ֶה ָה ִרים יְ ַר ֵקּדוּן ְכּקוֹל ַל ַהב ֵאשׁ א ְֹכ ָלה ָקשׁ | ְכּ ַעם ָעצוּם
ָר ֵ
ָחילוּ ַע ִמּים | ָכּל ָפּנִ ים ִק ְבּצוּ
ֱרוּך ִמ ְל ָח ָמהִ (6) :מ ָפּנָיו י ִ
ע ְ
חוֹמה |
ָ
בּוֹרים יְ רֻצוּן ְכּאַנְ ֵשׁי ִמ ְל ָח ָמה ַיעֲלוּ
ָפארוּרְ (7) :כּ ִג ִ
אָחיו
חוֹתם (8) :וְ ִאישׁ ִ
וְ ִאישׁ ִבּ ְד ָר ָכיו י ֵ
ֵלכוּן וְ לֹא יְ ַע ְבּטוּן א ְֹר ָ
וּב ַעד ַה ֶשּׁ ַלח יִ פֹּלוּ לֹא
ֵלכוּן | ְ
ֶבר ִבּ ְמ ִס ָלּתוֹ י ֵ
לֹא יִ ְד ָחקוּן גּ ֶ
חוֹמה יְ רֻצוּן ַבּ ָבּ ִתּים ַיעֲלוּ | ְבּ ַעד
יִ ְב ָצעוָּ (9) :בּ ִעיר ָישֹׁקּוּ ַבּ ָ
ַה ַחלּוֹנִ ים ָיבֹאוּ ַכּ ַגּנָּבְ (10) :ל ָפנָיו ָר ְגזָה ֶא ֶרץ ָרעֲשׁוּ ָשׁ ָמיִ ם |
ָתן קוֹלוֹ
אָספוּ נ ְָג ָהם (11) :וַיהוָה נ ַ
כוֹכ ִבים ְ
ָר ַח ָק ָדרוּ וְ ָ
ֶשׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
ִל ְפנֵי ֵחילוֹ ִכּי ַרב ְמאֹד ַמ ֲחנֵהוּ ִכּי ָעצוּם ע ֵֹשׂה ְד ָברוֹ | ִכּי גָדוֹל
וּמי יְ ִכ ֶ
ילנּוּ (12) :וְ גַם ַע ָתּה נְ ֻאם יְ הוָה
נוֹרא ְמאֹד ִ
יוֹם יְ הוָה וְ ָ
וּב ִמ ְס ֵפּד (13) :וְ ִק ְרעוּ
וּב ְב ִכי ְ
וּבצוֹם ְ
ֻשׁבוּ ָע ַדי ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם | ְ
יכם | ִכּי ַחנּוּן
יכם וְ שׁוּבוּ ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְל ַב ְב ֶכם וְ אַל ִבּ ְג ֵד ֶ
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ נִ ָחם ַעל ָה ָר ָעהִ (14) :מי
וְ ַרחוּם הוּא ֶא ֶר ְך ַ
ֶס ְך ַליהוָה
אַח ָריו ְבּ ָר ָכה ִמנְ ָחה ָונ ֶ
יוֹד ַע יָשׁוּב וְ נִ ָחם | וְ ִה ְשׁ ִאיר ֲ
ֵ
יכם:
ֱאל ֵֹה ֶ
שׁוֹפר ְבּ ִציּוֹן | ַק ְדּשׁוּ צוֹם ִק ְראוּ ע ָ
)ִ (15תּ ְקעוּ ָ
ֲצ ָרהִ (16) :א ְספוּ
ֵצא
עוֹל ִלים וְ יֹנְ ֵקי ָשׁ ָדיִ ם | י ֵ
ָעם ַק ְדּשׁוּ ָק ָהל ִק ְבצוּ ְז ֵקנִ ים ִא ְספוּ ָ
אוּלם וְ ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח יִ ְבכּוּ
ָח ָתן ֵמ ֶח ְדרוֹ וְ ַכ ָלּה ֵמ ֻח ָפּ ָתהֵּ (17) :בּין ָה ָ
חוּסה יְ הוָה ַעל ַע ֶמּ ָך וְ אַל
אמרוּ ָ
ֹהנִ ים ְמ ָשׁ ְר ֵתי יְ הוָה | וְ יֹ ְ
ַהכּ ֲ
ֹאמרוּ ָב ַע ִמּים אַיֵּה
ַח ָל ְת ָך ְל ֶח ְר ָפּה ִל ְמ ָשׁל ָבּם גּוֹיִ ם ָל ָמּה י ְ
ִתּ ֵתּן נ ֲ
ַחמֹל ַעל ַעמּוֹ(19) :
אַרצוֹ | ַויּ ְ
יהם (18) :וַיְ ַקנֵּא יְ הוָה ְל ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאמר ְל ַעמּוֹ ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ָל ֶכם ֶאת ַה ָדּגָן וְ ַה ִתּירוֹשׁ
ַען יְ הוָה ַויּ ֶ
ַויּ ַ
וּשׂ ַב ְע ֶתּם אֹתוֹ | וְ לֹא ֶא ֵתּן ֶא ְת ֶכם עוֹד ֶח ְר ָפּה ַבּגּוֹיִ ם:
וְ ַהיִּ ְצ ָהר ְ
ֲל ֶ
אַר ִחיק ֵמע ֵ
) (20וְ ֶאת ַה ְצּפוֹנִ י ְ
יכם וְ ִה ַדּ ְח ִתּיו ֶאל ֶא ֶרץ ִציָּה
וּשׁ ָמ ָמה ֶאת ָפּנָיו ֶאל ַהיָּם ַה ַקּ ְדמֹנִ י וְ סֹפוֹ ֶאל ַהיָּם ָהאַ ֲחרוֹן |
ְ
יר ִאי
וְ ָע ָלה ָב ְאשׁוֹ וְ ַת ַעל ַצ ֲחנָתוֹ ִכּי ִה ְג ִדּיל ַלעֲשׂוֹת (21) :אַל ִתּ ְ
ילי ְ
יראוּ
וּשׂ ָמ ִחי ִכּי ִה ְג ִדּיל יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת (22) :אַל ִתּ ְ
ֲא ָד ָמה | ִגּ ִ
ָשׂא ִפ ְריוֹ ְתּ ֵאנָה
ַבּ ֲהמוֹת ָשׂ ַדי ִכּי ָד ְשׁאוּ נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר | ִכּי ֵעץ נ ָ
יכם
וּבנֵי ִציּוֹן ִגּילוּ וְ ִשׂ ְמחוּ ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ילםְ (23) :
ָתנוּ ֵח ָ
ֶפן נ ְ
ָוג ֶ

מוֹרה
ֶשׁם ֶ
ַיּוֹרד ָל ֶכם גּ ֶ
מּוֹרה ִל ְצ ָד ָקה | ו ֶ
ָתן ָל ֶכם ֶאת ַה ֶ
ִכּי נ ַ
ֳרנוֹת ָבּר | וְ ֵה ִשׁיקוּ ַהיְ ָק ִבים
וּמ ְלאוּ ַהגּ ָ
וּמ ְלקוֹשׁ ָבּ ִראשׁוֹןָ (24) :
ַ
ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר (25) :וְ ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ָל ֶכם ֶאת ַה ָשּׁנִ ים ֲא ֶשׁר אָ ַכל
ילי ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ִשׁ ַלּ ְח ִתּי
ֶלק וְ ֶה ָח ִסיל וְ ַה ָגּזָם | ֵח ִ
אַר ֶבּה ַהיּ ֶ
ָה ְ
בוֹע וְ ִה ַלּ ְל ֶתּם ֶאת ֵשׁם יְ הוָה
ַא ַכ ְל ֶתּם אָכוֹל וְ ָשׂ ַ
ָבּ ֶכם (26) :ו ֲ
ֱאל ֵֹה ֶ
עוֹלם:
יכם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִע ָמּ ֶכם ְל ַה ְפ ִליא | וְ לֹא ֵיבֹשׁוּ ַע ִמּי ְל ָ
יכם וְ ֵאין
ַאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי ְב ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל אָנִ י ו ֲ
) (27וִ ַ
עוֹלם:
עוֹד | וְ לֹא ֵיבֹשׁוּ ַע ִמּי ְל ָ
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פּוֹך ֶאת ִ
אַח ֵרי ֵכן ֶא ְשׁ ְ
ֵיכם
רוּחי ַעל ָכּל ָבּ ָשׂר וְ נִ ְבּאוּ ְבּנ ֶ
) (1וְ ָהיָה ֲ
יכם ֶח ְזיֹנוֹת יִ ְראוּ:
חוּר ֶ
ַחלֹמוּן ַבּ ֵ
ֵיכם ֲחלֹמוֹת י ֲ
יכם | ִז ְקנ ֶ
נוֹת ֶ
וּ ְב ֵ
פּוֹך ֶאת
ָמים ָה ֵה ָמּה ֶא ְשׁ ְ
ֲב ִדים וְ ַעל ַה ְשּׁ ָפחוֹת | ַבּיּ ִ
) (2וְ גַם ַעל ָהע ָ
וּב ֶ
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ִ
ימרוֹת
ָאשׁ וְ ִת ֲ
אָרץ | ָדּם ו ֵ
ָת ִתּי ְ
רוּחי (3) :וְ נ ַ
ָר ַח ְל ָדם | ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם
ֵה ֵפ ְך ְלח ֶֹשׁ ְך וְ ַהיּ ֵ
ָע ָשׁןַ (4) :ה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָ
נּוֹרא (5) :וְ ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה
יְ הוָה ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
אָמר
יטה ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
וּב ָ
יִ ָמּ ֵלט | ִכּי ְבּ ַהר ִציּוֹן ִ
ידים ֲא ֶשׁר יְ הוָה ק ֵֹרא:
וּב ְשּׂ ִר ִ
יְ הוָה ַ
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אָשׁיב
וּב ֵעת ַה ִהיא | ֲא ֶשׁר אשׁוב ] ִ
ָמים ָה ֵה ָמּה ָ
)ִ (1כּי ִהנֵּה ַבּיּ ִ
ירוּשׁ ָלִם (2) :וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם
קרי[ ֶאת ְשׁבוּת יְ ָ
הוּדה וִ ָ
הוֹשׁ ָפט | וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִע ָמּם ָשׁם ַעל ַע ִמּי
הוֹר ְד ִתּים ֶאל ֵע ֶמק יְ ָ
וְ ַ
אַר ִצי ִח ֵלּקוּ (3) :וְ ֶאל
ַח ָל ִתי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִפּ ְזּרוּ ַבגּוֹיִ ם וְ ֶאת ְ
וְ נ ֲ
ַל ָדּה ָמ ְכרוּ ַביַּיִ ן ַויִּ ְשׁתּוּ:
ֶלד ַבּזּוֹנָה וְ ַהיּ ְ
גוֹרל | וַיִּ ְתּנוּ ַהיּ ֶ
ַע ִמּי יַדּוּ ָ
אַתּם ִלי צֹר וְ ִצידוֹן וְ כֹל ְגּ ִלילוֹת ְפּ ָל ֶשׁת | ַה ְגּמוּל
) (4וְ גַם ָמה ֶ
אָשׁיב
אַתּם ָע ַלי ַקל ְמ ֵה ָרה ִ
ֶ
אַתּם ְמ ַשׁ ְלּ ִמים ָע ָלי וְ ִאם גּ ְֹמ ִלים ֶ
וּמ ֲח ַמ ַדּי
וּז ָה ִבי ְל ַק ְח ֶתּם | ַ
ֹאשׁ ֶכםֲ (5) :א ֶשׁר ַכּ ְס ִפּי ְ
ְגּ ֻמ ְל ֶכם ְבּר ְ
רוּשׁ ַלִם
וּבנֵי יְ ָ
הוּדה ְ
וּבנֵי יְ ָ
יכםְ (6) :
יכ ֵל ֶ
אתם ְל ֵה ְ
ַהטּ ִֹבים ֲה ֵב ֶ
יקם ֵמ ַעל ְגּ ָ
בוּלםִ (7) :הנְ נִ י
ְמ ַכ ְר ֶתּם ִל ְבנֵי ַהיְּ וָנִ ים | ְל ַמ ַען ַה ְר ִח ָ
ַה ִשׁב ִֹתי
ירם ִמן ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ְמ ַכ ְר ֶתּם א ָֹתם ָשׁ ָמּה | ו ֲ
ְמ ִע ָ
יכם ְבּיַד
נוֹת ֶ
ֵיכם וְ ֶאת ְבּ ֵ
וּמ ַכ ְר ִתּי ֶאת ְבּנ ֶ
ֹאשׁ ֶכםָ (8) :
ְג ֻמ ְל ֶכם ְבּר ְ

וּמ ָכרוּם ִל ְשׁ ָבאיִ ם ֶאל גּוֹי ָרחוֹק | ִכּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר(9) :
הוּדה ְ
ְבּנֵי יְ ָ
בּוֹרים יִ ְגּשׁוּ ַי ֲעלוּ
ִק ְראוּ זֹאת ַבּגּוֹיִ ם ַק ְדּשׁוּ ִמ ְל ָח ָמה | ָה ִעירוּ ַה ִגּ ִ
יכם ַל ֲח ָרבוֹת ַ
כֹּל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה (10) :כֹּתּוּ ִא ֵתּ ֶ
וּמ ְז ְמר ֵֹתי ֶכם
ֹאמר ִגּבּוֹר אָנִ י (11) :עוּשׁוּ ָובֹאוּ ָכל ַהגּוֹיִ ם
ִל ְר ָמ ִחים | ַה ַח ָלּשׁ י ַ
יך (12) :יֵעוֹרוּ וְ ַיעֲלוּ
בּוֹר ָ
ִמ ָסּ ִביב וְ נִ ְק ָבּצוּ | ָשׁ ָמּה ַהנְ ַחת יְ הוָה ִגּ ֶ
ַהגּוֹיִ ם ֶאל ֵע ֶמק יְ ָ
הוֹשׁ ָפט | ִכּי ָשׁם ֵא ֵשׁב ִל ְשׁפֹּט ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם
ִמ ָסּ ִביבִ (13) :שׁ ְלחוּ ַמגָּל ִכּי ָב ַשׁל ָק ִציר | בֹּאוּ ְרדוּ ִכּי ָמ ְלאָה
גַּת ֵה ִשׁיקוּ ַהיְ ָק ִבים ִכּי ַר ָבּה ָר ָע ָתםֲ (14) :המוֹנִ ים ֲהמוֹנִ ים
ְבּ ֵע ֶמק ֶה ָחרוּץ | ִכּי ָקרוֹב יוֹם יְ הוָה ְבּ ֵע ֶמק ֶה ָחרוּץֶ (15) :שׁ ֶמשׁ
אָספוּ נ ְָג ָהם (16) :וַיהוָה ִמ ִצּיּוֹן יִ ְשׁאָג
כוֹכ ִבים ְ
ָר ַח ָק ָדרוּ | וְ ָ
וְ י ֵ
ָאָרץ | וַיהוָה ַמ ֲח ֶסה ְל ַעמּוֹ
ירוּשׁ ַלִם יִ ֵתּן קוֹלוֹ וְ ָרעֲשׁוּ ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
וּמ ָ
ִ
ָ
יכם שֹׁ ֵכן
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּמעוֹז ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (17) :וִ ַ
ַע ְברוּ ָבהּ
ָרים לֹא י ַ
רוּשׁ ַלִם ק ֶֹדשׁ וְ ז ִ
ְבּ ִציּוֹן ַהר ָק ְד ִשׁי | וְ ָהיְ ָתה יְ ָ
) (18וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא יִ ְטּפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס
עוֹד:
הוּדה י ְ
יקי יְ ָ
וְ ַה ְגּ ָבעוֹת ֵתּ ַל ְכנָה ָח ָלב וְ ָכל ֲא ִפ ֵ
וּמ ְעיָן
ֵלכוּ ָמיִ ם | ַ
ַחל ַה ִשּׁ ִטּיםִ (19) :מ ְצ ַריִ ם
ֵצא וְ ִה ְשׁ ָקה ֶאת נ ַ
ִמ ֵבּית יְ הוָה י ֵ
ֶאדוֹם ְל ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמה ִתּ ְהיֶה | ֵמ ֲח ַמס ְבּנֵי
ִל ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה ו ֱ
ָקיא ְבּ ְ
הוּדה ֲא ֶשׁר ָשׁ ְפכוּ ָדם נ ִ
עוֹלם
יהוּדה ְל ָ
אַר ָצם (20) :וִ ָ
יְ ָ
יתי |
יתי ָדּ ָמם לֹא נִ ֵקּ ִ
ירוּשׁ ַלִם ְלדוֹר וָדוֹר (21) :וְ נִ ֵקּ ִ
ֵתּ ֵשׁב | וִ ָ
וַיהוָה שׁ ֵֹכן ְבּ ִציּוֹן:
ֵס ֶפר ָעמוֹס
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קוֹע | ֲא ֶשׁר ָחזָה ַעל
)ִ (1דּ ְב ֵרי ָעמוֹס ֲא ֶשׁר ָהיָה ַבנּ ְֹק ִדים ִמ ְתּ ַ
ָר ְב ָעם ֶבּן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך
ימי י ָ
וּב ֵ
הוּדה ִ
ֻזּיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ימי ע ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵ
ֹאמר יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן יִ ְשׁאָג
ָתיִ ם ִל ְפנֵי ָה ָר ַעשַׁ (2) :ויּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁנ ַ
וּמ ָ
ִ
ָבשׁ רֹאשׁ
ירוּשׁ ַלִם יִ ֵתּן קוֹלוֹ | וְ אָ ְבלוּ נְ אוֹת ָהר ִֹעים וְ י ֵ
ַה ַכּ ְר ֶמל:
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי ַד ֶמּ ֶשׂק וְ ַעל אַ ְר ָבּ ָעה לֹא
) (3כֹּה ַ
דּוּשׁם ַבּ ֲחרֻצוֹת ַה ַבּ ְרזֶל ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד (4) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי
יבנּוּ | ַעל ָ
ֲא ִשׁ ֶ
אַר ְמנוֹת ֶבּן ֲה ָדד (5) :וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ְבּ ִרי ַח
אָכ ָלה ְ
ָאל | וְ ְ
ֵאשׁ ְבּ ֵבית ֲחז ֵ

תוֹמ ְך ֵשׁ ֶבט ִמ ֵבּית ֶע ֶדן |
יוֹשׁב ִמ ִבּ ְק ַעת אָוֶן וְ ֵ
ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֵ
אָמר יְ הוָה:
ירה ַ
וְ גָלוּ ַעם ֲא ָרם ִק ָ
אַר ָבּ ָעה לֹא
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי ַעזָּה וְ ַעל ְ
) (6כֹּה ַ
לוֹתם גָּלוּת ְשׁ ֵל ָמה ְל ַה ְס ִגּיר ֶל ֱאדוֹם(7) :
יבנּוּ | ַעל ַה ְג ָ
ֲא ִשׁ ֶ
יה (8) :וְ ִה ְכ ַר ִתּי
אַר ְמנ ֶֹת ָ
אָכ ָלה ְ
חוֹמת ַעזָּה | וְ ְ
וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ַ
אַשׁ ְקלוֹן | ו ֲ
ָדי ַעל
יבוֹתי י ִ
ַה ִשׁ ִ
תוֹמ ְך ֵשׁ ֶבט ֵמ ְ
אַשׁדּוֹד וְ ֵ
יוֹשׁב ֵמ ְ
ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
אָבדוּ ְשׁ ֵא ִרית ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַ
ֶע ְקרוֹן וְ ְ
אַר ָבּ ָעה לֹא
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי צֹר וְ ַעל ְ
) (9כֹּה ַ
ָכרוּ ְבּ ִרית
ירם גָּלוּת ְשׁ ֵל ָמה ֶל ֱאדוֹם וְ לֹא ז ְ
יבנּוּ | ַעל ַה ְס ִגּ ָ
ֲא ִשׁ ֶ
יה:
אַר ְמנ ֶֹת ָ
אָכ ָלה ְ
חוֹמת צֹר | וְ ְ
אַחים (10) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ַ
ִ
אַר ָבּ ָעה לֹא
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי ֱאדוֹם וְ ַעל ְ
) (11כֹּה ַ
יבנּוּ | ַעל ָר ְדפוֹ ַב ֶח ֶרב ִ
ֲא ִשׁ ֶ
אָחיו וְ ִשׁ ֵחת ַר ֲח ָמיו וַיִּ ְטרֹף ָל ַעד אַפּוֹ
אָכ ָלה
ימן | וְ ְ
ֶצח (12) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ֵת ָ
וְ ֶע ְב ָרתוֹ ְשׁ ָמ ָרה נ ַ
אַר ְמנוֹת ָבּ ְצ ָרה:
ְ
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי ְבנֵי ַעמּוֹן וְ ַעל אַ ְר ָבּ ָעה לֹא
) (13כֹּה ַ
ֲא ִשׁ ֶ
בוּלם:
יבנּוּ | ַעל ִבּ ְק ָעם ָהרוֹת ַה ִגּ ְל ָעד ְל ַמ ַען ַה ְר ִחיב ֶאת ְגּ ָ
רוּעה
יה | ִבּ ְת ָ
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
אָכ ָלה ְ
חוֹמת ַר ָבּה וְ ְ
) (14וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּ ַ
גּוֹלה |
סוּפה (15) :וְ ָה ַל ְך ַמ ְל ָכּם ַבּ ָ
ְבּיוֹם ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ַס ַער ְבּיוֹם ָ
אָמר יְ הוָה:
ַח ָדּו ַ
הוּא וְ ָשׂ ָריו י ְ
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אַר ָבּ ָעה לֹא
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי מוֹאָב וְ ַעל ְ
) (1כֹּה ַ
ֲא ִשׁ ֶ
יבנּוּ | ַעל ָשׂ ְרפוֹ ַע ְצמוֹת ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם ַל ִשּׂיד (2) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ
וּמת ְבּ ָשׁאוֹן מוֹאָב ִבּ ְתרוּ ָעה
אַר ְמנוֹת ַה ְקּ ִריּוֹת | ֵ
אָכ ָלה ְ
ְבּמוֹאָב וְ ְ
יה ֶא ֱהרוֹג
שׁוֹפט ִמ ִקּ ְר ָבּהּ | וְ ָכל ָשׂ ֶר ָ
שׁוֹפר (3) :וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֵ
ְבּקוֹל ָ
אָמר יְ הוָה:
ִעמּוֹ ַ
אַר ָבּ ָעה לֹא
הוּדה וְ ַעל ְ
) (4כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי יְ ָ
ַתעוּם
תּוֹרת יְ הוָה וְ ֻח ָקּיו לֹא ָשׁ ָמרוּ ַויּ ְ
יבנּוּ | ַעל ָמ ֳא ָסם ֶאת ַ
ֲא ִשׁ ֶ
יהם (5) :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ
אַח ֵר ֶ
בוֹתם ֲ
יהם ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ֲא ָ
ִכּ ְז ֵב ֶ
אַר ְמנוֹת יְ ָ
ִבּ ָ
רוּשׁ ָלִם:
אָכ ָלה ְ
יהוּדה | וְ ְ
אַר ָבּ ָעה לֹא
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ְ
) (6כֹּה ַ
ֲליִ ם(7) :
יבנּוּ | ַעל ִמ ְכ ָרם ַבּ ֶכּ ֶסף ַצ ִדּיק וְ ֶא ְביוֹן ַבּעֲבוּר ַנע ָ
ֲא ִשׁ ֶ

ֲפר ֶא ֶרץ ְבּרֹאשׁ ַדּ ִלּים וְ ֶד ֶר ְך ֲענָוִ ים ַיטּוּ | וְ ִאישׁ
ֹא ִפים ַעל ע ַ
ַהשּׁ ֲ
ֲרה ְל ַמ ַען ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי (8) :וְ ַעל
ֵלכוּ ֶאל ַה ַנּע ָ
אָביו י ְ
וְ ִ
ָדים ֲחב ִ
ֲנוּשׁים יִ ְשׁתּוּ ֵבּית
ֻלים יַטּוּ ֵא ֶצל ָכּל ִמ ְז ֵבּ ַח | וְ יֵין ע ִ
ְבּג ִ
ֵיהם ֲא ֶשׁר
יהם (9) :וְ אָנ ִֹכי ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ִמ ְפּנ ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
ָאַשׁ ִמיד ִפּ ְריוֹ ִמ ַמּ ַעל
ָבהוֹ וְ ָחסֹן הוּא ָכּאַלּוֹנִ ים | ו ְ
ְכּג ַֹבהּ ֲא ָר ִזים גּ ְ
יתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם |
ֱל ִ
וְ ָשׁ ָר ָשׁיו ִמ ָתּ ַחת (10) :וְ אָנ ִֹכי ֶהע ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי:
ָאוֹל ְך ֶא ְת ֶכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ו ֵ
יכם ִלנְ ִז ִרים | ַהאַף ֵאין
חוּר ֶ
וּמ ַבּ ֵ
יאים ִ
ֵיכם ִלנְ ִב ִ
ָאָקים ִמ ְבּנ ֶ
) (11ו ִ
ַתּ ְשׁקוּ ֶאת ַהנְּ ִז ִרים יָיִ ן |
זֹאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה (12) :ו ַ
ָבאוִּ (13) :הנֵּה אָנ ִֹכי
יתם ֵלאמֹר לֹא ִתּנּ ְ
יאים ִצוִּ ֶ
וְ ַעל ַהנְּ ִב ִ
יכם | ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִעיק ָה ֲעג ָ
ֵמ ִעיק ַתּ ְח ֵתּ ֶ
ָלה ַה ְמ ֵלאָה ָלהּ ָע ִמיר(14) :
אַמּץ כֹּחוֹ | וְ ִגבּוֹר לֹא יְ ַמ ֵלּט
אָבד ָמנוֹס ִמ ָקּל וְ ָחזָק לֹא יְ ֵ
וְ ַ
ַפשׁוֹ (15) :וְ ת ֵֹפשׂ ַה ֶקּ ֶשׁת לֹא ַי ֲעמֹד וְ ַקל ְבּ ַר ְג ָליו לֹא יְ ַמ ֵלּט |
נְ
בּוֹרים |
אַמּיץ ִלבּוֹ ַבּ ִגּ ִ
ַפשׁוֹ (16) :וְ ִ
וְ ר ֵֹכב ַהסּוּס לֹא יְ ַמ ֵלּט נ ְ
ָערוֹם יָנוּס ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה:
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יכם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֲל ֶ
)ִ (1שׁ ְמעוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ע ֵ
יתי ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹרַ (2) :רק
ֱל ִ
ַעל ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ֲא ֶשׁר ֶהע ֵ
יכם
ֲל ֶ
ָד ְע ִתּי ִמכֹּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמה | ַעל ֵכּן ֶא ְפקֹד ע ֵ
ֶא ְת ֶכם י ַ
נוֹעדוּ(4) :
ַח ָדּו | ִבּ ְל ִתּי ִאם ָ
ֵלכוּ ְשׁנַיִ ם י ְ
ֵאת ָכּל עֲוֹנ ֵֹתי ֶכםֲ (3) :הי ְ
ַער וְ ֶט ֶרף ֵאין לוֹ | ֲהיִ ֵתּן ְכּ ִפיר קוֹלוֹ ִמ ְמּעֹנָתוֹ
ֲהיִ ְשׁאַג ְ
אַריֵה ַבּיּ ַ
וּמוֹקשׁ ֵאין ָלהּ
ֵ
אָרץ
ִבּ ְל ִתּי ִאם ָל ָכדֲ (5) :ה ִתפֹּל ִצפּוֹר ַעל ַפּח ָה ֶ
ֲלה ַפּח ִמן ָה ֲא ָד ָמה וְ ָלכוֹד לֹא יִ ְלכּוֹדִ (6) :אם יִ ָתּ ַקע
| ֲה ַיע ֶ
ֶח ָרדוּ | ִאם ִתּ ְהיֶה ָר ָעה ְבּ ִעיר וַיהוָה לֹא
שׁוֹפר ְבּ ִעיר וְ ָעם לֹא י ֱ
ָ
ָלה סוֹדוֹ ֶאל
ֲשׂה ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָדּ ָבר | ִכּי ִאם גּ ָ
ָע ָשׂהִ (7) :כּי לֹא ַיע ֶ
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
עָ
ירא | ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
אַריֵה ָשׁאָג ִמי לֹא יִ ָ
יאיםְ (8) :
אַשׁדּוֹד וְ ַעל
אַר ְמנוֹת ְבּ ְ
ָבאַ (9) :ה ְשׁ ִמיעוּ ַעל ְ
ִדּ ֶבּר ִמי לֹא יִ נּ ֵ
וּראוּ
אָספוּ ַעל ָה ֵרי שׁ ְֹמרוֹן ְ
אַר ְמנוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ִא ְמרוּ ֵה ְ
ְ
תוֹכהּ ַוע ִ
ְמהוּמֹת ַרבּוֹת ְבּ ָ
ָדעוּ
ֲשׁוּקים ְבּ ִק ְר ָבּהּ (10) :וְ לֹא י ְ
יהם:
נוֹת ֶ
אַר ְמ ֵ
אוֹצ ִרים ָח ָמס ָושֹׁד ְבּ ְ
ֲעשׂוֹת נְ כ ָֹחה נְ ֻאם יְ הוָה | ָה ְ
הוֹרד ִמ ֵמּ ְך
אָרץ | וְ ִ
וּס ִביב ָה ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַצר ְ
)ָ (11ל ֵכן כֹּה ַ
ַצּיל ָהר ֶֹעה
אָמר יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
נוֹתיִ ְך (12) :כֹּה ַ
אַר ְמ ָ
ֵך וְ ָנבֹזּוּ ְ
ֻעזּ ְ

ָצלוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ִפּי ָה ֲא ִרי ְשׁ ֵתּי ְכ ָר ַעיִ ם אוֹ ְב ַדל אֹזֶן | ֵכּן יִ נּ ְ
וּב ְד ֶמ ֶשׁק ָע ֶרשִׂ (13) :שׁ ְמעוּ
ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִבּ ְפאַת ִמ ָטּה ִ
וְ ָה ִעידוּ ְבּ ֵבית ַי ֲעקֹב | נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֱאל ֵֹהי ַה ְצּ ָבאוֹת(14) :
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ִמ ְז ְבּחוֹת ֵבּית
ִכּי ְבּיוֹם ָפּ ְק ִדי ִפ ְשׁ ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ָליו | ָ
יתי ֵבית
אָרץ (15) :וְ ִה ֵכּ ִ
ָפלוּ ָל ֶ
ֵאל וְ נִ ְג ְדּעוּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ נ ְ
אָבדוּ ָבּ ֵתּי ַה ֵשּׁן וְ ָספוּ ָבּ ִתּים ַר ִבּים נְ ֻאם
ַהח ֶֹרף ַעל ֵבּית ַה ָקּיִ ץ | וְ ְ
יְ הוָה:
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)ִ (1שׁ ְמעוּ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָפּרוֹת ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ְבּ ַהר שׁ ְֹמרוֹן ָהע ְֹשׁקוֹת
ֵיהם ָה ִביאָה
ַדּ ִלּים ָהר ְֹצצוֹת ֶא ְביוֹנִ ים | ָהא ְֹמרֹת ַל ֲאדֹנ ֶ
ָמים ָבּ ִאים
וְ נִ ְשׁ ֶתּה (2) :נִ ְשׁ ַבּע ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּ ָק ְדשׁוֹ ִכּי ִהנֵּה י ִ
ית ֶכן ְבּ ִסירוֹת דּוּגָה(3) :
אַח ִר ְ
יכם | וְ נִ ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ְבּ ִצנּוֹת וְ ֲ
ֲל ֶ
עֵ
וּפ ָר ִצים ֵתּ ֶצאנָה ִא ָשּׁה נ ְֶג ָדּהּ | וְ ִה ְשׁ ַל ְכ ֶתּנָה ַה ַה ְרמוֹנָה נְ ֻאם
ְ
וּפ ְשׁעוּ ַה ִגּ ְלגָּל ַה ְרבּוּ ִל ְפשׁ ַֹע | וְ ָה ִביאוּ
יְ הוָה (4) :בֹּאוּ ֵבית ֵאל ִ
יכם (5) :וְ ַק ֵטּר ֵמ ָח ֵמץ
ָמים ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
יכם ִל ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ַלבּ ֶֹקר ִז ְב ֵח ֶ
ָ
תּוֹדה וְ ִק ְראוּ נְ ָדבוֹת ַה ְשׁ ִמיעוּ | ִכּי ֵכן ֲא ַה ְב ֶתּם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם
יכם
ָת ִתּי ָל ֶכם נִ ְקיוֹן ִשׁנַּיִ ם ְבּ ָכל ָע ֵר ֶ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (6) :וְ גַם ֲאנִ י נ ַ
יכם | וְ לֹא ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַדי נְ ֻאם יְ הוָה:
וְ ח ֶֹסר ֶל ֶחם ְבּכֹל ְמקוֹמ ֵֹת ֶ
ַע ִתּי ִמ ֶכּם ֶאת ַהגּ ֶ
ֶשׁם ְבּעוֹד ְשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים
) (7וְ גַם אָנ ִֹכי ָמנ ְ
אַמ ִטיר |
אַחת לֹא ְ
ַל ָקּ ִציר וְ ִה ְמ ַט ְר ִתּי ַעל ִעיר ֶא ָחת וְ ַעל ִעיר ַ
יבשׁ:
יה ִתּ ָ
אַחת ִתּ ָמּ ֵטר וְ ֶח ְל ָקה ֲא ֶשׁר לֹא ַת ְמ ִטיר ָע ֶל ָ
ֶח ְל ָקה ַ
אַחת ִל ְשׁתּוֹת ַמיִ ם וְ לֹא
) (8וְ נָעוּ ְשׁ ַתּיִ ם ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ֶאל ִעיר ַ
יתי ֶא ְת ֶכם
יִ ְשׂ ָבּעוּ | וְ לֹא ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַדי נְ ֻאם יְ הוָהִ (9) :ה ֵכּ ִ
וּת ֵאנֵי ֶכם
יכם ְ
יכם וְ ַכ ְר ֵמ ֶ
ַנּוֹת ֶ
ֵרקוֹן ַה ְרבּוֹת גּ ֵ
וּביּ ָ
ַבּ ִשּׁ ָדּפוֹן ַ
ֹאכל ַה ָגּזָם | וְ לֹא ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַדי נְ ֻאם יְ הוָה(10) :
יכם י ַ
ֵית ֶ
וְ ז ֵ
יכם ִעם
ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ָב ֶכם ֶדּ ֶבר ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ַריִ ם ָה ַר ְג ִתּי ַב ֶח ֶרב ַבּחוּ ֵר ֶ
אַפּ ֶכם וְ לֹא ַשׁ ְב ֶתּם
יכם | וָאַע ֶ
וּב ְ
ֵיכם ְ
ֲלה ְבּאֹשׁ ַמ ֲחנ ֶ
סוּס ֶ
ְשׁ ִבי ֵ
ָע ַדי נְ ֻאם יְ הוָהָ (11) :ה ַפ ְכ ִתּי ָב ֶכם ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ֱאל ִֹהים ֶאת ְסדֹם
ַתּ ְהיוּ ְכּאוּד ֻמ ָצּל ִמ ְשּׂ ֵר ָפה | וְ לֹא ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַדי נְ ֻאם
וְ ֶאת ֲעמֹ ָרה ו ִ
יְ הוָה:
ֱשׂה ְלּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵע ֶקב ִכּי זֹאת
)ָ (12ל ֵכן כֹּה ֶאע ֶ
יוֹצר
יך יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (13) :כּי ִהנֵּה ֵ
ֱשׂה ָלּ ְך ִהכּוֹן ִל ְק ַראת ֱאל ֶֹה ָ
ֶאע ֶ

יפה
אָדם ַמה ֵשּׂחוֹ ע ֵֹשׂה ַשׁ ַחר ֵע ָ
וּמ ִגּיד ְל ָ
רוּח ַ
ָה ִרים וּב ֵֹרא ַ
אָרץ | יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ:
וְ ד ֵֹר ְך ַעל ָבּ ֳמ ֵתי ֶ
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ֲל ֶ
)ִ (1שׁ ְמעוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹשׂא ע ֵ
יכם ִקינָה ֵבּית
תוּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל | נִ ְטּ ָשׁה ַעל
תוֹסיף קוּם ְבּ ַ
ָפ ָלה לֹא ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :נ ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָה ִעיר
ימהִּ (3) :כּי כֹה ַ
אַד ָמ ָתהּ ֵאין ְמ ִק ָ
ְ
יּוֹצאת ֵמאָה ַתּ ְשׁ ִאיר ע ָ
ֲשׂ ָרה
ַהיּ ֵֹצאת ֶא ֶלף ַתּ ְשׁ ִאיר ֵמאָה | וְ ַה ֵ
אָמר יְ הוָה ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִדּ ְרשׁוּנִ י
ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (4) :כּי כֹה ַ
וּב ֵאר ֶשׁ ַבע
וִ ְחיוּ (5) :וְ אַל ִתּ ְד ְרשׁוּ ֵבּית ֵאל וְ ַה ִגּ ְלגָּל לֹא ָתבֹאוּ ְ
וּבית ֵאל יִ ְהיֶה ְלאָוֶן(6) :
לֹא ַת ֲעבֹרוּ | ִכּי ַה ִגּ ְלגָּל ָגּלֹה יִ ְג ֶלה ֵ
אָכ ָלה וְ ֵאין
יוֹסף וְ ְ
ִדּ ְרשׁוּ ֶאת יְ הוָה וִ ְחיוּ | ֶפּן יִ ְצ ַלח ָכּ ֵאשׁ ֵבּית ֵ
אָרץ
וּצ ָד ָקה ָל ֶ
ְמ ַכ ֶבּה ְל ֵבית ֵאלַ (7) :הה ְֹפ ִכים ְל ַל ֲענָה ִמ ְשׁ ָפּט | ְ
וּכ ִסיל וְ ה ֵֹפ ְך ַלבּ ֶֹקר ַצ ְל ָמוֶת וְ יוֹם ַליְ ָלה
ימה ְ
ִהנִּ יחוּ (8) :ע ֵֹשׂה ִכ ָ
אָרץ יְ ה ָוה ְשׁמוֹ:
קּוֹרא ְל ֵמי ַהיָּם וַיִּ ְשׁ ְפּ ֵכם ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
יך | ַה ֵ
ֶה ְח ִשׁ ְ
)ַ (9ה ַמּ ְב ִליג שֹׁד ַעל ָעז | וְ שֹׁד ַעל ִמ ְב ָצר יָבוֹאָ (10) :שׂנְ אוּ
בּוֹשׁ ְס ֶכם ַעל
ַען ַ
יח | וְ ד ֵֹבר ָתּ ִמים יְ ָת ֵעבוָּ (11) :ל ֵכן י ַ
מוֹכ ַ
ַב ַשּׁ ַער ִ
יתם וְ לֹא ֵת ְשׁבוּ ָבם |
וּמ ְשׂאַת ַבּר ִתּ ְקחוּ ִמ ֶמּנּוּ ָבּ ֵתּי ג ִָזית ְבּנִ ֶ
ָדּל ַ
ָד ְע ִתּי
ַכּ ְר ֵמי ֶח ֶמד נְ ַט ְע ֶתּם וְ לֹא ִת ְשׁתּוּ ֶאת יֵינָםִ (12) :כּי י ַ
יכם | צ ְֹר ֵרי ַצ ִדּיק ל ְֹק ֵחי כ ֶֹפר
ֹאת ֶ
ֻמים ַחטּ ֵ
יכם ַו ֲעצ ִ
ַר ִבּים ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
וְ ֶא ְביוֹנִ ים ַבּ ַשּׁ ַער ִהטּוָּ (13) :ל ֵכן ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל ָבּ ֵעת ַה ִהיא יִ דֹּם | ִכּי
יהי ֵכן
ֵעת ָר ָעה ִהיאִ (14) :דּ ְרשׁוּ טוֹב וְ אַל ָרע ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּ | וִ ִ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ִא ְתּ ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּםִ (15) :שׂנְ אוּ ָרע
ֶחנַן יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
אוּלי י ֱ
וְ ֶא ֱהבוּ טוֹב וְ ַה ִצּיגוּ ַב ַשּׁ ַער ִמ ְשׁ ָפּט | ַ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
)ָ (16ל ֵכן כֹּה ַ
יוֹסף:
ְצ ָבאוֹת ְשׁ ֵא ִרית ֵ
ֹאמרוּ הוֹ הוֹ |
וּב ָכל חוּצוֹת י ְ
ְצ ָבאוֹת ֲאדֹנָי ְבּ ָכל ְרחֹבוֹת ִמ ְס ֵפּד ְ
יוֹד ֵעי נ ִ
וּמ ְס ֵפּד ֶאל ְ
וְ ָק ְראוּ ִא ָכּר ֶאל ֵא ֶבל ִ
וּב ָכל
ֶהיְ (17) :
הוֹי
אָמר יְ הוָה(18) :
ְכּ ָר ִמים ִמ ְס ֵפּד | ִכּי ֶא ֱעבֹר ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ַ
ַה ִמּ ְתאַוִּ ים ֶאת יוֹם יְ הוָה | ָל ָמּה זֶּה ָל ֶכם יוֹם יְ הוָה הוּא ח ֶֹשׁ ְך
וּבא
וּפגָעוֹ ַהדֹּב | ָ
וְ לֹא אוֹרַ (19) :כּ ֲא ֶשׁר יָנוּס ִאישׁ ִמ ְפּנֵי ָה ֲא ִרי ְ
ָחשֲׁ (20) :הלֹא ח ֶֹשׁ ְך יוֹם
ַה ַבּיִ ת וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל ַה ִקּיר וּנְ ָשׁכוֹ ַהנּ ָ
אַס ִתּי
ֵאתי ָמ ְ
אָפל וְ לֹא נֹגַהּ לוָֹ (21) :שׂנ ִ
יְ הוָה וְ לֹא אוֹר | וְ ֵ
יכםִ (22) :כּי ִאם ַתּעֲלוּ ִלי עֹלוֹת
יח ְבּ ַע ְצּר ֵֹת ֶ
אָר ַ
ֵיכם | וְ לֹא ִ
ַחגּ ֶ

אַבּיט(23) :
יכם לֹא ִ
יא ֶ
יכם לֹא ֶא ְר ֶצה | וְ ֶשׁ ֶלם ְמ ִר ֵ
וּמנְ ח ֵֹת ֶ
ִ
יך לֹא ֶא ְשׁ ָמע (24) :וְ יִ גַּל
יך | וְ ִז ְמ ַרת נְ ָב ֶל ָ
ָה ֵסר ֵמ ָע ַלי ֲהמוֹן ִשׁ ֶר ָ
וּמנְ ָחה
יתןַ (25) :ה ְזּ ָב ִחים ִ
ַחל ֵא ָ
וּצ ָד ָקה ְכּנ ַ
ַכּ ַמּיִ ם ִמ ְשׁ ָפּט | ְ
אתם
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל (26) :וּנְ ָשׂ ֶ
ַשׁ ֶתּם ִלי ַב ִמּ ְד ָבּר ְ
ִהגּ ְ
יכם ֲא ֶשׁר
כּוֹכב ֱאל ֵֹה ֶ
יכם | ַ
ֵאת ִסכּוּת ַמ ְל ְכּ ֶכם וְ ֵאת ִכּיּוּן ַצ ְל ֵמ ֶ
ֲשׂ ֶ
עִ
אָמר
יתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ָה ְלאָה ְל ַד ָמּ ֶשׂק | ַ
יתם ָל ֶכם (27) :וְ ִה ְג ֵל ִ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ:
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) (1הוֹי ַה ַשּׁ ֲאנַנִּ ים ְבּ ִציּוֹן וְ ַהבּ ְֹט ִחים ְבּ ַהר שׁ ְֹמרוֹן | נְ ֻק ֵבי
וּראוּ
וּבאוּ ָל ֶהם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (2) :ע ְברוּ ַכ ְלנֵה ְ
אשׁית ַהגּוֹיִ ם ָ
ֵר ִ
טוֹבים ִמן
וּרדוּ גַת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֲה ִ
וּלכוּ ִמ ָשּׁם ֲח ַמת ַר ָבּה | ְ
ְ
ַדּים ְליוֹם
ֻל ֶכםַ (3) :ה ְמנ ִ
בוּלם ִמ ְגּב ְ
ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת ָה ֵא ֶלּה ִאם ַרב ְגּ ָ
וּס ֻר ִחים
ַתּ ִגּישׁוּן ֶשׁ ֶבת ָח ָמסַ (4) :השּׁ ְֹכ ִבים ַעל ִמטּוֹת ֵשׁן ְ
ָרע | ו ַ
תּוֹך ַמ ְר ֵבּק(5) :
ָלים ִמ ְ
שׂוֹתם | וְ א ְֹכ ִלים ָכּ ִרים ִמצֹּאן ַו ֲעג ִ
ַעל ַע ְר ָ
ָבל | ְכּ ָדוִ יד ָח ְשׁבוּ ָל ֶהם ְכּ ֵלי ִשׁיר(6) :
ַהפּ ְֹר ִטים ַעל ִפּי ַהנּ ֶ
ַהשּׁ ִֹתים ְבּ ִמ ְז ְר ֵקי יַיִ ן וְ ֵר ִ
ֶחלוּ ַעל
אשׁית ְשׁ ָמנִ ים יִ ְמ ָשׁחוּ | וְ לֹא נ ְ
יוֹסףָ (7) :ל ֵכן ַע ָתּה יִ ְגלוּ ְבּרֹאשׁ גּ ִֹלים | וְ ָסר ִמ ְרזַח
ֵשׁ ֶבר ֵ
רוּחים:
ְס ִ
ַפשׁוֹ נְ ֻאם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ְמ ָת ֵאב
) (8נִ ְשׁ ַבּע ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְבּנ ְ
ַר ִתּי ִעיר
ֵאתי | וְ ִה ְסגּ ְ
אַר ְמנ ָֹתיו ָשׂנ ִ
אָנ ִֹכי ֶאת ְגּאוֹן ַי ֲעקֹב וְ ְ
ָשׁים ְבּ ַביִ ת ֶא ָחד
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
ָתרוּ ע ָ
וּמלֹאָהּ (9) :וְ ָהיָה ִאם יִ וּ ְ
ְ
ֲצ ִמים ִמן ַה ַבּיִ ת
הוֹציא ע ָ
וּמ ָס ְרפוֹ ְל ִ
ָמתוּ (10) :וּנְ ָשׂאוֹ דּוֹדוֹ ְ
וֵ
אָמר ָהס
אָפס | וְ ַ
אָמר ַל ֲא ֶשׁר ְבּי ְ
וְ ַ
אָמר ֶ
ַר ְכּ ֵתי ַה ַבּיִ ת ַהעוֹד ִע ָמּ ְך וְ ַ
ִכּי לֹא ְל ַה ְז ִכּיר ְבּ ֵשׁם יְ הוָהִ (11) :כּי ִהנֵּה יְ הוָה ְמ ַצוֶּה וְ ִה ָכּה
יסים | וְ ַה ַבּיִ ת ַה ָקּטֹן ְבּ ִק ִעיםַ (12) :היְ רֻצוּן
ַה ַבּיִ ת ַהגָּדוֹל ְר ִס ִ
ַחרוֹשׁ ַבּ ְבּ ָק ִרים | ִכּי ֲה ַפ ְכ ֶתּם ְלרֹאשׁ ִמ ְשׁ ָפּט
סוּסים ִאם י ֲ
ַבּ ֶסּ ַלע ִ
וּפ ִרי ְצ ָד ָקה ְל ַל ֲענָהַ (13) :ה ְשּׂ ֵמ ִחים ְללֹא ָד ָבר | ָהא ְֹמ ִרים
ְ
יכם
ֲל ֶ
ֲהלוֹא ְב ָח ְז ֵקנוּ ָל ַק ְחנוּ ָלנוּ ַק ְרנָיִ םִ (14) :כּי ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ע ֵ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ַה ְצּ ָבאוֹת גּוֹי | וְ ָל ֲחצוּ ֶא ְת ֶכם
ֲר ָבה:
ַחל ָהע ָ
ִמ ְלּבוֹא ֲח ָמת ַעד נ ַ
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יוֹצר גּ ַֹבי ִבּ ְת ִח ַלּת עֲלוֹת
) (1כֹּה ִה ְראַנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ ִהנֵּה ֵ
אַחר ִגּזֵּי ַה ֶמּ ֶל ְך (2) :וְ ָהיָה ִאם ִכּ ָלּה ֶל ֱאכוֹל
ַה ָלּ ֶקשׁ | וְ ִהנֵּה ֶל ֶקשׁ ַ
אָרץ ָוא ַֹמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְס ַלח נָא ִמי יָקוּם ַי ֲעקֹב | ִכּי
ֶאת ֵע ֶשׂב ָה ֶ
אָמר יְ הוָה(4) :
ָקטֹן הוּא (3) :נִ ַחם יְ הוָה ַעל זֹאת | לֹא ִת ְהיֶה ַ
כֹּה ִה ְראַנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ ִהנֵּה ק ֵֹרא ָל ִרב ָבּ ֵאשׁ ֲאדֹנָי יְ הוִ ה |
אָכ ָלה ֶאת ַה ֵח ֶלקָ (5) :וא ַֹמר ֲאדֹנָי
ַותּ ַ
ֹאכל ֶאת ְתּהוֹם ַר ָבּה וְ ְ
יְ הוִ ה ֲח ַדל נָא ִמי יָקוּם ַי ֲעקֹב | ִכּי ָקטֹן הוּא (6) :נִ ַחם יְ הוָה ַעל
כֹּה
) (7
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה:
זֹאת | גַּם ִהיא לֹא ִת ְהיֶה ַ
ִה ְראַנִ י וְ ִהנֵּה ֲאדֹנָי נִ ָצּב ַעל ַ
ֹאמר
ָךַ (8) :ויּ ֶ
וּביָדוֹ ֲאנ ְ
ָך | ְ
חוֹמת ֲאנ ְ
ֹאמר ֲאדֹנָי
ָך | ַויּ ֶ
אַתּה ר ֶֹאה ָעמוֹס ָוא ַֹמר ֲאנ ְ
יְ הוָה ֵא ַלי ָמה ָ
אוֹסיף עוֹד עֲבוֹר לוֹ(9) :
ָך ְבּ ֶק ֶרב ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ִ
ִהנְ נִ י ָשׂם ֲאנ ְ
וּמ ְק ְדּ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ֱ
ֶח ָרבוּ | וְ ַק ְמ ִתּי ַעל ֵבּית
ָשׁמּוּ ָבּמוֹת יִ ְשׂ ָחק ִ
וְ נ ַ
ָר ְב ָעם ֶבּ ָח ֶרב:
יָ
ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
) (10וַיִּ ְשׁ ַלח ֲא ַמ ְציָה כּ ֵֹהן ֵבּית ֵאל ֶאל י ָ
אָרץ
תוּכל ָה ֶ
ֵלאמֹר | ָק ַשׁר ָע ֶל ָ
יך ָעמוֹס ְבּ ֶק ֶרב ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ַ
אָמר ָעמוֹס ַבּ ֶח ֶרב יָמוּת
ְל ָה ִכיל ֶאת ָכּל ְדּ ָב ָריוִ (11) :כּי כֹה ַ
ֹאמר
ַויּ ֶ
אַד ָמתוֹ(12) :
ָר ְב ָעם | וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָגּלֹה יִ ְג ֶלה ֵמ ַעל ְ
יָ
ֲא ַמ ְציָה ֶאל ָעמוֹס חֹזֶה ֵל ְך ְבּ ַרח ְל ָך ֶאל ֶא ֶרץ יְ ָ
ֶא ָכל
הוּדה | ו ֱ
ָבא |
תוֹסיף עוֹד ְל ִהנּ ֵ
וּבית ֵאל לֹא ִ
ָבאֵ (13) :
ָשׁם ֶל ֶחם וְ ָשׁם ִתּנּ ֵ
ִכּי ִמ ְק ַדּשׁ ֶמ ֶל ְך הוּא ֵ
ַען ָעמוֹס
וּבית ַמ ְמ ָל ָכה הוּאַ (14) :ויּ ַ
ָביא אָנ ִֹכי | ִכּי
ָביא אָנ ִֹכי וְ לֹא ֶבן נ ִ
ֹאמר ֶאל ֲא ַמ ְציָה לֹא נ ִ
ַויּ ֶ
אַח ֵרי ַהצֹּאן
וּבוֹלס ִשׁ ְק ִמים (15) :וַיִּ ָקּ ֵחנִ י יְ הוָה ֵמ ֲ
בוֹקר אָנ ִֹכי ֵ
ֵ
ָבא ֶאל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (16) :וְ ַע ָתּה
| ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי יְ הוָה ֵל ְך ִהנּ ֵ
ָבא ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ַת ִטּיף
אַתּה א ֵֹמר לֹא ִתנּ ֵ
ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ הוָה | ָ
אָמר יְ הוָה ִא ְשׁ ְתּ ָך ָבּ ִעיר ִתּ ְזנֶה
ַעל ֵבּית יִ ְשׂ ָחקָ (17) :ל ֵכן כֹּה ַ
אַתּה ַעל
אַד ָמ ְת ָך ַבּ ֶח ֶבל ְתּ ֻח ָלּק | וְ ָ
יך ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ וְ ְ
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
ָ
אַד ָמתוֹ:
ֲא ָד ָמה ְט ֵמאָה ָתּמוּת וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָגּלֹה יִ ְג ֶלה ֵמ ַעל ְ
Amos Chapter 8
) (1כֹּה ִה ְראַנִ י ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | וְ ִהנֵּה ְכּלוּב ָקיִ ץַ (2) :ויּ ֶ
ֹאמר ָמה
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ָבּא
אַתּה ר ֶֹאה ָעמוֹס ָוא ַֹמר ְכּלוּב ָקיִ ץ | ַויּ ֶ
ָ
ילילוּ
אוֹסיף עוֹד עֲבוֹר לוֹ (3) :וְ ֵה ִ
ַה ֵקּץ ֶאל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ִ

יכל ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ַרב ַה ֶפּגֶר ְבּ ָכל
ִשׁירוֹת ֵה ָ
יך ָהס:
ָמקוֹם ִה ְשׁ ִל ְ
ֹא ִפים ֶא ְביוֹן | וְ ַל ְשׁ ִבּית ענוי ]עֲנִ יֵּי קרי[
)ִ (4שׁ ְמעוּ זֹאת ַהשּׁ ֲ
ַשׁ ִבּ ָ
אָרץֵ (5) :לאמֹר ָמ ַתי ַי ֲעבֹר ַהח ֶֹדשׁ וְ נ ְ
ֶ
ירה ֶשּׁ ֶבר וְ ַה ַשּׁ ָבּת
ֹאז ֵני
וּל ַעוֵּת מ ְ
וּל ַה ְג ִדּיל ֶשׁ ֶקל ְ
יפה ְ
וְ נִ ְפ ְתּ ָחה ָבּר | ְל ַה ְק ִטין ֵא ָ
וּמ ַפּל
ֲליִ ם | ַ
ִמ ְר ָמהִ (6) :ל ְקנוֹת ַבּ ֶכּ ֶסף ַדּ ִלּים וְ ֶא ְביוֹן ַבּעֲבוּר ַנע ָ
ֶצח ָכּל
ַשׁ ִבּיר (7) :נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ִבּ ְגאוֹן ַי ֲעקֹב | ִאם ֶא ְשׁ ַכּח ָלנ ַ
ַבּר נ ְ
יוֹשׁב ָבּהּ |
אָבל ָכּל ֵ
אָרץ וְ ַ
יהםַ (8) :ה ַעל זֹאת לֹא ִת ְרגַּז ָה ֶ
ֲשׂ ֶ
ַמע ֵ
ֻלּהּ וְ נִ ְג ְר ָשׁה ונשׁקה ]וְ נִ ְשׁ ְק ָעה קרי[ ִכּיאוֹר
וְ ָע ְל ָתה ָכאֹר כּ ָ
אתי
ִמ ְצ ָריִ ם (9) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם ֲאדֹ ָני יְ הוִ ה וְ ֵה ֵב ִ
אָרץ ְבּיוֹם אוֹר (10) :וְ ָה ַפ ְכ ִתּי
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם | וְ ַה ֲח ַשׁ ְכ ִתּי ָל ֶ
יתי ַעל ָכּל ָמ ְתנַיִ ם ָשׂק
ֲל ִ
יכם ְל ִקינָה וְ ַהע ֵ
יר ֶ
ֵיכם ְל ֵא ֶבל וְ ָכל ִשׁ ֵ
ַחגּ ֶ
יתהּ ְכּיוֹם
אַח ִר ָ
ָחיד וְ ֲ
יה ְכּ ֵא ֶבל י ִ
וְ ַעל ָכּל רֹאשׁ ָק ְר ָחה | וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הוִ ה וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָר ָעב
ָמרִ (11) :הנֵּה י ִ
ָבּ ֶ
אָרץ | לֹא ָר ָעב ַל ֶלּ ֶחם וְ לֹא ָצ ָמא ַל ַמּיִ ם ִכּי ִאם ִל ְשׁמ ַֹע ֵאת
שׁוֹטטוּ
וּמ ָצּפוֹן וְ ַעד ִמ ְז ָרח | יְ ְ
ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה (12) :וְ נָעוּ ִמיָּם ַעד יָם ִ
ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה וְ לֹא יִ ְמ ָצאוַּ (13) :בּיּוֹם ַההוּא
ִתּ ְת ַע ַלּ ְפנָה ַה ְבּתוּלֹת ַהיָּפוֹת וְ ַה ַבּ ִ
חוּרים ַבּ ָצּ ָמאַ (14) :הנִּ ְשׁ ָבּ ִעים
יך ָדּן וְ ֵחי ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע |
אָמרוּ ֵחי ֱאל ֶֹה ָ
אַשׁ ַמת שׁ ְֹמרוֹן וְ ְ
ְבּ ְ
ָפלוּ וְ לֹא יָקוּמוּ עוֹד:
וְ נ ְ
Amos Chapter 9
יתי ֶאת ֲאדֹנָי נִ ָצּב ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַויּ ֶ
ֹאמר ַה ְך ַה ַכּ ְפתּוֹר
)ָ (1ר ִא ִ
יתם ַבּ ֶח ֶרב ֶא ֱהרֹג |
אַח ִר ָ
ֻלּם וְ ֲ
וּב ַצ ַעם ְבּרֹאשׁ כּ ָ
וְ יִ ְרעֲשׁוּ ַה ִסּ ִפּים ְ
ַח ְתּרוּ
לֹא יָנוּס ָל ֶהם נָס וְ לֹא יִ ָמּ ֵלט ָל ֶהם ָפּ ִליטִ (2) :אם י ְ
ידם:
אוֹר ֵ
ָדי ִת ָקּ ֵחם | וְ ִאם ַיעֲלוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ָשּׁם ִ
ִב ְשׁאוֹל ִמ ָשּׁם י ִ
וּל ַק ְח ִתּים | וְ ִאם
ֵח ְבאוּ ְבּרֹאשׁ ַה ַכּ ְר ֶמל ִמ ָשּׁם ֲא ַח ֵפּשׂ ְ
) (3וְ ִאם י ָ
יִ ָסּ ְתרוּ ִמ ֶנּגֶד ֵעינַי ְבּ ַק ְר ַקע ַהיָּם ִמ ָשּׁם ֲא ַצוֶּה ֶאת ַה ָנּ ָחשׁ
יהם ִמ ָשּׁם ֲא ַצוֶּה ֶאת
ֹיב ֶ
ֵלכוּ ַב ְשּׁ ִבי ִל ְפנֵי א ֵ
וּנְ ָשׁ ָכם (4) :וְ ִאם י ְ
טוֹבה(5) :
יהם ְל ָר ָעה וְ לֹא ְל ָ
ֲל ֶ
ָתם | וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֵעינִ י ע ֵ
ַה ָרג ַ
ַה ֶח ֶרב ו ֲ
ַתּמוֹג וְ ְ
אָרץ ו ָ
ֵע ָבּ ֶ
וַאדֹנָי יְ הוִ ה ַה ְצּ ָבאוֹת ַהנּוֹג ַ
וֹשׁ ֵבי ָבהּ
אָבלוּ ָכּל י ְ
ֻלּהּ וְ ָשׁ ְק ָעה ִכּיאֹר ִמ ְצ ָריִ םַ (6) :הבּוֹנֶה ַב ָשּׁ ַמיִ ם
| וְ ָע ְל ָתה ַכיְ אֹר כּ ָ
ֻדּתוֹ ַעל ֶא ֶרץ יְ ָס ָדהּ | ַהקּ ֵֹרא ְל ֵמי
ַאג ָ
ֲלוֹתיו קרי[ ו ֲ
מעלותו ] ַמע ָ

ֻשׁיִּ ים
אָרץ יְ הוָה ְשׁמוֲֹ (7) :הלוֹא ִכ ְבנֵי כ ִ
ַהיָּם וַיִּ ְשׁ ְפּ ֵכם ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
יתי
ֱל ִ
אַתּם ִלי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הוָה | ֲהלוֹא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶהע ֵ
ֶ
וּפ ִל ְשׁ ִתּיִּ ים ִמ ַכּ ְפתּוֹר ו ֲ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ַא ָרם ִמ ִקּירִ (8) :הנֵּה ֵעינֵי
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ַבּ ַמּ ְמ ָל ָכה ַה ַח ָטּאָה וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי א ָֹתהּ ֵמ ַעל ְפּנֵי
אַשׁ ִמיד ֶאת ֵבּית ַי ֲעקֹב נְ ֻאם
ָה ֲא ָד ָמה | ֶא ֶפס ִכּי לֹא ַה ְשׁ ֵמיד ְ
עוֹתי ְב ָכל ַהגּוֹיִ ם ֶאת ֵבּית
ַהנִ ִ
יְ ה ָוהִ (9) :כּי ִהנֵּה אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ו ֲ
אָרץַ (10) :בּ ֶח ֶרב
נּוֹע ַבּ ְכּ ָב ָרה וְ לֹא יִ פּוֹל ְצרוֹר ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ַ
ֲדינוּ
יָמוּתוּ כֹּל ַח ָטּ ֵאי ַע ִמּי | ָהא ְֹמ ִרים לֹא ַת ִגּישׁ וְ ַת ְק ִדּים ַבּע ֵ
אָקים ֶאת ֻס ַכּת ָדּוִ יד ַהנּ ֶֹפ ֶלת |
ָה ָר ָעהַ (11) :בּיּוֹם ַההוּא ִ
ימי עוֹ ָלם:
יה ִכּ ֵ
ית ָ
וּבנִ ִ
אָקים ְ
ַה ִרס ָֹתיו ִ
יהן ו ֲ
ָד ְר ִתּי ֶאת ִפּ ְר ֵצ ֶ
וְ ג ַ
ירשׁוּ ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ֱאדוֹם וְ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא
)ְ (12ל ַמ ַען יִ ְ
יהם | נְ ֻאם יְ הוָה ע ֶֹשׂה זֹּאת:
ֲל ֶ
ְשׁ ִמי ע ֵ
חוֹרשׁ ַבּקּ ֵֹצר וְ ד ֵֹר ְך
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ הוָה וְ נִ גַּשׁ ֵ
)ִ (13הנֵּה י ִ
ָרע | וְ ִה ִטּיפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ָכל ַה ְגּ ָבעוֹת
ָבים ְבּמ ֵֹשׁ ְך ַהזּ ַ
ֲענ ִ
וּבנוּ ָע ִרים
ִתּ ְתמוֹג ְַגנָה (14) :וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁבוּת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ָשׁבוּ וְ ָנ ְטעוּ ְכ ָר ִמים וְ ָשׁתוּ ֶאת יֵינָם | וְ ָעשׂוּ גַנּוֹת
נְ ַשׁמּוֹת וְ י ָ
ָתשׁוּ
אַד ָמ ָתם | וְ לֹא יִ נּ ְ
יהם (15) :וּנְ ַט ְע ִתּים ַעל ְ
אָכלוּ ֶאת ְפּ ִר ֶ
וְ ְ
יך:
אָמר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָת ִתּי ָל ֶהם ַ
אַד ָמ ָתם ֲא ֶשׁר נ ַ
עוֹד ֵמ ַעל ְ
ֵס ֶפר ע ַֹב ְדיָה
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מוּעה ָשׁ ַמ ְענוּ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ֶל ֱאדוֹם ְשׁ ָ
)ֲ (1חזוֹן ע ַֹב ְדיָה | כֹּה ַ
ָקוּמה ָע ֶל ָ
ֵמ ֵאת יְ הוָה וְ ִציר ַבּגּוֹיִ ם ֻשׁ ָלּח קוּמוּ וְ נ ָ
יה ַל ִמּ ְל ָח ָמה:
אַתּה ְמאֹדְ (3) :זדוֹן ִל ְבּ ָך
יך ַבּגּוֹיִ ם | ָבּזוּי ָ
)ִ (2הנֵּה ָקטֹן נְ ַת ִתּ ָ
יוֹר ֵדנִ י
יא ָך שׁ ְֹכנִ י ְב ַח ְגוֵי ֶסּ ַלע ְמרוֹם ִשׁ ְבתּוֹ | א ֵֹמר ְבּ ִלבּוֹ ִמי ִ
ִה ִשּׁ ֶ
ֶ
כּוֹכ ִבים ִשׂים ִק ֶנּ ָך | ִמ ָשּׁם
ֶשׁר וְ ִאם ֵבּין ָ
יהּ ַכּנּ ֶ
אָרץִ (4) :אם ַתּ ְג ִבּ ַ
שׁוֹד ֵדי ַליְ ָלה
ָבים ָבּאוּ ְל ָך ִאם ְ
יד ָך נְ ֻאם יְ הוָהִ (5) :אם ַגּנּ ִ
אוֹר ְ
ִ
יתה ֲהלוֹא יִ ְגנְ בוּ ַדּ ָיּם | ִאם בּ ְֹצ ִרים ָבּאוּ ָל ְך ֲהלוֹא
יך נִ ְד ֵמ ָ
ֵא ְ
ֶח ְפּשׂוּ ֵע ָשׂו נִ ְבעוּ ַמ ְצ ֻפּנָיוַ (7) :עד
יך נ ְ
ַשׁ ִאירוּ ע ֵֹללוֹתֵ (6) :א ְ
יְ
ָכלוּ ְל ָך אַנְ ֵשׁי
יאוּך י ְ
ית ָך ִה ִשּׁ ָ
חוּך כֹּל אַנְ ֵשׁי ְב ִר ֶ
ַה ְגּבוּל ִשׁ ְלּ ָ
ָשׂימוּ ָמזוֹר ַתּ ְח ֶתּ ָ
יך ֵאין ְתּבוּנָה בּוֲֹ (8) :הלוֹא
ְשׁל ֶֹמ ָך | ַל ְח ְמ ָך י ִ
וּתבוּ ָנה
ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ֲח ָכ ִמים ֵמ ֱאדוֹם ְ

ימן | ְל ַמ ַען יִ ָכּ ֶרת ִאישׁ ֵמ ַהר ֵע ָשׂו
יך ֵתּ ָ
בּוֹר ָ
ֵמ ַהר ֵע ָשׂו (9) :וְ ַחתּוּ ִג ֶ
בוּשׁה | וְ נִ ְכ ַר ָתּ
ָ
יך ַי ֲעקֹב ְתּ ַכ ְסּ ָך
אָח ָ
ִמ ָקּ ֶטלֵ (10) :מ ֲח ַמס ִ
ֲמ ְד ָך ִמ ֶנּגֶד ְבּיוֹם ְשׁבוֹת ז ִ
ְל ָ
ָרים ֵחילוֹ |
עוֹלםְ (11) :בּיוֹם ע ָ
גוֹרל גַּם
רוּשׁ ַלִם יַדּוּ ָ
ָכ ִרים ָבּאוּ שׁערו ] ְשׁ ָע ָריו קרי[ וְ ַעל יְ ָ
וְ נ ְ
ָכרוֹ וְ אַל
יך ְבּיוֹם נ ְ
אָח ָ
אַחד ֵמ ֶהם (12) :וְ אַל ֵתּ ֶרא ְביוֹם ִ
אַתּה ְכּ ַ
ָ
הוּדה ְבּיוֹם ְ
ִתּ ְשׂ ַמח ִל ְבנֵי יְ ָ
יך ְבּיוֹם ָצ ָרה:
אָב ָדם | וְ אַל ַתּ ְג ֵדּל ִפּ ָ
אַתּה
ידם אַל ֵתּ ֶרא גַם ָ
) (13אַל ָתּבוֹא ְב ַשׁ ַער ַע ִמּי ְבּיוֹם ֵא ָ
ְבּ ָר ָעתוֹ ְבּיוֹם ֵאידוֹ | וְ אַל ִתּ ְשׁ ַל ְחנָה ְב ֵחילוֹ ְבּיוֹם ֵאידוֹ(14) :
יטיו | וְ אַל ַתּ ְסגֵּר
וְ אַל ַתּ ֲעמֹד ַעל ַה ֶפּ ֶרק ְל ַה ְכ ִרית ֶאת ְפּ ִל ָ
ידיו ְבּיוֹם ָצ ָרהִ (15) :כּי ָקרוֹב יוֹם יְ הוָה ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ ם |
ְשׂ ִר ָ
ֹאשׁ ָךִ (16) :כּי ַכּ ֲא ֶשׁר
ֵע ֶשׂה ָלּ ְך ְגּ ֻמ ְל ָך יָשׁוּב ְבּר ֶ
ית י ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
יתם ַעל ַהר ָק ְד ִשׁי יִ ְשׁתּוּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ָתּ ִמיד | וְ ָשׁתוּ וְ ָלעוּ וְ ָהיוּ
ְשׁ ִת ֶ
ָרשׁוּ
יטה וְ ָהיָה ק ֶֹדשׁ | וְ י ְ
וּב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
ְכּלוֹא ָהיוְּ (17) :
וּבית
יהם (18) :וְ ָהיָה ֵבית ַי ֲעקֹב ֵאשׁ ֵ
מוֹר ֵשׁ ֶ
ֵבּית ַי ֲעקֹב ֵאת ָ
ַא ָכלוּם | וְ לֹא יִ ְהיֶה
וּבית ֵע ָשׂו ְל ַקשׁ וְ ָד ְלקוּ ָב ֶהם ו ֲ
יוֹסף ֶל ָה ָבה ֵ
ֵ
ָרשׁוּ ַה ֶנּגֶב ֶאת ַהר ֵע ָשׂו
ָשׂ ִריד ְל ֵבית ֵע ָשׂו ִכּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר (19) :וְ י ְ
ָרשׁוּ ֶאת ְשׂ ֵדה ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֵאת ְשׂ ֵדה
וְ ַה ְשּׁ ֵפ ָלה ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ י ְ
ָמן ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד (20) :וְ ָגלֻת ַה ֵחל ַהזֶּה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּבנְ י ִ
שׁ ְֹמרוֹן | ִ
רוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ִבּ ְס ָפ ַרד | יִ ְרשׁוּ ֵאת
ֲא ֶשׁר ְכּ ַנעֲנִ ים ַעד ָצ ְר ַפת וְ ָגלֻת יְ ָ
מוֹשׁ ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו |
ָע ֵרי ַה ֶנּגֶב (21) :וְ ָעלוּ ִ
לוּכה:
וְ ָהיְ ָתה ַליהוָה ַה ְמּ ָ
ֵס ֶפר יוֹנָה
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) (1וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יוֹנָה ֶבן ֲא ִמ ַתּי ֵלאמֹר (2) :קוּם ֵל ְך ֶאל
יה | ִכּי ָע ְל ָתה ָר ָע ָתם ְל ָפנָי(3) :
וּק ָרא ָע ֶל ָ
דוֹלה ְ
נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַה ְגּ ָ
ֵרד יָפוֹ וַיִּ ְמ ָצא
ישׁה ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
ָקם יוֹנָה ִל ְבר ַֹח ַתּ ְר ִשׁ ָ
ַויּ ָ
ֳאנִ יָּה ָבּאָה ַת ְר ִשׁישׁ וַיִּ ֵתּן ְשׂ ָכ ָרהּ ַויּ ֶ
ֵרד ָבּהּ ָלבוֹא ִע ָמּ ֶהם
דוֹלה ֶאל ַה ָיּם
רוּח ְגּ ָ
ישׁה ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה (4) :וַיהוָה ֵה ִטיל ַ
ַתּ ְר ִשׁ ָ
יראוּ
וַיְ ִהי ַס ַער גָּדוֹל ַבּיָּם | וְ ָה ֳאנִ יָּה ִח ְשּׁ ָבה ְל ִה ָשּׁ ֵבר (5) :וַיִּ ְ
ָטלוּ ֶאת ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר
ַה ַמּ ָלּ ִחים וַיִּ ְזעֲקוּ ִאישׁ ֶאל ֱאל ָֹהיו ַויּ ִ
ַר ְכּ ֵתי
ָרד ֶאל י ְ
יהם | וְ יוֹנָה י ַ
ֲל ֶ
ָבּ ֳאנִ יָּה ֶאל ַהיָּם ְל ָה ֵקל ֵמע ֵ

ֹאמר לוֹ
ֵר ַדם (6) :וַיִּ ְק ַרב ֵא ָליו ַרב ַהח ֵֹבל ַויּ ֶ
ַה ְסּ ִפינָה וַיִּ ְשׁ ַכּב ַויּ ָ
אוּלי יִ ְת ַע ֵשּׁת ָה ֱאלֹ ִהים
יך ַ
ַמה ְלּ ָך נִ ְר ָדּם | קוּם ְק ָרא ֶאל ֱאל ֶֹה ָ
ילה
ַפּ ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ְלכוּ וְ נ ִ
ָלנוּ וְ לֹא נ ֵ
ֹאבדַ (7) :ויּ ְ
גּוֹרלוֹת וַיִּ פֹּל
ַפּלוּ ָ
ֵד ָעה ְבּ ֶשׁ ְלּ ִמי ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ָלנוּ | ַויּ ִ
גוֹרלוֹת וְ נ ְ
ָ
ידה נָּא ָלנוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ְל ִמי
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַה ִגּ ָ
גּוֹרל ַעל יוֹנָהַ (8) :ויּ ְ
ַה ָ
ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ָלנוּ | ַמה ְמּ ַל ְ
אַר ֶצ ָך וְ ֵאי
וּמאַיִ ן ָתּבוֹא ָמה ְ
אכ ְתּ ָך ֵ
יהם ִע ְב ִרי אָנ ִֹכי | וְ ֶאת יְ הוָה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אָתּהַ (9) :ויּ ֶ
ִמזֶּה ַעם ָ
ַבּ ָשׁה:
ָרא ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת ַהיּ ָ
ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲאנִ י י ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַמה זֹּאת
דוֹלה ַויּ ְ
ָשׁים יִ ְראָה ְג ָ
יראוּ ָה ֲאנ ִ
) (10וַיִּ ְ
ָשׁים ִכּי ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה הוּא ב ֵֹר ַח ִכּי ִה ִגּיד
ָדעוּ ָה ֲאנ ִ
ית | ִכּי י ְ
ָע ִשׂ ָ
ֲשׂה ָלּ ְך וְ יִ ְשׁתֹּק ַהיָּם ֵמ ָע ֵלינוּ |
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַמה ַנּע ֶ
ָל ֶהםַ (11) :ויּ ְ
ַה ִטי ֻלנִ י ֶאל
יהם ָשׂאוּנִ י ו ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הוֹל ְך וְ ס ֵֹערַ (12) :ויּ ֶ
ִכּי ַהיָּם ֵ
יוֹד ַע אָנִ י ִכּי ְב ֶשׁ ִלּי ַה ַסּ ַער
יכם | ִכּי ֵ
ֲל ֶ
ַהיָּם וְ יִ ְשׁתֹּק ַהיָּם ֵמע ֵ
ֲל ֶ
ַהגָּדוֹל ַהזֶּה ע ֵ
ַבּ ָשׁה
ָשׁים ְל ָה ִשׁיב ֶאל ַהיּ ָ
ַח ְתּרוּ ָה ֲאנ ִ
יכםַ (13) :ויּ ְ
יהם (14) :וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל
ֲל ֶ
הוֹל ְך וְ ס ֵֹער ע ֵ
וְ לֹא ָיכֹלוּ | ִכּי ַהיָּם ֵ
ֶפשׁ ָה ִאישׁ ַהזֶּה וְ אַל
ֹאב ָדה ְבּנ ֶ
אמרוּ אָנָּה יְ הוָה אַל נָא נ ְ
יְ הוָה ַויֹּ ְ
ִתּ ֵתּן ָע ֵלינוּ ָדּם נ ִ
ית:
אַתּה יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ ָע ִשׂ ָ
ָקיא | ִכּי ָ
ַעפּוֹ:
) (15וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת יוֹנָה וַיְ ִטלֻהוּ ֶאל ַהיָּם | ַו ַיּ ֲעמֹד ַהיָּם ִמזּ ְ
ֶבח
דוֹלה ֶאת יְ הוָה | וַיִּ ְז ְבּחוּ ז ַ
יראוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים יִ ְראָה ְג ָ
) (16וַיִּ ְ
ַליהוָה וַיִּ ְדּרוּ נְ ָד ִרים:
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) (1וַיְ ַמן יְ הוָה ָדּג גָּדוֹל ִל ְבל ַֹע ֶאת יוֹנָה | וַיְ ִהי יוֹנָה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּג
וּשׁל ָֹשׁה ֵלילוֹת (2) :וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל יוֹנָה ֶאל יְ הוָה
ָמים ְ
ְשׁל ָֹשׁה י ִ
אתי ִמ ָצּ ָרה ִלי ֶאל יְ ה ָוה
ֹאמר ָק ָר ִ
ֱאל ָֹהיו | ִמ ְמּ ֵעי ַה ָדּגָהַ (3) :ויּ ֶ
יכנִ י
ַתּ ְשׁ ִל ֵ
קוֹלי (4) :ו ַ
ִ
ַע ִתּי ָשׁ ַמ ְע ָתּ
ַו ַיּ ֲענֵנִ י | ִמ ֶבּ ֶטן ְשׁאוֹל ִשׁוּ ְ
יך ָע ַלי
ַלּ ָ
יך וְ ג ֶ
ָהר יְ ס ְֹב ֵבנִ י | ָכּל ִמ ְשׁ ָבּ ֶר ָ
ַמּים וְ נ ָ
צוּלה ִבּ ְל ַבב י ִ
ְמ ָ
אוֹסיף
ִ
אַך
ֶיך | ְ
אָמ ְר ִתּי נִ ְג ַר ְשׁ ִתּי ִמ ֶנּגֶד ֵעינ ָ
ַאנִ י ַ
ָע ָברוּ (5) :ו ֲ
ֶפשׁ ְתּהוֹם
יכל ָק ְד ֶשׁ ָךֲ (6) :א ָפפוּנִ י ַמיִ ם ַעד נ ֶ
ְל ַה ִבּיט ֶאל ֵה ַ
ָר ְד ִתּי ָה ֶ
ֹאשׁיְ (7) :ל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים י ַ
יְ ס ְֹב ֵבנִ י | סוּף ָחבוּשׁ ְלר ִ
אָרץ
ַתּ ַעל ִמ ַשּׁ ַחת ַחיַּי יְ הוָה ֱאל ָֹהי(8) :
עוֹלם | ו ַ
ֲדי ְל ָ
יה ַבע ִ
ְבּ ִר ֶח ָ
יך ְתּ ִפ ָלּ ִתי ֶאל
ַתּבוֹא ֵא ֶל ָ
ָכ ְר ִתּי | ו ָ
ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה ז ָ
ְבּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי נ ְ
יכל ָק ְד ֶשׁ ָךְ (9) :מ ַשׁ ְמּ ִרים ַה ְב ֵלי ָשׁוְ א | ַח ְס ָדּם ַי ֲעזֹבוּ(10) :
ֵה ַ

שׁוּע ָתה
ָד ְר ִתּי ֲא ַשׁ ֵלּ ָמה | יְ ָ
תּוֹדה ֶא ְז ְבּ ָחה ָלּ ְך ֲא ֶשׁר נ ַ
ַאנִ י ְבּקוֹל ָ
וֲ
ַבּ ָשׁה:
ָקא ֶאת יוֹנָה ֶאל ַהיּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ַל ָדּג | ַויּ ֵ
ַליהוָהַ (11) :ויּ ֶ
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) (1וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יוֹנָה ֵשׁנִ ית ֵלאמֹר (2) :קוּם ֵל ְך ֶאל
יה ֶאת ַה ְקּ ִריאָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
דוֹלה | וִּ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַה ְגּ ָ
ֵל ְך ֶאל נִ ינְ וֶה ִכּ ְד ַבר יְ הוָה | וְ נִ ינְ וֵה
ָקם יוֹנָה ַויּ ֶ
יךַ (3) :ויּ ָ
דּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
דוֹלה ֵלאל ִֹהים ַמ ֲה ַל ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָחל
ָמיםַ (4) :ויּ ֶ
ָהיְ ָתה ִעיר ְגּ ָ
ֹאמר עוֹד
יוֹנָה ָלבוֹא ָב ִעיר ַמ ֲה ַל ְך יוֹם ֶא ָחד | וַיִּ ְק ָרא ַויּ ַ
ַא ִמינוּ אַנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵה
ֶה ָפּ ֶכתַ (5) :ויּ ֲ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ נִ ינְ וֵה נ ְ
ְ
ֵבּאל ִֹהים | וַיִּ ְק ְראוּ צוֹם וַיִּ ְל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים ִמ ְגּ ָ
דוֹלם וְ ַעד ְק ַטנָּם:
ֲבר אַ ַדּ ְרתּוֹ
ָקם ִמ ִכּ ְסאוֹ ַו ַיּע ֵ
) (6וַיִּ גַּע ַה ָדּ ָבר ֶאל ֶמ ֶל ְך נִ ינְ וֵה ַויּ ָ
ֹאמר ְבּנִ ינְ וֵה
ֵשׁב ַעל ָה ֵא ֶפרַ (7) :ויּ ְַז ֵעק ַויּ ֶ
ֵמ ָע ָליו | וַיְ ַכס ַשׂק ַויּ ֶ
ִמ ַטּ ַעם ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ָבּ ָקר וְ ַהצֹּאן
וּגד ָֹליו ֵלאמֹר | ָה ָ
וּמיִ ם אַל יִ ְשׁתּוּ (8) :וְ יִ ְת ַכּסּוּ
אוּמה אַל יִ ְרעוּ ַ
אַל יִ ְטעֲמוּ ְמ ָ
ָשׁבוּ
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראוּ ֶאל ֱאל ִֹהים ְבּ ָח ְז ָקה | וְ י ֻ
ַשׂ ִקּים ָה ָ
וּמן ֶה ָח ָמס ֲא ֶשׁר ְבּ ַכ ֵפּ ֶ
יוֹד ַע
יהםִ (9) :מי ֵ
ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה ִ
ַרא
ֹאבדַ (10) :ויּ ְ
יָשׁוּב וְ נִ ַחם ָה ֱאל ִֹהים | וְ ָשׁב ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ וְ לֹא נ ֵ
ָחם
יהם ִכּי ָשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ָכּם ָה ָר ָעה | וַיִּ נּ ֶ
ֲשׂ ֶ
ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ַמע ֵ
ָה ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם וְ לֹא ָע ָשׂה:
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דוֹלה | וַיִּ ַחר לוֹ (2) :וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָה
ֵרע ֶאל יוֹנָה ָר ָעה ְג ָ
)ַ (1ויּ ַ
אַד ָמ ִתי ַעל ֵכּן
יוֹתי ַעל ְ
ֹאמר אָנָּה יְ הוָה ֲהלוֹא זֶה ְד ָב ִרי ַעד ֱה ִ
ַויּ ַ
אַתּה ֵאל ַחנּוּן וְ ַרחוּם
ָד ְע ִתּי ִכּי ָ
ישׁה | ִכּי י ַ
ִק ַדּ ְמ ִתּי ִל ְבר ַֹח ַתּ ְר ִשׁ ָ
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ נִ ָחם ַעל ָה ָר ָעה (3) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ַקח נָא
ֶא ֶר ְך ַ
יטב
ֹאמר יְ הוָה ַה ֵה ֵ
מוֹתי ֵמ ַחיָּיַ (4) :ויּ ֶ
ַפ ִשׁי ִמ ֶמּנִּ י | ִכּי טוֹב ִ
ֶאת נ ְ
ַעשׂ לוֹ
ֵשׁב ִמ ֶקּ ֶדם ָל ִעיר | ַויּ ַ
ֵצא יוֹנָה ִמן ָה ִעיר ַויּ ֶ
ָח ָרה ָל ְךַ (5) :ויּ ֵ
ֵשׁב ַתּ ְח ֶתּ ָ
יה ַבּ ֵצּל ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה ַמה יִּ ְהיֶה ָבּ ִעיר:
ָשׁם ֻס ָכּה ַויּ ֶ
ַעל ֵמ ַעל ְליוֹנָה ִל ְהיוֹת ֵצל ַעל
יקיוֹן ַויּ ַ
) (6וַיְ ַמן יְ הוָה ֱאל ִֹהים ִק ָ
יקיוֹן ִשׂ ְמ ָחה
רֹאשׁוֹ ְל ַה ִצּיל לוֹ ֵמ ָר ָעתוֹ | וַיִּ ְשׂ ַמח יוֹנָה ַעל ַה ִקּ ָ
תּוֹל ַעת ַבּעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַל ָמּ ֳח ָרת |
דוֹלה (7) :וַיְ ַמן ָה ֱאל ִֹהים ַ
ְג ָ

יבשׁ (8) :וַיְ ִהי ִכּ ְזר ַֹח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַיְ ַמן ֱאל ִֹהים
יקיוֹן וַיִּ ָ
ַתּ ְך ֶאת ַה ִקּ ָ
וַ
ַתּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַעל רֹאשׁ יוֹנָה וַיִּ ְת ַע ָלּף |
ישׁית ו ַ
רוּח ָק ִדים ֲח ִר ִ
ַ
ֹאמר טוֹב ִ
ַפשׁוֹ ָלמוּת ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁאַל ֶאת נ ְ
ֹאמר
מוֹתי ֵמ ַחיָּיַ (9) :ויּ ֶ
יטב
ֹאמר ֵה ֵ
יקיוֹן | ַויּ ֶ
יטב ָח ָרה ְל ָך ַעל ַה ִקּ ָ
ֱאל ִֹהים ֶאל יוֹנָה ַה ֵה ֵ
יקיוֹן
אַתּה ַח ְס ָתּ ַעל ַה ִקּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ָ
ָח ָרה ִלי ַעד ָמוֶתַ (10) :ויּ ֶ
וּבן ַליְ ָלה
ֲא ֶשׁר לֹא ָע ַמ ְל ָתּ בּוֹ וְ לֹא ִג ַדּ ְלתּוֹ | ֶשׁ ִבּן ַליְ ָלה ָהיָה ִ
דוֹלה | ֲא ֶשׁר יֶשׁ
ַאנִ י לֹא אָחוּס ַעל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַה ְגּ ָ
אָבד (11) :ו ֲ
ָ
ָדע ֵבּין יְ ִמינוֹ
אָדם ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ָבּהּ ַה ְר ֵבּה ִמ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ִרבּוֹ ָ
וּב ֵה ָמה ַר ָבּה:
ִל ְשׂמֹאלוֹ ְ
יכה
ֵס ֶפר ִמ ָ
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אָחז
ימי יוֹ ָתם ָ
יכה ַהמּ ַֹר ְשׁ ִתּי ִבּ ֵ
)ְ (1דּ ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל ִמ ָ
ירוּשׁ ָלִם(2) :
הוּדה | ֲא ֶשׁר ָחזָה ַעל שׁ ְֹמרוֹן וִ ָ
יְ ִח ְז ִקיָּה ַמ ְל ֵכי יְ ָ
יהי ֲאדֹנָי יְ הוִ ה
וּמלֹאָהּ | וִ ִ
יבי ֶא ֶרץ ְ
ֻלּם ַה ְק ִשׁ ִ
ִשׁ ְמעוּ ַע ִמּים כּ ָ
יכל ָק ְדשׁוִֹ (3) :כּי ִהנֵּה יְ הוָה י ֵֹצא
ָבּ ֶכם ְל ֵעד ֲאדֹנָי ֵמ ֵה ַ
ָמסּוּ
אָרץ (4) :וְ נ ַ
ָרד וְ ָד ַר ְך ַעל במותי ] ָבּ ֳמ ֵתי קרי[ ֶ
ִמ ְמּקוֹמוֹ | וְ י ַ
ֲמ ִקים יִ ְת ַבּ ָקּעוּ | ַכּדּוֹנַג ִמ ְפּנֵי ָה ֵאשׁ ְכּ ַמיִ ם
ֶה ָה ִרים ַתּ ְח ָתּיו וְ ָהע ָ
וּב ַחטֹּאות ֵבּית
מוֹרדְ (5) :בּ ֶפ ַשׁע ַי ֲעקֹב ָכּל זֹאת ְ
ָרים ְבּ ָ
ֻמגּ ִ
הוּדה ֲהלוֹא
וּמי ָבּמוֹת יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִמי ֶפ ַשׁע ַי ֲעקֹב ֲהלוֹא שׁ ְֹמרוֹן ִ
רוּשׁ ָלִם (6) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי שׁ ְֹמרוֹן ְל ִעי ַה ָשּׂ ֶדה ְל ַמ ָטּ ֵעי ָכ ֶרם |
יְ ָ
ֻכּתּוּ וְ ָכל
יה י ַ
יל ָ
ַלּה (7) :וְ ָכל ְפּ ִס ֶ
יה ֲאג ֶ
ֶיה וִ יס ֶֹד ָ
ַר ִתּי ַלגַּי ֲא ָבנ ָ
וְ ִהגּ ְ
אָשׂים ְשׁ ָמ ָמה | ִכּי ֵמ ֶא ְתנַן
ֶא ְת ַננּ ָ
יה ִ
ֲצ ֶבּ ָ
ֶיה יִ ָשּׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ וְ ָכל ע ַ
זוֹנָה ִק ָבּ ָצה וְ ַעד ֶא ְתנַן זוֹנָה יָשׁוּבוַּ (8) :על זֹאת ֶא ְס ְפּ ָדה
ֱשׂה ִמ ְס ֵפּד
שׁוֹלל קרי[ וְ ָערוֹם | ֶאע ֶ
יל ָכה שׁילל ] ָ
ילה ֵא ְ
יל ָ
וְ ֵא ִ
כּוֹת ָ
נוּשׁה ַמ ֶ
יה | ִכּי ָבאָה
ַכּ ַתּנִּ ים וְ ֵא ֶבל ִכּ ְבנוֹת ַי ֲענָהִ (9) :כּי ֲא ָ
רוּשׁ ָלִםְ (10) :בּגַת אַל ַתּ ִגּידוּ
הוּדה ָנגַע ַעד ַשׁ ַער ַע ִמּי ַעד יְ ָ
ַעד יְ ָ
ָבּכוֹ אַל ִתּ ְבכּוּ | ְבּ ֵבית ְל ַע ְפ ָרה ָע ָפר התפלשׁתי ] ִה ְת ַפּ ָלּ ִשׁי קרי[:
יוֹשׁ ֶבת
ָצאָה ֶ
יוֹשׁ ֶבת ָשׁ ִפיר ֶע ְריָה ב ֶֹשׁת | לֹא י ְ
)ִ (11ע ְב ִרי ָל ֶכם ֶ
ַצ ֲאנָן ִמ ְס ַפּד ֵבּית ָה ֵא ֶצל יִ ַקּח ִמ ֶכּם ֶע ְמ ָדּתוִֹ (12) :כּי ָח ָלה
רוּשׁ ָלִם:
ָרד ָרע ֵמ ֵאת יְ הוָה ְל ַשׁ ַער יְ ָ
יוֹשׁ ֶבת ָמרוֹת | ִכּי י ַ
ְלטוֹב ֶ
אשׁית ַח ָטּאת ִהיא
יוֹשׁ ֶבת ָל ִכישׁ | ֵר ִ
)ְ (13רתֹם ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ָל ֶר ֶכשׁ ֶ

ְל ַבת ִציּוֹן ִכּי ָב ְך נִ ְמ ְצאוּ ִפּ ְשׁ ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (14) :ל ֵכן ִתּ ְתּנִ י
אַכזָב ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַכ ִזיב ְל ְ
מוֹר ֶשׁת גַּת | ָבּ ֵתּי ְ
לּוּחים ַעל ֶ
ִשׁ ִ
אָבי ָל ְך ֶ
) (15עֹד ַהיּ ֵֹרשׁ ִ
ֻלּם יָבוֹא ְכּבוֹד
יוֹשׁ ֶבת ָמ ֵר ָשׁה | ַעד ֲעד ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (16) :ק ְר ִחי ָוג ִֹזּי ַעל ְבּנֵי ַתּעֲנוּגָיִ ְך | ַה ְר ִח ִבי ָק ְר ָח ֵת ְך
ֶשׁר ִכּי גָלוּ ִמ ֵמּ ְך:
ַכּנּ ֶ
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) (1הוֹי ח ְֹשׁ ֵבי אָוֶן וּפֹע ֵ
בוֹתם | ְבּאוֹר ַהבּ ֶֹקר
ֲלי ָרע ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
וּב ִתּים וְ ָנ ָשׂאוּ
ָדם (2) :וְ ָח ְמדוּ ָשׂדוֹת וְ ָגזָלוּ ָ
ֲשׂוּה ִכּי יֶשׁ ְל ֵאל י ָ
ַיע ָ
ַח ָלתוֹ:
וּביתוֹ וְ ִאישׁ וְ נ ֲ
ֶבר ֵ
| וְ ָע ְשׁקוּ גּ ֶ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ח ֵֹשׁב ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַהזֹּאת ָר ָעה |
)ָ (3ל ֵכן כֹּה ַ
רוֹמה ִכּי ֵעת
יכם וְ לֹא ֵת ְלכוּ ָ
ֲא ֶשׁר לֹא ָת ִמישׁוּ ִמ ָשּׁם ַצוְּ אר ֵֹת ֶ
ָהה נְ ִהי נִ ְהיָה
יכם ָמ ָשׁל וְ נ ָ
ֲל ֶ
ָר ָעה ִהיאַ (4) :בּיּוֹם ַההוּא יִ ָשּׂא ע ֵ
אָמר ָשׁדוֹד נְ ַשׁדֻּנוּ ֵח ֶלק ַע ִמּי י ִ
שׁוֹבב
ָמישׁ ִלי ְל ֵ
יך י ִ
ָמיר | ֵא ְ
ַ
גוֹרל | ִבּ ְק ַהל
יך ֶח ֶבל ְבּ ָ
ָשׂ ֵדינוּ יְ ַח ֵלּקָ (5) :ל ֵכן לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ַמ ְשׁ ִל ְ
ַטּפוּ ָל ֵא ֶלּה לֹא יִ ַסּג ְכּ ִלמּוֹת:
ַטּיפוּן | לֹא י ִ
יְ הוָה (6) :אַל ַתּ ִטּפוּ י ִ
ֲל ָליו |
רוּח יְ הוָה ִאם ֵא ֶלּה ַמע ָ
)ֶ (7האָמוּר ֵבּית ַי ֲעקֹב ֲה ָק ַצר ַ
הוֹל ְך (8) :וְ ֶא ְתמוּל ַע ִמּי ְלאוֹיֵב
ָשׁר ֵ
ֵיטיבוּ ִעם ַהיּ ָ
ֲהלוֹא ְד ָב ַרי י ִ
יְ ֵ
שׁוּבי
ֵ
קוֹמם ִממּוּל ַשׂ ְל ָמה ֶא ֶדר ַתּ ְפ ִשׁטוּן | ֵמע ְֹב ִרים ֶבּ ַטח
יה
ֶיה | ֵמ ַעל ע ָֹל ֶל ָ
ָרשׁוּן ִמ ֵבּית ַתּ ֲענֻג ָ
ִמ ְל ָח ָמה (9) :נְ ֵשׁי ַע ִמּי ְתּג ְ
נוּחה |
וּלכוּ ִכּי לֹא זֹאת ַה ְמּ ָ
עוֹלם (10) :קוּמוּ ְ
ִתּ ְקחוּ ֲה ָד ִרי ְל ָ
רוּח
ַבּעֲבוּר ָט ְמאָה ְתּ ַח ֵבּל וְ ֶח ֶבל נִ ְמ ָרץ (11) :לוּ ִאישׁ ה ֵֹל ְך ַ
אַטּף ְל ָך ַליַּיִ ן וְ ַל ֵשּׁ ָכר | וְ ָהיָה ַמ ִטּיף ָה ָעם ַהזֶּה(12) :
ָשׁ ֶקר ִכּזֵּב ִ
וֶ
ַחד
ֻלּ ְך ַק ֵבּץ ֲא ַק ֵבּץ ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל י ַ
אָסֹף ֶא ֱאסֹף ַי ֲעקֹב כּ ָ
אָדם:
ימנָה ֵמ ָ
תוֹך ַה ָדּ ְברוֹ ְתּ ִה ֶ
ימנּוּ ְכּצֹאן ָבּ ְצ ָרה | ְכּ ֵע ֶדר ְבּ ְ
ֲא ִשׂ ֶ
ֵצאוּ בוֹ | ַו ַיּ ֲעבֹר
ֵיהם ָפּ ְרצוּ ַו ַיּ ֲעבֹרוּ ַשׁ ַער ַויּ ְ
)ָ (13ע ָלה ַהפּ ֵֹרץ ִל ְפנ ֶ
ֹאשׁם:
ֵיהם וַיהוָה ְבּר ָ
ַמ ְל ָכּם ִל ְפנ ֶ
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וּק ִצינֵי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲהלוֹא
אשׁי ַי ֲעקֹב ְ
)ָ (1וא ַֹמר ִשׁ ְמעוּ נָא ָר ֵ
ֹה ֵבי רעה ] ָרע קרי[
ָל ֶכם ָל ַד ַעת ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט (2) :שֹׂנְ ֵאי טוֹב וְ א ֲ
אָכלוּ
ַא ֶשׁר ְ
מוֹתם (3) :ו ֲ
וּשׁ ֵא ָרם ֵמ ַעל ַע ְצ ָ
יהם ְ
ֲל ֶ
עוֹרם ֵמע ֵ
| גּ ְֹז ֵלי ָ

יהם ִפּ ֵצּחוּ |
יהם ִה ְפ ִשׁיטוּ וְ ֶאת ַע ְצמ ֵֹת ֶ
ֲל ֶ
עוֹרם ֵמע ֵ
ְשׁ ֵאר ַע ִמּי וְ ָ
תוֹך ַק ָלּ ַחת (4) :אָז יִ ְזעֲקוּ ֶאל
וּכ ָב ָשׂר ְבּ ְ
וּפ ְרשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ַבּ ִסּיר ְ
ָ
יְ הוָה וְ לֹא ַי ֲענֶה ָ
ַס ֵתּר ָפּנָיו ֵמ ֶהם ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַכּ ֲא ֶשׁר
אוֹתם | וְ י ְ
יהם:
ֵה ֵרעוּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יאים ַה ַמּ ְת ִעים ֶאת ַע ִמּי | ַהנּ ְֹשׁ ִכים
אָמר יְ הוָה ַעל ַהנְּ ִב ִ
) (5כֹּה ַ
יהם וְ ִק ְדּשׁוּ ָע ָליו
ַא ֶשׁר לֹא יִ ֵתּן ַעל ִפּ ֶ
ֵיהם וְ ָק ְראוּ ָשׁלוֹם ו ֲ
ְבּ ִשׁנּ ֶ
ִמ ְל ָח ָמהָ (6) :ל ֵכן ַליְ ָלה ָל ֶכם ֵמ ָחזוֹן וְ ָח ְשׁ ָכה ָל ֶכם ִמ ְקּסֹם |
יהם ַהיּוֹם (7) :וּבֹשׁוּ
ֲל ֶ
יאים וְ ָק ַדר ע ֵ
וּבאָה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַעל ַהנְּ ִב ִ
ָ
ֻלּם | ִכּי ֵאין ַמ ֲענֵה
ַהח ִֹזים וְ ָח ְפרוּ ַהקּ ְֹס ִמים וְ ָעטוּ ַעל ָשׂ ָפם כּ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט
רוּח יְ הוָה ִ
אתי כ ַֹח ֶאת ַ
אוּלם אָנ ִֹכי ָמ ֵל ִ
ֱאל ִֹהים (8) :וְ ָ
) (9
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ַח ָטּאתוֹ:
בוּרה | ְל ַה ִגּיד ְל ַי ֲעקֹב ִפּ ְשׁעוֹ ְ
וּג ָ
ְ
אשׁי ֵבּית ַי ֲעקֹב ְ
ִשׁ ְמעוּ נָא זֹאת ָר ֵ
וּק ִצינֵי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֲבים ִמ ְשׁ ָפּט וְ ֵאת ָכּל ַהיְ ָשׁ ָרה יְ ַע ֵקּשׁוּ (10) :בֹּנֶה ִציּוֹן
ַה ֲמ ַתע ִ
יה ְבּשׁ ַֹחד יִ ְשׁפֹּטוּ
אשׁ ָ
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַעוְ ָלהָ (11) :ר ֶ
ְבּ ָד ִמים | וִ ָ
יא ָ
ֶיה ִבּ ְמ ִחיר יוֹרוּ וּנְ ִב ֶ
ֹהנ ָ
וְ כ ֲ
יה ְבּ ֶכ ֶסף יִ ְקסֹמוּ | וְ ַעל יְ הוָה יִ ָשּׁ ֵענוּ
ֵלאמֹר ֲהלוֹא יְ הוָה ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ לֹא ָתבוֹא ָע ֵלינוּ ָר ָעהָ (12) :ל ֵכן
ירוּשׁ ַלִם ִעיִּ ין ִתּ ְהיֶה וְ ַהר ַה ַבּיִ ת
ִבּ ְג ַל ְל ֶכם ִציּוֹן ָשׂ ֶדה ֵת ָח ֵרשׁ | וִ ָ
ָער:
ְל ָבמוֹת י ַ
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ָמים יִ ְהיֶה ַהר ֵבּית יְ הוָה נָכוֹן ְבּרֹאשׁ
אַח ִרית ַהיּ ִ
) (1וְ ָהיָה ְבּ ֲ
ָהרוּ ָע ָליו ַע ִמּים (2) :וְ ָה ְלכוּ
ֶה ָה ִרים וְ נִ ָשּׂא הוּא ִמ ְגּ ָבעוֹת | וְ נ ֲ
ֲלה ֶאל ַהר יְ הוָה וְ ֶאל ֵבּית ֱאל ֵֹהי
אָמרוּ ְלכוּ וְ ַנע ֶ
גּוֹיִ ם ַר ִבּים וְ ְ
תוֹרה
ֵל ָכה ְבּא ְֹרח ָֹתיו | ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
יוֹרנוּ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ נ ְ
ַי ֲעקֹב וְ ֵ
יח
הוֹכ ַ
ירוּשׁ ָלִם (3) :וְ ָשׁ ַפט ֵבּין ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ִ
וּד ַבר יְ הוָה ִמ ָ
ְ
יהם ְל ִא ִתּים
ֻמים ַעד ָרחוֹק | וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְרב ֵֹת ֶ
ְלגוֹיִ ם ֲעצ ִ
יהם ְל ַמ ְז ֵמרוֹת לֹא יִ ְשׂאוּ גּוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב וְ לֹא יִ ְל ְמדוּן
ַחנִ ית ֵֹת ֶ
וֲ
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ וְ ֵאין
ָשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ַחת גּ ְ
עוֹד ִמ ְל ָח ָמה (4) :וְ י ְ
ַמ ֲח ִריד | ִכּי ִפי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִדּ ֵבּרִ (5) :כּי ָכּל ָה ַע ִמּים י ְ
ֵלכוּ ִאישׁ
עוֹלם ָו ֶעד:
ֵל ְך ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָ
ַחנוּ נ ֵ
ַאנ ְ
ְבּ ֵשׁם ֱאל ָֹהיו | ו ֲ
)ַ (6בּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה א ְֹס ָפה ַהצּ ֵֹל ָעה וְ ַהנִּ ָדּ ָחה ֲא ַק ֵבּ ָצה |
ַא ֶשׁר ֲה ֵרע ִֹתי (7) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת ַהצּ ֵֹל ָעה ִל ְשׁ ֵא ִרית וְ ַהנּ ֲ
וֲ
ַה ָלאָה
יהם ְבּ ַהר ִציּוֹן ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹ ָלם:
ֲל ֶ
וּמ ַל ְך יְ הוָה ע ֵ
ְלגוֹי ָעצוּם | ָ

וּבאָה
אתה | ָ
יך ֵתּ ֶ
אַתּה ִמ ְג ַדּל ֵע ֶדר ע ֶֹפל ַבּת ִציּוֹן ָע ֶד ָ
) (8וְ ָ
רוּשׁ ָלִםַ (9) :ע ָתּה ָל ָמּה
ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ָה ִראשֹׁנָה ַמ ְמ ֶל ֶכת ְל ַבת יְ ָ
אָבד ִכּי ֶה ֱח ִז ֵ
ֲצ ְך ָ
ָת ִר ִ
יק ְך ִחיל
יעי ֵר ַע | ֲה ֶמ ֶל ְך ֵאין ָבּ ְך ִאם יוֹע ֵ
יּוֹל ָדה | ִכּי ַע ָתּה ֵת ְצ ִאי
חוּלי ָוג ִֹחי ַבּת ִציּוֹן ַכּ ֵ
יּוֹל ָדהִ (10) :
ַכּ ֵ
אָל ְך
ָצ ִלי ָשׁם יִ ְג ֵ
וּבאת ַעד ָבּ ֶבל ָשׁם ִתּנּ ֵ
ִמ ִקּ ְריָה וְ ָשׁ ַכנְ ְתּ ַבּ ָשּׂ ֶדה ָ
ֶא ְספוּ ָע ַליִ ְך גּוֹיִ ם ַר ִבּים |
יְ הוָה ִמ ַכּף אֹיְ ָביִ ְך (11) :וְ ַע ָתּה נ ֶ
ָדעוּ
ָהא ְֹמ ִרים ֶתּ ֱחנָף וְ ַת ַחז ְבּ ִציּוֹן ֵעינֵינוּ (12) :וְ ֵה ָמּה לֹא י ְ
ֲצתוֹ | ִכּי ִק ְבּ ָצם ֶכּ ָע ִמיר גּ ְֹרנָה:
ַמ ְח ְשׁבוֹת יְ הוָה וְ לֹא ֵה ִבינוּ ע ָ
וּפ ְרסֹ ַתיִ ְך
אָשׂים ַבּ ְרזֶל ַ
ֵך ִ
ָדוֹשׁי ַבת ִציּוֹן ִכּי ַק ְרנ ְ
קוּמי ו ִ
ִ
)(13
ַה ִדקּוֹת ַע ִמּים ַר ִבּים | וְ ַה ֲח ַר ְמ ִתּי ַליהוָה ִבּ ְצ ָעם
חוּשׁה ו ֲ
אָשׂים נְ ָ
ִ
אָרץַ (14) :ע ָתּה ִתּ ְתגּ ְֹד ִדי ַבת ְגּדוּד ָמצוֹר
ילם ַל ֲאדוֹן ָכּל ָה ֶ
וְ ֵח ָ
ָשׂם ָע ֵלינוּ | ַבּ ֵשּׁ ֶבט יַכּוּ ַעל ַה ְלּ ִחי ֵאת שׁ ֵֹפט יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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הוּדה ִמ ְמּ ָך
אַל ֵפי יְ ָ
אַתּה ֵבּית ֶל ֶחם ֶא ְפ ָר ָתה ָצ ִעיר ִל ְהיוֹת ְבּ ְ
) (1וְ ָ
ֵ
ימי
וּמוֹצאֹ ָתיו ִמ ֶקּ ֶדם ִמ ֵ
ָ
מוֹשׁל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל |
ֵצא ִל ְהיוֹת
ִלי י ֵ
ֶתר ֶא ָחיו יְ שׁוּבוּן
ָל ָדה | וְ י ֶ
יוֹל ָדה י ָ
עוֹלםָ (2) :ל ֵכן יִ ְתּנֵם ַעד ֵעת ֵ
ָ
ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וְ ָע ַמד וְ ָר ָעה ְבּעֹז יְ הוָה ִבּ ְגאוֹן ֵשׁם יְ ה ָוה
אָרץ (4) :וְ ָהיָה ֶזה
אַפ ֵסי ֶ
ָשׁבוּ ִכּי ַע ָתּה יִ ְג ַדּל ַעד ְ
ֱאל ָֹהיו | וְ י ָ
אַר ְמנ ֵֹתינוּ ַו ֲה ֵקמֹנוּ
אַר ֵצנוּ וְ ִכי יִ ְדר ְֹך ְבּ ְ
ָשׁלוֹם | אַשּׁוּר ִכּי יָבוֹא ְב ְ
אָדם (5) :וְ ָרעוּ ֶאת ֶא ֶרץ
יכי ָ
וּשׁמֹנָה נְ ִס ֵ
ָע ָליו ִשׁ ְב ָעה ר ִֹעים ְ
יה | וְ ִה ִצּיל ֵמאַשּׁוּר ִכּי
אַשּׁוּר ַבּ ֶח ֶרב וְ ֶאת ֶא ֶרץ נִ ְמרֹד ִבּ ְפ ָת ֶח ָ
) (6וְ ָהיָה ְשׁ ֵא ִרית ַי ֲעקֹב
בוּלנוּ:
אַר ֵצנוּ וְ ִכי יִ ְדר ְֹך ִבּ ְג ֵ
יָבוֹא ְב ְ
ֲלי ֵע ֶשׂב | ֲא ֶשׁר
יבים ע ֵ
ְבּ ֶק ֶרב ַע ִמּים ַר ִבּים ְכּ ַטל ֵמ ֵאת יְ הוָה ִכּ ְר ִב ִ
אָדם (7) :וְ ָהיָה ְשׁ ֵא ִרית ַי ֲעקֹב
ַחל ִל ְבנֵי ָ
לֹא יְ ַקוֶּה ְל ִאישׁ וְ לֹא יְ י ֵ
ַער ִכּ ְכ ִפיר ְבּ ֶע ְד ֵרי
אַריֵה ְבּ ַב ֲהמוֹת י ַ
ַבּגּוֹיִ ם ְבּ ֶק ֶרב ַע ִמּים ַר ִבּים ְכּ ְ
ָד ָך ַעל
צֹאן | ֲא ֶשׁר ִאם ָע ַבר וְ ָר ַמס וְ ָט ַרף וְ ֵאין ַמ ִצּילָ (8) :תּרֹם י ְ
יך יִ ָכּ ֵרתוּ:
יך | וְ ָכל אֹיְ ֶב ָ
ָצ ֶר ָ
יך ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך |
סוּס ָ
) (9וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶ
אַר ֶצ ָך | וְ ָה ַר ְס ִתּי ָכּל
יך (10) :וְ ִה ְכ ַר ִתּי ָע ֵרי ְ
וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ַמ ְר ְכּב ֶֹת ָ
וּמעוֹנְ נִ ים לֹא יִ ְהיוּ ָל ְך:
ָד ָך | ְ
יך (11) :וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְכ ָשׁ ִפים ִמיּ ֶ
ִמ ְב ָצ ֶר ָ
יך ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך | וְ לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה עוֹד
) (12וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְפ ִס ֶ
בוֹת ָ
וּמ ֵצּ ֶ
יך ַ
יל ָ
יך ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך | וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי
יר ָ
ָת ְשׁ ִתּי ֲא ֵשׁ ֶ
יך (13) :וְ נ ַ
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
ְל ַמע ֵ

ָקם ֶאת ַהגּוֹיִ ם | ֲא ֶשׁר לֹא
וּב ֵח ָמה נ ָ
יתי ְבּאַף ְ
יך (14) :וְ ָע ִשׂ ִ
ָע ֶר ָ
ָשׁ ֵמעוּ:
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)ִ (1שׁ ְמעוּ נָא ֵאת ֲא ֶשׁר יְ הוָה א ֵֹמר | קוּם ִריב ֶאת ֶה ָה ִרים
וְ ִת ְשׁ ַמ ְענָה ַה ְגּ ָבעוֹת ֶ
קוֹל ָךִ (2) :שׁ ְמעוּ ָה ִרים ֶאת ִריב יְ הוָה
אָרץ | ִכּי ִריב ַליהוָה ִעם ַעמּוֹ וְ ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ָה ֵא ָתנִ ים מ ְֹס ֵדי ֶ
יך | ֲענֵה ִביִ (4) :כּי
וּמה ֶה ְל ֵא ִת ָ
יתי ְל ָך ָ
ַכּחַ (3) :ע ִמּי ֶמה ָע ִשׂ ִ
יִ ְתו ָ
ָא ְשׁ ַלח
יך | ו ֶ
ית ָ
ֲב ִדים ְפּ ִד ִ
וּמ ֵבּית ע ָ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִ
ֱל ִת ָ
ֶהע ִ
ָעץ ָבּ ָלק
וּמ ְריָםַ (5) :ע ִמּי ְז ָכר נָא ַמה יּ ַ
אַהרֹן ִ
ֶיך ֶאת מ ֶֹשׁה ֲ
ְל ָפנ ָ
וּמה ָענָה אֹתוֹ ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר | ִמן ַה ִשּׁ ִטּים ַעד
ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ֶ
ַה ִגּ ְלגָּל ְל ַמ ַען ַדּ ַעת ִצ ְדקוֹת יְ הוָהַ (6) :בּ ָמּה ֲא ַק ֵדּם יְ הוָה ִא ַכּף
ָלים ְבּנֵי ָשׁנָה(7) :
ֵלאל ֵֹהי ָמרוֹם | ַה ֲא ַק ְדּ ֶמנּוּ ְבעוֹלוֹת ַבּ ֲעג ִ
ילים ְבּ ִר ְבבוֹת נ ֲ
כוֹרי
ַח ֵלי ָשׁ ֶמן | ַה ֶא ֵתּן ְבּ ִ
אַל ֵפי ֵא ִ
ֲהיִ ְר ֶצה יְ הוָה ְבּ ְ
אָדם ַמה טּוֹב |
ַפ ִשׁיִ (8) :ה ִגּיד ְל ָך ָ
ִפּ ְשׁ ִעי ְפּ ִרי ִב ְטנִ י ַח ַטּאת נ ְ
אַה ַבת ֶח ֶסד
דּוֹרשׁ ִמ ְמּ ָך ִכּי ִאם עֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט וְ ֲ
וּמה יְ הוָה ֵ
ָ
יך:
ֵע ֶל ֶכת ִעם ֱאל ֶֹה ָ
וְ ַה ְצנ ַ
תוּשׁיָּה יִ ְר ֶאה ְשׁ ֶמ ָך | ִשׁ ְמעוּ ַמ ֶטּה
) (9קוֹל יְ הוָה ָל ִעיר יִ ְק ָרא וְ ִ
יפת
וּמי יְ ָע ָדהּ (10) :עוֹד ַה ִאשׁ ֵבּית ָר ָשׁע א ְֹצרוֹת ֶר ַשׁע | וְ ֵא ַ
ִ
ָרזוֹן ְז ָ
אַבנֵי ִמ ְר ָמה:
וּב ִכיס ְ
ֹאזנֵי ֶר ַשׁע | ְ
עוּמהַ (11) :ה ֶא ְז ֶכּה ְבּמ ְ
וּלשׁוֹנָם
יה ִדּ ְבּרוּ ָשׁ ֶקר | ְ
יה ָמ ְלאוּ ָח ָמס וְ י ְֹשׁ ֶב ָ
יר ָ
ֲשׁ ֶ
)ֲ (12א ֶשׁר ע ִ
כּוֹת ָך | ַה ְשׁ ֵמם ַעל
יתי ַה ֶ
יהם (13) :וְ גַם ֲאנִ י ֶה ֱח ֵל ִ
ְר ִמיָּה ְבּ ִפ ֶ
ֶשׁ ֲח ָך ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך | וְ ַת ֵסּג
ֹאכל וְ לֹא ִת ְשׂ ָבּע וְ י ְ
אַתּה ת ַ
ֹאת ָךָ (14) :
ַחטּ ֶ
אַתּה ִת ְז ַרע וְ לֹא
ַא ֶשׁר ְתּ ַפ ֵלּט ַל ֶח ֶרב ֶא ֵתּןָ (15) :
וְ לֹא ַת ְפ ִליט ו ֲ
ִת ְקצוֹר | ָ
סוּך ֶשׁ ֶמן וְ ִתירוֹשׁ וְ לֹא
אַתּה ִת ְדר ְֹך זַיִ ת וְ לֹא ָת ְ
אַחאָב
ֲשׂה ֵבית ְ
ִת ְשׁ ֶתּה יָּיִ ן (16) :וְ יִ ְשׁ ַתּ ֵמּר ֻחקּוֹת ָע ְמ ִרי וְ כֹל ַמע ֵ
יה ִל ְשׁ ֵר ָקה
ֲצוֹתם | ְל ַמ ַען ִתּ ִתּי א ְֹת ָך ְל ַשׁ ָמּה וְ י ְֹשׁ ֶב ָ
ַתּ ְלכוּ ְבּמֹע ָ
וֵ
וְ ֶח ְר ַפּת ַע ִמּי ִתּ ָשּׂאוּ:
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אָס ֵפּי ַקיִ ץ ְכּע ְֹללֹת ָבּ ִציר | ֵאין ֶא ְשׁכּוֹל
יתי ְכּ ְ
אַל ַלי ִלי ִכּי ָהיִ ִ
) ְ (1
ָשׁר
אָרץ וְ י ָ
אָבד ָח ִסיד ִמן ָה ֶ
ַפ ִשׁיַ (2) :
כּוּרה ִאוְּ ָתה נ ְ
ֶל ֱאכוֹל ִבּ ָ

אָחיהוּ יָצוּדוּ ֵח ֶרם:
ֶארֹבוּ ִאישׁ ֶאת ִ
ֻלּם ְל ָד ִמים י ֱ
אָדם אָיִ ן | כּ ָ
ָבּ ָ
יטיב ַה ַשּׂר שׁ ֵֹאל וְ ַהשּׁ ֵֹפט ַבּ ִשּׁלּוּם |
)ַ (3על ָה ַרע ַכּ ַפּיִ ם ְל ֵה ִ
טוֹבם ְכּ ֵח ֶדק י ָ
ַפשׁוֹ הוּא וַיְ ַע ְבּ ָ
וְ ַהגָּדוֹל דּ ֵֹבר ַהוַּת נ ְ
ָשׁר
תוּהָ (4) :
בוּכ ָתם(5) :
יך ְפּ ֻק ָדּ ְת ָך ָבאָה ַע ָתּה ִת ְהיֶה ְמ ָ
סוּכה | יוֹם ְמ ַצ ֶפּ ָ
ִמ ְמּ ָ
יק ָך ְשׁמֹר
אַל ַתּ ֲא ִמינוּ ְב ֵר ַע אַל ִתּ ְב ְטחוּ ְבּאַלּוּף | ִמשּׁ ֶֹכ ֶבת ֵח ֶ
ִפּ ְת ֵחי ִפ ָ
ַבּל אָב ַבּת ָק ָמה ְב ִא ָמּהּ ַכּ ָלּה ַבּ ֲחמ ָֹתהּ
יךִ (6) :כּי ֵבן ְמנ ֵ
ילה
אוֹח ָ
ִ
ַאנִ י ַבּיהוָה ֲא ַצ ֶפּה
| אֹיְ ֵבי ִאישׁ אַנְ ֵשׁי ֵביתוֹ (7) :ו ֲ
ַב ִתּי ִלי ִכּי
ֵלאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעי | יִ ְשׁ ָמ ֵענִ י ֱאל ָֹהי (8) :אַל ִתּ ְשׂ ְמ ִחי אֹי ְ
ַעף יְ הוָה
ָפ ְל ִתּי ָק ְמ ִתּי | ִכּי ֵא ֵשׁב ַבּח ֶֹשׁ ְך יְ הוָה אוֹר ִלי (9) :ז ַ
נַ
יבי וְ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּ ִטי
ָריב ִר ִ
אתי לוֹ | ַעד ֲא ֶשׁר י ִ
ֶא ָשּׂא ִכּי ָח ָט ִ
יוֹצ ֵ
ִ
וּת ַכ ֶסּ ָה
ַב ִתּי ְ
יאנִ י ָלאוֹר ֶא ְר ֶאה ְבּ ִצ ְד ָקתוֹ (10) :וְ ֵת ֶרא אֹי ְ
בוּשׁה ָהא ְֹמ ָרה ֵא ַלי אַיּוֹ יְ הוָה ֱאל ָֹהיִ ְך | ֵעינַי ִתּ ְר ֶאינָּה ָבּהּ ַע ָתּה
ָ
ִתּ ְהיֶה ְל ִמ ְר ָמס ְכּ ִטיט חוּצוֹת (11) :יוֹם ִל ְבנוֹת ְגּ ֵד ָריִ ְך | יוֹם
יך יָבוֹא ְל ִמנִּ י אַשּׁוּר וְ ָע ֵרי
ַההוּא יִ ְר ַחק חֹק (12) :יוֹם הוּא וְ ָע ֶד ָ
ָהר וְ יָם ִמיָּם וְ ַהר ָה ָהר (13) :וְ ָהיְ ָתה
וּל ִמנִּ י ָמצוֹר וְ ַעד נ ָ
ָמצוֹר | ְ
ְר ֵעה
יהם(14) :
יה | ִמ ְפּ ִרי ַמ ַע ְל ֵל ֶ
אָרץ ִל ְשׁ ָמ ָמה ַעל י ְֹשׁ ֶב ָ
ָה ֶ
תוֹך ַכּ ְר ֶמל | יִ ְרעוּ
ַער ְבּ ְ
ַח ָל ֶת ָך שׁ ְֹכנִ י ְל ָב ָדד י ַ
ַע ְמּ ָך ְב ִשׁ ְב ֶט ָך צֹאן נ ֲ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם |
ימי ֵצ ְ
עוֹלםִ (15) :כּ ֵ
ימי ָ
ָב ָשׁן וְ ִג ְל ָעד ִכּ ֵ
ְ
ָשׂימוּ
בוּר ָתם | י ִ
אַר ֶאנּוּ נִ ְפ ָלאוֹת (16) :יִ ְראוּ גוֹיִ ם וְ ֵיבֹשׁוּ ִמכֹּל ְגּ ָ
ֹח ֵלי
ָחשׁ ְכּז ֲ
ֵיהם ֶתּ ֱח ַר ְשׁנָה (17) :יְ ַל ֲחכוּ ָע ָפר ַכּנּ ָ
אָזנ ֶ
יָד ַעל ֶפּה ְ
יהם | ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ יִ ְפ ָחדוּ וְ יִ ְראוּ
ֶא ֶרץ יִ ְר ְגּזוּ ִמ ִמּ ְס ְגּר ֵֹת ֶ
מוֹך נ ֵֹשׂא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַעל ֶפּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִרית
ִמ ֶמּ ָךִּ (18) :מי ֵאל ָכּ ָ
ַח ָלתוֹ | לֹא ֶה ֱח ִזיק ָל ַעד אַפּוֹ ִכּי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא (19) :יָשׁוּב
נֲ
ֹאותם:
יך ִבּ ְמצֻלוֹת יָם ָכּל ַחטּ ָ
יְ ַר ֲח ֵמנוּ יִ ְכבֹּשׁ עֲוֹנ ֵֹתינוּ | וְ ַת ְשׁ ִל ְ
אַב ָר ָהם | ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ
)ִ (20תּ ֵתּן ֱא ֶמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ימי ֶק ֶדם:
ַל ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ֵ
ֵס ֶפר נַחוּם
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)ַ (1מ ָשּׂא נִ ינְ וֵה | ֵס ֶפר ֲחזוֹן נַחוּם ָה ֶא ְלק ִֹשׁיֵ (2) :אל ַקנּוֹא
נוֹטר
וּב ַעל ֵח ָמה | נ ֵֹקם יְ הוָה ְל ָצ ָריו וְ ֵ
וְ נ ֵֹקם יְ הוָה נ ֵֹקם יְ הוָה ַ
ַקּה
וּג ָדל קרי[ כּ ַֹח וְ נ ֵ
אַפּיִ ם וגדול ] ְ
הוּא ְלאֹיְ ָביו (3) :יְ הוָֹה ֶא ֶר ְך ַ

וּב ְשׂ ָע ָרה ַדּ ְרכּוֹ וְ ָענָן ֲא ַבק ַר ְג ָליו(4) :
סוּפה ִ
ַקּה | יְ הוָה ְבּ ָ
לֹא יְ נ ֶ
ַבּ ֵשׁהוּ וְ ָכל ַהנְּ ָהרוֹת ֶה ֱח ִריב | ֻא ְמ ַלל ָבּ ָשׁן וְ ַכ ְר ֶמל
גּוֹער ַבּיָּם ַויּ ְ
ֵ
ֶ
וּפ ַרח ְל ָבנוֹן ֻא ְמ ָללָ (5) :ה ִרים ָרעֲשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ וְ ַה ְגּ ָבעוֹת ִה ְתמֹגָגוּ |
ַעמוֹ ִמי
אָרץ ִמ ָפּנָיו וְ ֵת ֵבל וְ ָכל י ְֹשׁ ֵבי ָבהִּ (6) :ל ְפנֵי ז ְ
ַתּ ָשּׂא ָה ֶ
וִ
ֻרים
וּמי יָקוּם ַבּ ֲחרוֹן אַפּוֹ | ֲח ָמתוֹ נִ ְתּ ָכה ָכ ֵאשׁ וְ ַהצּ ִ
ַיעֲמוֹד ִ
נִ ְתּצוּ ִמ ֶמּנּוּ (7) :טוֹב יְ הוָה ְל ָמעוֹז ְבּיוֹם ָצ ָרה | וְ י ֵֹד ַע ח ֵֹסי בוֹ:
קוֹמהּ | וְ אֹיְ ָביו יְ ַר ֶדּף ח ֶֹשׁ ְך(9) :
ֲשׂה ְמ ָ
וּב ֶשׁ ֶטף ע ֵֹבר ָכּ ָלה ַיע ֶ
) ְ (8
ֲמיִ ם
ַמה ְתּ ַח ְשּׁבוּן ֶאל יְ הוָה ָכּ ָלה הוּא ע ֶֹשׂה | לֹא ָתקוּם ַפּע ַ
בוּאים | ֻא ְכּלוּ
ֻכים ְ
ירים ְסב ִ
ָצ ָרהִ (10) :כּי ַעד ִס ִ
וּכ ָס ְבאָם ְס ִ
ָצא ח ֵֹשׁב ַעל יְ הוָה ָר ָעה | י ֵֹעץ
ָבשׁ ָמ ֵלאִ (11) :מ ֵמּ ְך י ָ
ְכּ ַקשׁ י ֵ
אָמר יְ הוָה ִאם ְשׁ ֵל ִמים וְ ֵכן ַר ִבּים וְ ֵכן ָנגֹזּוּ
ָעל (12) :כֹּה ַ
ְבּ ִליּ ַ
ֵך עוֹד (13) :וְ ַע ָתּה ֶא ְשׁבֹּר מ ֵֹטהוּ ֵמ ָע ָליִ ְך
וְ ָע ָבר | וְ ִענִּ ִת ְך לֹא ֲא ַענּ ְ
ָרע ִמ ִשּׁ ְמ ָך
יך יְ הוָה לֹא יִ זּ ַ
ַתּק (14) :וְ ִצוָּה ָע ֶל ָ
וּמוֹסר ַֹתיִ ְך ֲאנ ֵ
ְ
|
אָשׂים ִק ְב ֶר ָך ִכּי
עוֹד | ִמ ֵבּית ֱאל ֶֹה ָ
וּמ ֵסּ ָכה ִ
אַכ ִרית ֶפּ ֶסל ַ
יך ְ
לּוֹת:
ַק ָ
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הוּדה
יע ָשׁלוֹם ָח ִגּי יְ ָ
)ִ (1הנֵּה ַעל ֶה ָה ִרים ַר ְג ֵלי ְמ ַב ֵשּׂר ַמ ְשׁ ִמ ַ
יוֹסיף עוֹד לעבור ] ַלע ָ
ַחגַּיִ ְך ַשׁ ְלּ ִמי נְ ָד ָריִ ְך | ִכּי לֹא ִ
ֲבר קרי[ ָבּ ְך
ֻרה | ַצ ֵפּה
ַעל ֻכּלֹּה נִ ְכ ָרתָ (2) :ע ָלה ֵמ ִפיץ ַעל ָפּנַיִ ְך נָצוֹר ְמצ ָ
ְבּ ִליּ ַ
אַמּץ כּ ַֹח ְמאֹדִ (3) :כּי ָשׁב יְ הוָה ֶאת ְגּאוֹן
ֶד ֶר ְך ַחזֵּק ָמ ְתנַיִ ם ֵ
יהם ִשׁ ֵחתוּ:
וּזמֹ ֵר ֶ
ַי ֲעקֹב ִכּ ְגאוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ְב ָקקוּם בּ ְֹק ִקים ְ
אָדּם אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל ְמ ֻת ָלּ ִעים ְבּ ֵאשׁ ְפּ ָלדוֹת
)ָ (4מגֵן ִגּבּ ֵֹריהוּ ְמ ָ
הוֹללוּ
ָה ֶר ֶכב ְבּיוֹם ֲה ִכינוֹ | וְ ַה ְבּר ִֹשׁים ָה ְר ָעלוַּ (5) :בּחוּצוֹת יִ ְת ְ
יהן ַכּ ַלּ ִפּ ִ
ָה ֶר ֶכב יִ ְשׁ ַתּ ְק ְשׁקוּן ָבּ ְרחֹבוֹת | ַמ ְר ֵא ֶ
ידם ַכּ ְבּ ָר ִקים
יכ ָתם קרי[ |
יריו יִ ָכּ ְשׁלוּ בהלכותם ] ַבּ ֲה ִל ָ
אַדּ ָ
וֹצצוּ (6) :יִ ְזכֹּר ִ
יְ ר ֵ
ֲרי ַהנְּ ָהרוֹת נִ ְפ ָתּחוּ |
חוֹמ ָתהּ וְ ֻה ַכן ַהסּ ֵֹכ ְךַ (7) :שׁע ֵ
ָ
יְ ַמ ֲהרוּ
ֻלּ ָתה הֹע ָ
יכל נָמוֹג (8) :וְ ֻה ַצּב גּ ְ
וְ ַה ֵה ָ
ַהגוֹת
יה ְמנ ֲ
אַמה ֶֹת ָ
ֲל ָתה | וְ ְ
ימי
ְכּקוֹל יוֹנִ ים ְמת ְֹפפֹת ַעל ִל ְב ֵב ֶהן (9) :וְ נִ ינְ וֵה ִכ ְב ֵר ַכת ַמיִ ם ִמ ֵ
ָסים ִע ְמדוּ ֲעמֹדוּ וְ ֵאין ַמ ְפנֶה (10) :בֹּזּוּ ֶכ ֶסף בֹּזּוּ
ִהיא | וְ ֵה ָמּה נ ִ
זָ
בּוּקה
ָהב | וְ ֵאין ֵק ֶצה ַל ְתּכוּנָה ָכּבֹד ִמכֹּל ְכּ ִלי ֶח ְמ ָדּהָ (11) :
וּפק ִבּ ְר ַכּיִ ם וְ ַח ְל ָח ָלה ְבּ ָכל
ָמס ִ
ֻלּ ָקה | וְ ֵלב נ ֵ
וּמב ָ
בוּקה ְ
וּמ ָ
ְ
ֻלּם ִק ְבּצוּ ָפארוּר (12) :אַיֵּה ְמעוֹן ֲא ָריוֹת
וּפנֵי כ ָ
ָמ ְתנַיִ ם ְ

אַריֵה ָל ִביא ָשׁם גּוּר אַ ְריֵה
וּמ ְר ֶעה הוּא ַל ְכּ ִפ ִרים | ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ְ
ִ
וּמ ַחנֵּק ְל ִל ְבא ָֹתיו |
ֹרוֹתיו ְ
אַריֵה ט ֵֹרף ְבּ ֵדי ג ָ
וְ ֵאין ַמ ֲח ִרידְ (13) :
וַיְ ַמ ֵלּא ֶט ֶרף ח ָֹריו ְ
וּמעֹנ ָֹתיו ְט ֵר ָפהִ (14) :הנְ נִ י ֵא ַליִ ְך נְ ֻאם יְ ה ָוה
ֹאכל ָח ֶרב | וְ ִה ְכ ַר ִתּי
יריִ ְך תּ ַ
וּכ ִפ ַ
ְצ ָבאוֹת וְ ִה ְב ַע ְר ִתּי ֶב ָע ָשׁן ִר ְכ ָבּהּ ְ
אָכ ֵכה:
ֵמ ֶא ֶרץ ַט ְר ֵפּ ְך וְ לֹא יִ ָשּׁ ַמע עוֹד קוֹל ַמ ְל ֵ
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ָמישׁ ָט ֶרף(2) :
ֻלּהּ ַכּ ַחשׁ ֶפּ ֶרק ְמ ֵלאָה לֹא י ִ
) (1הוֹי ִעיר ָדּ ִמים | כּ ָ
וּמ ְר ָכּ ָבה ְמ ַר ֵקּ ָדה(3) :
אוֹפן | וְ סוּס דּ ֵֹהר ֶ
קוֹל שׁוֹט וְ קוֹל ַר ַעשׁ ָ
וּב ַרק ֲחנִ ית וְ רֹב ָח ָלל וְ כ ֶֹבד ָפּגֶר | וְ ֵאין
ֲלה וְ ַל ַהב ֶח ֶרב ְ
ָפּ ָרשׁ ַמע ֶ
ָתםֵ (4) :מרֹב ְזנוּנֵי זוֹנָה
ֵק ֶצה ַל ְגּוִ יָּה יכשׁלו ]וְ ָכ ְשׁלוּ קרי[ ִבּ ְגוִ יּ ָ
וּמ ְשׁ ָפּחוֹת
ֶיה ִ
ֲלת ְכּ ָשׁ ִפים | ַהמּ ֶֹכ ֶרת גּוֹיִ ם ִבּ ְזנוּנ ָ
טוֹבת ֵחן ַבּע ַ
ַ
יתי ַ
יהִ (5) :הנְ נִ י ֵא ַליִ ְך נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת וְ ִג ֵלּ ִ
ִבּ ְכ ָשׁ ֶפ ָ
שׁוּליִ ְך ַעל
ֵך (6) :וְ ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי
וּמ ְמ ָלכוֹת ְקלוֹנ ְ
יתי גוֹיִ ם ַמ ְע ֵר ְך ַ
ָפּנָיִ ְך | וְ ַה ְר ֵא ִ
יך ְכּר ִֹאי (7) :וְ ָהיָה ָכל רֹאַיִ ְך
יך | וְ ַשׂ ְמ ִתּ ְ
ָע ַליִ ְך ִשׁ ֻקּ ִצים וְ נִ ַבּ ְל ִתּ ְ
אָמר ָשׁ ְדּ ָדה נִ ינְ וֵה ִמי יָנוּד ָלהּ | ֵמאַיִ ן ֲא ַב ֵקּשׁ
יִ דּוֹד ִמ ֵמּ ְך וְ ַ
יט ִבי ִמנֹּא אָמוֹן ַהיּ ְֹשׁ ָבה ַבּיְ א ִֹרים ַמיִ ם
ַח ִמים ָל ְךֲ (8) :ה ֵת ְ
ְמנ ֲ
חוֹמ ָתהּ (9) :כּוּשׁ ָע ְצ ָמה
ָ
ָס ִביב ָלהּ | ֲא ֶשׁר ֵחיל יָם ִמיָּם
לוּבים ָהיוּ ְבּ ֶע ְז ָר ֵת ְך (10) :גַּם ִהיא
וּמ ְצ ַריִ ם וְ ֵאין ֵק ֶצה | פּוּט וְ ִ
ִ
ֻטּשׁוּ ְבּרֹאשׁ ָכּל חוּצוֹת | וְ ַעל
יה יְ ר ְ
ַלגּ ָֹלה ָה ְל ָכה ַב ֶשּׁ ִבי גַּם ע ָֹל ֶל ָ
אַתּ
ֻתּקוּ ַב ִזּ ִקּים (11) :גַּם ְ
יה ר ְ
דוֹל ָ
גוֹרל וְ ָכל ְגּ ֶ
יה יַדּוּ ָ
נִ ְכ ַבּ ֶדּ ָ
אַתּ ְתּ ַב ְק ִשׁי ָמעוֹז ֵמאוֹיֵבָ (12) :כּל
ֲל ָמה | גַּם ְ
ִתּ ְשׁ ְכּ ִרי ְתּ ִהי ַנע ָ
אוֹכל:
ָפלוּ ַעל ִפּי ֵ
כּוּרים | ִאם יִ נּוֹעוּ וְ נ ְ
ִמ ְב ָצ ַריִ ְך ְתּ ֵאנִ ים ִעם ִבּ ִ
ֲרי
תוֹח נִ ְפ ְתּחוּ ַשׁע ֵ
)ִ (13הנֵּה ַע ֵמּ ְך נ ִ
ָשׁים ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך ְלאֹיְ ַביִ ְך ָפּ ַ
יחיִ ךֵ (14) :מי ָמצוֹר ַשׁ ֲא ִבי ָל ְך ַח ְזּ ִקי
אָכ ָלה ֵאשׁ ְבּ ִר ָ
אַר ֵצ ְך | ְ
ְ
יקי ַמ ְל ֵבּןָ (15) :שׁם
ִמ ְב ָצ ָריִ ְך | בּ ִֹאי ַב ִטּיט וְ ִר ְמ ִסי ַבח ֶֹמר ַה ֲח ִז ִ
ֶלק
ָלק | ִה ְת ַכּ ֵבּד ַכּיּ ֶ
ֹאכ ֵל ְך ַכּיּ ֶ
ית ְך ֶח ֶרב תּ ְ
ֹאכ ֵל ְך ֵאשׁ ַתּ ְכ ִר ֵ
תּ ְ
ֶלק
כּוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ָמיִ ם | י ֶ
אַר ֶבּהִ (16) :ה ְר ֵבּית ר ְֹכ ַליִ ְך ִמ ְ
ִה ְת ַכּ ְבּ ִדי ָכּ ְ
ָריִ ְך ָכּ ְ
אַר ֶבּה וְ ַט ְפ ְס ַריִ ְך ְכּגוֹב גּ ָֹבי | ַהחוֹנִ ים
ָפּ ַשׁט ַו ָיּעֹףִ (17) :מנְּ ז ַ
נוֹדע ְמקוֹמוֹ אַיָּם:
נוֹדד וְ לֹא ַ
ָר ָחה וְ ַ
ַבּ ְגּ ֵדרוֹת ְבּיוֹם ָק ָרה ֶשׁ ֶמשׁ ז ְ
יך | ָנפֹשׁוּ ַע ְמּ ָך ַעל
יר ָ
אַדּ ֶ
יך ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר יִ ְשׁ ְכּנוּ ִ
) (18נָמוּ ר ֶֹע ָ
ַח ָלה ַמ ָכּ ֶת ָך | כֹּל
ֶה ָה ִרים וְ ֵאין ְמ ַק ֵבּץֵ (19) :אין ֵכּ ָהה ְל ִשׁ ְב ֶר ָך נ ְ

יך ִכּי ַעל ִמי לֹא ָע ְב ָרה ָר ָע ְת ָך
ֲך ָתּ ְקעוּ ַכף ָע ֶל ָ
שׁ ְֹמ ֵעי ִשׁ ְמע ָ
ָתּ ִמיד:
ֵס ֶפר ֲח ַבקּוּק
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ָביאַ (2) :עד אָנָה יְ הוָה
)ַ (1ה ַמּ ָשּׂא ֲא ֶשׁר ָחזָה ֲח ַבקּוּק ַהנּ ִ
יעָ (3) :ל ָמּה
תוֹשׁ ַ
יך ָח ָמס וְ לֹא ִ
ַע ִתּי וְ לֹא ִת ְשׁ ָמע | ֶא ְז ַעק ֵא ֶל ָ
ִשׁוּ ְ
וּמדוֹן
ַת ְר ֵאנִ י אָ ֶון וְ ָע ָמל ַתּ ִבּיט וְ שֹׁד וְ ָח ָמס ְלנ ְֶג ִדּי | וַיְ ִהי ִריב ָ
ֶצח ִמ ְשׁ ָפּט | ִכּי ָר ָשׁע
ֵצא ָלנ ַ
תּוֹרה וְ לֹא י ֵ
יִ ָשּׂאַ (4) :על ֵכּן ָתּפוּג ָ
ֻקּלְ (5) :ראוּ ַבגּוֹיִ ם
ֵצא ִמ ְשׁ ָפּט ְמע ָ
ַמ ְכ ִתּיר ֶאת ַה ַצּ ִדּיק ַעל ֵכּן י ֵ
יכם לֹא ַת ֲא ִמינוּ ִכּי
ימ ֶ
וְ ַה ִבּיטוּ וְ ִה ַתּ ְמּהוּ ְתּ ָמהוּ | ִכּי פ ַֹעל פּ ֵֹעל ִבּ ֵ
יְ ֻס ָפּרִ (6) :כּי ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶאת ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַהגּוֹי ַה ַמּר וְ ַהנִּ ְמ ָהר |
נוֹרא
הוֹל ְך ְל ֶמ ְר ֲח ֵבי ֶא ֶרץ ָל ֶר ֶשׁת ִמ ְשׁ ָכּנוֹת לֹּא לוֹ (7) :אָיֹם וְ ָ
ַה ֵ
סוּסיו
ֵצא (8) :וְ ַקלּוּ ִמנְּ ֵמ ִרים ָ
וּשׂ ֵאתוֹ י ֵ
הוּא | ִמ ֶמּנּוּ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ְ
וּפ ָר ָשׁיו ֵמ ָרחוֹק ָיבֹאוּ ָיעֻפוּ
וּפשׁוּ ָפּ ָר ָשׁיו | ָ
וְ ַחדּוּ ִמ ְזּ ֵא ֵבי ֶע ֶרב ָ
ימה
ֵיהם ָק ִד ָ
ַמּת ְפּנ ֶ
ֶשׁר ָחשׁ ֶל ֱאכוֹלֻ (9) :כּלֹּה ְל ָח ָמס יָבוֹא ְמג ַ
ְכּנ ֶ
ֶאסֹף ַכּחוֹל ֶשׁ ִבי (10) :וְ הוּא ַבּ ְמּ ָל ִכים יִ ְת ַק ָלּס וְ ר ְֹזנִ ים
| ַויּ ֱ
ִמ ְשׂ ָחק לוֹ | הוּא ְל ָכל ִמ ְב ָצר יִ ְשׂ ָחק וַיִּ ְצבֹּר ָע ָפר וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ(11) :
אַתּה
אָשׁם | זוּ כֹחוֹ ֵלאלֹהוֲֹ (12) :הלוֹא ָ
רוּח ַו ַיּ ֲעבֹר וְ ֵ
אָז ָח ַלף ַ
ִמ ֶקּ ֶדם יְ הוָה ֱאל ַֹהי ְקד ִֹשׁי לֹא נָמוּת | יְ הוָה ְל ִמ ְשׁ ָפּט ַשׂ ְמתּוֹ
יח יְ ַס ְדתּוְֹ (13) :טהוֹר ֵעינַיִ ם ֵמ ְראוֹת ָרע וְ ַה ִבּיט ֶאל
הוֹכ ַ
וְ צוּר ְל ִ
בּוֹג ִדים ַתּ ֲח ִרישׁ ְבּ ַב ַלּע ָר ָשׁע ַצ ִדּיק
תוּכל | ָל ָמּה ַת ִבּיט ְ
ָע ָמל לֹא ָ
אָדם ִכּ ְדגֵי ַהיָּם | ְכּ ֶר ֶמשׂ לֹא מ ֵֹשׁל בּוֹ:
ֲשׂה ָ
ַתּע ֶ
ִמ ֶמּנּוּ (14) :ו ַ
ַאַס ֵפהוּ ְבּ ִמ ְכ ַמ ְרתּוֹ |
ֲלה יְ ג ֵֹרהוּ ְב ֶח ְרמוֹ וְ י ְ
)ֻ (15כּלֹּה ְבּ ַח ָכּה ֵהע ָ
יק ֵטּר ְל ִמ ְכ ַמ ְרתּוֹ
ַבּ ַח ְל ֶח ְרמוֹ וִ ַ
ַעל ֵכּן יִ ְשׂ ַמח וְ י ִָגילַ (16) :על ֵכּן יְ ז ֵ
ָריק
וּמ ֲא ָכלוֹ ְבּ ִראָהַ (17) :ה ַעל ֵכּן י ִ
| ִכּי ָב ֵה ָמּה ָשׁ ֵמן ֶח ְלקוֹ ַ
ַחמוֹל:
ֶח ְרמוֹ | וְ ָת ִמיד ַל ֲהרֹג גּוֹיִ ם לֹא י ְ
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ַא ַצ ֶפּה ִל ְראוֹת
)ַ (1על ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ֶא ֱעמ ָֹדה וְ ֶא ְתי ְ
ַצּ ָבה ַעל ָמצוֹר | ו ֲ
ֹאמר
תּוֹכ ְח ִתּיַ (2) :ו ַיּ ֲענֵנִ י יְ הוָה ַויּ ֶ
אָשׁיב ַעל ַ
וּמה ִ
ַמה יְ ַד ֶבּר ִבּי ָ

קוֹרא בוִֹ (3) :כּי עוֹד
וּב ֵאר ַעל ַהלֻּחוֹת | ְל ַמ ַען יָרוּץ ֵ
ְכּתוֹב ָחזוֹן ָ
ָפ ַח ַל ֵקּץ וְ לֹא יְ ַכזֵּב | ִאם יִ ְת ַמ ְה ָמהּ ַח ֵכּה לוֹ ִכּי
מּוֹעד וְ י ֵ
ָחזוֹן ַל ֵ
ָשׁ ָרה נ ְ
ֻפּ ָלה לֹא י ְ
בֹא ָיבֹא לֹא יְ ֵ
ַפשׁוֹ בּוֹ | וְ ַצ ִדּיק
אַחרִ (4) :הנֵּה ע ְ
ָהיר וְ לֹא יִ נְ וֶה |
ֶבר י ִ
ֶבּ ֱאמוּנָתוֹ יִ ְחיֶה (5) :וְ אַף ִכּי ַהיַּיִ ן בּוֹגֵד גּ ֶ
ֶאסֹף
ַפשׁוֹ וְ הוּא ַכ ָמּוֶת וְ לֹא יִ ְשׂ ָבּע ַויּ ֱ
ֲא ֶשׁר ִה ְר ִחיב ִכּ ְשׁאוֹל נ ְ
ֻלּם
ֵא ָליו ָכּל ַהגּוֹיִ ם וַיִּ ְקבֹּץ ֵא ָליו ָכּל ָה ַע ִמּיםֲ (6) :הלוֹא ֵא ֶלּה כ ָ
ֹאמר הוֹי ַה ַמּ ְר ֶבּה לֹּא
יצה ִחידוֹת לוֹ | וְ י ַ
וּמ ִל ָ
ָע ָליו ָמ ָשׁל יִ ָשּׂאוּ ְ
וּמ ְכ ִבּיד ָע ָליו ַע ְב ִטיטֲ (7) :הלוֹא ֶפ ַתע יָקוּמוּ
לוֹ ַעד ָמ ַתי ַ
אַתּה
ית ִל ְמ ִשׁסּוֹת ָלמוִֹ (8) :כּי ָ
יך | וְ ָהיִ ָ
ַע ְז ֶע ָ
יך וְ יִ ְקצוּ ְמז ְ
נ ְֹשׁ ֶכ ָ
ַח ַמס
אָדם ו ֲ
ֶתר ַע ִמּים | ִמ ְדּ ֵמי ָ
לּוּך ָכּל י ֶ
לּוֹת גּוֹיִ ם ַר ִבּים יְ ָשׁ ָ
ַשׁ ָ
ֶא ֶרץ ִק ְריָה וְ ָכל י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ:
ָצל ִמ ַכּף
) (9הוֹי בּ ֵֹצ ַע ֶבּ ַצע ָרע ְל ֵביתוֹ | ָלשׂוּם ַבּ ָמּרוֹם ִקנּוֹ ְל ִהנּ ֵ
חוֹטא
ית ָך | ְקצוֹת ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ֵ
ָע ְצ ָתּ בּ ֶֹשׁת ְל ֵב ֶ
ָרע (10) :י ַ
ַפ ֶשׁ ָךִ (11) :כּי ֶא ֶבן ִמ ִקּיר ִתּ ְז ָעק | וְ ָכ ִפיס ֵמ ֵעץ ַי ֲע ֶננָּה:
נְ
) (12הוֹי בֹּנֶה ִעיר ְבּ ָד ִמים | וְ כוֹנֵן ִק ְריָה ְבּ ַעוְ ָלהֲ (13) :הלוֹא
וּל ֻא ִמּים ְבּ ֵדי
יגעוּ ַע ִמּים ְבּ ֵדי ֵאשׁ ְ
ִהנֵּה ֵמ ֵאת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | וְ יִ ְ
אָרץ ָל ַד ַעת ֶאת ְכּבוֹד יְ הוָה | ַכּ ַמּיִ ם
ִריק יִ ָעפוִּ (14) :כּי ִתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
יְ ַכסּוּ ַעל יָם (15) :הוֹי ַמ ְשׁ ֵקה ֵר ֵעהוּ ְמ ַס ֵפּ ַח ֲח ָמ ְת ָך וְ אַף
יהםָ (16) :שׂ ַב ְע ָתּ ָקלוֹן ִמ ָכּבוֹד
עוֹר ֶ
ַשׁ ֵכּר | ְל ַמ ַען ַה ִבּיט ַעל ְמ ֵ
יך כּוֹס יְ ִמין יְ הוָה וְ ִק ָ
ְשׁ ֵתה גַם ָ
יקלוֹן
אַתּה וְ ֵה ָע ֵרל | ִתּסּוֹב ָע ֶל ָ
יתן |
בוֹד ָךִ (17) :כּי ֲח ַמס ְל ָבנוֹן יְ ַכ ֶסּ ָךּ וְ שֹׁד ְבּ ֵהמוֹת יְ ִח ַ
ַעל ְכּ ֶ
ָמה
ַח ַמס ֶא ֶרץ ִק ְריָה וְ ָכל י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ(18) :
אָדם ו ֲ
ִמ ְדּ ֵמי ָ
וּמוֹרה ָשּׁ ֶקר | ִכּי ָב ַטח י ֵֹצר
ִ
ֶ
הוֹעיל ֶפּ ֶסל ִכּי ְפ ָסלוֹ י ְֹצרוֹ ַמ ֵסּ ָכה
ילים ִא ְלּ ִמים (19) :הוֹי א ֵֹמר ָל ֵעץ
יִ ְצרוֹ ָע ָליו ַלעֲשׂוֹת ֱא ִל ִ
ָהב
יוֹרה ִהנֵּה הוּא ָתּפוּשׂ ז ָ
דּוּמם | הוּא ֶ
עוּרי ְל ֶא ֶבן ָ
יצה ִ
ָה ִק ָ
יכל ָק ְדשׁוֹ | ַהס
רוּח ֵאין ְבּ ִק ְרבּוֹ (20) :וַיהוָה ְבּ ֵה ַ
ָכ ֶסף וְ ָכל ַ
וֶ
אָרץ:
ִמ ָפּנָיו ָכּל ָה ֶ
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ָביא | ַעל ִשׁ ְגיֹנוֹת (2) :יְ הוָה ָשׁ ַמ ְע ִתּי
)ְ (1תּ ִפ ָלּה ַל ֲח ַבקּוּק ַהנּ ִ
אתי יְ הוָה ָפּ ָע ְל ָך ְבּ ֶק ֶרב ָשׁנִ ים ַחיֵּיהוּ ְבּ ֶק ֶרב ָשׁנִ ים
ָר ִ
ֲך י ֵ
ִשׁ ְמע ָ
ימן יָבוֹא וְ ָקדוֹשׁ
לוֹה ִמ ֵתּ ָ
יע | ְבּרֹגֶז ַר ֵחם ִתּ ְזכּוֹרֱ (3) :א ַ
תּוֹד ַ
ִ
וּת ִה ָלּתוֹ ָמ ְלאָה ָהאָ ֶרץ:
ארן ֶס ָלה | ִכּ ָסּה ָשׁ ַמיִ ם הוֹדוֹ ְ
ֵמ ַהר ָפּ ָ

) (4וְ נֹגַהּ ָכּאוֹר ִתּ ְהיֶה ַק ְרנַיִ ם ִמיָּדוֹ לוֹ | וְ ָשׁם ֶח ְביוֹן ֻעזֹּה(5) :
ֵצא ֶר ֶשׁף ְל ַר ְג ָליוָ (6) :ע ַמד וַיְ מ ֶֹדד ֶא ֶרץ ָראָה
ֵל ְך ָדּ ֶבר | וְ י ֵ
ְל ָפנָיו י ֶ
ַתּר גּוֹיִ ם וַיִּ ְתפּ ְֹצצוּ ַה ְר ֵרי ַעד ַשׁחוּ ִגּ ְבעוֹת ָ
עוֹלם | ֲה ִליכוֹת
ַויּ ֵ
כוּשׁן | יִ ְר ְגּזוּן יְ ִריעוֹת
אָה ֵלי ָ
יתי ֳ
עוֹלם לוַֹ (7) :תּ ַחת אָוֶן ָר ִא ִ
ָ
אַפּ ָך
)ֲ (8ה ִבנְ ָה ִרים ָח ָרה יְ הוָה ִאם ַבּנְּ ָה ִרים ֶ
ֶא ֶרץ ִמ ְדיָן:
יך יְ ָ
יך ַמ ְר ְכּב ֶֹת ָ
שׁוּעה(9) :
סוּס ָ
ִאם ַבּיָּם ֶע ְב ָר ֶת ָך | ִכּי ִת ְר ַכּב ַעל ֶ
ֶע ְריָה ֵתעוֹר ַק ְשׁ ֶתּ ָך ְשׁבֻעוֹת ַמטּוֹת א ֶֹמר ֶס ָלה | נְ ָהרוֹת ְתּ ַב ַקּע
ָתן ְתּהוֹם קוֹלוֹ
ֶרם ַמיִ ם ָע ָבר | נ ַ
ָחילוּ ָה ִרים ז ֶ
אוּך י ִ
אָרץָ (10) :ר ָ
ֶ
יך
ֻלה | ְלאוֹר ִח ֶצּ ָ
ָר ַח ָע ַמד ְזב ָ
ָשׂאֶ (11) :שׁ ֶמשׁ י ֵ
ָדיהוּ נ ָ
רוֹם י ֵ
אָרץ | ְבּאַף ָתּדוּשׁ
ַעם ִתּ ְצ ַעד ֶ
ית ָךְ (12) :בּז ַ
יְ ַה ֵלּכוּ ְלנֹגַהּ ְבּ ַרק ֲחנִ ֶ
יח ָך | ָמ ַח ְצ ָתּ רֹּאשׁ
ֵשׁע ֶאת ְמ ִשׁ ֶ
ֵשׁע ַע ֶמּ ָך ְלי ַ
את ְלי ַ
ָצ ָ
גּוֹיִ ם (13) :י ָ
ִמ ֵבּית ָר ָשׁע ָערוֹת יְ סוֹד ַעד ַצוָּאר ֶס ָלה:
יצנִ י |
ָק ְב ָתּ ְב ַמ ָטּיו רֹאשׁ פרזו ] ְפּ ָרזָיו קרי[ יִ ְסעֲרוּ ַל ֲה ִפ ֵ
) (14נ ַ
סוּס ָ
ֻתם ְכּמוֹ ֶל ֱאכֹל ָענִ י ַבּ ִמּ ְס ָתּרָ (15) :דּ ַר ְכ ָתּ ַביָּם ֶ
ֲליצ ָ
עִ
יך |
ַתּ ְרגַּז ִבּ ְטנִ י ְלקוֹל ָצלֲלוּ ְשׂ ָפ ַתי
ח ֶֹמר ַמיִ ם ַר ִבּיםָ (16) :שׁ ַמ ְע ִתּי ו ִ
אָנוּח ְליוֹם ָצ ָרה ַל ֲעלוֹת
ַ
ֲצ ַמי וְ ַת ְח ַתּי ֶא ְרגָּז | ֲא ֶשׁר
יָבוֹא ָר ָקב ַבּע ָ
ְל ַעם יְ ֶ
גוּדנּוִּ (17) :כּי ְת ֵאנָה לֹא ִת ְפ ָרח וְ ֵאין יְ בוּל ַבּ ְגּ ָפנִ ים ִכּ ֵחשׁ
וּשׁ ֵדמוֹת לֹא ָע ָשׂה א ֶֹכל | ָגּזַר ִמ ִמּ ְכ ָלה צֹאן וְ ֵאין
ֲשׂה זַיִ ת ְ
ַמע ֵ
אָג ָ
ַאנִ י ַבּיהוָה ֶא ְעלוֹזָה | ִ
ילה ֵבּאל ֵֹהי
ָבּ ָקר ָבּ ְר ָפ ִתים (18) :ו ֲ
מוֹתי
ָשׂם ַר ְג ַלי ָכּאַ ָיּלוֹת וְ ַעל ָבּ ַ
ילי ַויּ ֶ
יִ ְשׁ ִעי (19) :יְ הוִ ה ֲאדֹנָי ֵח ִ
ינוֹתי:
ַצּ ַח ִבּנְ ִג ָ
ַד ִר ֵכנִ י | ַל ְמנ ֵ
יְ
ֵס ֶפר ְצ ַפנְ יָה
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)ְ (1דּ ַבר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל ְצ ַפנְ יָה ֶבּן ִ
כּוּשׁי ֶבן ְגּ ַד ְליָה ֶבּן
הוּדה(2) :
ֹאשׁיָּהוּ ֶבן אָמוֹן ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ימי י ִ
ֲא ַמ ְריָה ֶבּן ִח ְז ִקיָּה | ִבּ ֵ
אָדם
אָסף ָ
אָסף כֹּל ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה נְ ֻאם יְ הוָהֵ (3) :
אָסֹף ֵ
אָסף עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
וּדגֵי ַהיָּם וְ ַה ַמּ ְכ ֵשׁלוֹת ֶאת ָה ְר ָשׁ ִעים
וּב ֵה ָמה ֵ
ְ
יתי
ָט ִ
אָדם ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה נְ ֻאם יְ הוָה (4) :וְ נ ִ
| וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶאת ָה ָ
רוּשׁ ָלִם | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמן ַה ָמּקוֹם
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
הוּדה וְ ַעל ָכּל ְ
ָדי ַעל יְ ָ
יִ
ַהזֶּה ֶאת ְשׁאָר ַה ַבּ ַעל ֶאת ֵשׁם ַה ְכּ ָמ ִרים ִעם ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים (5) :וְ ֶאת
ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ַעל ַהגַּגּוֹת ִל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים

סוֹגים
ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעים ַליהוָה וְ ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעים ְבּ ַמ ְל ָכּם (6) :וְ ֶאת ַהנְּ ִ
ַא ֶשׁר לֹא ִב ְקשׁוּ ֶאת יְ הוָה וְ לֹא ְד ָר ֻשׁהוּ(7) :
אַח ֵרי יְ הוָה | ו ֲ
ֵמ ֲ
ֶבח
ַהס ִמ ְפּנֵי ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ִכּי ָקרוֹב יוֹם יְ הוָה ִכּי ֵה ִכין יְ הוָה ז ַ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ַה ָשּׂ ִרים
ֶבח יְ הוָה ָ
ִה ְק ִדּישׁ ְקרֻאָיו (8) :וְ ָהיָה ְבּיוֹם ז ַ
וּפ ַק ְד ִתּי
ָכ ִריָ (9) :
וְ ַעל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ַעל ָכּל ַהלּ ְֹב ִשׁים ַמ ְלבּוּשׁ נ ְ
ַעל ָכּל ַה ֵ
דּוֹלג ַעל ַה ִמּ ְפ ָתּן ַבּיּוֹם ַההוּא | ַה ְמ ַמ ְל ִאים ֵבּית
וּמ ְר ָמה (10) :וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה
ֵיהם ָח ָמס ִ
ֲאדֹנ ֶ
יל ָלה ִמן ַה ִמּ ְשׁנֶה | וְ ֶשׁ ֶבר גָּדוֹל
קוֹל ְצ ָע ָקה ִמ ַשּׁ ַער ַה ָדּ ִגים וִ ָ
ַען
ילילוּ י ְֹשׁ ֵבי ַה ַמּ ְכ ֵתּשׁ | ִכּי נִ ְד ָמה ָכּל ַעם ְכּנ ַ
ֵמ ַה ְגּ ָבעוֹתֵ (11) :ה ִ
ילי ָכ ֶסף (12) :וְ ָהיָה ָבּ ֵעת ַה ִהיא ֲא ַח ֵפּשׂ ֶאת
נִ ְכ ְרתוּ ָכּל נְ ִט ֵ
יהם
ָשׁים ַהקּ ְֹפ ִאים ַעל ִשׁ ְמ ֵר ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ָה ֲאנ ִ
רוּשׁ ַלִם ַבּנֵּרוֹת | ָ
יְ ָ
ילם
ָר ַע (13) :וְ ָהיָה ֵח ָ
ֵיטיב יְ הוָה וְ לֹא י ֵ
ָהא ְֹמ ִרים ִבּ ְל ָב ָבם לֹא י ִ
ָטעוּ
ֵשׁבוּ וְ נ ְ
וּבנוּ ָב ִתּים וְ לֹא י ֵ
יהם ִל ְשׁ ָמ ָמה | ָ
וּב ֵתּ ֶ
ִל ְמ ִשׁ ָסּה ָ
ְכ ָר ִמים וְ לֹא יִ ְשׁתּוּ ֶאת יֵינָםָ (14) :קרוֹב יוֹם יְ הוָה ַהגָּדוֹל
וּמ ֵהר ְמאֹד | קוֹל יוֹם יְ הוָה ַמר צ ֵֹר ַח ָשׁם ִגּבּוֹר(15) :
ָקרוֹב ַ
צוּקה יוֹם שֹׁאָה
וּמ ָ
יוֹם ֶע ְב ָרה ַהיּוֹם ַההוּא | יוֹם ָצ ָרה ְ
שׁוֹפר
ֲר ֶפל (16) :יוֹם ָ
ַא ֵפ ָלה יוֹם ָענָן ַוע ָ
וּמשׁוֹאָה יוֹם ח ֶֹשׁ ְך ו ֲ
ְ
וּת ָ
ְ
רוּעה | ַעל ֶה ָע ִרים ַה ְבּצֻרוֹת וְ ַעל ַה ִפּנּוֹת ַה ְגּבֹהוֹת(17) :
אָדם וְ ָה ְלכוּ ַכּ ִעוְ ִרים ִכּי ַליהוָה ָח ָטאוּ | וְ ֻשׁ ַפּ ְך ָדּ ָמם
ַה ֵצר ִֹתי ָל ָ
וֲ
יוּכל
וּל ֻח ָמם ַכּ ְגּ ָל ִלים (18) :גַּם ַכּ ְס ָפּם גַּם ְז ָה ָבם לֹא ַ
ֶכּ ָע ָפר ְ
אָרץ | ִכּי
אָכל ָכּל ָה ֶ
וּב ֵאשׁ ִקנְ אָתוֹ ֵתּ ֵ
ילם ְבּיוֹם ֶע ְב ַרת יְ הוָה ְ
ְל ַה ִצּ ָ
אָרץ:
ֲשׂה ֵאת ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
אַך נִ ְב ָה ָלה ַיע ֶ
ָכ ָלה ְ
Zephaniah Chapter 2
קוֹשׁשׁוּ וָקוֹשּׁוּ | ַהגּוֹי לֹא נִ ְכ ָסףְ (2) :בּ ֶט ֶרם ֶל ֶדת חֹק
)ִ (1ה ְת ְ
יכם ֲחרוֹן אַף יְ ה ָוה ְבּ ֶט ֶרם
ֲל ֶ
ְכּמֹץ ָע ַבר יוֹם | ְבּ ֶט ֶרם לֹא יָבוֹא ע ֵ
יכם יוֹם אַף יְ הוָהַ (3) :בּ ְקּשׁוּ ֶאת יְ הוָה ָכּל ַענְ ֵוי
ֲל ֶ
לֹא יָבוֹא ע ֵ
ָה ֶ
אוּלי
אָרץ ֲא ֶשׁר ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ָפּ ָעלוּ | ַבּ ְקּשׁוּ ֶצ ֶדק ַבּ ְקּשׁוּ ֲע ָנוָה ַ
אַשׁ ְקלוֹן
ֲזוּבה ִת ְהיֶה וְ ְ
ִתּ ָסּ ְתרוּ ְבּיוֹם אַף יְ הוָהִ (4) :כּי ַעזָּה ע ָ
שׁוּה וְ ֶע ְקרוֹן ֵתּ ָע ֵקר (5) :הוֹי
ָר ָ
אַשׁדּוֹד ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם יְ ג ְ
ִל ְשׁ ָמ ָמה | ְ
ַען ֶא ֶרץ
יכם ְכּנ ַ
ֲל ֶ
י ְֹשׁ ֵבי ֶח ֶבל ַהיָּם גּוֹי ְכּ ֵר ִתים | ְדּ ַבר יְ הוָה ע ֵ
יוֹשׁב (6) :וְ ָהיְ ָתה ֶח ֶבל ַהיָּם נְ וֹת
יך ֵמ ֵאין ֵ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּ ְ
ְכּרֹת ר ִֹעים וְ ִג ְדרוֹת צֹאן (7) :וְ ָהיָה ֶח ֶבל ִל ְשׁ ֵא ִרית ֵבּית יְ הוּ ָדה

אַשׁ ְקלוֹן ָבּ ֶע ֶרב יִ ְר ָבּצוּן ִכּי יִ ְפ ְק ֵדם יְ הוָה
יהם יִ ְרעוּן | ְבּ ָב ֵתּי ְ
ֲל ֶ
עֵ
יתם קרי[ָ (8) :שׁ ַמ ְע ִתּי ֶח ְר ַפּת
יהם וְ ָשׁב שׁבותם ] ְשׁ ִב ָ
ֱאל ֵֹה ֶ
דּוּפי ְבּנֵי ַעמּוֹן | ֲא ֶשׁר ֵח ְרפוּ ֶאת ַע ִמּי ַויּ ְַג ִדּילוּ ַעל
מוֹאָב וְ ִג ֵ
בוּלםָ (9) :ל ֵכן ַחי אָנִ י נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי
ְגּ ָ
וּבנֵי ַעמּוֹן ַכּ ֲעמ ָֹרה ִמ ְמ ַשׁק ָחרוּל וּ ִמ ְכ ֵרה
מוֹאָב ִכּ ְסדֹם ִתּ ְהיֶה ְ
עוֹלם | ְשׁ ֵא ִרית ַע ִמּי יְ ָבזּוּם וְ י ֶ
וּשׁ ָמ ָמה ַעד ָ
ֶמ ַלח ְ
ֶתר גוי ]גּוֹיִ י
קרי[ יִ נְ ָחלוּם (10) :זֹאת ָל ֶהם ַתּ ַחת ְגּאוֹנָם | ִכּי ֵח ְרפוּ ַויּ ְַג ִדּלוּ
יהם ִכּי ָרזָה ֵאת ָכּל
ֲל ֶ
נוֹרא יְ הוָה ע ֵ
ַעל ַעם יְ הוָה ְצ ָבאוֹתָ (11) :
אָרץ | וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ִאישׁ ִמ ְמּקוֹמוֹ כֹּל ִאיֵּי ַהגּוֹיִ ם(12) :
ֱאל ֵֹהי ָה ֶ
אַתּם כּוּ ִשׁים ַח ְל ֵלי ַח ְר ִבּי ֵה ָמּה (13) :וְ יֵט יָדוֹ ַעל ָצפוֹן
גַּם ֶ
ָשׂם ֶאת נִ ינְ וֵה ִל ְשׁ ָמ ָמה ִציָּה ַכּ ִמּ ְד ָבּר(14) :
יאַבּד ֶאת אַשּׁוּר | וְ י ֵ
וִ ֵ
ֲד ִרים ָכּל ַחיְ תוֹ גוֹי גַּם ָקאַת גַּם ִקפֹּד
תוֹכהּ ע ָ
וְ ָר ְבצוּ ְב ָ
אַרזָה ֵע ָרה:
שׁוֹרר ַבּ ַחלּוֹן ח ֶֹרב ַבּ ַסּף ִכּי ְ
ָלינוּ | קוֹל יְ ֵ
יה י ִ
ְבּ ַכ ְפתּ ֶֹר ָ
יּוֹשׁ ֶבת ָל ֶב ַטח ָהא ְֹמ ָרה ִבּ ְל ָב ָבהּ ֲאנִ י
) (15זֹאת ָה ִעיר ָה ַע ִלּיזָה ַה ֶ
יה
עוֹבר ָע ֶל ָ
יך ָהיְ ָתה ְל ַשׁ ָמּה ַמ ְר ֵבּץ ַל ַחיָּה כֹּל ֵ
אַפ ִסי עוֹד | ֵא ְ
וְ ְ
יע יָדוֹ:
יִ ְשׁרֹק יָנִ ַ
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אָלה | ָה ִעיר ַהיּוֹנָה (2) :לֹא ָשׁ ְמ ָעה ְבּקוֹל לֹא
) (1הוֹי מ ְֹראָה וְ נִ ְג ָ
ָל ְק ָחה ָ
יה לֹא ָק ֵר ָבה(3) :
מוּסר | ַבּיהוָה לֹא ָב ָט ָחה ֶאל ֱאל ֶֹה ָ
ָרמוּ
יה ְז ֵא ֵבי ֶע ֶרב לֹא ג ְ
ֹא ִגים | שׁ ְֹפ ֶט ָ
יה ְב ִק ְר ָבּהּ ֲא ָריוֹת שׁ ֲ
ָשׂ ֶר ָ
ֶיה ִח ְלּלוּ ק ֶֹדשׁ
ֹהנ ָ
ֹח ִזים אַנְ ֵשׁי בּ ְֹגדוֹת | כּ ֲ
יה פּ ֲ
יא ָ
ַלבּ ֶֹקר (4) :נְ ִב ֶ
ֲשׂה ַעוְ ָלה | ַבּבּ ֶֹקר
תּוֹרה (5) :יְ הוָה ַצ ִדּיק ְבּ ִק ְר ָבּהּ לֹא ַיע ֶ
ָח ְמסוּ ָ
יוֹד ַע ַעוָּל בּ ֶֹשׁת(6) :
ֶע ָדּר וְ לֹא ֵ
ַבּבּ ֶֹקר ִמ ְשׁ ָפּטוֹ יִ ֵתּן ָלאוֹר לֹא נ ְ
עוֹבר |
חוּצוֹתם ִמ ְבּ ִלי ֵ
ָ
נּוֹתם ֶה ֱח ַר ְב ִתּי
ָשׁמּוּ ִפּ ָ
ִה ְכ ַר ִתּי גוֹיִ ם נ ַ
יר ִאי
אַך ִתּ ְ
אָמ ְר ִתּי ְ
יוֹשׁבַ (7) :
יהם ִמ ְבּ ִלי ִאישׁ ֵמ ֵאין ֵ
נִ ְצדּוּ ָע ֵר ֶ
יה |
מוּסר וְ לֹא יִ ָכּ ֵרת ְמעוֹנָהּ כֹּל ֲא ֶשׁר ָפּ ַק ְד ִתּי ָע ֶל ָ
אוֹתי ִתּ ְק ִחי ָ
ִ
ֲל ָ
אָכן ִה ְשׁ ִכּימוּ ִה ְשׁ ִחיתוּ כֹּל ע ִ
ֵ
ילוֹתםָ (8) :ל ֵכן ַחכּוּ ִלי נְ ֻאם
קוּמי ְל ַעד | ִכּי ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ֶל ֱאסֹף גּוֹיִ ם ְל ָק ְב ִצי
ִ
יְ הוָה ְליוֹם
אָתי
אַפּי ִכּי ְבּ ֵאשׁ ִקנְ ִ
ַע ִמי כֹּל ֲחרוֹן ִ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
ַמ ְמ ָלכוֹת ִל ְשׁפּ ְֹך ע ֵ
אָרץִ (9) :כּי אָז ֶא ְהפּ ְֹך ֶאל ַע ִמּים ָשׂ ָפה ְב ָ
אָכל ָכּל ָה ֶ
ֵתּ ֵ
רוּרה |
ַה ֵרי
ִל ְקרֹא ֻכ ָלּם ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ְל ָע ְבדוֹ ְשׁ ֶכם ֶא ָחדֵ (10) :מ ֵע ֶבר ְלנ ֲ
יוֹבלוּן ִמנְ ָח ִתיַ (11) :בּיּוֹם ַההוּא לֹא
פּוּצי ִ
ֲת ַרי ַבּת ַ
כוּשׁ | ע ָ

אָסיר ִמ ִקּ ְר ֵבּ ְך
ֲליל ַֹתיִ ְך ֲא ֶשׁר ָפּ ַשׁ ַע ְתּ ִבּי | ִכּי אָז ִ
בוֹשׁי ִמכֹּל ע ִ
ֵת ִ
ָב ָהה עוֹד ְבּ ַהר ָק ְד ִשׁי(12) :
תוֹס ִפי ְלג ְ
ִ
ָת ְך וְ לֹא
ַאו ֵ
ַע ִלּיזֵי גּ ֲ
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָענִ י ו ָ
וְ ִה ְשׁ ְ
ָדל | וְ ָחסוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָה(13) :
ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ַיעֲשׂוּ ַעוְ ָלה וְ לֹא יְ ַד ְבּרוּ ָכזָב וְ לֹא יִ ָמּ ֵצא
יהם ְלשׁוֹן ַתּ ְר ִמית | ִכּי ֵה ָמּה יִ ְרעוּ וְ ָר ְבצוּ וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד:
ְבּ ִפ ֶ
)ָ (14רנִּ י ַבּת ִציּוֹן ָה ִריעוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִשׂ ְמ ִחי וְ ָע ְל ִזי ְבּ ָכל ֵלב
רוּשׁ ָלִםֵ (15) :ה ִסיר יְ הוָה ִמ ְשׁ ָפּ ַטיִ ְך ִפּנָּה אֹיְ ֵב ְך | ֶמ ֶל ְך
ַבּת יְ ָ
יר ִאי ָרע עוֹדַ (16) :בּיּוֹם ַההוּא
יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הוָה ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך לֹא ִת ְ
ָדיִ ְך (17) :יְ הוָה
יר ִאי | ִציּוֹן אַל יִ ְרפּוּ י ָ
אָמר ִל ָ
ֵי ֵ
ירוּשׁ ַלִם אַל ִתּ ָ
ַח ִרישׁ
ָשׂישׂ ָע ַליִ ְך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה י ֲ
יע | י ִ
יוֹשׁ ַ
ֱאל ַֹהיִ ְך ְבּ ִק ְר ֵבּך ִגּבּוֹר ִ
אָס ְפ ִתּי ִמ ֵמּ ְך ָהיוּ
מּוֹעד ַ
אַה ָבתוֹ י ִָגיל ָע ַליִ ְך ְבּ ִרנָּה (18) :נוּגֵי ִמ ֵ
ְבּ ֲ
יה ֶח ְר ָפּהִ (19) :הנְ נִ י ע ֶֹשׂה ֶאת ָכּל ְמ ַענַּיִ ְך ָבּ ֵעת
| ַמ ְשׂ ֵאת ָע ֶל ָ
הוֹשׁ ְע ִתּי ֶאת ַהצּ ֵֹל ָעה וְ ַהנִּ ָדּ ָחה ֲא ַק ֵבּץ וְ ַשׂ ְמ ִתּים
ַה ִהיא | וְ ַ
וּל ֵשׁם ְבּ ָכל ָה ֶ
ִל ְת ִה ָלּה ְ
אָביא
אָרץ ָבּ ְשׁ ָתּםָ (20) :בּ ֵעת ַה ִהיא ִ
וּב ֵעת ַק ְבּ ִצי ֶא ְת ֶכם | ִכּי ֶא ֵתּן ֶא ְת ֶכם ְל ֵשׁם וְ ִל ְת ִה ָלּה
ֶא ְת ֶכם ָ
אָמר יְ הוָה:
ֵיכם ַ
יכם ְל ֵעינ ֶ
בוּת ֶ
שׁוּבי ֶאת ְשׁ ֵ
אָרץ ְבּ ִ
ְבּכֹל ַע ֵמּי ָה ֶ
ֵס ֶפר ַחגַּי
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)ִ (1בּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּח ֶֹדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי ְבּיוֹם ֶא ָחד
ֻבּ ֶבל ֶבּן
ָביא ֶאל ְזר ָ
ַלח ֶֹדשׁ | ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ְבּיַד ַחגַּי ַהנּ ִ
הוֹצ ָדק ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
הוּדה וְ ֶאל יְ ֻ
יאל ַפּ ַחת יְ ָ
אַל ִתּ ֵ
ְשׁ ְ
הוֹשׁ ַע ֶבּן יְ ָ
אָמרוּ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר | ָה ָעם ַהזֶּה ְ
ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
לֹא ֶעת בֹּא ֶעת ֵבּית יְ הוָה ְל ִה ָבּנוֹת:
ָביא ֵלאמֹרַ (4) :ה ֵעת ָל ֶכם
) (3וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ְבּיַד ַחגַּי ַהנּ ִ
יכם ְספוּנִ ים | וְ ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ָח ֵרב (5) :וְ ַע ָתּה
אַתּם ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ָב ֵתּ ֶ
ֶ
יכם(6) :
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ִשׂימוּ ְל ַב ְב ֶכם ַעל ַדּ ְר ֵכ ֶ
כֹּה ַ
ְז ַר ְע ֶתּם ַה ְר ֵבּה וְ ָה ֵבא ְמ ָעט אָכוֹל וְ ֵאין ְל ָשׂ ְב ָעה ָשׁתוֹ וְ ֵאין
ְל ָשׁ ְכ ָרה ָלבוֹשׁ וְ ֵאין ְלחֹם לוֹ | וְ ַה ִמּ ְשׂ ַתּ ֵכּר ִמ ְשׂ ַתּ ֵכּר ֶאל ְצרוֹר
נָקוּב:
יכם(8) :
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ִשׂימוּ ְל ַב ְב ֶכם ַעל ַדּ ְר ֵכ ֶ
) (7כֹּה ַ
וּבנוּ ַה ָבּיִ ת | וְ ֶא ְר ֶצה בּוֹ ואכבד
ַה ֵב ֶ
עֲלוּ ָה ָהר ו ֲ
אתם ֵעץ ְ

אָמר יְ הוָהָ (9) :פּנֹה ֶאל ַה ְר ֵבּה וְ ִהנֵּה ִל ְמ ָעט
]וְ ֶא ָכּ ְב ָדה קרי[ ַ
ַען
ַען ֶמה נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת י ַ
ָפ ְח ִתּי בוֹ | י ַ
אתם ַה ַבּיִ ת וְ נ ַ
ַה ֵב ֶ
וֲ
יתי ֲא ֶשׁר הוּא ָח ֵרב וְ ֶ
ֵבּ ִ
אַתּם ָר ִצים ִאישׁ ְל ֵביתוַֹ (10) :על ֵכּן
ָא ְק ָרא
בוּלהּ (11) :ו ֶ
אָרץ ָכּ ְלאָה יְ ָ
יכם ָכּ ְלאוּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ָטּל | וְ ָה ֶ
ֲל ֶ
עֵ
אָרץ וְ ַעל ֶה ָה ִרים וְ ַעל ַה ָדּגָן וְ ַעל ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַעל
ח ֶֹרב ַעל ָה ֶ
ַהיִּ ְצ ָהר וְ ַעל ֲא ֶשׁר ִ
אָדם וְ ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה
תּוֹציא ָה ֲא ָד ָמה | וְ ַעל ָה ָ
יהוֹשׁ ַע
יאל וִ ֻ
ֻבּ ֶבל ֶבּן ַשׁ ְל ִתּ ֵ
יע ַכּ ָפּיִ ם (12) :וַיִּ ְשׁ ַמע ְזר ָ
וְ ַעל ָכּל יְ ִג ַ
הוֹצ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וְ כֹל ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ְבּקוֹל יְ הוָה
ֶבּן יְ ָ
יהם |
ָביא ַכּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יהם וְ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַחגַּי ַהנּ ִ
ֱאל ֵֹה ֶ
אַך יְ הוָה
ֹאמר ַחגַּי ַמ ְל ְ
יראוּ ָה ָעם ִמ ְפּנֵי יְ הוָהַ (13) :ויּ ֶ
וַיִּ ְ
ְבּ ַמ ְל ֲאכוּת יְ הוָה ָל ָעם ֵלאמֹר | ֲאנִ י ִא ְתּ ֶכם נְ ֻאם יְ הוָה(14) :
יאל ַפּ ַחת יְ ָ
רוּח
הוּדה וְ ֶאת ַ
ֻבּ ֶבל ֶבּן ַשׁ ְל ִתּ ֵ
רוּח ְזר ָ
ָער יְ הוָה ֶאת ַ
ַויּ ַ
רוּח כֹּל ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם |
הוֹצ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וְ ֶאת ַ
הוֹשׁ ַע ֶבּן יְ ָ
יְ ֻ
יהם:
אכה ְבּ ֵבית יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹה ֶ
ַו ָיּבֹאוּ ַו ַיּעֲשׂוּ ְמ ָל ָ
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ַבּ ִשּׁ ִשּׁי | ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם
)ְ (15בּיוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך:
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יעי ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ | ָהיָה ְדּ ַבר יְ הוָה ְבּיַד ַחגַּי
)ַ (1בּ ְשּׁ ִב ִ
יאל ַפּ ַחת
ֻבּ ֶבל ֶבּן ַשׁ ְל ִתּ ֵ
ַה ָנּ ִביא ֵלאמֹרֱ (2) :א ָמר נָא ֶאל ְזר ָ
הוֹצ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל | וְ ֶאל ְשׁ ֵא ִרית
הוֹשׁ ַע ֶבּן יְ ָ
הוּדה וְ ֶאל יְ ֻ
יְ ָ
ָה ָעם ֵלאמֹרִ (3) :מי ָב ֶכם ַהנִּ ְשׁאָר ֲא ֶשׁר ָראָה ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה
אַתּם ר ִֹאים אֹתוֹ ַע ָתּה ֲהלוֹא ָכמֹהוּ
וּמה ֶ
ִבּ ְכבוֹדוֹ ָה ִראשׁוֹן | ָ
הוֹשׁ ַע
ַחזַק יְ ֻ
ֻבּ ֶבל נְ ֻאם יְ הוָה ו ֲ
ֵיכם (4) :וְ ַע ָתּה ֲחזַק ְזר ָ
ְכּאַיִ ן ְבּ ֵעינ ֶ
אָרץ נְ ֻאם יְ הוָה ַועֲשׂוּ
ֶבּן יְ ָ
ַחזַק ָכּל ַעם ָה ֶ
הוֹצ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ו ֲ
| ִכּי ֲאנִ י ִא ְתּ ֶכם נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹתֶ (5) :את ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי
תוֹכ ֶכם | אַל
רוּחי ע ֶֹמ ֶדת ְבּ ְ
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ִ
ִא ְתּ ֶכם ְבּ ֵצ ְ
ִתּ ָ
אַחת ְמ ַעט ִהיא |
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת עוֹד ַ
יראוִּ (6) :כּי כֹה ַ
אָרץ וְ ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת ֶה ָח ָר ָבה:
ַאנִ י ַמ ְר ִעישׁ ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
וֲ
) (7וְ ִה ְר ַע ְשׁ ִתּי ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם ָ
אתי
וּמ ֵלּ ִ
וּבאוּ ֶח ְמ ַדּת ָכּל ַהגּוֹיִ ם | ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ (8) :לי ַה ֶכּ ֶסף וְ ִלי
ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ָכּבוֹד ַ
ָהב | נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (9) :גָּדוֹל יִ ְהיֶה ְכּבוֹד ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה
ַהזּ ָ

וּב ָמּקוֹם ַהזֶּה ֶא ֵתּן
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ַ
אַחרוֹן ִמן ָה ִראשׁוֹן ַ
ָה ֲ
ָשׁלוֹם נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת:
יעי ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשׁ | ָהיָה
אַר ָבּ ָעה ַל ְתּ ִשׁ ִ
)ְ (10בּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ַחגַּי ַהנּ ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
ָביא ֵלאמֹר (11) :כֹּה ַ
תּוֹרה ֵלאמֹרֵ (12) :הן יִ ָשּׂא ִאישׁ ְבּ ַשׂר
ֹהנִ ים ָ
| ְשׁאַל נָא ֶאת ַהכּ ֲ
ק ֶֹדשׁ ִבּ ְכנַף ִבּ ְגדוֹ וְ ָנגַע ִבּ ְכנָפוֹ ֶאל ַה ֶלּ ֶחם וְ ֶאל ַהנּ ִָזיד וְ ֶאל ַהיַּיִ ן
ֹאמרוּ לֹא:
ֹהנִ ים ַויּ ְ
וְ ֶאל ֶשׁ ֶמן וְ ֶאל ָכּל ַמ ֲא ָכל ֲהיִ ְק ָדּשׁ | ַו ַיּעֲנוּ ַהכּ ֲ
ֶפשׁ ְבּ ָכל ֵא ֶלּה ֲהיִ ְט ָמא | ַו ַיּעֲנוּ
ֹאמר ַחגַּי ִאם יִ גַּע ְט ֵמא נ ֶ
)ַ (13ויּ ֶ
ֹאמר ֵכּן ָה ָעם ַהזֶּה
ַען ַחגַּי ַויּ ֶ
ֹאמרוּ יִ ְט ָמאַ (14) :ויּ ַ
ֹהנִ ים ַויּ ְ
ַהכּ ֲ
ַא ֶשׁר
יהם | ו ֲ
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
וְ ֵכן ַהגּוֹי ַהזֶּה ְל ָפנַי נְ ֻאם יְ הוָה וְ ֵכן ָכּל ַמע ֵ
ַק ִריבוּ ָשׁם ָט ֵמא הוּא (15) :וְ ַע ָתּה ִשׂימוּ נָא ְל ַב ְב ֶכם ִמן ַהיּוֹם
יְ
ַהזֶּה ו ָ
יכל יְ הוָה(16) :
ָמ ְע ָלה | ִמ ֶטּ ֶרם שׂוּם ֶא ֶבן ֶאל ֶא ֶבן ְבּ ֵה ַ
ֶקב
ֲשׂ ָרה | ָבּא ֶאל ַהיּ ֶ
ֲר ַמת ֶע ְשׂ ִרים וְ ָהיְ ָתה ע ָ
יוֹתם ָבּא ֶאל ע ֵ
ִמ ְה ָ
יתי ֶא ְת ֶכם
פּוּרה וְ ָהיְ ָתה ֶע ְשׂ ִריםִ (17) :ה ֵכּ ִ
ַל ְחשֹׂף ֲח ִמ ִשּׁים ָ
יכם | וְ ֵאין ֶא ְת ֶכם
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
וּב ָבּ ָרד ֵאת ָכּל ַמע ֵ
ֵרקוֹן ַ
וּביּ ָ
ַבּ ִשּׁ ָדּפוֹן ַ
ָמ ְע ָלה |
ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָהִ (18) :שׂימוּ נָא ְל ַב ְב ֶכם ִמן ַהיּוֹם ַהזֶּה ו ָ
יעי ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר י ַ
יכל
ֻסּד ֵה ַ
אַר ָבּ ָעה ַל ְתּ ִשׁ ִ
ִמיּוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ֶפן
גוּרה וְ ַעד ַהגּ ֶ
ֶרע ַבּ ְמּ ָ
יְ הוָה ִשׂימוּ ְל ַב ְב ֶכםַ (19) :העוֹד ַהזּ ַ
ָשׂא | ִמן ַהיּוֹם ַהזֶּה ֲא ָב ֵר ְך:
וְ ַה ְתּ ֵאנָה וְ ָה ִרמּוֹן וְ ֵעץ ַהזַּיִ ת לֹא נ ָ
אַר ָבּ ָעה
) (20וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵשׁנִ ית ֶאל ַחגַּי ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
הוּדה ֵלאמֹר | ֲאנִ י
ֻבּ ֶבל ַפּ ַחת יְ ָ
ַלח ֶֹדשׁ ֵלאמֹרֱ (21) :אמֹר ֶאל ְזר ָ
ַמ ְר ִעישׁ ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
אָרץ (22) :וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ָלכוֹת
יה
וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי חֹזֶק ַמ ְמ ְלכוֹת ַהגּוֹיִ ם | וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ר ְֹכ ֶב ָ
אָחיוַ (23) :בּיּוֹם ַההוּא
יהם ִאישׁ ְבּ ֶח ֶרב ִ
סוּסים וְ ר ְֹכ ֵב ֶ
ָרדוּ ִ
וְ י ְ
יאל ַע ְב ִדּי נְ ֻאם
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּן ְשׁ ְ
נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֶא ָקּ ֲח ָך ְזר ָ
חוֹתם | ִכּי ְב ָך ָב ַח ְר ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת:
יך ַכּ ָ
יְ הוָה וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
ֵס ֶפר ְז ַכ ְריָה
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)ַ (1בּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשׁ | ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל
ָביא ֵלאמֹרָ (2) :ק ַצף יְ הוָה ַעל
ְז ַכ ְריָה ֶבּן ֶבּ ֶר ְכיָה ֶבּן ִעדּוֹ ַהנּ ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם כֹּה ַ
יכם ָק ֶצף (3) :וְ ַ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ

אָמר יְ ה ָוה
יכם ַ
שׁוּבוּ ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | וְ אָשׁוּב ֲא ֵל ֶ
יהם
יכם ֲא ֶשׁר ָק ְראוּ ֲא ֵל ֶ
ְצ ָבאוֹת (4) :אַל ִתּ ְהיוּ ַכ ֲאב ֵֹת ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת שׁוּבוּ נָא
יאים ָה ִראשֹׁנִ ים ֵלאמֹר כֹּה ַ
ַהנְּ ִב ִ
ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יכם קרי[ ָה ָר ִעים | וְ לֹא
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
יכם ָה ָר ִעים ומעליליכם ] ַ
יכם אַיֵּה ֵהם |
בוֹת ֶ
ָשׁ ְמעוּ וְ לֹא ִה ְק ִשׁיבוּ ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָהֲ (5) :א ֵ
יתי ֶאת
אַך ְדּ ָב ַרי וְ ֻח ַקּי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
עוֹלם יִ ְחיוְּ (6) :
וְ ַהנְּ ִב ִאים ַה ְל ָ
ֹאמרוּ
יכם | ַויָּשׁוּבוּ ַויּ ְ
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִ
עָ
יאים ֲהלוֹא ִה ִשּׂיגוּ ֲאב ֵֹת ֶ
ֲל ֵלינוּ ֵכּן
וּכ ַמע ָ
ָמם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַלעֲשׂוֹת ָלנוּ ִכּ ְד ָר ֵכינוּ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
אַר ָבּ ָעה ְל ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ
ָע ָשׂה ִא ָתּנוְּ (7) :בּיוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
הוּא ח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבט ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשׁ | ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל
יתי ַה ַלּיְ ָלה
ָביא ֵלאמֹרָ (8) :ר ִא ִ
ְז ַכ ְריָה ֶבּן ֶבּ ֶר ְכיָהוּ ֶבּן ִעדּוֹא ַהנּ ִ
וְ ִהנֵּה ִאישׁ ר ֵֹכב ַעל סוּס אָדֹם וְ הוּא ע ֵֹמד ֵבּין ַה ֲה ַד ִסּים ֲא ֶשׁר
וּל ָבנִ יםָ (9) :וא ַֹמר
ֻקּים ְ
ֻמּים ְשׂר ִ
סוּסים ֲאד ִ
אַח ָריו ִ
ֻלה | וְ ֲ
ַבּ ְמּצ ָ
אַר ֶא ָךּ ָמה
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ֲאנִ י ְ
ֹאמר ֵא ַלי ַה ַמּ ְל ְ
ָמה ֵא ֶלּה ֲאדֹנִ י | ַויּ ֶ
ַען ָה ִאישׁ ָהע ֵֹמד ֵבּין ַה ֲה ַד ִסּים ַויּ ַ
ֹאמר |
ֵה ָמּה ֵא ֶלּהַ (10) :ויּ ַ
אַך
אָרץַ (11) :ו ַיּעֲנוּ ֶאת ַמ ְל ְ
ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח יְ הוָה ְל ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּ ֶ
אָרץ | וְ ִהנֵּה ָכל
ֹאמרוּ ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ ָב ֶ
יְ הוָה ָהע ֵֹמד ֵבּין ַה ֲה ַד ִסּים ַויּ ְ
ֹאמר יְ הוָה
אַך יְ הוָה ַויּ ַ
אָרץ י ֶֹשׁ ֶבת וְ שׁ ָֹק ֶטתַ (12) :ו ַיּ ַען ַמ ְל ְ
ָה ֶ
רוּשׁ ַלִם וְ ֵאת ָע ֵרי
אַתּה לֹא ְת ַר ֵחם ֶאת יְ ָ
ְצ ָבאוֹת ַעד ָמ ַתי ָ
ָע ְמ ָתּה זֶה ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָהַ (13) :ויּ ַ
ַען יְ הוָה ֶאת
הוּדה | ֲא ֶשׁר ז ַ
יְ ָ
טוֹבים | ְדּ ָב ִרים נִ ֻח ִמים(14) :
ִ
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ְדּ ָב ִרים
ַה ַמּ ְל ְ
אָמר יְ ה ָוה
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ְק ָרא ֵלאמֹר כֹּה ַ
אמר ֵא ַלי ַה ַמּ ְל ְ
ַויֹּ ֶ
דוֹלה (15) :וְ ֶק ֶצף
וּל ִציּוֹן ִקנְ אָה ְג ָ
ירוּשׁ ַלִם ְ
ֵאתי ִל ָ
ְצ ָבאוֹת | ִקנּ ִ
גָּדוֹל ֲאנִ י ק ֵֹצף ַעל ַהגּוֹיִ ם ַה ַשּׁ ֲאנַנִּ ים | ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ָק ַצ ְפ ִתּי ְמּ ָעט
ירוּשׁ ַלִם
אָמר יְ הוָה ַשׁ ְב ִתּי ִל ָ
וְ ֵה ָמּה ָע ְזרוּ ְל ָר ָעהָ (16) :ל ֵכן כֹּה ַ
יתי יִ ָבּנֶה ָבּהּ נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | וקוה ]וְ ָקו קרי[
ְבּ ַר ֲח ִמים ֵבּ ִ
אָמר יְ הוָה
רוּשׁ ָלִם (17) :עוֹד ְק ָרא ֵלאמֹר כֹּה ַ
ָטה ַעל יְ ָ
יִ נּ ֶ
פוּצינָה ָע ַרי ִמטּוֹב | וְ נִ ַחם יְ הוָה עוֹד ֶאת ִציּוֹן
ְצ ָבאוֹת עוֹד ְתּ ֶ
ירוּשׁ ָלִם:
וּב ַחר עוֹד ִבּ ָ
ָ
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ָא ָשּׂא ֶאת ֵעינַי ו ֵ
אַר ַבּע ְק ָרנוֹתָ (2) :וא ַֹמר ֶאל
ָא ֶרא | וְ ִהנֵּה ְ
)  (1ו ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ֵא ֶלּה ַה ְקּ ָרנוֹת ֲא ֶשׁר
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ָמה ֵא ֶלּה | ַויּ ֶ
ַה ַמּ ְל ְ

ַר ֵאנִ י יְ הוָה
)ַ (3ויּ ְ
ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
זֵרוּ ֶאת יְ ָ
ֹאמר
אַר ָבּ ָעה ָח ָר ִשׁיםָ (4) :וא ַֹמר ָמה ֵא ֶלּה ָב ִאים ַלעֲשׂוֹת | ַויּ ֶ
ְ
ֵלאמֹר ֵא ֶלּה ַה ְקּ ָרנוֹת ֲא ֶשׁר זֵרוּ ֶאת יְ ָ
ָשׂא
הוּדה ְכּ ִפי ִאישׁ לֹא נ ָ
רֹאשׁוֹ ַו ָיּבֹאוּ ֵא ֶלּה ְל ַה ֲח ִריד א ָֹתם ְליַדּוֹת ֶאת ַק ְרנוֹת ַהגּוֹיִ ם
ָא ָשּׂא ֵעינַי
ָרוֹתהּ (5) :ו ֶ
הוּדה ְלז ָ
ַהנּ ְֹשׂ ִאים ֶק ֶרן ֶאל ֶא ֶרץ יְ ָ
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ | ְ
וֵ
אַתּה ה ֵֹל ְך
וּביָדוֹ ֶח ֶבל ִמ ָדּהָ (6) :וא ַֹמר אָנָה ָ
רוּשׁ ַלִם ִל ְראוֹת ַכּ ָמּה ָר ְח ָבּהּ וְ ַכ ָמּה
ֹאמר ֵא ַלי ָלמֹד ֶאת יְ ָ
| ַויּ ֶ
אַחר י ֵֹצא
אָך ֵ
וּמ ְל ְ
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי י ֵֹצא | ַ
אָר ָכּהּ (7) :וְ ִהנֵּה ַה ַמּ ְל ְ
ְ
ַער ַה ָלּז ֵלאמֹר |
ֹאמר ֵא ָלו רֻץ ַדּ ֵבּר ֶאל ַהנּ ַ
ִל ְק ָראתוַֹ (8) :ויּ ֶ
ַאנִ י
תוֹכהּ (9) :ו ֲ
וּב ֵה ָמה ְבּ ָ
אָדם ְ
רוּשׁ ַלִם ֵמרֹב ָ
ְפּ ָרזוֹת ֵתּ ֵשׁב יְ ָ
וּל ָכבוֹד ֶא ְהיֶה
חוֹמת ֵאשׁ ָס ִביב | ְ
ַ
ֶא ְהיֶה ָלּהּ נְ ֻאם יְ הוָה
תוֹכהּ:
ְב ָ
אַר ַבּע רוּחוֹת
) (10הוֹי הוֹי וְ נֻסוּ ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן נְ ֻאם יְ הוָה | ִכּי ְכּ ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵפּ ַר ְשׂ ִתּי ֶא ְת ֶכם נְ ֻאם יְ הוָה (11) :הוֹי ִציּוֹן ִה ָמּ ְל ִטי |
אַחר
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַ
)ִ (12כּי כֹה ַ
יוֹשׁ ֶבת ַבּת ָבּ ֶבל:
ֶ
ֵע
ֵע ָבּ ֶכם נֹג ַ
ָכּבוֹד ְשׁ ָל ַחנִ י ֶאל ַהגּוֹיִ ם ַהשּׁ ְֹל ִלים ֶא ְת ֶכם | ִכּי ַהנֹּג ַ
יהם וְ ָהיוּ ָשׁ ָלל
ֲל ֶ
ָדי ע ֵ
ְבּ ָב ַבת ֵעינוִֹ (13) :כּי ִהנְ נִ י ֵמנִ יף ֶאת י ִ
ְל ַע ְב ֵד ֶ
ָרנִּ י
יד ְע ֶתּם ִכּי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁ ָל ָחנִ י(14) :
יהם | וִ ַ
תוֹכ ְך נְ ֻאם יְ הוָה(15) :
וְ ִשׂ ְמ ִחי ַבּת ִציּוֹן | ִכּי ִהנְ נִ י ָבא וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְב ֵ
וְ נִ ְלווּ גוֹיִ ם ַר ִבּים ֶאל יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם | וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי
ָחל יְ הוָה
ָד ַע ְתּ ִכּי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁ ָל ַחנִ י ֵא ָליִ ְך (16) :וְ נ ַ
תוֹכ ְך וְ י ַ
ְב ֵ
ירוּשׁ ָלִם:
וּב ַחר עוֹד ִבּ ָ
אַד ַמת ַהקּ ֶֹדשׁ | ָ
הוּדה ֶח ְלקוֹ ַעל ְ
ֶאת יְ ָ
)ַ (17הס ָכּל ָבּ ָשׂר ִמ ְפּנֵי יְ הוָה | ִכּי נֵעוֹר ִמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ:
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הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ַמ ְל ְ
אַך יְ הוָה |
ַר ֵאנִ י ֶאת יְ ֻ
)ַ (1ויּ ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַה ָשּׂ ָטן
וְ ַה ָשּׂ ָטן עֹ ֵמד ַעל יְ ִמינוֹ ְל ִשׂ ְטנוַֹ (2) :ויּ ֶ
ירוּשׁ ָלִם | ֲהלוֹא
יִ ְג ַער יְ הוָה ְבּ ָך ַה ָשּׂ ָטן וְ יִ ְג ַער יְ הוָה ְבּ ָך ַהבּ ֵֹחר ִבּ ָ
צוֹאים |
ָדים ִ
יהוֹשׁ ַע ָהיָה ָלבֻשׁ ְבּג ִ
זֶה אוּד ֻמ ָצּל ֵמ ֵאשׁ (3) :וִ ֻ
ֹאמר ֶאל ָהע ְֹמ ִדים ְל ָפנָיו
ַען ַויּ ֶ
אָךַ (4) :ויּ ַ
וְ ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ַה ַמּ ְל ְ
ֵלאמֹר ָה ִסירוּ ַה ְבּג ִ
ֹאמר ֵא ָליו ְר ֵאה
ָדים ַהצּ ִֹאים ֵמ ָע ָליו | ַויּ ֶ
ֶך וְ ַה ְל ֵבּשׁ א ְֹת ָך ַמ ֲח ָלצוֹתָ (5) :וא ַֹמר
יך עֲוֹנ ָ
ֱב ְר ִתּי ֵמ ָע ֶל ָ
ֶהע ַ
ָשׂימוּ ַה ָצּנִ יף ַה ָטּהוֹר ַעל רֹאשׁוֹ
ָשׂימוּ ָצנִ יף ָטהוֹר ַעל רֹאשׁוֹ | ַויּ ִ
יִ

אַך יְ הוָה
ָעד ַמ ְל ְ
אַך יְ הוָה ע ֵֹמדַ (6) :ויּ ַ
וּמ ְל ְ
ָדים ַ
ַל ִבּ ֻשׁהוּ ְבּג ִ
ַויּ ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִאם ִבּ ְד ָר ַכי ֵתּ ֵל ְך
יהוֹשׁ ַע ֵלאמֹר (7) :כֹּה ַ
ִבּ ֻ
אַתּה ָתּ ִדין ֶאת ֵבּ ִ
וְ ִאם ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִת ְשׁמֹר וְ גַם ָ
יתי וְ גַם
ָת ִתּי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ֵבּין ָהע ְֹמ ִדים ָה ֵא ֶלּה:
ִתּ ְשׁמֹר ֶאת ֲח ֵצ ָרי | וְ נ ַ
ֶיך
יך ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְל ָפנ ָ
אַתּה וְ ֵר ֶע ָ
הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ָ
)ְ (8שׁ ַמע נָא יְ ֻ
ִכּי אַנְ ֵשׁי ֵ
מוֹפת ֵה ָמּה | ִכּי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת ַע ְב ִדּי ֶצ ַמחִ (9) :כּי
אַחת ִשׁ ְב ָעה ֵעינָיִ ם
הוֹשׁ ַע ַעל ֶא ֶבן ַ
ִהנֵּה ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ָנ ַת ִתּי ִל ְפנֵי יְ ֻ
אָרץ
וּמ ְשׁ ִתּי ֶאת ֲעוֹן ָה ֶ
| ִהנְ נִ י ְמ ַפ ֵתּ ַח ִפּ ֻתּ ָחהּ נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַ
ַה ִהיא ְבּיוֹם ֶא ָחדַ (10) :בּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
ֶפן וְ ֶאל ַתּ ַחת ְתּ ֵאנָה:
ִתּ ְק ְראוּ ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ | ֶאל ַתּ ַחת גּ ֶ
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ָשׁב ַה ַמּ ְל ְ
ירנִ י ְכּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יֵעוֹר ִמ ְשּׁנָתוֹ:
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי | וַיְ ִע ֵ
)ַ (1ויּ ָ
יתי
אַתּה ר ֶֹאה | ויאמר ] ָוא ַֹמר קרי[ ָר ִא ִ
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
)ַ (2ויּ ֶ
יה ָע ֶלי ָה
ֹאשׁהּ וְ ִשׁ ְב ָעה ֵנר ֶֹת ָ
ֻלּהּ ַעל ר ָ
ֻלּהּ וְ ג ָ
ָהב כּ ָ
נוֹרת ז ָ
וְ ִהנֵּה ְמ ַ
וּשׁנַיִ ם
ֹאשׁהְּ (3) :
מוּצקוֹת ַלנֵּרוֹת ֲא ֶשׁר ַעל ר ָ
ִשׁ ְב ָעה וְ ִשׁ ְב ָעה ָ
ָאַען
ֹאלהּ (4) :ו ַ
ֻלּה וְ ֶא ָחד ַעל ְשׂמ ָ
ימין ַהגּ ָ
יה | ֶא ָחד ִמ ִ
ֵיתים ָע ֶל ָ
ז ִ
ָוא ַֹמר ֶאל ַה ַמּ ְל ְ
ַען
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ֵלאמֹר | ָמה ֵא ֶלּה ֲאדֹנִ יַ (5) :ויּ ַ
ָד ְע ָתּ ָמה ֵה ָמּה ֵא ֶלּה |
ֹאמר ֵא ַלי ֲהלוֹא י ַ
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ַויּ ֶ
ַה ַמּ ְל ְ
ֹאמר ֵא ַלי ֵלאמֹר זֶה ְדּ ַבר יְ ה ָוה
ַען ַויּ ֶ
ָוא ַֹמר לֹא ֲאדֹנִ יַ (6) :ויּ ַ
ֶאל ְזר ָ
אָמר
רוּחי ַ
ֻבּ ֶבל ֵלאמֹר | לֹא ְב ַחיִ ל וְ לֹא ְבכ ַֹח ִכּי ִאם ְבּ ִ
ֻבּ ֶבל ְל ִמישֹׁר |
אַתּה ַהר ַהגָּדוֹל ִל ְפנֵי ְזר ָ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ (7) :מי ָ
ֹאשׁה ְתּ ֻשׁאוֹת ֵחן ֵחן ָלהּ:
הוֹציא ֶאת ָה ֶא ֶבן ָהר ָ
וְ ִ
ֻבּ ֶבל יִ ְסּדוּ ַה ַבּיִ ת
) (8וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר (9) :יְ ֵדי ְזר ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶכם:
ָדיו ְתּ ַב ַצּ ְענָה | וְ י ַ
ַהזֶּה וְ י ָ
)ִ (10כּי ִמי ַבז ְליוֹם ְק ַטנּוֹת וְ ָשׂ ְמחוּ וְ ָראוּ ֶאת ָה ֶא ֶבן ַה ְבּ ִדיל
שׁוֹט ִטים ְבּ ָכל
ֻבּ ֶבל ִשׁ ְב ָעה ֵא ֶלּה | ֵעינֵי יְ הוָה ֵה ָמּה ְמ ְ
ְבּיַד ְזר ָ
ֵיתים ָה ֵא ֶלה ַעל
ָאַען ָוא ַֹמר ֵא ָליו | ַמה ְשּׁנֵי ַהזּ ִ
אָרץ (11) :ו ַ
ָה ֶ
נוֹרה וְ ַעל ְשׂמ ָ
יְ ִמין ַה ְמּ ָ
ָאַען ֵשׁנִ ית ָוא ַֹמר ֵא ָליו |
ֹאולהּ (12) :ו ַ
ָהב
ֵיתים ֲא ֶשׁר ְבּיַד ְשׁנֵי ַצנְ ְתּרוֹת ַהזּ ָ
ֲלי ַהזּ ִ
ַמה ְשׁ ֵתּי ִשׁבּ ֵ
ֹאמר ֵא ַלי ֵלאמֹר ֲהלוֹא
ָהבַ (13) :ויּ ֶ
יהם ַהזּ ָ
ֲל ֶ
יקים ֵמע ֵ
ַה ְמ ִר ִ
ֹאמר ֵא ֶלּה ְשׁנֵי ְב ֵני
ָד ְע ָתּ ָמה ֵא ֶלּה | ָוא ַֹמר לֹא ֲאדֹנִ יַ (14) :ויּ ֶ
יַ
אָרץ:
ַהיִּ ְצ ָהר | ָהע ְֹמ ִדים ַעל ֲאדוֹן ָכּל ָה ֶ
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ֹאמר
ָא ְר ֶאה | וְ ִהנֵּה ְמ ִג ָלּה ָע ָפהַ (2) :ויּ ֶ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ו ֶ
) (1וָאָשׁוּב ו ֶ
אָר ָכּהּ
אַתּה ר ֶֹאה | ָוא ַֹמר ֲאנִ י ר ֶֹאה ְמ ִג ָלּה ָע ָפה ְ
ֵא ַלי ָמה ָ
ֹאמר ֵא ַלי זֹאת
אַמּהַ (3) :ויּ ֶ
אַמּה וְ ָר ְח ָבּהּ ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
ֶע ְשׂ ִרים ָבּ ָ
מוֹה
אָרץ | ִכּי ָכל ַהגֹּנֵב ִמזֶּה ָכּ ָ
יּוֹצאת ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
אָלה ַה ֵ
ָה ָ
יה נְ ֻאם יְ הוָה
את ָ
הוֹצ ִ
מוֹה נִ ָקּהֵ (4) :
נִ ָקּה וְ ָכל ַהנִּ ְשׁ ָבּע ִמזֶּה ָכּ ָ
ְצ ָבאוֹת ָ
וּבאָה ֶאל ֵבּית ַה ַגּנָּב וְ ֶאל ֵבּית ַהנִּ ְשׁ ָבּע ִבּ ְשׁ ִמי ַל ָשּׁ ֶקר |
ֵצא
תוֹך ֵבּיתוֹ וְ ִכ ַלּתּוּ וְ ֶאת ֵע ָציו וְ ֶאת ֲא ָבנָיוַ (5) :ויּ ֵ
וְ ָלנֶה ְבּ ְ
וּר ֵאה ָמה
ֶיך ְ
ֹאמר ֵא ַלי ָשׂא נָא ֵעינ ָ
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּי | ַויּ ֶ
ַה ַמּ ְל ְ
יפה
ֹאמר זֹאת ָה ֵא ָ
יּוֹצאת ַהזֹּאתָ (6) :וא ַֹמר ַמה ִהיא | ַויּ ֶ
ַה ֵ
אָרץ (7) :וְ ִהנֵּה ִכּ ַכּר ע ֶֹפ ֶרת
ֹאמר זֹאת ֵעינָם ְבּ ָכל ָה ֶ
יּוֹצאת ַויּ ֶ
ַה ֵ
ֹאמר
יפהַ (8) :ויּ ֶ
תוֹך ָה ֵא ָ
יוֹשׁ ֶבת ְבּ ְ
אַחת ֶ
נִ ֵשּׂאת | וְ זֹאת ִא ָשּׁה ַ
תּוֹך ָה ֵא ָ
ַשׁ ֵל ְך ֶאת ֶא ֶבן
יפה | ַויּ ְ
ַשׁ ֵל ְך א ָֹתהּ ֶאל ְ
זֹאת ָה ִר ְשׁ ָעה ַויּ ְ
ָשׁים
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה ְשׁ ַתּיִ ם נ ִ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ו ֵ
יה (9) :ו ֶ
ָהע ֶֹפ ֶרת ֶאל ִפּ ָ
ידה |
יוֹצאוֹת וְ ַ
ְ
ָפיִ ם ְכּ ַכנְ ֵפי ַה ֲח ִס ָ
יהם וְ ָל ֵהנָּה ְכנ ַ
רוּח ְבּ ַכנְ ֵפ ֶ
וּבין ַה ָשּׁ ָמיִ םָ (10) :וא ַֹמר ֶאל
אָרץ ֵ
יפה ֵבּין ָה ֶ
ַתּ ֶשּׂאנָה ֶאת ָה ֵא ָ
וִ
יפה(11) :
מוֹלכוֹת ֶאת ָה ֵא ָ
ִ
אָך ַהדֹּ ֵבר ִבּי | אָנָה ֵה ָמּה
ַה ַמּ ְל ְ
יחה ָשּׁם
הוּכן וְ ֻהנִּ ָ
ֹאמר ֵא ַלי ִל ְבנוֹת ָלה ַביִ ת ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָער | וְ ַ
ַויּ ֶ
ָתהּ:
ַעל ְמ ֻכנ ָ
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אַר ַבּע ַמ ְר ָכּבוֹת י ְֹצאוֹת
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה ְ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ו ֶ
ָאָשׁב ו ֶ
)  (1ו ֻ
ִמ ֵבּין ְשׁנֵי ֶה ָה ִרים | וְ ֶה ָה ִרים ָה ֵרי נְ ח ֶֹשׁתַ (2) :בּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה
סוּסים
ִ
וּב ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַה ֵשּׁנִ ית
ֻמּים | ַ
סוּסים ֲאד ִ
ִ
ָה ִראשֹׁנָה
וּב ֶמּ ְר ָכּ ָבה
סוּסים ְל ָבנִ ים | ַ
וּב ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִ
ְשׁח ִֹריםַ (3) :
ָאַען ָוא ַֹמר ֶאל ַה ַמּ ְלאָ ְך
ֻדּים ֲא ֻמ ִצּים (4) :ו ַ
סוּסים ְבּר ִ
ָה ְר ִב ִעית ִ
ֹאמר ֵא ָלי | ֵא ֶלּה
אָך ַויּ ֶ
ַען ַה ַמּ ְל ְ
ַהדּ ֵֹבר ִבּי | ָמה ֵא ֶלּה ֲאדֹנִ יַ (5) :ויּ ַ
אָרץ:
ַצּב ַעל ֲאדוֹן ָכּל ָה ֶ
יוֹצאוֹת ֵמ ִה ְתי ֵ
אַר ַבּע רֻחוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ְ
)ֲ (6א ֶשׁר ָבּהּ ַה ִ
סּוּסים ַה ְשּׁח ִֹרים י ְֹצ ִאים ֶאל ֶא ֶרץ ָצפוֹן
ָצאוּ ֶאל ֶא ֶרץ
ֻדּים י ְ
יהם | וְ ַה ְבּר ִ
אַח ֵר ֶ
ָצאוּ ֶאל ֲ
וְ ַה ְלּ ָבנִ ים י ְ
אָרץ
ָצאוּ וַיְ ַב ְקשׁוּ ָל ֶל ֶכת ְל ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּ ֶ
ימן (7) :וְ ָה ֲא ֻמ ִצּים י ְ
ַה ֵתּ ָ

אָרץַ (8) :ויּ ְַז ֵעק
ַתּ ְת ַה ַלּ ְכנָה ָבּ ֶ
אָרץ | ו ִ
ֹאמר ְלכוּ ִה ְת ַה ְלּכוּ ָב ֶ
ַויּ ֶ
יּוֹצ ִאים ֶאל ֶא ֶרץ ָצפוֹן ֵהנִ יחוּ
א ִֹתי ַויְ ַד ֵבּר ֵא ַלי ֵלאמֹר | ְר ֵאה ַה ְ
רוּחי ְבּ ֶא ֶרץ ָצפוֹן:
ֶאת ִ
) (9וַיְ ִהי ְד ַבר יְ הוָה ֵא ַלי ֵלאמֹר:
וּמ ֵאת יְ ַד ְעיָה |
טוֹביָּה ֵ
וּמ ֵאת ִ
גּוֹלה ֵמ ֶח ְל ַדּי ֵ
קוֹח ֵמ ֵאת ַה ָ
)ָ (10ל ַ
ֹאשׁיָּה ֶבן ְצ ַפנְ יָה ֲא ֶשׁר
את ֵבּית י ִ
וּב ָ
אַתּה ַבּיּוֹם ַההוּא ָ
את ָ
וּב ָ
ָ
ית ע ָ
ֲטרוֹת | וְ ַשׂ ְמ ָתּ
ָהב וְ ָע ִשׂ ָ
ָבּאוּ ִמ ָבּ ֶבל (11) :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
הוֹצ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל (12) :וְ ַ
הוֹשׁ ַע ֶבּן יְ ָ
ְבּרֹאשׁ יְ ֻ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר | ִהנֵּה ִאישׁ ֶצ ַמח ְשׁמוֹ
ֵלאמֹר כֹּה ַ
יכל יְ הוָה (13) :וְ הוּא יִ ְבנֶה ֶאת
וּמ ַתּ ְח ָתּיו יִ ְצ ָמח ָ
ִ
וּבנָה ֶאת ֵה ַ
וּמ ַשׁל ַעל ִכּ ְסאוֹ | וְ ָהיָה כ ֵֹהן
ָשׁב ָ
יכל יְ הוָה וְ הוּא יִ ָשּׂא הוֹד וְ י ַ
ֵה ַ
ֲטרֹת
ֵיהם (14) :וְ ָהע ָ
ֲצת ָשׁלוֹם ִתּ ְהיֶה ֵבּין ְשׁנ ֶ
ַעל ִכּ ְסאוֹ ַוע ַ
וּל ֵחן ֶבּן ְצ ַפנְ יָה | ְל ִז ָכּרוֹן
יד ְעיָה ְ
טוֹביָּה וְ ִל ַ
ִתּ ְהיֶה ְל ֵח ֶלם וּ ְל ִ
יד ְע ֶתּם
יכל יְ הוָה וִ ַ
וּבנוּ ְבּ ֵה ַ
חוֹקים ָיבֹאוּ ָ
וּר ִ
יכל יְ הוָהְ (15) :
ְבּ ֵה ַ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּן
יכם | וְ ָהיָה ִאם ָשׁ ַ
ִכּי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם:
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אַר ַבּע ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך | ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל
) (1וַיְ ִהי ִבּ ְשׁנַת ְ
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִעי ְבּ ִכ ְס ֵלו (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֵבּית ֵאל
ְז ַכ ְריָה ְבּ ְ
ַאנ ָ
ַשׂר ֶא ֶצר וְ ֶרגֶם ֶמ ֶל ְך ו ֲ
ָשׁיו | ְל ַחלּוֹת ֶאת ְפּנֵי יְ הוָהֵ (3) :לאמֹר
יאים ֵלאמֹר |
ֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ְל ֵבית יְ הוָה ְצ ָבאוֹת וְ ֶאל ַהנְּ ִב ִ
ֶאל ַהכּ ֲ
יתי זֶה ַכּ ֶמּה ָשׁנִ ים:
ַה ֶא ְב ֶכּה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִשׁי ִה ָנּזֵר ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
) (4וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵא ַלי ֵלאמֹרֱ (5) :אמֹר ֶאל ָכּל ַעם
ישׁי
ֹהנִ ים ֵלאמֹר | ִכּי ַצ ְמ ֶתּם וְ ָספוֹד ַבּ ֲח ִמ ִ
אָרץ וְ ֶאל ַהכּ ֲ
ָה ֶ
ֹאכלוּ
יעי וְ זֶה ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ֲהצוֹם ַצ ְמ ֻתּנִ י אָנִ י (6) :וְ ִכי ת ְ
וּב ְשּׁ ִב ִ
ַ
אַתּם ַהשּׁ ִֹתיםֲ (7) :הלוֹא
אַתּם ָהא ְֹכ ִלים וְ ֶ
וְ ִכי ִת ְשׁתּוּ | ֲהלוֹא ֶ
יאים ָה ִראשֹׁנִ ים
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָק ָרא יְ הוָה ְבּיַד ַהנְּ ִב ִ
יה | וְ ַה ֶנּגֶב
יה ְס ִביב ֶֹת ָ
וּשׁ ֵלוָה וְ ָע ֶר ָ
רוּשׁ ַלִם י ֶֹשׁ ֶבת ְ
ִבּ ְהיוֹת יְ ָ
וְ ַה ְשּׁ ֵפ ָלה י ֵֹשׁב:
אָמר יְ הוָה
) (8וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ְז ַכ ְריָה ֵלאמֹר (9) :כֹּה ַ
ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר | ִמ ְשׁ ַפּט ֱא ֶמת ְשׁפֹטוּ וְ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים עֲשׂוּ ִאישׁ
ֶאת ִ
אַל ָמנָה וְ יָתוֹם גֵּר וְ ָענִ י אַל ַתּ ֲעשֹׁקוּ | וְ ָר ַעת
אָחיו (10) :וְ ְ
אָחיו אַל ַתּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם (11) :וַיְ ָמ ֲאנוּ ְל ַה ְק ִשׁיב וַיִּ ְתּנוּ
ִאישׁ ִ

מוֹע (12) :וְ ִל ָבּם ָשׂמוּ
ֵיהם ִה ְכ ִבּידוּ ִמ ְשּׁ ַ
אָזנ ֶ
ָכ ֵתף ס ָֹר ֶרת | וְ ְ
תּוֹרה וְ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח יְ הוָה
וֹע ֶאת ַה ָ
ָשׁ ִמיר ִמ ְשּׁמ ַ
יאים ָה ִראשֹׁנִ ים | וַיְ ִהי ֶק ֶצף גָּדוֹל
ְצ ָבאוֹת ְבּרוּחוֹ ְבּיַד ַהנְּ ִב ִ
ֵמ ֵאת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (13) :וַיְ ִהי ַכ ֲא ֶשׁר ָק ָרא וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ | ֵכּן
ֲרם ַעל ָכּל
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (14) :וְ ֵא ָסע ֵ
יִ ְק ְראוּ וְ לֹא ֶא ְשׁ ָמע ַ
וּמ ָשּׁב |
יהם ֵמע ֵֹבר ִ
אַח ֵר ֶ
ָשׁ ָמּה ֲ
אָרץ נ ַ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעוּם וְ ָה ֶ
ָשׂימוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ְל ַשׁ ָמּה:
ַויּ ִ
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אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת
) (1וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
ֵאתי ָלהּ (3) :כֹּה
דוֹלה ִקנּ ִ
דוֹלה | וְ ֵח ָמה ְג ָ
ֵאתי ְל ִציּוֹן ִקנְ אָה ְג ָ
ִקנּ ִ
רוּשׁ ָלִם | וְ נִ ְק ְראָה
ַ
תוֹך יְ ָ
אָמר יְ הוָה ַשׁ ְב ִתּי ֶאל ִציּוֹן וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ְ
רוּשׁ ַלִם ִעיר ָה ֱא ֶמת וְ ַהר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ (4) :כֹּה
יְ ָ
רוּשׁ ָלִם
וּז ֵקנוֹת ִבּ ְרחֹבוֹת יְ ָ
ֵשׁבוּ ְז ֵקנִ ים ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת עֹד י ְ
ַ
וּרחֹבוֹת ָה ִעיר יִ ָמּ ְלאוּ
ָמיםְ (5) :
| וְ ִאישׁ ִמ ְשׁ ַענְ תּוֹ ְבּיָדוֹ ֵמרֹב י ִ
אָמר יְ הוָה
) (6כֹּה ַ
יה:
ילדוֹת | ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִבּ ְרחֹב ֶֹת ָ
יְ ָל ִדים וִ ָ
ָמים ָה ֵהם | גַּם
ְצ ָבאוֹת ִכּי יִ ָפּ ֵלא ְבּ ֵעינֵי ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ַהזֶּה ַבּיּ ִ
ְבּ ֵעינַי יִ ָפּ ֵלא נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת:
יע ֶאת ַע ִמּי ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְז ָרח |
מוֹשׁ ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י ִ
) (7כֹּה ַ
תוֹך
אתי א ָֹתם וְ ָשׁ ְכנוּ ְבּ ְ
וּמ ֶא ֶרץ ְמבוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ (8) :וְ ֵה ֵב ִ
ֵ
רוּשׁ ָלִם | וְ ָהיוּ ִלי ְל ָעם ו ֲ
יְ ָ
ַאנִ י ֶא ְהיֶה ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים ֶבּ ֱא ֶמת
יכם
ַקנָה יְ ֵד ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֶתּ ֱחז ְ
וּב ְצ ָד ָקה (9) :כֹּה ַ
ִ
יאים
ָמים ָה ֵא ֶלּה ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | ִמ ִפּי ַהנְּ ִב ִ
ַהשּׁ ְֹמ ִעים ַבּיּ ִ
יכל ְל ִה ָבּנוֹתִ (10) :כּי
ֲא ֶשׁר ְבּיוֹם י ַ
ֻסּד ֵבּית יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַה ֵה ָ
וּשׂ ַכר ַה ְבּ ֵה ָמה ֵאי ֶננָּה
אָדם לֹא נִ ְהיָה ְ
ָמים ָה ֵהם ְשׂ ַכר ָה ָ
ִל ְפנֵי ַהיּ ִ
ַא ַשׁ ַלּח ֶאת ָכּל ָה ָ
אָדם ִאישׁ
יּוֹצא וְ ַל ָבּא ֵאין ָשׁלוֹם ִמן ַה ָצּר ו ֲ
| וְ ַל ֵ
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים ֲאנִ י ִל ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם
ְבּ ֵר ֵעהוּ (11) :וְ ַע ָתּה לֹא ַכיּ ִ
ֶפן ִתּ ֵתּן
ֶרע ַה ָשּׁלוֹם ַהגּ ֶ
ַהזֶּה | נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ (12) :כּי ז ַ
אָרץ ִתּ ֵתּן ֶאת יְ ָ
בוּלהּ וְ ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְתּנוּ ַט ָלּם | וְ ִהנְ ַח ְל ִתּי
ִפּ ְריָהּ וְ ָה ֶ
ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ַהזֶּה ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה (13) :וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ֱהיִ י ֶתם
יע ֶא ְת ֶכם
אוֹשׁ ַ
ִ
וּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵכּן
הוּדה ֵ
ְק ָל ָלה ַבּגּוֹיִ ם ֵבּית יְ ָ
וִ ְהיִ ֶ
יכםִ (14) :כּי כֹה
ַקנָה יְ ֵד ֶ
יראוּ ֶתּ ֱחז ְ
יתם ְבּ ָר ָכה | אַל ִתּ ָ
ָמ ְמ ִתּי ְל ָה ַרע ָל ֶכם ְבּ ַה ְק ִציף
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ַ

אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | וְ לֹא נִ ָח ְמ ִתּיֵ (15) :כּן
יכם א ִֹתי ַ
ֲאב ֵֹת ֶ
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ֵבּית
יטיב ֶאת יְ ָ
ָמים ָה ֵא ֶלּה ְל ֵה ִ
ָמ ְמ ִתּי ַבּיּ ִ
ַשׁ ְב ִתּי ז ַ
הוּדה | אַל ִתּ ָ
יְ ָ
יראוֵּ (16) :א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ | ַדּ ְבּרוּ
יכם:
ֲר ֶ
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁע ֵ
ֱא ֶמת ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ֱא ֶמת ִ
ֻעת ֶשׁ ֶקר
וּשׁב ַ
) (17וְ ִאישׁ ֶאת ָר ַעת ֵר ֵעהוּ אַל ַתּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ְ
אַל ֶתּ ֱא ָהבוּ | ִכּי ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָשׂנ ִ
ֵאתי נְ ֻאם יְ הוָה:
אָמר
) (18וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵא ַלי ֵלאמֹר (19) :כֹּה ַ
יעי וְ צוֹם
ישׁי וְ צוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי וְ צוֹם ַה ֲח ִמ ִ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִ
טוֹבים
וּלמֹ ֲע ִדים ִ
ֲשׂ ִ
ָהע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
הוּדה ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ירי יִ ְהיֶה ְל ֵבית יְ ָ
| וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָשּׁלוֹם ֱא ָהבוּ:
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | עֹד ֲא ֶשׁר ָיבֹאוּ ַע ִמּים וְ י ְֹשׁ ֵבי
) (20כֹּה ַ
ֵל ָכה
אַחת ֵלאמֹר נ ְ
אַחת ֶאל ַ
ָע ִרים ַרבּוֹת (21) :וְ ָה ְלכוּ י ְֹשׁ ֵבי ַ
וּל ַב ֵקּשׁ ֶאת יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ֵא ְל ָכה
לוֹך ְל ַחלּוֹת ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ְ
ָה ְ
ֲצוּמים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת
וּבאוּ ַע ִמּים ַר ִבּים וְ גוֹיִ ם ע ִ
גַּם אָנִ יָ (22) :
) (23כֹּה
וּל ַחלּוֹת ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה:
ירוּשׁ ָלִם | ְ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִבּ ָ
ָשׁים
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
ַח ִזיקוּ ע ָ
ָמים ָה ֵה ָמּה ֲא ֶשׁר י ֲ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַבּיּ ִ
ַ
ֵל ָכה
הוּדי ֵלאמֹר נ ְ
ִמכֹּל ְלשֹׁנוֹת ַהגּוֹיִ ם | וְ ֶה ֱח ִזיקוּ ִבּ ְכנַף ִאישׁ יְ ִ
ִע ָמּ ֶכם ִכּי ָשׁ ַמ ְענוּ ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ֶכם:
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ֻחתוֹ | ִכּי ַליהוָה
)ַ (1מ ָשּׂא ְד ַבר יְ הוָה ְבּ ֶא ֶרץ ַח ְד ָר ְך וְ ַד ֶמּ ֶשׂק ְמנ ָ
אָדם וְ כֹל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וְ גַם ֲח ָמת ִתּ ְג ָבּל ָבּהּ | צֹר
ֵעין ָ
ַתּ ְצ ָבּר ֶכּ ֶסף
ַתּ ֶבן צֹר ָמצוֹר ָלהּ | ו ִ
וְ ִצידוֹן ִכּי ָח ְכ ָמה ְמאֹד (3) :ו ִ
יוֹר ֶשׁנָּה וְ ִה ָכּה ַביָּם
ֶכּ ָע ָפר וְ ָחרוּץ ְכּ ִטיט חוּצוֹתִ (4) :הנֵּה ֲאדֹנָי ִ
ירא וְ ַעזָּה
אַשׁ ְקלוֹן וְ ִת ָ
אָכלֵ (5) :תּ ֶרא ְ
ילהּ | וְ ִהיא ָבּ ֵאשׁ ֵתּ ֵ
ֵח ָ
אָבד ֶמ ֶל ְך ֵמ ַעזָּה
וְ ָת ִחיל ְמאֹד וְ ֶע ְקרוֹן ִכּי ה ִֹבישׁ ֶמ ָבּ ָטהּ | וְ ַ
אַשׁדּוֹד | וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְגּאוֹן
ָשׁב ַמ ְמזֵר ְבּ ְ
אַשׁ ְקלוֹן לֹא ֵת ֵשׁב (6) :וְ י ַ
וְ ְ
ַה ִסר ִֹתי ָד ָמיו ִמ ִפּיו וְ ִשׁ ֻקּ ָציו ִמ ֵבּין ִשׁנָּיו וְ נִ ְשׁאַר
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים (7) :ו ֲ
יבוּסי(8) :
יהוּדה וְ ֶע ְקרוֹן ִכּ ִ
גַּם הוּא ֵלאל ֵֹהינוּ | וְ ָהיָה ְכּאַלֻּף ִבּ ָ
יהם עוֹד נֹגֵשׂ
ֲל ֶ
וּמ ָשּׁב וְ לֹא ַי ֲעבֹר ע ֵ
יתי ִמ ָצּ ָבה ֵמע ֵֹבר ִ
יתי ְל ֵב ִ
וְ ָחנִ ִ
יעי ַבּת
ילי ְמאֹד ַבּת ִציּוֹן ָה ִר ִ
יתי ְב ֵעינָיִ (9) :גּ ִ
| ִכּי ַע ָתּה ָר ִא ִ
נוֹשׁע הוּא | ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל
רוּשׁ ַלִם ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ ְך יָבוֹא ָל ְך ַצ ִדּיק וְ ָ
יְ ָ
ֲחמוֹר וְ ַעל ַעיִ ר ֶבּן ֲאתֹנוֹת (10) :וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֶר ֶכב ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם וְ סוּס

וּמ ְשׁלוֹ
ירוּשׁ ַלִם וְ נִ ְכ ְר ָתה ֶק ֶשׁת ִמ ְל ָח ָמה וְ ִד ֶבּר ָשׁלוֹם ַלגּוֹיִ ם | ָ
ִמ ָ
ית ְך
אַתּ ְבּ ַדם ְבּ ִר ֵ
אָרץ (11) :גַּם ְ
אַפ ֵסי ֶ
ָהר ַעד ְ
וּמנּ ָ
ִמיָּם ַעד יָם ִ
ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֲא ִס ַ
יריִ ְך ִמבּוֹר ֵאין ַמיִ ם בּוֹ (12) :שׁוּבוּ ְל ִב ָצּרוֹן ֲא ִסי ֵרי
אָשׁיב ָל ְךִ (13) :כּי ָד ַר ְכ ִתּי ִלי
ַה ִתּ ְקוָה | גַּם ַהיּוֹם ַמ ִגּיד ִמ ְשׁנֶה ִ
עוֹר ְר ִתּי ָבנַיִ ְך ִציּוֹן ַעל ָבּנַיִ ְך ָיוָן |
אתי ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַ
הוּדה ֶק ֶשׁת ִמ ֵלּ ִ
יְ ָ
ָצא ַכ ָבּ ָרק
ֵר ֶאה וְ י ָ
יהם י ָ
ֲל ֶ
יך ְכּ ֶח ֶרב ִגּבּוֹר (14) :וַיהוָה ע ֵ
וְ ַשׂ ְמ ִתּ ְ
ימן(15) :
שּׁוֹפר יִ ְת ָקע וְ ָה ַל ְך ְבּ ַסעֲרוֹת ֵתּ ָ
ִחצּוֹ | וַאדֹנָי יְ הוִֹ ה ַבּ ָ
אַבנֵי ֶק ַלע וְ ָשׁתוּ ָהמוּ
אָכלוּ וְ ָכ ְבשׁוּ ְ
יהם וְ ְ
ֲל ֶ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָיגֵן ע ֵ
יעם יְ הוָה
הוֹשׁ ָ
וּמ ְלאוּ ַכּ ִמּ ְז ָרק ְכּזָוִ יּוֹת ִמ ְז ֵבּ ַח (16) :וְ ִ
ְכּמוֹ יָיִ ן | ָ
נוֹססוֹת ַעל
אַבנֵי ֵנזֶר ִמ ְת ְ
יהם ַבּיּוֹם ַההוּא ְכּצֹאן ַעמּוֹ | ִכּי ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
חוּרים וְ ִתירוֹשׁ
וּמה י ְ
אַד ָמתוִֹ (17) :כּי ַמה טּוּבוֹ ַ
ְ
ָפיוֹ | ָדּגָן ַבּ ִ
נוֹבב ְבּ ֻתלוֹת:
יְ ֵ
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יזים |
)ַ (1שׁ ֲאלוּ ֵמיְ הוָה ָמ ָטר ְבּ ֵעת ַמ ְלקוֹשׁ יְ הוָה ע ֶֹשׂה ֲח ִז ִ
ֶשׁם יִ ֵתּן ָל ֶהם ְל ִאישׁ ֵע ֶשׂב ַבּ ָשּׂ ֶדהִ (2) :כּי ַה ְתּ ָר ִפים
וּמ ַטר גּ ֶ
ְ
ַחלֹמוֹת ַה ָשּׁוא יְ ַד ֵבּרוּ ֶה ֶבל
קּוֹס ִמים ָחזוּ ֶשׁ ֶקר ו ֲ
ִדּ ְבּרוּ אָוֶן וְ ַה ְ
ָסעוּ ְכמוֹ צֹאן ַיעֲנוּ ִכּי ֵאין ר ֶֹעה:
ַחמוּן | ַעל ֵכּן נ ְ
יְ נ ֵ
תּוּדים ֶא ְפקוֹד | ִכּי ָפ ַקד יְ הוָה
אַפּי וְ ַעל ָה ַע ִ
)ַ (3על ָהר ִֹעים ָח ָרה ִ
אוֹתם ְכּסוּס הוֹדוֹ
הוּדה וְ ָשׂם ָ
ְצ ָבאוֹת ֶאת ֶע ְדרוֹ ֶאת ֵבּית יְ ָ
ָתד ִמ ֶמּנּוּ ֶק ֶשׁת ִמ ְל ָח ָמה |
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהִ (4) :מ ֶמּנּוּ ִפנָּה ִמ ֶמּנּוּ י ֵ
בּוֹסים ְבּ ִטיט
ַח ָדּו (5) :וְ ָהיוּ ְכ ִגבּ ִֹרים ִ
ֵצא ָכל נוֹגֵשׂ י ְ
ִמ ֶמּנּוּ י ֵ
חוּצוֹת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וְ נִ ְל ֲחמוּ ִכּי יְ הוָה ִע ָמּם | וְ ה ִֹבישׁוּ ר ְֹכ ֵבי
יע
אוֹשׁ ַ
ִ
יוֹסף
הוּדה וְ ֶאת ֵבּית ֵ
סוּסים (6) :וְ ִג ַבּ ְר ִתּי ֶאת ֵבּית יְ ָ
ִ
ַח ִתּים | ִכּי ֲאנִ י
בוֹתים ִכּי ִר ַח ְמ ִתּים וְ ָהיוּ ַכּ ֲא ֶשׁר לֹא ְזנ ְ
הוֹשׁ ִ
וְ ְ
יהם וְ ֶא ֱענֵם (7) :וְ ָהיוּ ְכ ִגבּוֹר ֶא ְפ ַריִ ם וְ ָשׂ ַמח ִל ָבּם
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵיהם יִ ְראוּ וְ ָשׂ ֵמחוּ ָיגֵל ִל ָבּם ַבּיהוָהֶ (8) :א ְשׁ ְר ָקה
וּבנ ֶ
ְכּמוֹ יָיִ ן | ְ
ַא ַק ְבּ ֵצם ִכּי ְפ ִד ִ
ָל ֶהם ו ֲ
יתים | וְ ָרבוּ ְכּמוֹ ָרבוּ (9) :וְ ֶא ְז ָר ֵעם
ָשׁבוּ(10) :
ֵיהם ו ָ
וּב ֶמּ ְר ַח ִקּים יִ ְז ְכּרוּנִ י | וְ ָחיוּ ֶאת ְבּנ ֶ
ָבּ ַע ִמּים ַ
וּמאַשּׁוּר ֲא ַק ְבּ ֵצם | וְ ֶאל ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעד
יבוֹתים ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
ַה ִשׁ ִ
וֲ
וּל ָבנוֹן ֲא ִב ֵ
ְ
יאם וְ לֹא יִ ָמּ ֵצא ָל ֶהם (11) :וְ ָע ַבר ַבּיָּם ָצ ָרה וְ ִה ָכּה
הוּרד ְגּאוֹן אַשּׁוּר וְ ֵשׁ ֶבט
ַלּים וְ ה ִֹבישׁוּ כֹּל ְמצוּלוֹת יְ אֹר | וְ ַ
ַביָּם גּ ִ

וּב ְשׁמוֹ יִ ְת ַה ָלּכוּ | נְ ֻאם
ִמ ְצ ַריִ ם יָסוּר (12) :וְ ִג ַבּ ְר ִתּים ַבּיהוָה ִ
יְ הוָה:
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ילל ְבּרוֹשׁ
ֶיךֵ (2) :ה ֵ
ֹאכל ֵאשׁ ַבּ ֲא ָרז ָ
יך | וְ ת ַ
)ְ (1פּ ַתח ְל ָבנוֹן ְדּ ָל ֶת ָ
ָפל ֶא ֶרז ֲא ֶשׁר ִ
ִכּי נ ַ
ָרד
ילילוּ אַלּוֹנֵי ָב ָשׁן ִכּי י ַ
אַדּ ִרים ֻשׁ ָדּדוּ | ֵה ִ
ַער הבצור ] ַה ָבּ ִציר קרי[ (3) :קוֹל יִ ְל ַלת ָהר ִֹעים ִכּי ֻשׁ ְדּ ָדה
יַ
ַר ֵדּן (4) :כֹּה
ירים ִכּי ֻשׁ ַדּד ְגּאוֹן ַהיּ ְ
אַדּ ְר ָתּם | קוֹל ַשׁ ֲאגַת ְכּ ִפ ִ
ַ
ַ
ֵיהן
אָמר יְ הוָה ֱאל ָֹהי | ְר ֵעה ֶאת צֹאן ַה ֲה ֵרגָהֲ (5) :א ֶשׁר קֹנ ֶ
ַאע ִשׁר |
רוּך יְ הוָה ו ְ
ֹאמר ָבּ ְ
יהן י ַ
ֶא ָשׁמוּ וּמ ְֹכ ֵר ֶ
ַה ְרגֻן וְ לֹא י ְ
יֲ
יהןִ (6) :כּי לֹא ֶא ְחמוֹל עוֹד ַעל י ְֹשׁ ֵבי
ֲל ֶ
ַחמוֹל ע ֵ
יהם לֹא י ְ
וְ ר ֵֹע ֶ
ָה ֶ
אָדם ִאישׁ ְבּיַד
אָרץ נְ ֻאם יְ הוָה | וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַמ ְמ ִציא ֶאת ָה ָ
ָדם(7) :
אַצּיל ִמיּ ָ
אָרץ וְ לֹא ִ
וּביַד ַמ ְלכּוֹ וְ ִכ ְתּתוּ ֶאת ָה ֶ
ֵר ֵעהוּ ְ
ָא ַקּח ִלי ְשׁנֵי
ָא ְר ֶעה ֶאת צֹאן ַה ֲה ֵרגָה ָל ֵכן עֲנִ יֵּי ַהצֹּאן | ו ֶ
וֶ
ָא ְר ֶעה
אתי ח ְֹב ִלים ו ֶ
אַחד ָק ָר ִ
וּל ַ
אתי נ ַֹעם ְ
אַחד ָק ָר ִ
ַמ ְקלוֹת ְל ַ
ֶרח ֶא ָחד |
ָאַכ ִחד ֶאת ְשׁל ֶֹשׁת ָהר ִֹעים ְבּי ַ
ֶאת ַהצֹּאן (8) :ו ְ
ַפ ִשׁי ָבּ ֶהם וְ גַם נ ְ
ַתּ ְק ַצר נ ְ
וִ
ַפ ָשׁם ָבּ ֲח ָלה ִביָ (9) :וא ַֹמר לֹא ֶא ְר ֶעה
אכ ְלנָה
ֶא ְת ֶכם | ַה ֵמּ ָתה ָתמוּת וְ ַהנִּ ְכ ֶח ֶדת ִתּ ָכּ ֵחד וְ ַהנִּ ְשׁאָרוֹת תֹּ ַ
ָא ְג ַדּע
ָא ַקּח ֶאת ַמ ְק ִלי ֶאת נ ַֹעם ו ֶ
עוּתהּ (10) :ו ֶ
ִא ָשּׁה ֶאת ְבּ ַשׂר ְר ָ
יתי ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים(11) :
אֹתוֹ | ְל ָה ֵפיר ֶאת ְבּ ִר ִ
ֵדעוּ ֵכן עֲנִ יֵּי ַהצֹּאן ַהשּׁ ְֹמ ִרים א ִֹתי ִכּי
ַתּ ַפר ַבּיּוֹם ַההוּא | ַויּ ְ
וֻ
ֵיכם ָהבוּ
יהם ִאם טוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
ְד ַבר יְ הוָה הוּאָ (12) :וא ַֹמר ֲא ֵל ֶ
ְשׂ ָכ ִרי וְ ִאם לֹא ֲח ָדלוּ | וַיִּ ְשׁ ְקלוּ ֶאת ְשׂ ָכ ִרי ְשׁל ִֹשׁים ָכּ ֶסף(13) :
יּוֹצר ֶא ֶדר ַהיְ ָקר ֲא ֶשׁר
יכהוּ ֶאל ַה ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ַלי ַה ְשׁ ִל ֵ
ַויּ ֶ
יך אֹתוֹ ֵבּית
יהם | ו ֶ
ָאַשׁ ִל ְ
ָא ְק ָחה ְשׁל ִֹשׁים ַה ֶכּ ֶסף ו ְ
ֲל ֶ
ָק ְר ִתּי ֵמע ֵ
יַ
ָא ְג ַדּע ֶאת ַמ ְק ִלי ַה ֵשּׁנִ י ֵאת ַהח ְֹב ִלים |
יּוֹצר (14) :ו ֶ
יְ הוָה ֶאל ַה ֵ
ֹאמר
)ַ (15ויּ ֶ
וּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל:
הוּדה ֵ
אַחוָה ֵבּין יְ ָ
ְל ָה ֵפר ֶאת ָה ֲ
יְ הוָה ֵא ָלי | עוֹד ַקח ְל ָך ְכּ ִלי ר ֶֹעה ֱאוִ ִליִ (16) :כּי ִהנֵּה אָנ ִֹכי
ַער לֹא יְ ַב ֵקּשׁ
אָרץ ַהנִּ ְכ ָחדוֹת לֹא יִ ְפקֹד ַהנּ ַ
ֵמ ִקים ר ֶֹעה ָבּ ֶ
אכל
וּב ַשׂר ַה ְבּ ִריאָה יֹ ַ
וְ ַהנִּ ְשׁ ֶבּ ֶרת לֹא יְ ַר ֵפּא | ַהנִּ ָצּ ָבה לֹא יְ ַכ ְל ֵכּל ְ
יהן יְ ָפ ֵרק:
וּפ ְר ֵס ֶ
ַ
) (17הוֹי ר ִֹעי ָה ֱא ִליל ע ְֹז ִבי ַהצֹּאן ֶח ֶרב
יבשׁ וְ ֵעין יְ ִמינוֹ ָכּהֹה
ַעל ְזרוֹעוֹ וְ ַעל ֵעין יְ ִמינוֹ | ְזרֹעוֹ יָבוֹשׁ ִתּ ָ
ִת ְכ ֶהה:
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)ַ (1מ ָשּׂא ְד ַבר יְ הוָה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | נְ ֻאם יְ הוָה נ ֶֹטה ָשׁ ַמיִ ם וְ י ֵֹסד
אָדם ְבּ ִק ְרבּוֹ:
רוּח ָ
אָרץ וְ י ֵֹצר ַ
ֶ
רוּשׁ ַלִם ַסף ַר ַעל ְל ָכל ָה ַע ִמּים ָס ִביב |
)ִ (2הנֵּה אָנ ִֹכי ָשׂם ֶאת יְ ָ
רוּשׁ ָלִם (3) :וְ ָהיָה ַביּוֹם
הוּדה יִ ְהיֶה ַב ָמּצוֹר ַעל יְ ָ
וְ גַם ַעל יְ ָ
ֲמ ָסה ְל ָכל ָה ַע ִמּים ָכּל
רוּשׁ ַלִם ֶא ֶבן ַמע ָ
אָשׂים ֶאת יְ ָ
ַההוּא ִ
יה כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
ֶא ְספוּ ָע ֶל ָ
יה ָשׂרוֹט יִ ָשּׂ ֵרטוּ | וְ נ ֶ
ע ְֹמ ֶס ָ
אָרץַ (4) :בּיּוֹם
אַכּה ָכל סוּס ַבּ ִתּ ָמּהוֹן וְ ר ְֹכבוֹ ַבּ ִשּׁגָּעוֹן | וְ ַעל
ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה ֶ
אַכּה ַבּ ִעוָּרוֹן:
הוּדה ֶא ְפ ַקח ֶאת ֵעינַי וְ כֹל סוּס ָה ַע ִמּים ֶ
ֵבּית יְ ָ
רוּשׁ ַלִם
אַמ ָצה ִלי י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ֻפי יְ ָ
אָמרוּ אַלּ ֵ
) (5וְ ְ
הוּדה ְבּ ִל ָבּם | ְ
ֻפי
אָשׂים ֶאת אַלּ ֵ
יהםַ (6) :בּיּוֹם ַההוּא ִ
ַבּיהוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹה ֶ
ָמין
אָכלוּ ַעל י ִ
וּכ ַל ִפּיד ֵאשׁ ְבּ ָע ִמיר וְ ְ
הוּדה ְכּ ִכיּוֹר ֵאשׁ ְבּ ֵע ִצים ְ
יְ ָ
רוּשׁ ַלִם עוֹד
ָשׁ ָבה יְ ָ
וְ ַעל ְשׂמֹאול ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים ָס ִביב | וְ י ְ
ירוּשׁ ָלִם:
יה ִבּ ָ
ַתּ ְח ֶתּ ָ
הוּדה ָבּ ִראשֹׁנָה | ְל ַמ ַען לֹא ִת ְג ַדּל
אָה ֵלי יְ ָ
יע יְ הוָה ֶאת ֳ
הוֹשׁ ַ
) (7וְ ִ
הוּדה(8) :
רוּשׁ ַלִם ַעל יְ ָ
ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֵבּית ָדּוִ יד וְ ִת ְפ ֶא ֶרת י ֵֹשׁב יְ ָ
רוּשׁ ַלִם וְ ָהיָה ַהנִּ ְכ ָשׁל ָבּ ֶהם
ַבּיּוֹם ַההוּא ָיגֵן יְ הוָה ְבּ ַעד ֵ
יוֹשׁב יְ ָ
אַך יְ הוָה
וּבית ָדּוִ יד ֵכּאל ִֹהים ְכּ ַמ ְל ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא ְכּ ָדוִ יד | ֵ
ֵיהם (9) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא | ֲא ַב ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת ָכּל
ִל ְפנ ֶ
ַהגּוֹיִ ם ַה ָבּ ִאים ַעל יְ ָ
רוּשׁ ָלִם (10) :וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ַעל ֵבּית ָדּוִ יד וְ ַעל
רוּח ֵחן וְ ַת ֲחנוּנִ ים וְ ִה ִבּיטוּ ֵא ַלי ֵאת ֲא ֶשׁר ָדּ ָקרוּ
רוּשׁ ַלִם ַ
יוֹשׁב יְ ָ
ֵ
ָחיד וְ ָה ֵמר ָע ָליו ְכּ ָה ֵמר ַעל ַה ְבּכוֹר:
| וְ ָס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַעל ַהיּ ִ
ירוּשׁ ַלִם ְכּ ִמ ְס ַפּד ֲה ַד ְד ִרמּוֹן
)ַ (11בּיּוֹם ַההוּא יִ ְג ַדּל ַה ִמּ ְס ֵפּד ִבּ ָ
אָרץ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְל ָבד |
ְבּ ִב ְק ַעת ְמ ִגדּוֹן (12) :וְ ָס ְפ ָדה ָה ֶ
ָתן ְל ָבד
יהם ְל ָבד ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית נ ָ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ָדּוִ יד ְל ָבד וּנְ ֵשׁ ֶ
יהם ְל ָבד |
יהם ְל ָבדִ (13) :מ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ֵלוִ י ְל ָבד וּנְ ֵשׁ ֶ
וּנְ ֵשׁ ֶ
יהם ְל ָבד (14) :כֹּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִשּׁ ְמ ִעי ְל ָבד וּנְ ֵשׁ ֶ
יהם ְל ָבד:
ַהנִּ ְשׁאָרוֹת ִמ ְשׁ ָפּחֹת ִמ ְשׁ ָפּחֹת ְל ָבד | וּנְ ֵשׁ ֶ
Zechariah Chapter 13

וּלי ְֹשׁ ֵבי
)ַ (1בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ָמקוֹר נִ ְפ ָתּח ְל ֵבית ָדּוִ יד ְ
וּלנִ ָדּה (2) :וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה
רוּשׁ ָלִם | ְל ַח ַטּאת ְ
יְ ָ
אָרץ וְ לֹא יִ זּ ְ
ֲצ ִבּים ִמן ָה ֶ
אַכ ִרית ֶאת ְשׁמוֹת ָהע ַ
ְצ ָבאוֹת ְ
ָכרוּ עוֹד |
אָרץ(3) :
ֲביר ִמן ָה ֶ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה אַע ִ
יאים וְ ֶאת ַ
וְ גַם ֶאת ַהנְּ ִב ִ
אָביו וְ ִאמּוֹ י ְֹל ָדיו לֹא
אָמרוּ ֵא ָליו ִ
ָבא ִאישׁ עוֹד וְ ְ
וְ ָהיָה ִכּי יִ נּ ֵ
אָביהוּ וְ ִאמּוֹ י ְֹל ָדיו
וּד ָקרֻהוּ ִ
ִת ְחיֶה ִכּי ֶשׁ ֶקר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | ְ
יאים ִאישׁ ֵמ ֶח ְזיֹנוֹ
ָבאוֹ (4) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ֵיבֹשׁוּ ַהנְּ ִב ִ
ְבּ ִהנּ ְ
אָמר לֹא
אַדּ ֶרת ֵשׂ ָער ְל ַמ ַען ַכּ ֵחשׁ (5) :וְ ַ
ָבאֹתוֹ | וְ לֹא יִ ְל ְבּשׁוּ ֶ
ְבּ ִהנּ ְ
אָדם ִה ְקנַנִ י ִמנְּ עוּ ָרי:
ָביא אָנ ִֹכי | ִאישׁ ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה אָנ ִֹכי ִכּי ָ
נִ
אָמר ֲא ֶשׁר
יך | וְ ַ
ָד ָ
אָמר ֵא ָליו ָמה ַה ַמּכּוֹת ָה ֵא ֶלּה ֵבּין י ֶ
) (6וְ ַ
יתי
ֲמ ִ
ֶבר ע ִ
עוּרי ַעל ר ִֹעי וְ ַעל גּ ֶ
אַה ָביֶ (7) :ח ֶרב ִ
יתי ֵבּית ְמ ֲ
ֻה ֵכּ ִ
ַה ִשׁבֹ ִתי
פוּצי ָן ַהצֹּאן ו ֲ
וּת ֶ
נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ַה ְך ֶאת ָהר ֶֹעה ְ
אָרץ נְ ֻאם יְ הוָה ִפּי ְשׁ ַניִ ם ָבּהּ
ֲרים (8) :וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
ָדי ַעל ַהצֹּע ִ
יִ
יִ ָכּ ְרתוּ יִ ְגוָעוּ | וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית יִ וּ ֶ
אתי ֶאת ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
ָתר ָבּהּ (9) :וְ ֵה ֵב ִ
ָהב |
וּב ַחנְ ִתּים ִכּ ְבחֹן ֶאת ַהזּ ָ
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ְ
ָבּ ֵאשׁ ְ
אָמ ְר ִתּי ַע ִמּי הוּא וְ הוּא
ַאנִ י ֶא ֱענֶה אֹתוֹ ַ
הוּא יִ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי ו ֲ
י ַ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ָֹהי:
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אָס ְפ ִתּי
)ִ (1הנֵּה יוֹם ָבּא ַליהוָה | וְ ֻח ַלּק ְשׁ ָל ֵל ְך ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך (2) :וְ ַ
ָשׁסּוּ
רוּשׁ ַלִם ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ נִ ְל ְכּ ָדה ָה ִעיר וְ נ ַ
ֶאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֶאל יְ ָ
ַה ָבּ ִתּים וְ ַהנּ ִ
ָצא ֲח ִצי ָה ִעיר
ָשׁים תשׁגלנה ] ִתּ ָשּׁ ַכ ְבנָה קרי[ | וְ י ָ
ָצא יְ הוָה וְ נִ ְל ַחם
גּוֹלה וְ ֶי ֶתר ָה ָעם לֹא יִ ָכּ ֵרת ִמן ָה ִעיר (3) :וְ י ָ
ַבּ ָ
ַבּגּוֹיִ ם ָה ֵהם | ְכּיוֹם ִה ָלּ ֲחמוֹ ְבּיוֹם ְק ָרב (4) :וְ ָע ְמדוּ ַר ְג ָליו ַבּיּוֹם
רוּשׁ ַלִם ִמ ֶקּ ֶדם וְ נִ ְב ַקע ַהר
ַההוּא ַעל ַהר ַהזּ ִ
ֵתים ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי יְ ָ
וּמשׁ ֲח ִצי
דוֹלה ְמאֹד | ָ
ָמּה גֵּיא ְגּ ָ
ֵיתים ֵמ ֶח ְציוֹ ִמ ְז ָר ָחה ָוי ָ
ַהזּ ִ
ַס ֶתּם גֵּיא ָה ַרי ִכּי י ִַגּ ַ
יע גֵּי ָה ִרים
ָה ָהר ָצפוֹנָה וְ ֶח ְציוֹ נ ְֶג ָבּה (5) :וְ נ ְ
ימי ֻע ִזּיָּה ֶמ ֶל ְך
ַס ֶתּם ִמ ְפּנֵי ָה ַר ַעשׁ ִבּ ֵ
ַס ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר נ ְ
אָצל וְ נ ְ
ֶאל ַ
וּבא יְ הוָה ֱאל ַֹהי ָכּל ְקד ִֹשׁים ִע ָמּ ְך (6) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם
הוּדה | ָ
יְ ָ
ַההוּא | לֹא יִ ְהיֶה אוֹר יְ ָקרוֹת יקפאון ]וְ ִק ָפּאוֹן קרי[ (7) :וְ ָהיָה
ָדע ַליהוָה לֹא יוֹם וְ לֹא ָליְ ָלה | וְ ָהיָה ְל ֵעת ֶע ֶרב
יוֹם ֶא ָחד הוּא יִ וּ ַ
ירוּשׁ ַלִם
ֵצאוּ ַמיִ ם ַחיִּ ים ִמ ָ
יִ ְהיֶה אוֹר (8) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
אַחרוֹן | ַבּ ַקּיִ ץ
ֶח ְציָם ֶאל ַהיָּם ַה ַקּ ְדמוֹנִ י וְ ֶח ְציָם ֶאל ַהיָּם ָה ֲ

אָרץ | ַבּיּוֹם
וּבח ֶֹרף יִ ְהיֶה (9) :וְ ָהיָה יְ הוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
ָ
אָרץ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד (10) :יִ סּוֹב ָכּל ָה ֶ
ַההוּא יִ ְהיֶה יְ הוָה ֶא ָחד ְ
יה
ָשׁ ָבה ַת ְח ֶתּ ָ
רוּשׁ ָלִם | וְ ָר ֲא ָמה וְ י ְ
ֶבע ְל ִרמּוֹן ֶנגֶב יְ ָ
ֲר ָבה ִמגּ ַ
ָכּע ָ
וּמ ְג ַדּל
ָמן ַעד ְמקוֹם ַשׁ ַער ָה ִראשׁוֹן ַעד ַשׁ ַער ַה ִפּנִּ ים ִ
ְל ִמ ַשּׁ ַער ִבּנְ י ִ
ָשׁבוּ ָבהּ וְ ֵח ֶרם לֹא יִ ְהיֶה עוֹד |
ֲחנַנְ ֵאל ַעד יִ ְק ֵבי ַה ֶמּ ֶל ְך (11) :וְ י ְ
ָשׁ ָבה יְ ָ
וְ י ְ
ֵפה ֲא ֶשׁר יִ גֹּף
רוּשׁ ַלִם ָל ֶב ַטח (12) :וְ זֹאת ִתּ ְהיֶה ַה ַמּגּ ָ
רוּשׁ ָלִם | ָה ֵמק ְבּ ָשׂרוֹ
יְ הוָה ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָצ ְבאוּ ַעל יְ ָ
וּלשׁוֹנוֹ ִתּ ַמּק
יהן ְ
וְ הוּא ע ֵֹמד ַעל ַר ְג ָליו וְ ֵעינָיו ִתּ ַמּ ְקנָה ְבח ֵֹר ֶ
הוּמת יְ הוָה ַר ָבּה
יהם (13) :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִתּ ְהיֶה ְמ ַ
ְבּ ִפ ֶ
ָבּ ֶהם | וְ ֶה ֱח ִזיקוּ ִאישׁ יַד ֵר ֵעהוּ וְ ָע ְל ָתה יָדוֹ ַעל יַד ֵר ֵעהוּ(14) :
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֻא ַסּף ֵחיל ָכּל ַהגּוֹיִ ם ָס ִביב ָז ָהב
הוּדה ִתּ ָלּ ֵחם ִבּ ָ
וְ גַם יְ ָ
ֵפת ַהסּוּס ַה ֶפּ ֶרד
ָדים ָלרֹב ְמאֹד (15) :וְ ֵכן ִתּ ְהיֶה ַמגּ ַ
וּבג ִ
ָכ ֶסף ְ
וֶ
ָמל וְ ַה ֲחמוֹר וְ ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּ ַמּ ֲחנוֹת ָה ֵה ָמּה |
ַהגּ ָ
נּוֹתר ִמ ָכּל ַהגּוֹיִ ם ַה ָבּ ִאים ַעל
ֵפה ַהזֹּאת (16) :וְ ָהיָה ָכּל ַה ָ
ַכּ ַמּגּ ָ
רוּשׁ ָלִם | וְ ָעלוּ ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ֶמ ֶל ְך יְ הוָה
יְ ָ
ֲלה ֵמ ֵאת
ְצ ָבאוֹת וְ ָלחֹג ֶאת ַחג ַה ֻסּכּוֹת (17) :וְ ָהיָה ֲא ֶשׁר לֹא ַיע ֶ
רוּשׁ ַלִם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ֶמ ֶל ְך יְ הוָה ְצ ָבאוֹת |
אָרץ ֶאל יְ ָ
ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֶ
ָשׁם (18) :וְ ִאם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִמ ְצ ַריִ ם לֹא
יהם יִ ְהיֶה ַהגּ ֶ
ֲל ֶ
וְ לֹא ע ֵ
ֵפה ֲא ֶשׁר יִ גֹּף יְ הוָה
יהם | ִתּ ְהיֶה ַה ַמּגּ ָ
ֲל ֶ
ֲלה וְ לֹא ָבאָה וְ לֹא ע ֵ
ַתע ֶ
ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא ַיעֲלוּ ָלחֹג ֶאת ַחג ַה ֻסּכּוֹת (19) :זֹאת
ִתּ ְהיֶה ַח ַטּאת ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ַח ַטּאת ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא ַיעֲלוּ ָלחֹג
ֶאת ַחג ַה ֻסּכּוֹתַ (20) :בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ַעל ְמ ִצלּוֹת ַהסּוּס
ק ֶֹדשׁ ַליהוָה | וְ ָהיָה ַה ִסּירוֹת ְבּ ֵבית יְ הוָה ַכּ ִמּ ְז ָר ִקים ִל ְפנֵי
יהוּדה ק ֶֹדשׁ ַליהוָה
וּב ָ
ירוּשׁ ַלִם ִ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח (21) :וְ ָהיָה ָכּל ִסיר ִבּ ָ
וּב ְשּׁלוּ ָב ֶהם | וְ לֹא
וּבאוּ ָכּל ַהזּ ְֹב ִחים וְ ָל ְקחוּ ֵמ ֶהם ִ
ְצ ָבאוֹת ָ
יִ ְהיֶה ְכ ַנעֲנִ י עוֹד ְבּ ֵבית יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא:
אָכי
ֵס ֶפר ַמ ְל ִ
Malachi Chapter 1
אָה ְב ִתּי
אָכיַ (2) :
)ַ (1מ ָשּׂא ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּיַד ַמ ְל ִ
אָמר יְ הוָה ו ֲ
ֶא ְת ֶכם ַ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ָמּה ֲא ַה ְב ָתּנוּ | ֲהלוֹא אָח ֵע ָשׂו
ֵאתי |
ְל ַי ֲעקֹב נְ ֻאם יְ הוָה ָוא ַֹהב ֶאת ַי ֲעקֹב (3) :וְ ֶאת ֵע ָשׂו ָשׂנ ִ

ַח ָלתוֹ ְל ַתנּוֹת ִמ ְד ָבּרִ (4) :כּי
ָאָשׂים ֶאת ָה ָריו ְשׁ ָמ ָמה וְ ֶאת נ ֲ
ו ִ
אָמר יְ הוָה
ֻשּׁ ְשׁנוּ וְ נָשׁוּב וְ נִ ְבנֶה ֳח ָרבוֹת כֹּה ַ
ֹאמר ֱאדוֹם ר ַ
ת ַ
ַאנִ י ֶא ֱהרוֹס | וְ ָק ְראוּ ָל ֶהם ְגּבוּל ִר ְשׁ ָעה
ְצ ָבאוֹת ֵה ָמּה יִ ְבנוּ ו ֲ
אַתּם
ֵיכם ִתּ ְר ֶאינָה | וְ ֶ
עוֹלם (5) :וְ ֵעינ ֶ
ָעם יְ הוָה ַעד ָ
וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ז ַ
ֹאמרוּ יִ ְג ַדּל יְ הוָה ֵמ ַעל ִל ְגבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (6) :בּן יְ ַכ ֵבּד אָב וְ ֶע ֶבד
תּ ְ
ֲאדֹנָיו | וְ ִאם אָב אָנִ י אַיֵּה ְכ ִ
וֹר ִאי
בוֹדי וְ ִאם ֲאדוֹנִ ים אָנִ י אַיֵּה מ ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ֶמּה
ֹהנִ ים בּוֹזֵי ְשׁ ִמי ו ֲ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָל ֶכם ַהכּ ֲ
ַ
ַא ַמ ְר ֶתּם
ישׁים ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי ֶל ֶחם ְמגֹאָל ו ֲ
ָב ִזינוּ ֶאת ְשׁ ֶמ ָךַ (7) :מ ִגּ ִ
נוּך | ֶבּ ֱא ָמ ְר ֶכם ֻשׁ ְל ַחן יְ הוָה נִ ְבזֶה הוּא (8) :וְ ִכי
ֵאַל ָ
ַבּ ֶמּה ג ְ
ַת ִגּשׁוּן ִעוֵּר ִל ְזבּ ַֹח ֵאין ָרע וְ ִכי ַת ִגּישׁוּ ִפּ ֵסּ ַח וְ ח ֶֹלה ֵאין ָרע |
אָמר יְ הוָה
ֶיך ַ
יבהוּ נָא ְל ֶפ ָח ֶת ָך ֲהיִ ְר ְצ ָך אוֹ ֲהיִ ָשּׂא ָפנ ָ
ַה ְק ִר ֵ
ְצ ָבאוֹת (9) :וְ ַע ָתּה ַחלּוּ נָא ְפנֵי ֵאל וִ ָ
ֶד ֶכם ָהיְ ָתה זֹּאת
יחנֵנוּ | ִמיּ ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ (10) :מי גַם ָבּ ֶכם וְ יִ ְסגֹּר
ֲהיִ ָשּׂא ִמ ֶכּם ָפּנִ ים ַ
אָמר יְ ה ָוה
ְדּ ָל ַתיִ ם וְ לֹא ָת ִאירוּ ִמ ְז ְבּ ִחי ִחנָּם | ֵאין ִלי ֵח ֶפץ ָבּ ֶכם ַ
ֶד ֶכםִ (11) :כּי ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַעד
וּמנְ ָחה לֹא ֶא ְר ֶצה ִמיּ ְ
ְצ ָבאוֹת ִ
וּב ָכל ָמקוֹם ֻמ ְק ָטר ֻמגָּשׁ ִל ְשׁ ִמי
ְמבוֹאוֹ גָּדוֹל ְשׁ ִמי ַבּגּוֹיִ ם ְ
הוֹרה | ִכּי גָדוֹל ְשׁ ִמי ַבּגּוֹיִ ם ַ
וּמנְ ָחה ְט ָ
ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת(12) :
אַתּם ְמ ַח ְלּ ִלים אוֹתוֹ | ֶבּ ֱא ָמ ְר ֶכם ֻשׁ ְל ַחן ֲאדֹנָי ְמגֹאָל הוּא
וְ ֶ
ַא ַמ ְר ֶתּם ִהנֵּה ַמ ְתּ ָלאָה וְ ִה ַפּ ְח ֶתּם
אָכלוֹ (13) :ו ֲ
וְ נִ יבוֹ נִ ְבזֶה ְ
אתם גָּזוּל וְ ֶאת ַה ִפּ ֵסּ ַח וְ ֶאת
ַה ֵב ֶ
אָמר יְ ה ָוה ְצ ָבאוֹת ו ֲ
אוֹתוֹ ַ
אָמר
ֶד ֶכם ַ
אוֹתהּ ִמיּ ְ
אתם ֶאת ַה ִמּנְ ָחה | ַה ֶא ְר ֶצה ָ
ַה ֵב ֶ
חוֹלה ו ֲ
ַה ֶ
ָכר וְ נ ֵֹדר וְ ז ֵֹב ַח
נוֹכל וְ יֵשׁ ְבּ ֶע ְדרוֹ ז ָ
) (14וְ אָרוּר ֵ
יְ הוָה:
וּשׁ ִמי
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְ
ָמ ְשׁ ָחת ַלאדֹנָי | ִכּי ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל אָנִ י ַ
נוֹרא ַבגּוֹיִ ם:
ָ
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ֹהנִ יםִ (2) :אם לֹא
יכם ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַהכּ ֲ
) (1וְ ַע ָתּה ֲא ֵל ֶ
אָמר יְ הוָה
ִת ְשׁ ְמעוּ וְ ִאם לֹא ָת ִשׂימוּ ַעל ֵלב ָל ֵתת ָכּבוֹד ִל ְשׁ ִמי ַ
ִ
ְצ ָבאוֹת וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ָב ֶכם ֶאת ַה ְמּ ֵא ָרה וְ
יכם |
כוֹת ֶ
אָרוֹתי ֶאת ִבּ ְר ֵ
יה ִכּי ֵאינְ ֶכם ָשׂ ִמים ַעל ֵלבִ (3) :הנְ נִ י ג ֵֹער ָל ֶכם ֶאת
אָרוֹת ָ
ִ
וְ גַם
ָשׂא ֶא ְת ֶכם
ֵיכם | וְ נ ָ
ֵיכם ֶפּ ֶרשׁ ַחגּ ֶ
יתי ֶפ ֶרשׁ ַעל ְפּנ ֶ
ֵר ִ
ֶרע וְ ז ִ
ַהזּ ַ
יכם ֵאת ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת |
יד ְע ֶתּם ִכּי ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֵא ָליו (4) :וִ ַ
יתי ָהיְ ָתה
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹתְ (5) :בּ ִר ִ
יתי ֶאת ֵלוִ י ַ
ִל ְהיוֹת ְבּ ִר ִ

וּמ ְפּנֵי ְשׁ ִמי
יר ֵאנִ י | ִ
מוֹרא וַיִּ ָ
ָא ְתּנֵם לוֹ ָ
ִאתּוֹ ַה ַחיִּ ים וְ ַה ָשּׁלוֹם ו ֶ
תּוֹרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְבּ ִפיהוּ וְ ַעוְ ָלה לֹא נִ ְמ ָצא
נִ ַחת הוּאַ (6) :
ִב ְשׂ ָפ ָתיו | ְבּ ָשׁלוֹם ְ
וּב ִמישׁוֹר ָה ַל ְך ִא ִתּי וְ ַר ִבּים ֵה ִשׁיב ֵמ ָעוֹן(7) :
אַך
תוֹרה יְ ַב ְקשׁוּ ִמ ִפּיהוּ | ִכּי ַמ ְל ְ
ִכּי ִשׂ ְפ ֵתי כ ֵֹהן יִ ְשׁ ְמרוּ ַד ַעת וְ ָ
אַתּם ַס ְר ֶתּם ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ִה ְכ ַשׁ ְל ֶתּם
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת הוּא (8) :וְ ֶ
תּוֹרה | ִשׁ ַח ֶתּם ְבּ ִרית ַה ֵלּוִ י ַ
ַר ִבּים ַבּ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (9) :וְ גַם
וּשׁ ָפ ִלים ְל ָכל ָה ָעם | ְכּ ִפי ֲא ֶשׁר ֵאינְ ֶכם
ָת ִתּי ֶא ְת ֶכם נִ ְב ִזים ְ
ֲאנִ י נ ַ
תּוֹרה:
שׁ ְֹמ ִרים ֶאת ְדּ ָר ַכי וְ נ ְֹשׂ ִאים ָפּנִ ים ַבּ ָ
דּוּע נִ ְבגַּד
ֻלּנוּ ֲהלוֹא ֵאל ֶא ָחד ְבּ ָראָנוּ | ַמ ַ
)ֲ (10הלוֹא אָב ֶא ָחד ְלכ ָ
תוֹע ָבה
הוּדה וְ ֵ
אָחיו ְל ַח ֵלּל ְבּ ִרית ֲאב ֵֹתינוָּ (11) :בּ ְג ָדה יְ ָ
ִאישׁ ְבּ ִ
הוּדה ק ֶֹדשׁ יְ הוָה ֲא ֶשׁר
ירוּשׁ ָלִם | ִכּי ִח ֵלּל יְ ָ
וּב ָ
ֶע ְשׂ ָתה ְביִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
נֶ
וּב ַעל ַבּת ֵאל נ ָ
ַכ ֵרת יְ הוָה ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַי ֲע ֶשׂנָּה
ֵכר (12) :י ְ
אָהב ָ
ֵ
וּמ ִגּישׁ ִמנְ ָחה ַליהוָה ְצ ָבאוֹת:
אָה ֵלי ַי ֲעקֹב | ַ
ֵער וְ עֹנֶה ֵמ ֳ
) (13וְ זֹאת ֵשׁנִ ית ַתּעֲשׂוּ ַכּסּוֹת ִדּ ְמ ָעה ֶאת ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ְבּ ִכי
ֶד ֶכם:
ָקה | ֵמ ֵאין עוֹד ְפּנוֹת ֶאל ַה ִמּנְ ָחה וְ ָל ַק ַחת ָרצוֹן ִמיּ ְ
ַאנ ָ
וֲ
וּבין ֵא ֶשׁת
ַא ַמ ְר ֶתּם ַעל ָמה | ַעל ִכּי יְ הוָה ֵה ִעיד ֵבּינְ ָך ֵ
) (14ו ֲ
ית ָך:
ַד ָתּה ָבּהּ וְ ִהיא ֲח ֶב ְר ְתּ ָך וְ ֵא ֶשׁת ְבּ ִר ֶ
יך ֲא ֶשׁר ָ
עוּר ָ
נְ ֶ
אַתּה ָבּג ְ
ֶרע
וּמה ָה ֶא ָחד ְמ ַב ֵקּשׁ ז ַ
רוּח לוֹ ָ
וּשׁאָר ַ
) (15וְ לֹא ֶא ָחד ָע ָשׂה ְ
יך אַל יִ ְבגֹּד(16) :
עוּר ָ
וּב ֵא ֶשׁת נְ ֶ
רוּח ֶכם ְ
ֱאל ִֹהים | וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְבּ ֲ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִכ ָסּה ָח ָמס ַעל ְלבוּשׁוֹ
ִכּי ָשׂנֵא ַשׁ ַלּח ַ
רוּח ֶכם וְ לֹא ִת ְבגֹּדוּ:
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְבּ ֲ
ַ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ָמּה הוֹ ָג ְענוּ |
יכם ו ֲ
ַע ֶתּם יְ הוָה ְבּ ִד ְב ֵר ֶ
) (17הוֹג ְ
וּב ֶהם הוּא ָח ֵפץ אוֹ
ֶבּ ֱא ָמ ְר ֶכם ָכּל ע ֵֹשׂה ָרע טוֹב ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ָ
אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט:
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וּפ ְתאֹם יָבוֹא ֶאל
וּפנָּה ֶד ֶר ְך ְל ָפנָי | ִ
אָכי ִ
)ִ (1הנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ִ
וּמ ְל ְ
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ַ
אַך ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר
יכלוֹ ָהאָדוֹן ֲא ֶשׁר ֶ
ֵה ָ
וּמי ְמ ַכ ְל ֵכּל ֶאת
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ (2) :
אַתּם ֲח ֵפ ִצים ִה ֵנּה ָבא ַ
ֶ
וּכב ִֹרית
וּמי ָהע ֵֹמד ְבּ ֵה ָראוֹתוֹ | ִכּי הוּא ְכּ ֵאשׁ ְמ ָצ ֵרף ְ
יוֹם בּוֹאוֹ ִ
וּמ ַט ֵהר ֶכּ ֶסף וְ ִט ַהר ֶאת ְבּנֵי ֵלוִ י
ָשׁב ְמ ָצ ֵרף ְ
ְמ ַכ ְבּ ִסים (3) :וְ י ַ
ישׁי ִמנְ ָחה ִבּ ְצ ָד ָקה:
ָהב וְ ַכ ָכּ ֶסף | וְ ָהיוּ ַליהוָה ַמ ִגּ ֵ
וְ ִז ַקּק א ָֹתם ַכּזּ ָ
ירוּשׁ ָלִם | ִכּ ֵ
עוֹלם
ימי ָ
הוּדה וִ ָ
) (4וְ ָע ְר ָבה ַליהוָה ִמנְ ַחת יְ ָ

יתי ֵעד
יכם ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ָהיִ ִ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת (5) :וְ ָק ַר ְב ִתּי ֲא ֵל ֶ
ְ
וּבע ְֹשׁ ֵקי
וּבנִּ ְשׁ ָבּ ִעים ַל ָשּׁ ֶקר | ְ
ָא ִפים ַ
וּב ְמנ ֲ
ְמ ַמ ֵהר ַבּ ְמ ַכ ְשּׁ ִפים ַ
וּמ ֵטּי גֵר וְ לֹא יְ ֵראוּנִ י ַ
אַל ָמנָה וְ יָתוֹם ַ
ְשׂ ַכר ָשׂ ִכיר ְ
אָמר יְ הוָה
אַתּם ְבּנֵי ַי ֲעקֹב לֹא
יתי | וְ ֶ
ְצ ָבאוֹתִ (6) :כּי ֲאנִ י יְ הוָה לֹא ָשׁנִ ִ
יכם ַס ְר ֶתּם ֵמ ֻח ַקּי וְ לֹא ְשׁ ַמ ְר ֶתּם
ימי ֲאב ֵֹת ֶ
יתםְ (7) :ל ִמ ֵ
ְכ ִל ֶ
יכם ַ
שׁוּבה ֲא ֵל ֶ
שׁוּבוּ ֵא ַלי וְ אָ ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ו ֲ
אַתּם ק ְֹב ִעים א ִֹתי
אָדם ֱאל ִֹהים ִכּי ֶ
ַבּ ֶמּה נָשׁוּבֲ (8) :היִ ְק ַבּע ָ
רוּמהַ (9) :בּ ְמּ ֵא ָרה
ֲשׂר וְ ַה ְתּ ָ
ֲנוּך | ַה ַמּע ֵ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ֶמּה ְק ַבע ָ
וֲ
אַתּם ק ְֹב ִעים | ַהגּוֹי כֻּלּוָֹ (10) :ה ִביאוּ ֶאת
ֵאָרים וְ א ִֹתי ֶ
אַתּם נ ִ
ֶ
וּב ָחנוּנִ י נָא
יתי ְ
יהי ֶט ֶרף ְבּ ֵב ִ
אוֹצר וִ ִ
ֲשׂר ֶאל ֵבּית ָה ָ
ָכּל ַה ַמּע ֵ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ִאם לֹא ֶא ְפ ַתּח ָל ֶכם ֵאת ֲארֻבּוֹת
ָבּזֹאת ַ
ָע ְר ִתּי ָל ֶכם
ַה ִריק ִֹתי ָל ֶכם ְבּ ָר ָכה ַעד ְבּ ִלי ָדי (11) :וְ ג ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֲ
ַשׁ ִחת ָל ֶכם ֶאת ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה | וְ לֹא ְת ַשׁ ֵכּל ָל ֶכם
ָבּא ֵֹכל וְ לֹא י ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (12) :וְ ִא ְשּׁרוּ ֶא ְת ֶכם ָכּל
ֶפן ַבּ ָשּׂ ֶדה ַ
ַהגּ ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת(13) :
אַתּם ֶא ֶרץ ֵח ֶפץ ַ
ַהגּוֹיִ ם | ִכּי ִת ְהיוּ ֶ
יך:
ַא ַמ ְר ֶתּם ַמה נִּ ְד ַבּ ְרנוּ ָע ֶל ָ
אָמר יְ הוָה | ו ֲ
יכם ַ
ָח ְזקוּ ָע ַלי ִדּ ְב ֵר ֶ
)ֲ (14א ַמ ְר ֶתּם ָשׁוְ א ֲעבֹד ֱאל ִֹהים | ַ
וּמה ֶבּ ַצע ִכּי ָשׁ ַמ ְרנוּ
ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ וְ ִכי ָה ַל ְכנוּ ְקד ַֹרנִּ ית ִמ ְפּנֵי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (15) :וְ ַע ָתּה
ֵדים | גַּם נִ ְבנוּ ע ֵֹשׂי ִר ְשׁ ָעה ַגּם ָבּ ֲחנוּ ֱאל ִֹהים
אַשּׁ ִרים ז ִ
ַחנוּ ְמ ְ
ֲאנ ְ
ַק ֵשׁב
וַיִּ ָמּ ֵלטוּ (16) :אָז נִ ְד ְבּרוּ יִ ְר ֵאי יְ הוָה ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ | ַויּ ְ
יְ הוָה וַיִּ ְשׁ ָמע וַיִּ ָכּ ֵתב ֵס ֶפר ִז ָכּרוֹן ְל ָפנָיו ְליִ ְר ֵאי יְ הוָה וּ ְלח ְֹשׁ ֵבי
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַליּוֹם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה
ְשׁמוֹ (17) :וְ ָהיוּ ִלי ַ
ַחמֹל ִאישׁ ַעל ְבּנוֹ ָהע ֵֹבד
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
ֲל ֶ
ֻלּה | וְ ָח ַמ ְל ִתּי ע ֵ
ְסג ָ
יתם ֵבּין ַצ ִדּיק ְל ָר ָשׁע | ֵבּין ע ֵֹבד
וּר ִא ֶ
אֹתוֹ (18) :וְ ַשׁ ְב ֶתּם ְ
ֲבדוִֹ (19) :כּי ִהנֵּה ַהיּוֹם ָבּא בּ ֵֹער ַכּ ַתּנּוּר |
ֱאל ִֹהים ַל ֲא ֶשׁר לֹא ע ָ
ֵדים וְ ָכל ע ֵֹשׂה ִר ְשׁ ָעה ַקשׁ וְ ִל ַהט א ָֹתם ַהיּוֹם ַה ָבּא
וְ ָהיוּ ָכל ז ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ַי ֲעזֹב ָל ֶהם שׁ ֶֹרשׁ וְ ָענָף(20) :
ַ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ָר ָחה ָל ֶכם יִ ְר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
אתם
יצ ֶ
יה | וִ ָ
ָפ ָ
וְ ז ְ
וּפ ְשׁ ֶתּם ְכּ ֶע ְג ֵלי ַמ ְר ֵבּק (21) :וְ ַעסּוֹ ֶתם ְר ָשׁ ִעים ִכּי יִ ְהיוּ ֵא ֶפר
ִ
אָמר יְ הוָה
יכם | ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ַ
ַתּ ַחת ַכּפּוֹת ַר ְג ֵל ֶ
ְצ ָבאוֹת:
יתי אוֹתוֹ ְבח ֵֹרב ַעל ָכּל
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ַע ְב ִדּי | ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
)ִ (22ז ְכרוּ ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטיםִ (23) :הנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻח ִקּים ִ
נּוֹרא(24) :
ָביא | ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם יְ הוָה ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
ֵא ִליָּה ַהנּ ִ

בוֹתם | ֶפּן אָבוֹא
וְ ֵה ִשׁיב ֵלב אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים וְ ֵלב ָבּנִ ים ַעל ֲא ָ
אָרץ ֵח ֶרם:
יתי ֶאת ָה ֶ
וְ ִה ֵכּ ִ
ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלים
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וּב ֶד ֶר ְך ַח ָטּ ִאים
אַשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּע ַ
) ְ (1
ֲצת ְר ָשׁ ִעים | ְ
תוֹרת יְ הוָה
ָשׁבִ (2) :כּי ִאם ְבּ ַ
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י ָ
וּב ַ
לֹא ָע ָמד ְ
ָליְ ָלה (3) :וְ ָהיָה ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַעל
יוֹמם ו ָ
ֶהגֶּה ָ
תוֹרתוֹ י ְ
וּב ָ
ֶח ְפצוֹ | ְ
ַפּ ְלגֵי ָמיִ ם | ֲא ֶשׁר ִפּ ְריוֹ יִ ֵתּן ְבּ ִעתּוֹ וְ ָע ֵלהוּ לֹא יִ בּוֹל וְ כֹל ֲא ֶשׁר
יח (4) :לֹא ֵכן ָה ְר ָשׁ ִעים | ִכּי ִאם ַכּמֹּץ ֲא ֶשׁר ִתּ ְדּ ֶפנּוּ
ַצ ִל ַ
ֲשׂה י ְ
ַיע ֶ
ֲדת
ָקמוּ ְר ָשׁ ִעים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט | וְ ַח ָטּ ִאים ַבּע ַ
רוּחַ (5) :על ֵכּן לֹא י ֻ
ַ
ַצ ִדּ ִ
יקים | וְ ֶד ֶר ְך ְר ָשׁ ִעים
יוֹד ַע יְ הוָה ֶדּ ֶר ְך ַצ ִדּ ִ
יקיםִ (6) :כּי ֵ
ֹאבד:
תּ ֵ
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ַצּבוּ ַמ ְל ֵכי
ֶהגּוּ ִריק (2) :יִ ְתי ְ
וּל ֻא ִמּים י ְ
)ָ (1ל ָמּה ָר ְגשׁוּ גוֹיִ ם | ְ
נוֹסדוּ י ַ
רוֹזנִ ים ְ
ֶא ֶרץ וְ ְ
ַתּ ָקה
ָחד | ַעל יְ הוָה וְ ַעל ְמ ִשׁיחוֹ (3) :נְ נ ְ
יוֹשׁב ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
יכה ִמ ֶמּנּוּ ֲעב ֵֹתימוֵֹ (4) :
ַשׁ ִל ָ
רוֹתימוֹ | וְ נ ְ
מוֹס ֵ
ֶאת ְ
וּב ֲחרוֹנוֹ
יִ ְשׂ ָחק | ֲאדֹנָי יִ ְל ַעג ָלמוֹ (5) :אָז יְ ַד ֵבּר ֵא ֵלימוֹ ְבאַפּוֹ | ַ
ָס ְכ ִתּי ַמ ְל ִכּי | ַעל ִציּוֹן ַהר ָק ְד ִשׁי(7) :
ַאנִ י נ ַ
יְ ַב ֲה ֵלמוֹ (6) :ו ֲ
אַתּה ֲאנִ י ַהיּוֹם
אָמר ֵא ַלי ְבּנִ י ָ
ֲא ַס ְפּ ָרה ֶאל חֹק | יְ הוָה ַ
אַפ ֵסי
ָת ָך ְ
ַא ֻחזּ ְ
ַח ָל ֶת ָך | ו ֲ
יךְ (8) :שׁאַל ִמ ֶמּנִּ י וְ ֶא ְתּנָה גוֹיִ ם נ ֲ
יְ ִל ְד ִתּ ָ
ַפּ ֵצם (10) :וְ ַע ָתּה
יוֹצר ְתּנ ְ
אָרץְ (9) :תּר ֵֹעם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶל | ִכּ ְכ ִלי ֵ
ֶ
אָרץִ (11) :ע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה
ָסרוּ שׁ ְֹפ ֵטי ֶ
ְמ ָל ִכים ַה ְשׂ ִכּילוּ | ִהוּ ְ
ֹאבדוּ ֶד ֶר ְך
ֶאנַף וְ ת ְ
ַשּׁקוּ ַבר ֶפּן י ֱ
ְבּיִ ְראָה | וְ ִגילוּ ִבּ ְר ָע ָדה (12) :נ ְ
חוֹסי בוֹ:
אַשׁ ֵרי ָכּל ֵ
ִכּי יִ ְב ַער ִכּ ְמ ַעט אַפּוֹ | ְ
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אַב ָשׁלוֹם ְבּנוֹ (2) :יְ הוָה ָמה
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | ְבּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ְ
ַרבּוּ ָצ ָרי | ַר ִבּים ָק ִמים ָע ָליַ (3) :ר ִבּים א ְֹמ ִרים ְלנ ְ
ַפ ִשׁי | ֵאין

בוֹדי
ֲדי | ְכּ ִ
אַתּה יְ הוָה ָמגֵן ַבּע ִ
שׁוּע ָתה לּוֹ ֵבאל ִֹהים ֶס ָלה (4) :וְ ָ
יְ ָ
קוֹלי ֶאל יְ הוָה ֶא ְק ָרא | ַו ַיּ ֲענֵנִ י ֵמ ַהר ָק ְדשׁוֹ
ֹאשׁיִ (5) :
וּמ ִרים ר ִ
ֵ
ָא ָ
ֶס ָלהֲ (6) :אנִ י ָשׁ ַכ ְב ִתּי ו ִ
יצוֹתי ִכּי יְ הוָה יִ ְס ְמ ֵכנִ י:
ישׁנָה | ֱה ִק ִ
קוּמה
ירא ֵמ ִר ְבבוֹת ָעם | ֲא ֶשׁר ָס ִביב ָשׁתוּ ָע ָליָ (8) :
) (7לֹא ִא ָ
ית ֶאת ָכּל אֹיְ ַבי ֶל ִחי | ִשׁנֵּי ְר ָשׁ ִעים
יענִ י ֱאל ַֹהי ִכּי ִה ִכּ ָ
הוֹשׁ ֵ
יְ הוָה ִ
ִשׁ ַבּ ְר ָתַּ (9) :ליהוָה ַהיְ ָ
שׁוּעה | ַעל ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶסּ ָלה:
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ַצּ ַח ִבּנְ ִגינוֹת ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דְ (2) :בּ ָק ְר ִאי ֲענֵנִ י ֱאל ֵֹהי
)ַ (1ל ְמנ ֵ
וּשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ִתיְ (3) :בּנֵי ִאישׁ ַעד
ִצ ְד ִקי ַבּ ָצּר ִה ְר ַח ְב ָתּ ִלּי | ָחנֵּנִ י ְ
וּדעוּ
בוֹדי ִל ְכ ִל ָמּה ֶתּ ֱא ָהבוּן ִריק | ְתּ ַב ְקשׁוּ ָכזָב ֶס ָלהְ (4) :
ֶמה ְכ ִ
ִכּי ִה ְפ ָלה יְ הוָה ָח ִסיד לוֹ | יְ הוָה יִ ְשׁ ַמע ְבּ ָק ְר ִאי ֵא ָליוִ (5) :ר ְגזוּ
וְ אַל ֶתּ ֱח ָטאוּ | ִא ְמרוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ַעל ִמ ְשׁ ַכּ ְב ֶכם וְ דֹמּוּ ֶס ָלה(6) :
וּב ְטחוּ ֶאל יְ הוָהַ (7) :ר ִבּים א ְֹמ ִרים ִמי
ִז ְבחוּ ִז ְב ֵחי ֶצ ֶדק | ִ
ָת ָתּה ִשׂ ְמ ָחה ְב ִל ִבּי
ֶיך יְ הוָה (8) :נ ַ
ַר ֵאנוּ טוֹב נְ ָסה ָע ֵלינוּ אוֹר ָפּנ ָ
יְ
| ֵמ ֵעת ְדּ ָגנָם וְ ִת ָ
ישׁן |
ַח ָדּו ֶא ְשׁ ְכּ ָבה וְ ִא ָ
ירוֹשׁם ָרבּוְּ (9) :בּ ָשׁלוֹם י ְ
יבנִ י:
תּוֹשׁ ֵ
אַתּה יְ הוָה ְל ָב ָדד ָל ֶב ַטח ִ
ִכּי ָ
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ַצּ ַח ֶאל ַהנְּ ִחילוֹת ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דֲ (2) :א ָמ ַרי ַה ֲא ִזינָה
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יבה ְלקוֹל ַשׁוְ ִעי ַמ ְל ִכּי וֵאל ָֹהי | ִכּי
יגיַ (3) :ה ְק ִשׁ ָ
יְ הוָה ִבּינָה ֲה ִג ִ
ֱר ְך ְל ָך
קוֹלי | בּ ֶֹקר ֶאע ָ
יך ֶא ְת ַפּ ָלּל (4) :יְ הוָה בּ ֶֹקר ִתּ ְשׁ ַמע ִ
ֵא ֶל ָ
ֻר ָך ָרע (6) :לֹא
אָתּה | לֹא יְ ג ְ
ַא ַצ ֶפּהִ (5) :כּי לֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ַשׁע ָ
וֲ
אַבּד
ֲלי אָוֶןְ (7) :תּ ֵ
ֵאת ָכּל פֹּע ֵ
ֶיך | ָשׂנ ָ
הוֹל ִלים ְל ֶנגֶד ֵעינ ָ
ַצּבוּ ְ
יִ ְתי ְ
ַאנִ י ְבּרֹב
וּמ ְר ָמה יְ ָת ֵעב יְ הוָה (8) :ו ֲ
דּ ְֹב ֵרי ָכזָב | ִאישׁ ָדּ ִמים ִ
יכל ָק ְד ְשׁ ָך ְבּיִ ְראָ ֶת ָך(9) :
ית ָך | ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל ֵה ַ
ַח ְס ְדּ ָך אָבוֹא ֵב ֶ
שׁוֹר ָרי | הושׁר ] ַהיְ ַשׁר קרי[ ְל ָפנַי
יְ הוָה נְ ֵחנִ י ְב ִצ ְד ָק ֶת ָך ְל ַמ ַען ְ
תוּח
ַדּ ְר ֶכּ ָךִ (10) :כּי ֵאין ְבּ ִפיהוּ נְ כוֹנָה ִק ְר ָבּם ַהוּוֹת | ֶק ֶבר ָפּ ַ
ימם ֱאל ִֹהים יִ ְפּלוּ
ַח ִליקוּןַ (11) :ה ֲא ִשׁ ֵ
ְגּרוֹנָם ְלשׁוֹנָם י ֲ
יחמוֹ ִכּי ָמרוּ ָב ְך(12) :
יהם ַה ִדּ ֵ
יהם | ְבּרֹב ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ֲצוֹת ֶ
ִממֹּע ֵ
ַע ְלצוּ ְב ָך
עוֹלם יְ ַרנֵּנוּ וְ ָת ֵס ְך ָע ֵלימוֹ | וְ י ְ
חוֹסי ָב ְך ְל ָ
וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ָכל ֵ

אַתּה ְתּ ָב ֵר ְך ַצ ִדּיק | יְ הוָה ַכּ ִצּנָּה ָרצוֹן
ֹה ֵבי ְשׁ ֶמ ָךִ (13) :כּי ָ
אֲ
ַתּ ְע ְט ֶרנּוּ:
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ַצּ ַח ִבּנְ ִגינוֹת ַעל ַה ְשּׁ ִמינִ ית ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד (2) :יְ הוָה אַל
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יחנִ י | וְ אַל ַבּ ֲח ָמ ְת ָך ְתי ְ
תוֹכ ֵ
ִ
אַפּ ָך
ְבּ ְ
ַסּ ֵרנִ יָ (3) :חנֵּנִ י יְ הוָה ִכּי
ַפ ִשׁי נִ ְב ֲה ָלה
ֲצ ָמי (4) :וְ נ ְ
ֻא ְמ ַלל אָנִ י | ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָה ִכּי נִ ְב ֲהלוּ ע ָ
שׁוּבה יְ הוָה ַח ְלּ ָצה
ְמאֹד | ואת ]וְ אַ ָתּה קרי[ יְ הוָה ַעד ָמ ָתיָ (5) :
נְ
יענִ י ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדּ ָךִ (6) :כּי ֵאין ַבּ ָמּוֶת ִז ְכ ֶר ָך | ִבּ ְשׁאוֹל
הוֹשׁ ֵ
ַפ ִשׁי | ִ
אַשׂ ֶחה ְב ָכל ַליְ ָלה ִמ ָטּ ִתי |
ַע ִתּי ְבּאַנְ ָח ִתי ְ
יוֹדה ָלּ ְךָ (7) :יג ְ
ִמי ֶ
אַמ ֶסהָ (8) :ע ְשׁ ָשׁה ִמ ַכּ ַעס ֵעינִ י | ָע ְת ָקה ְבּ ָכל
ְבּ ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִשׂי ְ
ֲלי אָוֶן | ִכּי ָשׁ ַמע יְ הוָה קוֹל
צוֹר ָרי (9) :סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י ָכּל פֹּע ֵ
ְ
ָתי | יְ הוָה ְתּ ִפ ָלּ ִתי יִ ָקּחֵ (11) :יבֹשׁוּ
ִבּ ְכיִ יָ (10) :שׁ ַמע יְ הוָה ְתּ ִחנּ ִ
ָשׁבוּ ֵיבֹשׁוּ ָרגַע:
וְ יִ ָבּ ֲהלוּ ְמאֹד ָכּל אֹיְ ָבי | י ֻ
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)ִ (1שׁגָּיוֹן ְל ָדוִ ד | ֲא ֶשׁר ָשׁר ַליהוָה ַעל ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ ֶבּן יְ ִמינִ י(2) :
ילנִ יֶ (3) :פּן
יענִ י ִמ ָכּל ר ְֹד ַפי וְ ַה ִצּ ֵ
הוֹשׁ ֵ
יתי | ִ
יְ הוָה ֱאל ַֹהי ְבּ ָך ָח ִס ִ
אַריֵה נ ְ
יִ ְטרֹף ְכּ ְ
ַפ ִשׁי | פּ ֵֹרק וְ ֵאין ַמ ִצּיל (4) :יְ הוָה ֱאל ַֹהי ִאם
שׁוֹל ִמי ָרע |
ָמ ְל ִתּי ְ
יתי זֹאת | ִאם יֶשׁ ָעוֶל ְבּ ַכ ָפּיִ (5) :אם גּ ַ
ָע ִשׂ ִ
ַשּׂג וְ יִ ְרמֹס
ַפ ִשׁי וְ י ֵ
יקם (6) :יִ ַרדֹּף אוֹיֵב נ ְ
צוֹר ִרי ֵר ָ
ָא ַח ְלּ ָצה ְ
וֲ
אַפּ ָך
קוּמה יְ הוָה ְבּ ֶ
ַשׁ ֵכּן ֶס ָלהָ (7) :
בוֹדי ֶל ָע ָפר י ְ
וּכ ִ
אָרץ ַחיָּי | ְ
ָל ֶ
ֲדת
יתַ (8) :וע ַ
עוּרה ֵא ַלי ִמ ְשׁ ָפּט ִצוִּ ָ
צוֹר ָרי | וְ ָ
ָשׂא ְבּ ַע ְברוֹת ְ
ִהנּ ֵ
ָדין ַע ִמּים |
שׁוּבה (9) :יְ הוָה י ִ
יה ַל ָמּרוֹם ָ
סוֹב ֶב ָךּ | וְ ָע ֶל ָ
ְל ֻא ִמּים ְתּ ְ
וּכ ֻת ִמּי ָע ָלי (10) :יִ ְג ָמר נָא ַרע ְר ָשׁ ִעים
ָשׁ ְפ ֵטנִ י יְ הוָה ְכּ ִצ ְד ִקי ְ
וּכ ָליוֹת ֱאל ִֹהים ַצ ִדּיקָ (11) :מ ִגנִּ י
וּתכוֹנֵן ַצ ִדּיק | וּב ֵֹחן ִלבּוֹת ְ
ְ
שׁוֹפט ַצ ִדּיק | וְ ֵאל
יע יִ ְשׁ ֵרי ֵלבֱ (12) :אל ִֹהים ֵ
מוֹשׁ ַ
ַעל ֱאל ִֹהים | ִ
ז ֵֹעם ְבּ ָכל יוֹםִ (13) :אם לֹא יָשׁוּב ַח ְרבּוֹ יִ ְלטוֹשׁ | ַק ְשׁתּוֹ ָד ַר ְך
ֶה (14) :וְ לוֹ ֵה ִכין ְכּ ֵלי ָמוֶת | ִח ָצּיו ְלד ְֹל ִקים יִ ְפ ָעל(15) :
וַיְ כוֹנְ נ ָ
ָלד ָשׁ ֶקר (16) :בּוֹר ָכּ ָרה
ִהנֵּה יְ ַח ֶבּל אָוֶן | וְ ָה ָרה ָע ָמל וְ י ַ
ֲמלוֹ ְברֹאשׁוֹ | וְ ַעל
ַח ְפּ ֵרהוּ | וַיִּ פֹּל ְבּ ַשׁ ַחת יִ ְפ ָעל (17) :יָשׁוּב ע ָ
ַויּ ְ

ַמּ ָרה ֵשׁם
ַאז ְ
אוֹדה יְ הוָה ְכּ ִצ ְדקוֹ | ו ֲ
ֵרדֶ (18) :
ָק ְד ֳקדוֹ ֲח ָמסוֹ י ֵ
יְ הוָה ֶע ְליוֹן:
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ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד (2) :יְ הוָה ֲאדֹנֵינוּ ָמה
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אַדּיר ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָכל ָה ֶ
ִ
הוֹד ָך ַעל ַה ָשּׁ ָמיִ םִ (3) :מ ִפּי
אָרץ | ֲא ֶשׁר ְתּנָה ְ
יך | ְל ַה ְשׁ ִבּית אוֹיֵב
צוֹר ֶר ָ
עוֹל ִלים וְ יֹנְ ִקים יִ ַסּ ְד ָתּ עֹז ְל ַמ ַען ְ
ְ
ָר ַח
יך | י ֵ
ֲשׂי ֶא ְצ ְבּע ֶֹת ָ
יך ַמע ֵ
ַקּםִ (4) :כּי ֶא ְר ֶאה ָשׁ ֶמ ָ
וּמ ְתנ ֵ
ִ
אָדם ִכּי
וּבן ָ
כוֹכ ִבים ֲא ֶשׁר כּוֹנָנְ ָתּהָ (5) :מה ֱאנוֹשׁ ִכּי ִת ְז ְכּ ֶרנּוּ | ֶ
וְ ָ
ַתּ ַח ְסּ ֵרהוּ ְמּ ַעט ֵמ ֱאל ִֹהים | וְ ָכבוֹד וְ ָה ָדר
ִת ְפ ְק ֶדנּוּ (6) :ו ְ
יך | כֹּל ַשׁ ָתּה ַת ַחת ַר ְג ָליו:
ָד ָ
ֲשׂי י ֶ
ילהוּ ְבּ ַמע ֵ
ְתּ ַע ְטּ ֵרהוַּ (7) :תּ ְמ ִשׁ ֵ
ֻלּם | וְ גַם ַבּ ֲהמוֹת ָשׂ ָדיִ (9) :צפּוֹר ָשׁ ַמיִ ם
ַא ָל ִפים כּ ָ
) (8צֹנֶה ו ֲ
אַדּיר
ַמּים (10) :יְ הוָה ֲאדֹנֵינוּ | ָמה ִ
אָרחוֹת י ִ
וּדגֵי ַהיָּם | ע ֵֹבר ְ
ְ
אָרץ:
ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָכל ָה ֶ
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אוֹדה יְ הוָה ְבּ ָכל ִל ִבּי
ַצּ ַח ַע ְלמוּת ַל ֵבּן ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דֶ (2) :
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַמּ ָרה
יךֶ (3) :א ְשׂ ְמ ָחה וְ ֶא ֶע ְל ָצה ָב ְך | ֲאז ְ
אוֹת ָ
| ֲא ַס ְפּ ָרה ָכּל נִ ְפ ְל ֶ
ֶיך:
ֹאבדוּ ִמ ָפּנ ָ
ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹןְ (4) :בּשׁוּב אוֹיְ ַבי אָחוֹר | יִ ָכּ ְשׁלוּ וְ י ְ
שׁוֹפט ֶצ ֶדק(6) :
ָשׁ ְב ָתּ ְל ִכ ֵסּא ֵ
ית ִמ ְשׁ ָפּ ִטי וְ ִדינִ י | י ַ
)ִ (5כּי ָע ִשׂ ָ
ָעדָ (7) :האוֹיֵב
עוֹלם ו ֶ
ית ְל ָ
ָע ְר ָתּ גוֹיִ ם ִא ַבּ ְד ָתּ ָר ָשׁע | ְשׁ ָמם ָמ ִח ָ
גַּ
אָבד ִז ְכ ָרם ֵה ָמּה (8) :וַיהוָה
ָת ְשׁ ָתּ ַ
ֶצח | וְ ָע ִרים נ ַ
ַתּמּוּ ֳח ָרבוֹת ָלנ ַ
ֵשׁב | כּוֹנֵן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּ ְסאוֹ (9) :וְ הוּא יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק
עוֹלם י ֵ
ְל ָ
יהי יְ הוָה ִמ ְשׂגָּב ַל ָדּ ְך | ִמ ְשׂגָּב
ישׁ ִרים (10) :וִ ִ
ָדין ְל ֻא ִמּים ְבּ ֵמ ָ
| יִ
ַב ָתּ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָך | ִכּי לֹא ָעז ְ
ְל ִעתּוֹת ַבּ ָצּ ָרה (11) :וְ יִ ְב ְטחוּ ְב ָך ְ
ַמּרוּ ַליהוָה י ֵֹשׁב ִציּוֹן | ַה ִגּידוּ ָב ַע ִמּים
יך יְ הוָה (12) :ז ְ
ד ְֹר ֶשׁ ָ
ֲקת
ָכר | לֹא ָשׁ ַכח ַצע ַ
אוֹתם ז ָ
ילוֹתיוִ (13) :כּי ד ֵֹרשׁ ָדּ ִמים ָ
ֲל ָ
עִ
עניים ] ֲענָוִ ים קרי[ָ (14) :חנְ נֵנִ י יְ הוָה ְר ֵאה ָענְ יִ י ִמשֹּׂנְ אָי |
יך |
ֲרי ָמוֶתְ (15) :ל ַמ ַען ֲא ַס ְפּ ָרה ָכּל ְתּ ִה ָלּ ֶת ָ
רוֹמ ִמי ִמ ַשּׁע ֵ
ְמ ְ
ילה ִבּ ָ
אָג ָ
ֲרי ַבת ִציּוֹן ִ
ְבּ ַשׁע ֵ
ישׁוּע ֶת ָךָ (16) :ט ְבעוּ גוֹיִ ם ְבּ ַשׁ ַחת
נוֹדע יְ הוָה ִמ ְשׁ ָפּט
ָעשׂוּ | ְבּ ֶר ֶשׁת זוּ ָט ָמנוּ נִ ְל ְכּ ָדה ַר ְג ָלםַ (17) :
נוֹקשׁ ָר ָשׁע ִה ָגּיוֹן ֶס ָלה (18) :יָשׁוּבוּ ְר ָשׁ ִעים
ָע ָשׂה | ְבּפ ַֹעל ַכּ ָפּיו ֵ

ֶצח יִ ָשּׁ ַכח
אוֹלה | ָכּל גּוֹיִ ם ְשׁ ֵכ ֵחי ֱאל ִֹהיםִ (19) :כּי לֹא ָלנ ַ
ִל ְשׁ ָ
קוּמה
ֹאבד ָל ַעדָ (20) :
ֶא ְביוֹן | ִתּ ְקוַת ענוים ]עֲנִ יִּ ים קרי[ תּ ַ
יתה יְ הוָה
ֶיךִ (21) :שׁ ָ
יְ הוָה אַל ָיעֹז ֱאנוֹשׁ | יִ ָשּׁ ְפטוּ גוֹיִ ם ַעל ָפּנ ָ
ֵדעוּ גוֹיִ ם ֱאנוֹשׁ ֵה ָמּה ֶסּ ָלה:
מוֹרה ָל ֶהם | י ְ
ָ
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)ָ (1ל ָמה יְ הוָה ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָרחוֹק | ַתּ ְע ִלים ְל ִעתּוֹת ַבּ ָצּ ָרה(2) :
ַאוַת ָר ָשׁע יִ ְד ַלק ָענִ י | יִ ָתּ ְפשׂוּ ִבּ ְמ ִזמּוֹת זוּ ָח ָשׁבוִּ (3) :כּי ִה ֵלּל
ְבּג ֲ
ַפשׁוֹ | וּב ֵֹצ ַע ֵבּ ֵר ְך נִ ֵאץ יְ הוָהָ (4) :ר ָשׁע ְכּג ַֹבהּ
ָר ָשׁע ַעל ַתּ ֲאוַת נ ְ
ָחילוּ דרכו
מּוֹתיו (5) :י ִ
אַפּוֹ ַבּל יִ ְדרֹשׁ | ֵאין ֱאל ִֹהים ָכּל ְמ ִז ָ
] ְד ָר ָכיו קרי[ ְבּ ָכל ֵעת ָמרוֹם ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יח
ָפ ַ
צוֹר ָריו י ִ
יך ִמנּ ְֶגדּוֹ | ָכּל ְ
אָמר ְבּ ִלבּוֹ ַבּל ֶאמּוֹט | ְלדֹר ָודֹר ֲא ֶשׁר לֹא ְב ָרע(7) :
ָבּ ֶהםַ (6) :
וּמ ְרמוֹת ָות ְֹך | ַתּ ַחת ְלשׁוֹנוֹ ָע ָמל וָאָוֶן(8) :
אָלה ִפּיהוּ ָמ ֵלא ִ
ָ
ַהרֹג נ ִ
ֵשׁב ְבּ ַמ ְא ַרב ֲח ֵצ ִרים ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים י ֲ
ָקי | ֵעינָיו ְל ֵח ְל ָכה
יֵ
ֶארֹב ַל ֲחטוֹף ָענִ י |
אַריֵה ְב ֻסכֹּה י ֱ
ֶארֹב ַבּ ִמּ ְס ָתּר ְכּ ְ
יִ ְצפֹּנוּ (9) :י ֱ
ָפל
ַחטֹף ָענִ י ְבּ ָמ ְשׁכוֹ ְב ִר ְשׁתּוֹ (10) :ודכה ]יִ ְד ֶכּה קרי[ ָישׁ ַֹח | וְ נ ַ
יְ
ַבּע ָ
אָמר ְבּ ִלבּוֹ ָשׁ ַכח ֵאל
ֲצוּמיו חלכאים ] ֵחיל ָכּ ִאים קרי[ַ (11) :
ָד ָך |
קוּמה יְ הוָה ֵאל נְ ָשׂא י ֶ
ֶצחָ (12) :
| ִה ְס ִתּיר ָפּנָיו ַבּל ָראָה ָלנ ַ
אַל ִתּ ְשׁ ַכּח עניים ] ֲענָוִ ים קרי[ַ (13) :על ֶמה נִ ֵאץ ָר ָשׁע ֱאל ִֹהים
ָכ ַעס
אַתּה ָע ָמל ו ַ
אָמר ְבּ ִלבּוֹ לֹא ִתּ ְדרֹשָׁ (14) :ר ִא ָתה ִכּי ָ
| ַ
ית עוֹזֵר:
אַתּה ָהיִ ָ
יך ַי ֲעזֹב ֵח ֶל ָכה יָתוֹם ָ
ָד ָך | ָע ֶל ָ
ַתּ ִבּיט ָל ֵתת ְבּי ֶ
ָרע ִתּ ְדרוֹשׁ ִר ְשׁעוֹ ַבל ִתּ ְמ ָצא(16) :
רוֹע ָר ָשׁע | ו ָ
)ְ (15שׁבֹר ְז ַ
אַרצוַֹ (17) :תּ ֲאוַת ֲענָוִ ים
אָבדוּ גוֹיִ ם ֵמ ְ
ָעד | ְ
עוֹלם ו ֶ
יְ הוָה ֶמ ֶל ְך ָ
ָד ְך
ֶךִ (18) :ל ְשׁפֹּט יָתוֹם ו ָ
אָזנ ָ
ָשׁ ַמ ְע ָתּ יְ הוָה | ָתּ ִכין ִל ָבּם ַתּ ְק ִשׁיב ְ
יוֹסיף עוֹד ַל ֲערֹץ ֱאנוֹשׁ ִמן ָהאָ ֶרץ:
| ַבּל ִ
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ַפ ִשׁי נודו
ֹאמרוּ ְלנ ְ
יך תּ ְ
יתי ֵא ְ
ַצּ ַח ְל ָדוִ ד | ַבּיהוָה ָח ִס ִ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
נוּדי קרי[ ַה ְר ֶכם ִצפּוֹרִ (2) :כּי ִהנֵּה ָה ְר ָשׁ ִעים יִ ְד ְרכוּן ֶק ֶשׁת
] ִ
כּוֹנְ נוּ ִח ָצּם ַעל י ֶ
ֶתר | ִלירוֹת ְבּמוֹ א ֶֹפל ְליִ ְשׁ ֵרי ֵלבִ (3) :כּי
יכל ָק ְדשׁוֹ יְ הוָה
ֵה ֵרסוּן | ַצ ִדּיק ַמה ָפּ ָעל (4) :יְ הוָה ְבּ ֵה ַ
ַה ָשּׁתוֹת י ָ
אָדם (5) :יְ הוָה
ֶחזוּ ַע ְפ ַע ָפּיו יִ ְב ֲחנוּ ְבּנֵי ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִכּ ְסאוֹ | ֵעינָיו י ֱ

ַמ ֵטר ַעל
ַפשׁוֹ (6) :י ְ
ַצ ִדּיק יִ ְב ָחן | וְ ָר ָשׁע וְ א ֵֹהב ָח ָמס ָשׂנְ אָה נ ְ
כּוֹסםִ (7) :כּי
רוּח ִז ְל ָעפוֹת ְמנָת ָ
ָפ ִרית וְ ַ
ְר ָשׁ ִעים ַפּ ִחים | ֵאשׁ וְ ג ְ
ֶחזוּ ָפנֵימוֹ:
ָשׁר י ֱ
אָהב | י ָ
ַצ ִדּיק יְ הוָה ְצ ָדקוֹת ֵ
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יעה יְ הוָה ִכּי
הוֹשׁ ָ
ַצּ ַח ַעל ַה ְשּׁ ִמינִ ית ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דִ (2) :
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אָדםָ (3) :שׁוְ א יְ ַד ְבּרוּ ִאישׁ
ָמר ָח ִסיד | ִכּי ַפסּוּ ֱאמוּנִ ים ִמ ְבּנֵי ָ
גַ
ַכ ֵרת יְ הוָה ָכּל
ָלב יְ ַד ֵבּרוּ (4) :י ְ
ֶאת ֵר ֵעהוּ | ְשׂ ַפת ֲח ָלקוֹת ְבּ ֵלב ו ֵ
אָמרוּ ִל ְלשֹׁנֵנוּ
ִשׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹת | ָלשׁוֹן ְמ ַד ֶבּ ֶרת ְגּדֹלוֹתֲ (5) :א ֶשׁר ְ
נ ְַג ִבּיר ְשׂ ָפ ֵתינוּ ִא ָתּנוּ | ִמי אָדוֹן ָלנוִּ (6) :משֹּׁד עֲנִ יִּ ים ֵמאַנְ ַקת
ָפ ַ
ֵשׁע י ִ
אָשׁית ְבּי ַ
ֹאמר יְ הוָה ִ
יח לוֹ(7) :
ֶא ְביוֹנִ ים | ַע ָתּה אָקוּם י ַ
אָרץ
ֲליל ָל ֶ
ִא ֲמרוֹת יְ הוָה ֲא ָמרוֹת ְטהֹרוֹת | ֶכּ ֶסף ָצרוּף ַבּע ִ
אַתּה יְ הוָה ִתּ ְשׁ ְמ ֵרם | ִתּ ְצּ ֶרנּוּ ִמן ַהדּוֹר זוּ
ֻקּק ִשׁ ְב ָע ָתיִ םָ (8) :
ְמז ָ
ְל ָ
אָדם:
עוֹלםָ (9) :ס ִביב ְר ָשׁ ִעים יִ ְת ַה ָלּכוּן | ְכּרֻם זֻלּוּת ִל ְבנֵי ָ
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ֶצח | ַעד
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דַ (2) :עד אָנָה יְ הוָה ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנִ י נ ַ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַפ ִשׁי
אָשׁית ֵעצוֹת ְבּנ ְ
ֶיך ִמ ֶמּנִּ יַ (3) :עד אָנָה ִ
אָנָה ַתּ ְס ִתּיר ֶאת ָפּנ ָ
יָגוֹן ִבּ ְל ָב ִבי ָ
יטה ֲענֵנִ י
יוֹמם | ַעד אָנָה יָרוּם אֹיְ ִבי ָע ָליַ (4) :ה ִבּ ָ
ֹאמר אֹיְ ִבי
ישׁן ַה ָמּוֶתֶ (5) :פּן י ַ
ירה ֵעינַי ֶפּן ִא ַ
יְ הוָה ֱאל ָֹהי | ָה ִא ָ
יְ ָכ ְל ִתּיו | ָצ ַרי י ִָגילוּ ִכּי ֶאמּוֹט (6) :ו ֲ
ַאנִ י ְבּ ַח ְס ְדּ ָך ָב ַט ְח ִתּי ָיגֵל
ָמל ָע ָלי:
ירה ַליהוָה ִכּי ג ַ
אָשׁ ָ
ישׁוּע ֶת ָך | ִ
ִל ִבּי ִבּ ָ
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ָבל ְבּ ִלבּוֹ ֵאין ֱאל ִֹהים ִה ְשׁ ִחיתוּ
אָמר נ ָ
ַצּ ַח ְל ָדוִ ד | ַ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ילה ֵאין ע ֵֹשׂה טוֹב (2) :יְ הוָה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְשׁ ִקיף ַעל
ֲל ָ
ִה ְת ִעיבוּ ע ִ
אָדם | ִל ְראוֹת ֲה ֵישׁ ַמ ְשׂ ִכּיל דּ ֵֹרשׁ ֶאת ֱאל ִֹהיםַ (3) :הכֹּל
ְבּנֵי ָ
ָדעוּ
ֶא ָלחוּ | ֵאין ע ֵֹשׂה טוֹב ֵאין גַּם ֶא ָחדֲ (4) :הלֹא י ְ
ַח ָדּו נ ֱ
ָסר י ְ
ָכּל פֹּע ֵ
אָכלוּ ֶל ֶחם יְ הוָה לֹא ָק ָראוָּ (5) :שׁם
ֲלי אָוֶן | א ְֹכ ֵלי ַע ִמּי ְ
ֲצת ָענִ י ָת ִבישׁוּ | ִכּי
ָפּ ֲחדוּ ָפ ַחד | ִכּי ֱאל ִֹהים ְבּדוֹר ַצ ִדּיק (6) :ע ַ

שׁוּעת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּשׁוּב יְ הוָה
יְ הוָה ַמ ְח ֵסהוִּ (7) :מי יִ ֵתּן ִמ ִצּיּוֹן יְ ַ
ְשׁבוּת ַעמּוֹ ָיגֵל ַי ֲעקֹב יִ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | יְ הוָֹה ִמי יָגוּר ְבּ ֳ
אָה ֶל ָך ִמי יִ ְשׁכֹּן ְבּ ַהר ָק ְד ֶשׁ ָך:
הוֹל ְך ָתּ ִמים וּפ ֵֹעל ֶצ ֶדק | וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִבּ ְל ָבבוֹ (3) :לֹא ָרגַל
) ֵ (2
ָשׂא ַעל ְקרֹבוֹ:
ַעל ְלשֹׁנוֹ לֹא ָע ָשׂה ְל ֵר ֵעהוּ ָר ָעה | וְ ֶח ְר ָפּה לֹא נ ָ
) (4נִ ְבזֶה ְבּ ֵעינָיו נִ ְמאָס וְ ֶאת יִ ְר ֵאי יְ הוָה יְ ַכ ֵבּד | נִ ְשׁ ַבּע ְל ָה ַרע
ָקי לֹא ָל ָקח |
ֶשׁ ְך וְ שׁ ַֹחד ַעל נ ִ
ָתן ְבּנ ֶ
ָמרַ (5) :כּ ְספּוֹ לֹא נ ַ
וְ לֹא י ִ
עוֹלם:
ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה לֹא יִ מּוֹט ְל ָ
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)ִ (1מ ְכ ָתּם ְל ָדוִ ד | ָשׁ ְמ ֵרנִ י ֵאל ִכּי ָח ִס ִ
אָמ ְר ְתּ ַליהוָה
יתי ָב ְךַ (2) :
אָרץ ֵה ָמּה
יךִ (3) :ל ְקדוֹ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
טוֹב ִתי ַבּל ָע ֶל ָ
אָתּה | ָ
ֲאדֹנָי ָ
אַחר ָמ ָהרוּ | ַבּל
בוֹתם ֵ
ירי ָכּל ֶח ְפ ִצי ָבם (4) :יִ ְרבּוּ ַע ְצּ ָ
אַדּ ֵ
| וְ ִ
מוֹתם ַעל ְשׂ ָפ ָתי(5) :
וּבל ֶא ָשּׂא ֶאת ְשׁ ָ
יהם ִמ ָדּם ַ
יך נִ ְס ֵכּ ֶ
אַסּ ְ
ִ
גּוֹר ִליֲ (6) :ח ָב ִלים ָנ ְפלוּ
יך ָ
תּוֹמ ְ
אַתּה ִ
כוֹסי | ָ
יְ הוָה ְמנָת ֶח ְל ִקי וְ ִ
ַח ָלת ָשׁ ְפ ָרה ָע ָליֲ (7) :א ָב ֵר ְך ֶאת יְ הוָה ֲא ֶשׁר
ִלי ַבּנְּ ִע ִמים | אַף נ ֲ
יתי יְ הוָה ְלנ ְֶג ִדּי
יוֹתיִ (8) :שׁוִּ ִ
יְ ָע ָצנִ י | אַף ֵלילוֹת יִ ְסּרוּנִ י ִכ ְל ָ
בוֹדי |
ימינִ י ַבּל ֶאמּוֹטָ (9) :ל ֵכן ָשׂ ַמח ִל ִבּי ַו ָיּגֶל ְכּ ִ
ָת ִמיד | ִכּי ִמ ִ
ַפ ִשׁי ִל ְשׁאוֹל | לֹא
אַף ְבּ ָשׂ ִרי יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטחִ (10) :כּי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְ
יענִ י א ַֹרח ַחיִּ ים | שׂ ַֹבע
תּוֹד ֵ
יד ָך ִל ְראוֹת ָשׁ ַחתִ (11) :
ִת ֵתּן ֲח ִס ְ
ֶצח:
ימינְ ָך נ ַ
ֶיך נְ ִעמוֹת ִבּ ִ
ְשׂ ָמחוֹת ֶאת ָפּנ ָ
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ָתי ַה ֲא ִזי ָנה
יבה ִרנּ ִ
)ְ (1תּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ ד | ִשׁ ְמ ָעה יְ ה ָוה ֶצ ֶדק ַה ְק ִשׁ ָ
ֶיך
ֵצא | ֵעינ ָ
ֶיך ִמ ְשׁ ָפּ ִטי י ֵ
ְת ִפ ָלּ ִתי ְבּלֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמהִ (2) :מ ְלּ ָפנ ָ
ֶתּ ֱחזֶינָה ֵמ ָ
ישׁ ִריםָ (3) :בּ ַחנְ ָתּ ִל ִבּי ָפּ ַק ְד ָתּ ַלּיְ ָלה ְצ ַר ְפ ַתּנִ י ַבל
יך |
אָדם ִבּ ְד ַבר ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֲבר ִפּיִ (4) :ל ְפעֻלּוֹת ָ
ִתּ ְמ ָצא | ַזמּ ִֹתי ַבּל ַיע ָ
יך | ַבּל
לוֹת ָ
אָרחוֹת ָפּ ִריץָ (5) :תּמ ְֹך ֲא ֻשׁ ַרי ְבּ ַמ ְע ְגּ ֶ
ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְר ִתּי ְ
אָזנְ ָך ִלי
יך ִכי ַת ֲענֵנִ י ֵאל | ַהט ְ
את ָ
נָמוֹטּוּ ְפ ָע ָמיֲ (6) :אנִ י ְק ָר ִ

חוֹסים |
ִ
יע
מוֹשׁ ַ
ִ
יך
ְשׁ ַמע ִא ְמ ָר ִתיַ (7) :ה ְפ ֵלה ֲח ָס ֶד ָ
ֶךָ (8) :שׁ ְמ ֵרנִ י ְכּ ִאישׁוֹן ַבּת ָעיִ ן | ְבּ ֵצל
ימינ ָ
קוֹמ ִמים ִבּ ִ
ִמ ִמּ ְת ְ
ֶפשׁ
ירנִ יִ (9) :מ ְפּנֵי ְר ָשׁ ִעים זוּ ַשׁדּוּנִ י | אֹיְ ַבי ְבּנ ֶ
יך ַתּ ְס ִתּ ֵ
ָפ ָ
ְכּנ ֶ
ַקּיפוּ ָע ָליֶ (10) :ח ְל ָבּמוֹ ָסּ ְגרוּ | ִפּימוֹ ִדּ ְבּרוּ ְבגֵאוּת(11) :
יִ
ָשׁיתוּ ִלנְ טוֹת
ֵיהם י ִ
אַשּׁ ֵרינוּ ַע ָתּה סבבוני ] ְס ָבבוּנוּ קרי[ | ֵעינ ֶ
ֻ
אַריֵה יִ ְכסוֹף ִל ְטרוֹף | וְ ִכ ְכ ִפיר י ֵֹשׁב
אָרץִ (12) :דּ ְמיֹנוֹ ְכּ ְ
ָבּ ֶ
יעהוּ | ַפּ ְלּ ָטה
קוּמה יְ הוָה ַק ְדּ ָמה ָפנָיו ַה ְכ ִר ֵ
ְבּ ִמ ְס ָתּ ִריםָ (13) :
ָד ָך יְ הוָה ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶח ֶלד
ַפ ִשׁי ֵמ ָר ָשׁע ַח ְר ֶבּ ָךִ (14) :מ ְמ ִתים י ְ
נְ
וּצפוּנְ ָך קרי[ ְתּ ַמ ֵלּא ִב ְטנָם | יִ ְשׂ ְבּעוּ
ֶח ְל ָקם ַבּ ַחיִּ ים וצפינך ] ְ
עוֹל ֵל ֶ
ָבנִ ים וְ ִהנִּ יחוּ יִ ְת ָרם ְל ְ
ֶיך |
יהםֲ (15) :אנִ י ְבּ ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
ָת ָך:
ֶא ְשׂ ְבּ ָעה ְב ָה ִקיץ ְתּמוּנ ֶ
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ַצּ ַח ְל ֶע ֶבד יְ הוָה ְל ָדוִ ד | ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַליהוָה ֶאת ִדּ ְב ֵרי
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ירה ַהזֹּאת ְבּיוֹם ִה ִצּיל יְ הוָה אוֹתוֹ ִמ ַכּף ָכּל אֹיְ ָביו וּ ִמיַּד
ַה ִשּׁ ָ
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמ ָך יְ הוָה ִח ְז ִקי (3) :יְ הוָה ַס ְל ִעי
ָשׁאוּלַ (2) :ויּ ַ
צוּרי ֶא ֱח ֶסה בּוֹ ָמ ִגנִּ י וְ ֶק ֶרן יִ ְשׁ ִעי
וּמ ַפ ְל ִטי | ֵא ִלי ִ
צוּד ִתי ְ
וּמ ָ
ְ
ִמ ְשׂגּ ִ
ָשׁ ַעֲ (5) :א ָפפוּנִ י
וּמן אֹיְ ַבי ִאוּ ֵ
ַבּיְ (4) :מ ֻה ָלּל ֶא ְק ָרא יְ הוָה | ִ
ַעל יְ ַבעֲתוּנִ יֶ (6) :ח ְב ֵלי ְשׁאוֹל ְס ָבבוּנִ י |
ַח ֵלי ְב ִליּ ַ
ֶח ְב ֵלי ָמוֶת | וְ נ ֲ
ְ
ִק ְדּמוּנִ י
מוֹק ֵשׁי ָמוֶתַ (7) :בּ ַצּר ִלי ֶא ְק ָרא יְ הוָה וְ ֶאל ֱאל ַֹהי
קוֹלי וְ ַשׁוְ ָע ִתי ְל ָפנָיו ָתּבוֹא ְבאָ ְזנָיו(8) :
יכלוֹ ִ
ֵע | יִ ְשׁ ַמע ֵמ ֵה ָ
ֲא ַשׁוּ ַ
וּמוֹס ֵדי ָה ִרים יִ ְרגָּזוּ | וַיִּ ְת ָגּעֲשׁוּ ִכּי ָח ָרה
ְ
אָרץ
ַתּ ְר ַעשׁ ָה ֶ
ַתּ ְג ַעשׁ ו ִ
וִ
ֶח ִלים ָבּעֲרוּ ִמ ֶמּנּוּ:
ֹאכל | גּ ָ
לוָֹ (9) :ע ָלה ָע ָשׁן ְבּאַפּוֹ וְ ֵאשׁ ִמ ִפּיו תּ ֵ
ֲר ֶפל ַתּ ַחת ַר ְג ָליו (11) :וַיִּ ְר ַכּב ַעל
ֵרד | ַוע ָ
)ַ (10ויֵּט ָשׁ ַמיִ ם ַויּ ַ
ָשׁת ח ֶֹשׁ ְך ִס ְתרוֹ
רוּח (12) :י ֶ
ֵדא ַעל ַכּנְ ֵפי ַ
ְכּרוּב ַו ָיּעֹף | ַויּ ֶ
יבוֹתיו ֻס ָכּתוֹ | ֶח ְשׁ ַכת ַמיִ ם ָע ֵבי ְשׁ ָח ִקיםִ (13) :מנֹּגַהּ נ ְֶגדּוֹ |
ְס ִב ָ
ַר ֵעם ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם יְ הוָה וְ ֶע ְליוֹן
ַח ֵלי ֵאשַׁ (14) :ויּ ְ
ָע ָביו ָע ְברוּ ָבּ ָרד וְ ג ֲ
וּב ָר ִקים
יצם | ְ
ַח ֵלי ֵאשׁ (15) :וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָצּיו וַיְ ִפ ֵ
יִ ֵתּן קֹלוֹ | ָבּ ָרד וְ ג ֲ
מוֹסדוֹת ֵתּ ֵבל |
ְ
יקי ַמיִ ם וַיִּ גָּלוּ
ֵראוּ ֲא ִפ ֵ
ָרב וַיְ ֻה ֵמּםַ (16) :ויּ ָ
אַפּ ָך (17) :יִ ְשׁ ַלח ִמ ָמּרוֹם יִ ָקּ ֵחנִ י |
רוּח ֶ
ֲר ְת ָך יְ הוָה ִמנִּ ְשׁ ַמת ַ
ִמ ַגּע ָ
יְ
וּמשֹּׂנְ אַי ִכּי
ילנִ י ֵמאֹיְ ִבי ָעז | ִ
ַצּ ֵ
ַמ ֵשׁנִ י ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים (18) :י ִ
ידי | וַיְ ִהי יְ הוָה ְל ִמ ְשׁ ָען ִלי:
אָמצוּ ִמ ֶמּנִּ י (19) :יְ ַק ְדּמוּנִ י ְביוֹם ֵא ִ
ְ
יאנִ י ַל ֶמּ ְר ָחב | יְ ַח ְלּ ֵצנִ י ִכּי ָח ֵפץ ִבּי (21) :יִ ְג ְמ ֵלנִ י יְ הוָה
יּוֹצ ֵ
)ַ (20ו ִ

ָשׁיב ִליִ (22) :כּי ָשׁ ַמ ְר ִתּי ַדּ ְר ֵכי יְ הוָה | וְ לֹא
ָדי י ִ
ְכּ ִצ ְד ִקי | ְכּבֹר י ַ
ָר ַשׁ ְע ִתּי ֵמ ֱאל ָֹהיִ (23) :כּי ָכל ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ְלנ ְֶג ִדּי | וְ ֻחקּ ָֹתיו לֹא
אָסיר ֶמנִּ י (24) :ו ֱ
ִ
ָא ְשׁ ַתּ ֵמּר ֵמעֲוֹנִ י(25) :
ָא ִהי ָת ִמים ִעמּוֹ | ו ֶ
ָדי ְל ֶנגֶד ֵעינָיוִ (26) :עם ָח ִסיד
ָשׁב יְ הוָה ִלי ְכ ִצ ְד ִקי | ְכּבֹר י ַ
ַויּ ֶ
ָבר ִתּ ְת ָבּ ָרר | וְ ִעם
ִתּ ְת ַח ָסּד | ִעם ְגּ ַבר ָתּ ִמים ִתּ ַתּ ָמּםִ (27) :עם נ ָ
יע | וְ ֵעינַיִ ם ָרמוֹת
תוֹשׁ ַ
ִ
ִע ֵקּשׁ ִתּ ְת ַפּ ָתּלִ (28) :כּי אַ ָתּה ַעם ָענִ י
יהּ ָח ְשׁ ִכּי:
ֵרי | יְ הוָה ֱאל ַֹהי י ִַגּ ַ
אַתּה ָתּ ִאיר נ ִ
ַתּ ְשׁ ִפּילִ (29) :כּי ָ
וּבאל ַֹהי ֲא ַד ֶלּג שׁוּרָ (31) :ה ֵאל ָתּ ִמים
)ִ (30כּי ְב ָך אָרֻץ ְגּדוּד | ֵ
רוּפה ָמגֵן הוּא ְלכֹל ַהח ִֹסים בּוִֹ (32) :כּי
ַדּ ְרכּוֹ | ִא ְמ ַרת יְ הוָה ְצ ָ
זוּל ִתי ֱאל ֵֹהינוָּ (33) :ה ֵאל
וּמי צוּר ָ
ֲדי יְ הוָה | ִ
לוֹהּ ִמ ַבּ ְלע ֵ
ִמי ֱא ַ
אַזּ ֵרנִ י ָחיִ ל | וַיִּ ֵתּן ָתּ ִמים ַדּ ְר ִכּיְ (34) :מ ַשׁוֶּה ַר ְג ַלי ָכּאַיָּלוֹת |
ַה ְמ ְ
ָדי ַל ִמּ ְל ָח ָמה | וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶשׁת
ידנִ יְ (35) :מ ַל ֵמּד י ַ
ֲמ ֵ
וְ ַעל ָבּמ ַֹתי ַיע ִ
ימינְ ָך ִת ְס ָע ֵדנִ י
ַתּ ֶתּן ִלי ָמגֵן יִ ְשׁ ֶע ָך | וִ ִ
חוּשׁה ְזרוֹע ָֹתי (36) :ו ִ
נְ ָ
ַת ָך ַת ְר ֵבּנִ יַ (37) :תּ ְר ִחיב ַצע ִ
וְ ַענְ ו ְ
ֲדי ַת ְח ָתּי | וְ לֹא ָמעֲדוּ ַק ְר ֻס ָלּי:
לּוֹתם(39) :
אַשּׂיגֵם | וְ לֹא אָשׁוּב ַעד ַכּ ָ
)ֶ (38א ְרדּוֹף אוֹיְ ַבי וְ ִ
אַזּ ֵרנִ י ַחיִ ל
ַתּ ְ
ֻכלוּ קוּם | יִ ְפּלוּ ַתּ ַחת ַר ְג ָלי (40) :ו ְ
ֶא ְמ ָח ֵצם וְ לֹא י ְ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה | ַתּ ְכ ִר ַ
ָת ָתּה ִלּי ע ֶֹרף |
יע ָק ַמי ַתּ ְח ָתּי (41) :וְ אֹיְ ַבי נ ַ
יע | ַעל יְ הוָה וְ לֹא
מוֹשׁ ַ
ִ
יתם (42) :יְ ַשׁוְּ עוּ וְ ֵאין
אַצ ִמ ֵ
וּמ ַשׂנְ אַי ְ
ְ
רוּח | ְכּ ִטיט חוּצוֹת
ַ
ָענָם (43) :וְ ֶא ְשׁ ָח ֵקם ְכּ ָע ָפר ַעל ְפּנֵי
יקםְ (44) :תּ ַפ ְלּ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵ
ֲא ִר ֵ
ימנִ י ְלרֹאשׁ גּוֹיִ ם ַעם
יבי ָעם | ְתּ ִשׂ ֵ
ֵכר
ַע ְבדוּנִ יְ (45) :ל ֵשׁ ַמע אֹזֶן יִ ָשּׁ ְמעוּ ִלי | ְבּנֵי נ ָ
ָד ְע ִתּי י ַ
לֹא י ַ
יהם(47) :
רוֹת ֶ
ַח ְרגוּ ִמ ִמּ ְס ְגּ ֵ
ֵכר יִ בֹּלוּ | וְ י ְ
יְ ַכ ֲחשׁוּ ִליְ (46) :בּנֵי נ ָ
נּוֹתן
לוֹהי יִ ְשׁ ִעיָ (48) :ה ֵאל ַה ֵ
צוּרי | וְ יָרוּם ֱא ֵ
רוּך ִ
וּב ְ
ַחי יְ הוָה ָ
ַד ֵבּר ַע ִמּים ַתּ ְח ָתּיְ (49) :מ ַפ ְלּ ִטי ֵמאֹיְ ָבי | אַף ִמן
נְ ָקמוֹת ִלי | ַויּ ְ
אוֹד ָך ַבגּוֹיִ ם
ילנִ יַ (50) :על ֵכּן ְ
רוֹמ ֵמנִ י ֵמ ִאישׁ ָח ָמס ַתּ ִצּ ֵ
ָק ַמי ְתּ ְ
ַמּ ָרה (51) :מגדל ] ַמ ְג ִדּיל קרי[ יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ
יְ הוָה | ְ
וּל ִשׁ ְמ ָך ֲאז ֵ
עוֹלם:
ַרעוֹ ַעד ָ
וּלז ְ
| וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִ ד ְ
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ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דַ (2) :ה ָשּׁ ַמיִ ם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל |
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ָדיו ַמ ִגּיד ָה ָר ִק ַ
יע א ֶֹמר | וְ ַליְ ָלה
ַבּ ַ
יע (3) :יוֹם ְליוֹם י ִ
ֲשׂה י ָ
וּמע ֵ
ַ
ְלּ ַליְ ָלה יְ ַחוֶּה ָדּ ַעתֵ (4) :אין א ֶֹמר וְ ֵאין ְדּ ָב ִרים | ְבּ ִלי נִ ְשׁ ָמע
יהם | ַל ֶשּׁ ֶמשׁ
וּב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵלּ ֶ
ָצא ַקוָּם ִ
אָרץ י ָ
קוֹלםְ (5) :בּ ָכל ָה ֶ
ָ

ָשׂישׂ ְכּ ִגבּוֹר
ָשׂם א ֶֹהל ָבּ ֶהם (6) :וְ הוּא ְכּ ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ ֻח ָפּתוֹ | י ִ
קוּפתוֹ ַעל ְקצוֹ ָתם |
וּת ָ
מוֹצאוֹ ְ
ָלרוּץ א ַֹרחִ (7) :מ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָ
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
תּוֹרת יְ הוָה ְתּ ִמ ָ
וְ ֵאין נִ ְס ָתּר ֵמ ַח ָמּתוַֹ (8) :
ָפשׁ |
קּוּדי יְ הוָה יְ ָשׁ ִרים
ימת ֶפּ ִתיִ (9) :פּ ֵ
ֶא ָמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
ֵעדוּת יְ הוָה נ ֱ
ירת ֵעינָיִ ם (10) :יִ ְראַת
ְמ ַשׂ ְמּ ֵחי ֵלב | ִמ ְצוַת יְ הוָה ָבּ ָרה ְמ ִא ַ
עוֹמ ֶדת ָל ַעד | ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי יְ הוָה ֱא ֶמת ָצ ְדקוּ י ְ
הוֹרה ֶ
יְ הוָה ְט ָ
ַח ָדּו:
תוּקים ִמ ְדּ ַבשׁ וְ נ ֶֹפת
וּמ ִ
וּמ ַפּז ָרב | ְ
ָהב ִ
ֶח ָמ ִדים ִמזּ ָ
)ַ (11הנּ ֱ
צוּפים (12) :גַּם ַע ְב ְדּ ָך נִ ְז ָהר ָבּ ֶהם | ְבּ ָשׁ ְמ ָרם ֵע ֶקב ָרב(13) :
ִ
ֵדים ֲחשׂ ְֹך
ַקּנִ י (14) :גַּם ִמזּ ִ
ָבין | ִמנִּ ְס ָתּרוֹת נ ֵ
ְשׁ ִגיאוֹת ִמי י ִ
יתי ִמ ֶפּ ַשׁע ָרב (15) :יִ ְהיוּ
יתם | וְ נִ ֵקּ ִ
ַע ְב ֶדּ ָך אַל יִ ְמ ְשׁלוּ ִבי אָז ֵא ָ
ֹא ִלי:
צוּרי וְ ג ֲ
ֶיך | יְ הוָה ִ
ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
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)ַ (1ל ְמנ ֵ
ֶב ָך
ַענְ ָך יְ הוָה ְבּיוֹם ָצ ָרה | יְ ַשׂגּ ְ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד (2) :י ַ
וּמ ִצּיּוֹן יִ ְס ָע ֶד ָךּ(4) :
ֵשׁם ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב (3) :יִ ְשׁ ַלח ֶע ְז ְר ָך ִמקּ ֶֹדשׁ | ִ
עוֹל ְת ָך יְ ַד ְשּׁנֶה ֶס ָלה (5) :יִ ֶתּן ְל ָך ִכ ְל ָב ֶב ָך |
יִ ְזכֹּר ָכּל ִמנְ ח ֶֹת ָך | וְ ָ
וּב ֵשׁם ֱאל ֵֹהינוּ נִ ְדגֹּל |
ישׁוּע ֶת ָך ְ
ֲצ ְת ָך יְ ַמ ֵלּא (6) :נְ ַרנְּ נָה ִבּ ָ
וְ ָכל ע ָ
יע יְ הוָה
הוֹשׁ ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִ
יךַ (7) :ע ָתּה י ַ
לוֹת ָ
יְ ַמ ֵלּא יְ הוָה ָכּל ִמ ְשׁ ֲא ֶ
ְמ ִשׁיחוֹ | ַי ֲענֵהוּ ִמ ְשּׁ ֵמי ָק ְדשׁוֹ ִבּ ְגבֻרוֹת י ַ
ֵשׁע יְ ִמינוֵֹ (8) :א ֶלּה
ַחנוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ נ ְַז ִכּיר(9) :
ַאנ ְ
סּוּסים | ו ֲ
ָב ֶר ֶכב וְ ֵא ֶלּה ַב ִ
יעה
הוֹשׁ ָ
עוֹדד (10) :יְ הוָה ִ
ַחנוּ ַקּ ְמנוּ וַנִּ ְת ָ
ַאנ ְ
ָפלוּ | ו ֲ
ֵה ָמּה ָכּ ְרעוּ וְ נ ָ
| ַה ֶמּ ֶל ְך ַי ֲע ֵננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
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ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד (2) :יְ הוָה ְבּ ָע ְזּ ָך יִ ְשׂ ַמח ֶמ ֶל ְך |
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַא ֶר ֶשׁת
ָת ָתּה לּוֹ | ו ֲ
ישׁוּע ְת ָך ַמה ָיּגֶיל ְמאֹדַ (3) :תּ ֲאוַת ִלבּוֹ נ ַ
וּב ָ
ִ
ְשׂ ָפ ָתיו ַבּל ָמנ ְ
ַע ָתּ ֶסּ ָלהִ (4) :כּי ְת ַק ְדּ ֶמנּוּ ִבּ ְרכוֹת טוֹב | ָתּ ִשׁית
ָמים
ָת ָתּה לּוֹ | א ֶֹר ְך י ִ
ֲט ֶרת ָפּזַ (5) :חיִּ ים ָשׁאַל ִמ ְמּ ָך נ ַ
ְלרֹאשׁוֹ ע ֶ
ישׁוּע ֶת ָך | הוֹד וְ ָה ָדר ְתּ ַשׁוֶּה ָע ָליו:
ָעד (6) :גָּדוֹל ְכּבוֹדוֹ ִבּ ָ
עוֹלם ו ֶ
ָ
ֶיך(8) :
יתהוּ ְב ָרכוֹת ָל ַעד | ְתּ ַח ֵדּהוּ ְב ִשׂ ְמ ָחה ֶאת ָפּנ ָ
)ִ (7כּי ְת ִשׁ ֵ
וּב ֶח ֶסד ֶע ְליוֹן ַבּל יִ מּוֹטִ (9) :תּ ְמ ָצא
ִכּי ַה ֶמּ ֶל ְך בּ ֵֹט ַח ַבּיהוָה | ְ
יתמוֹ ְכּ ַתנּוּר
יךְ (10) :תּ ִשׁ ֵ
יך | יְ ִמינְ ָך ִתּ ְמ ָצא שֹׂנְ ֶא ָ
ָד ָך ְל ָכל אֹיְ ֶב ָ
יְ

ֹאכ ֵלם ֵאשִׁ (11) :פּ ְר ָימוֹ
ֶיך | יְ הוָה ְבּאַפּוֹ יְ ַב ְלּ ֵעם וְ ת ְ
ֵאשׁ ְל ֵעת ָפּנ ָ
יך ָר ָעה |
אָדםִ (12) :כּי נָטוּ ָע ֶל ָ
ַר ָעם ִמ ְבּנֵי ָ
אַבּד | וְ ז ְ
ֵמ ֶא ֶרץ ְתּ ֵ
יוּכלוִּ (13) :כּי ְתּ ִשׁ ֵ
ָח ְשׁבוּ ְמ ִז ָמּה ַבּל ָ
יך
ית ֶר ָ
יתמוֹ ֶשׁ ֶכם | ְבּ ֵמ ָ
ַמּ ָרה
ירה וּנְ ז ְ
ָשׁ ָ
ֶך | נ ִ
רוּמה יְ הוָה ְב ֻעזּ ָ
ֵיהםָ (14) :
ְתּכוֹנֵן ַעל ְפּנ ֶ
בוּר ֶת ָך:
ְגּ ָ
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ֶלת ַה ַשּׁ ַחר ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דֵ (2) :א ִלי ֵא ִלי ָל ָמה
ַצּ ַח ַעל אַיּ ֶ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ֲעז ְ
ָתיֱ (3) :אל ַֹהי ֶא ְק ָרא
ישׁוּע ִתי ִדּ ְב ֵרי ַשׁ ֲאג ִ
ַב ָתּנִ י | ָרחוֹק ִמ ָ
אַתּה ָקדוֹשׁ |
דוּמיָּה ִלי (4) :וְ ָ
יוֹמם וְ לֹא ַת ֲענֶה | וְ ַליְ ָלה וְ לֹא ִ
ָ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (5) :בּ ָך ָבּ ְטחוּ ֲאב ֵֹתינוּ | ָבּ ְטחוּ
ֵ
וְ
יך ָזעֲקוּ וְ נִ ְמ ָלטוּ | ְבּ ָך ָב ְטחוּ וְ לֹא בוֹשׁוּ(7) :
ַתּ ַפ ְלּ ֵטמוֵֹ (6) :א ֶל ָ
וּבזוּי ָעםָ (8) :כּל רֹאַי
אָדם ְ
תוֹל ַעת וְ לֹא ִאישׁ | ֶח ְר ַפּת ָ
וְ אָנ ִֹכי ַ
ַפ ִטירוּ ְב ָשׂ ָפה יָנִ יעוּ רֹאשׁ (9) :גֹּל ֶאל יְ הוָה יְ ַפ ְלּ ֵטהוּ
ַל ִעגוּ ִלי | י ְ
יְ
יחי ַעל
אַתּה ג ִֹחי ִמ ָבּ ֶטן | ַמ ְב ִט ִ
ילהוּ ִכּי ָח ֵפץ בּוִֹ (10) :כּי ָ
ַצּ ֵ
| יִ
אָתּה:
יך ָה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ֵמ ָר ֶחם | ִמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי ֵא ִלי ָ
ְשׁ ֵדי ִא ִמּיָ (11) :ע ֶל ָ
רוֹבה | ִכּי ֵאין עוֹזֵר(13) :
) (12אַל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנִּ י ִכּי ָצ ָרה ְק ָ
יהם
ירי ָב ָשׁן ִכּ ְתּרוּנִ יָ (14) :פּצוּ ָע ַלי ִפּ ֶ
אַבּ ֵ
ְס ָבבוּנִ י ָפּ ִרים ַר ִבּים | ִ
מוֹתי
אַריֵה ט ֵֹרף וְ שׁ ֵֹאגַ (15) :כּ ַמּיִ ם נִ ְשׁ ַפּ ְכ ִתּי וְ ִה ְת ָפּ ְרדוּ ָכּל ַע ְצ ָ
| ְ
וּלשׁוֹנִ י
ָבשׁ ַכּ ֶח ֶרשׂ כּ ִֹחי ְ
תוֹך ֵמ ָעי (16) :י ֵ
ָמס ְבּ ְ
| ָהיָה ִל ִבּי ַכּדּוֹנָג נ ֵ
ֲפר ָמוֶת ִתּ ְשׁ ְפּ ֵתנִ יִ (17) :כּי ְס ָבבוּנִ י ְכּ ָל ִבים
קוֹחי | וְ ַלע ַ
ֻמ ְד ָבּק ַמ ְל ָ
ָדי וְ ַר ְג ָליֲ (18) :א ַס ֵפּר ָכּל
| עַ
ֲדת ְמ ֵר ִעים ִה ִקּיפוּנִ י ָכּ ֲא ִרי י ַ
ָדי ָל ֶהם | וְ ַעל
ַבּיטוּ יִ ְראוּ ִבי (19) :יְ ַח ְלּקוּ ְבג ַ
מוֹתי | ֵה ָמּה י ִ
ַע ְצ ָ
ָלוּתי
אַתּה יְ הוָה אַל ִתּ ְר ָחק | ֱאי ִ
גוֹרל (20) :וְ ָ
ַפּילוּ ָ
בוּשׁי י ִ
ְל ִ
יד ִתי:
ַפ ִשׁי | ִמיַּד ֶכּ ֶלב יְ ִח ָ
ילה ֵמ ֶח ֶרב נ ְ
חוּשׁהַ (21) :ה ִצּ ָ
ְל ֶע ְז ָר ִתי ָ
יתנִ יֲ (23) :א ַס ְפּ ָרה
וּמ ַקּ ְרנֵי ֵר ִמים עֲנִ ָ
אַריֵה | ִ
יענִ י ִמ ִפּי ְ
הוֹשׁ ֵ
)ִ (22
תוֹך ָק ָהל ֲא ַה ְל ֶל ָךּ (24) :יִ ְר ֵאי יְ הוָה ַה ְללוּהוּ ָכּל
ִשׁ ְמ ָך ְל ֶא ָחי | ְבּ ְ
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (25) :כּי לֹא
ֶרע ַי ֲעקֹב ַכּ ְבּדוּהוּ | וְ גוּרוּ ִמ ֶמּנּוּ ָכּל ז ַ
זַ
וּב ַשׁוְּ עוֹ ֵא ָליו
ָבזָה וְ לֹא ִשׁ ַקּץ עֱנוּת ָענִ י וְ לֹא ִה ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ֶמּנּוּ | ְ
ָשׁ ֵמ ַעֵ (26) :מ ִא ְתּ ָך ְת ִה ָלּ ִתי | ְבּ ָק ָהל ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַשׁ ֵלּם ֶנגֶד יְ ֵראָיו:
ֹאכלוּ ֲענָוִ ים וְ יִ ְשׂ ָבּעוּ יְ ַה ְללוּ יְ הוָה דּ ְֹר ָשׁיו | יְ ִחי ְל ַב ְב ֶכם
) (27י ְ
אָרץ | וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
אַפ ֵסי ֶ
ָשׁבוּ ֶאל יְ הוָה ָכּל ְ
ָל ַעד (28) :יִ ְז ְכּרוּ וְ י ֻ
לוּכה | וּמ ֵֹשׁל
ֶיך ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת גּוֹיִ םִ (29) :כּי ַליהוָה ַה ְמּ ָ
ְל ָפנ ָ

אָכלוּ וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ָכּל ִדּ ְשׁנֵי ֶא ֶרץ ְל ָפנָיו יִ ְכ ְרעוּ ָכּל
ַבּגּוֹיִ םְ (30) :
ַע ְב ֶדנּוּ | יְ ֻס ַפּר ַלאדֹנָי
ֶרע י ַ
ַפשׁוֹ לֹא ִחיָּה (31) :ז ַ
יוֹר ֵדי ָע ָפר | וְ נ ְ
ְ
ַלדּוֹרָ (32) :יבֹאוּ וְ י ִַגּידוּ ִצ ְד ָקתוֹ | ְל ַעם ָ
נוֹלד ִכּי ָע ָשׂה:
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)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | יְ הוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסרִ (2) :בּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא
שׁוֹבב | יַנְ ֵחנִ י
ַפ ִשׁי יְ ֵ
ַה ֵלנִ י (3) :נ ְ
יצנִ י | ַעל ֵמי ְמנֻחוֹת יְ נ ֲ
ַר ִבּ ֵ
יְ
ְב ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ (4) :גַּם ִכּי ֵא ֵל ְך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת לֹא
ַח ֻמנִ י(5) :
וּמ ְשׁ ַענְ ֶתּ ָך ֵה ָמּה יְ נ ֲ
אַתּה ִע ָמּ ִדי | ִשׁ ְב ְט ָך ִ
ירא ָרע ִכּי ָ
ִא ָ
כּוֹסי ְר ָויָה:
ֹאשׁי ִ
ַתּ ֲער ְֹך ְל ָפנַי ֻשׁ ְל ָחן ֶנגֶד צ ְֹר ָרי | ִדּ ַשּׁנְ ָתּ ַב ֶשּׁ ֶמן ר ִ
אַך טוֹב ָו ֶח ֶסד יִ ְר ְדּפוּנִ י ָכּל יְ ֵמי ַחיָּי | וְ ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית יְ הוָה
) ְ (6
ָמים:
ְלא ֶֹר ְך י ִ
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וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ(2) :
אָרץ ְ
)ְ (1ל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר | ַליהוָה ָה ֶ
ִכּי הוּא ַעל י ִ
ֶהִ (3) :מי ַי ֲע ֶלה ְב ַהר
ַמּים יְ ָס ָדהּ | וְ ַעל נְ ָהרוֹת יְ כוֹנְ נ ָ
וּבר ֵל ָבב | ֲא ֶשׁר
וּמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ (4) :נְ ִקי ַכ ַפּיִ ם ַ
יְ הוָה | ִ
ַפ ִשׁי וְ לֹא נִ ְשׁ ַבּע ְל ִמ ְר ָמה (5) :יִ ָשּׂא ְב ָר ָכה
ָשׂא ַל ָשּׁוְ א נ ְ
לֹא נ ָ
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁעוֹ (6) :זֶה דּוֹר דרשׁו ]דּ ְֹר ָשׁיו
ֵמ ֵאת יְ הוָה | ְ
יכם
אשׁ ֶ
ֶיך ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ (7) :שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
קרי[ | ְמ ַב ְק ֵשׁי ָפנ ָ
עוֹלם | וְ יָבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹדִ (8) :מי זֶה ֶמ ֶל ְך
ָשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
וְ ִהנּ ְ
ַה ָכּבוֹד | יְ הוָה ִעזּוּז וְ ִגבּוֹר יְ הוָה ִגּבּוֹר ִמ ְל ָח ָמהְ (9) :שׂאוּ
וֹלם | וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד(10) :
וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ע ָ
יכם ְ
אשׁ ֶ
ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
ִמי הוּא זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד | יְ הוָה ְצ ָבאוֹת הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד
ֶס ָלה:
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ַפ ִשׁי ֶא ָשּׂאֱ (2) :אל ַֹהי ְבּ ָך ָב ַט ְח ִתּי אַל
יך יְ הוָה נ ְ
)ְ (1ל ָדוִ ד ֵא ֶל ָ
ֶיך לֹא ֵיבֹשׁוּ | ֵיבֹשׁוּ
ַע ְלצוּ אֹיְ ַבי ִלי (3) :גַּם ָכּל קוֹ ָ
בוֹשׁה | אַל י ַ
ֵא ָ
יך ַל ְמּ ֵדנִ י:
חוֹת ָ
יענִ י | א ְֹר ֶ
הוֹד ֵ
יך יְ הוָה ִ
יקםְ (4) :דּ ָר ֶכ ָ
בּוֹג ִדים ֵר ָ
ַה ְ
אוֹת ָך
ְ
אַתּה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעי |
יכנִ י ַב ֲא ִמ ֶתּ ָך וְ ַל ְמּ ֵדנִ י ִכּי ָ
)ַ (5ה ְד ִר ֵ

עוֹלם
יך | ִכּי ֵמ ָ
ַח ָס ֶד ָ
יך יְ הוָה ו ֲ
יתי ָכּל ַהיּוֹםְ (6) :זכֹר ַר ֲח ֶמ ָ
ִקוִּ ִ
וּפ ָשׁ ַעי אַל ִתּ ְזכֹּר | ְכּ ַח ְס ְדּ ָך ְז ָכר ִלי
עוּרי ְ
ֵה ָמּהַ (7) :חטֹּאות נְ ַ
יוֹרה
ָשׁר יְ הוָה | ַעל ֵכּן ֶ
טוּב ָך יְ הוָה (8) :טוֹב וְ י ָ
אַתּה ְל ַמ ַען ְ
ָ
יל ֵמּד ֲע ָנוִ ים ַדּ ְרכּוֹ:
ַד ֵר ְך ֲענָוִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט | וִ ַ
ַח ָטּ ִאים ַבּ ָדּ ֶר ְך (9) :י ְ
ֶא ֶמת | ְלנ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ וְ ֵעד ָֹתיו:
אָרחוֹת יְ הוָה ֶח ֶסד ו ֱ
)ָ (10כּל ְ
)ְ (11ל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך יְ הוָה | וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנִ י ִכּי ַרב הוּאִ (12) :מי זֶה
ַפשׁוֹ ְבּטוֹב ָתּ ִלין |
יוֹרנּוּ ְבּ ֶד ֶר ְך יִ ְב ָחר (13) :נ ְ
ָה ִאישׁ יְ ֵרא יְ הוָה | ֶ
יעם:
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
יראָיו | ְ
אָרץ (14) :סוֹד יְ הוָה ִל ֵ
ירשׁ ֶ
ַרעוֹ יִ ַ
וְ ז ְ
יוֹציא ֵמ ֶר ֶשׁת ַר ְג ָלי(16) :
)ֵ (15עינַי ָתּ ִמיד ֶאל יְ הוָה | ִכּי הוּא ִ
ָחיד וְ ָענִ י אָנִ יָ (17) :צרוֹת ְל ָב ִבי ִה ְר ִחיבוּ |
ְפּנֵה ֵא ַלי וְ ָחנֵּנִ י | ִכּי י ִ
ֲמ ִלי | וְ ָשׂא ְל ָכל
יאנִ יְ (18) :ר ֵאה ָענְ יִ י ַוע ָ
הוֹצ ֵ
ִ
צוּקוֹתי
ַ
ִמ ְמּ
ַחטּ ָ
ֹאותיְ (19) :ר ֵאה אוֹיְ ַבי ִכּי ָרבּוּ | וְ ִשׂנְ אַת ָח ָמס ְשׂנֵאוּנִ י:
יתי ָב ְך (21) :תֹּם
ילנִ י | אַל ֵאבוֹשׁ ִכּי ָח ִס ִ
ַפ ִשׁי וְ ַה ִצּ ֵ
)ָ (20שׁ ְמ ָרה נ ְ
יךְ (22) :פּ ֵדה ֱאל ִֹהים ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ית ָ
ָוי ֶֹשׁר יִ ְצּרוּנִ י | ִכּי ִקוִּ ִ
רוֹתיו:
ִמכֹּל ָצ ָ
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וּביהוָה ָבּ ַט ְח ִתּי
)ְ (1ל ָדוִ ד ָשׁ ְפ ֵטנִ י יְ הוָה ִכּי ֲאנִ י ְבּ ֻת ִמּי ָה ַל ְכ ִתּי | ַ
ַסּנִ י | צרופה ] ָצ ְר ָפה קרי[
לֹא ֶא ְמ ָעדְ (2) :בּ ָחנֵנִ י יְ הוָה וְ נ ֵ
ִכ ְל ַ
יוֹתי וְ ִל ִבּיִ (3) :כּי ַח ְס ְדּ ָך ְל ֶנגֶד ֵעינָי | וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ָך:
ֲל ִמים לֹא אָבוֹא(5) :
ָשׁ ְב ִתּי ִעם ְמ ֵתי ָשׁוְ א | וְ ִעם ַנע ָ
) (4לֹא י ַ
ֵאתי ְק ַהל ְמ ֵר ִעים | וְ ִעם ְר ָשׁ ִעים לֹא ֵא ֵשׁבֶ (6) :א ְר ַחץ
ָשׂנ ִ
ַאס ְֹב ָבה ֶאת ִמ ְז ַבּ ֲח ָך יְ הוָהַ (7) :ל ְשׁ ִמ ַע ְבּקוֹל
ְבּנִ ָקּיוֹן ַכּ ָפּי | ו ֲ
ית ָך |
אָה ְב ִתּי ְמעוֹן ֵבּ ֶ
יך (8) :יְ הוָה ַ
אוֹת ָ
וּל ַס ֵפּר ָכּל נִ ְפ ְל ֶ
תּוֹדה | ְ
ָ
ַפ ִשׁי | וְ ִעם
בוֹד ָך (9) :אַל ֶתּ ֱאסֹף ִעם ַח ָטּ ִאים נ ְ
וּמקוֹם ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
ְ
ימינָם ָמ ְלאָה
יהם ִז ָמּה | וִ ִ
יד ֶ
אַנְ ֵשׁי ָד ִמים ַחיָּיֲ (10) :א ֶשׁר ִבּ ֵ
ַאנִ י ְבּ ֻת ִמּי ֵא ֵל ְך ְפּ ֵדנִ י וְ ָחנֵּנִ יַ (12) :ר ְג ִלי ָע ְמ ָדה
שּׁ ַֹחד (11) :ו ֲ
ְב ִמישׁוֹר | ְבּ ַמ ְק ֵה ִלים ֲא ָב ֵר ְך יְ הוָה:
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ירא | יְ הוָה ָמעוֹז ַחיַּי ִמ ִמּי
אוֹרי וְ יִ ְשׁ ִעי ִמ ִמּי ִא ָ
)ְ (1ל ָדוִ ד יְ הוָה ִ
ֶא ְפ ָחדִ (2) :בּ ְקרֹב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ֶל ֱאכֹל ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי | ָצ ַרי וְ אֹיְ ַבי ִלי

ירא ִל ִבּי |
ָפלוִּ (3) :אם ַתּ ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה לֹא יִ ָ
ֵה ָמּה ָכ ְשׁלוּ וְ נ ָ
אַל ִתּי
אַחת ָשׁ ְ
בוֹט ַחַ (4) :
ִאם ָתּקוּם ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה ְבּזֹאת ֲאנִ י ֵ
ֵמ ֵאת יְ הוָה ָ
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשׁ | ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית יְ הוָה ָכּל יְ ֵמי ַחיַּי
יכלוִֹ (5) :כּי יִ ְצ ְפּנֵנִ י ְבּ ֻסכֹּה ְבּיוֹם
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
ַל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם יְ הוָה ְ
רוֹמ ֵמנִ י (6) :וְ ַע ָתּה יָרוּם
אָהלוֹ ְבּצוּר יְ ְ
ַס ִתּ ֵרנִ י ְבּ ֵס ֶתר ֳ
ָר ָעה | י ְ
יבוֹתי וְ ֶא ְז ְבּ ָחה ְב ֳ
רוּעה |
אָהלוֹ ִז ְב ֵחי ְת ָ
ֹאשׁי ַעל אֹיְ ַבי ְס ִב ַ
ר ִ
קוֹלי ֶא ְק ָרא וְ ָחנֵּנִ י
ַמּ ָרה ַליהוָהְ (7) :שׁ ַמע יְ הוָה ִ
ַאז ְ
ירה ו ֲ
אָשׁ ָ
ִ
ֶיך יְ הוָה ֲא ַב ֵקּשׁ(9) :
אָמר ִל ִבּי ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָי | ֶאת ָפּנ ָ
ַו ֲענֵנִ יְ (8) :ל ָך ַ
ית אַל
ֶיך ִמ ֶמּנִּ י אַל ַתּט ְבּאַף ַע ְב ֶדּ ָך | ֶע ְז ָר ִתי ָהיִ ָ
אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
אָבי וְ ִא ִמּי ֲעזָבוּנִ י |
ִתּ ְטּ ֵשׁנִ י וְ אַל ַתּ ַע ְז ֵבנִ י ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעיִ (10) :כּי ִ
הוֹרנִ י יְ הוָה ַדּ ְר ֶכּ ָך | וּנְ ֵחנִ י ְבּא ַֹרח ִמישׁוֹר
ַאַס ֵפנִ יֵ (11) :
וַיהוָה י ְ
ֶפשׁ ָצ ָרי | ִכּי ָקמוּ ִבי ֵע ֵדי ֶשׁ ֶקר
שׁוֹר ָרי (12) :אַל ִתּ ְתּנֵנִ י ְבּנ ֶ
ְל ַמ ַען ְ
לוּלא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב יְ הוָה ְבּ ֶא ֶרץ
יפ ַח ָח ָמסֵ (13) :
וִ ֵ
ַא ֵמץ ִל ֶבּ ָך וְ ַקוֵּה ֶאל יְ הוָה:
ַחיִּ יםַ (14) :קוֵּה ֶאל יְ הוָה | ֲחזַק וְ י ֲ
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צוּרי אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ ִמ ֶמּנִּ י | ֶפּן ֶתּ ֱח ֶשׁה
יך יְ הוָה ֶא ְק ָרא ִ
)ְ (1ל ָדוִ ד ֵא ֶל ָ
ִמ ֶמּנִּ י וְ נִ ְמ ַשׁ ְל ִתּי ִעם ְ
יוֹר ֵדי בוֹרְ (2) :שׁ ַמע קוֹל ַתּ ֲחנוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ִעי
ָדי ֶאל ְדּ ִביר ָק ְד ֶשׁ ָך (3) :אַל ִתּ ְמ ְשׁ ֵכנִ י ִעם
ָשׂ ִאי י ַ
יך | ְבּנ ְ
ֵא ֶל ָ
יהם וְ ָר ָעה
ֲלי אָוֶן | דּ ְֹב ֵרי ָשׁלוֹם ִעם ֵר ֵע ֶ
ְר ָשׁ ִעים וְ ִעם פֹּע ֵ
וּכר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲשׂה
יהם | ְכּ ַמע ֵ
ֳלם ְ
ִבּ ְל ָב ָבםֶ (4) :תּן ָל ֶהם ְכּ ָפע ָ
ָבינוּ ֶאל ְפּ ֻעלֹּת
מוּלם ָל ֶהםִ (5) :כּי לֹא י ִ
יהם ֵתּן ָל ֶהם ָה ֵשׁב ְגּ ָ
יְ ֵד ֶ
רוּך יְ הוָה | ִכּי
ֶה ְר ֵסם וְ לֹא יִ ְבנֵםָ (6) :בּ ְ
ָדיו | י ֶ
ֲשׂה י ָ
יְ הוָה וְ ֶאל ַמע ֵ
ָר ִתּי |
וּמ ִגנִּ י בּוֹ ָב ַטח ִל ִבּי וְ ֶנ ֱעז ְ
ֻזּי ָ
ָשׁ ַמע קוֹל ַתּ ֲחנוּנָי (7) :יְ הוָה ע ִ
וּמעוֹז יְ שׁוּעוֹת
הוֹדנּוּ (8) :יְ הוָה עֹז ָלמוֹ | ָ
ירי ֲא ֶ
וּמ ִשּׁ ִ
ַו ַיּ ֲעלֹז ִל ִבּי ִ
וּר ֵעם
ַח ָל ֶת ָך | ְ
ְמ ִשׁיחוֹ הוּאִ (9) :
וּב ֵר ְך ֶאת נ ֲ
יעה ֶאת ַע ֶמּ ָך ָ
הוֹשׁ ָ
עוֹלם:
ַשּׂ ֵאם ַעד ָה ָ
וְ נ ְ
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)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | ָהבוּ ַליהוָה ְבּנֵי ֵא ִלים ָהבוּ ַליהוָה ָכּבוֹד ָועֹז:
)ָ (2הבוּ ַליהוָה ְכּבוֹד ְשׁמוֹ | ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַליהוָה ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ(3) :
קוֹל יְ הוָה ַעל ַה ָמּיִ ם | ֵאל ַה ָכּבוֹד ִה ְר ִעים יְ הוָה ַעל ַמיִ ם ַר ִבּים:

) (4קוֹל יְ הוָה ַבּכּ ַֹח | קוֹל יְ הוָה ֶבּ ָה ָדר (5) :קוֹל יְ הוָה שׁ ֵֹבר
ידם ְכּמוֹ ֵע ֶגל
ַר ִק ֵ
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹןַ (6) :ויּ ְ
ֲא ָר ִזים | וַיְ ַשׁ ֵבּר יְ הוָה ֶאת ְ
| ְל ָבנוֹן וְ ִשׂ ְריֹן ְכּמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים (7) :קוֹל יְ הוָה ח ֵֹצב ַל ֲהבוֹת
ָחיל יְ הוָה ִמ ְד ַבּר ָק ֵדשׁ(9) :
ָחיל ִמ ְד ָבּר | י ִ
ֵאשׁ (8) :קוֹל יְ הוָה י ִ
יכלוֹ כֻּלּוֹ א ֵֹמר
וּב ֵה ָ
ֶחשֹׂף יְ ָערוֹת | ְ
חוֹלל אַיָּלוֹת ַויּ ֱ
קוֹל יְ הוָה יְ ֵ
ֵשׁב יְ הוָה ֶמ ֶל ְך ְל ָ
ָשׁב | ַויּ ֶ
ָכּבוֹד (10) :יְ הוָה ַל ַמּבּוּל י ָ
עוֹלם(11) :
יְ הוָה עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן | יְ הוָה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:
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רוֹמ ְמ ָך יְ הוָה ִכּי
ֻכּת ַה ַבּיִ ת ְל ָדוִ דֲ (2) :א ִ
)ִ (1מ ְזמוֹר ִשׁיר ֲחנ ַ
יך
יתנִ י | וְ לֹא ִשׂ ַמּ ְח ָתּ אֹיְ ַבי ִלי (3) :יְ הוָה ֱאל ָֹהי | ִשׁוּ ְ
ַע ִתּי ֵא ֶל ָ
ִד ִלּ ָ
יתנִ י מיורדי
ַפ ִשׁי | ִחיִּ ַ
ית ִמן ְשׁאוֹל נ ְ
ֱל ָ
ַתּ ְר ָפּ ֵאנִ י (4) :יְ הוָה ֶהע ִ
וִ
ֵכר
ידיו | וְ הוֹדוּ ְלז ֶ
ַמּרוּ ַליהוָה ֲח ִס ָ
ָר ִדי קרי[ בוֹר (5) :ז ְ
] ִמיּ ְ
ָלין ֶבּ ִכי וְ ַלבּ ֶֹקר
ָק ְדשׁוִֹ (6) :כּי ֶרגַע ְבּאַפּוֹ ַחיִּ ים ִבּ ְרצוֹנוֹ | ָבּ ֶע ֶרב י ִ
עוֹלם (8) :יְ הוָה
אָמ ְר ִתּי ְב ַשׁ ְלוִ י | ַבּל ֶאמּוֹט ְל ָ
ַאנִ י ַ
ִרנָּה (7) :ו ֲ
יתי נִ ְב ָהל(9) :
ֶיך ָהיִ ִ
ֱמ ְד ָתּה ְל ַה ְר ִרי עֹז | ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ָפנ ָ
ִבּ ְרצוֹנְ ָך ֶהע ַ
יך יְ הוָה ֶא ְק ָרא | וְ ֶאל ֲאדֹנָי ֶא ְת ַחנָּןַ (10) :מה ֶבּ ַצע ְבּ ָד ִמי
ֵא ֶל ָ
יוֹד ָך ָע ָפר ֲהי ִַגּיד ֲא ִמ ֶתּ ָךְ (11) :שׁ ַמע יְ הוָה
ְבּ ִר ְד ִתּי ֶאל ָשׁ ַחת | ֲה ְ
וְ ָחנֵּנִ י | יְ ה ָוה ֱהיֵה עֹזֵר ִליָ (12) :ה ַפ ְכ ָתּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי
ַמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא
אַזּ ֵרנִ י ִשׂ ְמ ָחהְ (13) :ל ַמ ַען יְ ז ֶ
ַתּ ְ
ִפּ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי | ו ְ
אוֹד ָךּ:
עוֹלם ֶ
יִ דֹּם | יְ הוָה ֱאל ַֹהי ְל ָ
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בוֹשׁה
יתי אַל ֵא ָ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דְ (2) :בּ ָך יְ ה ָוה ָח ִס ִ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ילנִ י |
אָזנְ ָך ְמ ֵה ָרה ַה ִצּ ֵ
עוֹלם | ְבּ ִצ ְד ָק ְת ָך ַפ ְלּ ֵטנִ יַ (3) :ה ֵטּה ֵא ַלי ְ
ְל ָ
יענִ יִ (4) :כּי ַס ְל ִעי
הוֹשׁ ֵ
ֱהיֵה ִלי ְלצוּר ָמעוֹז ְל ֵבית ְמצוּדוֹת ְל ִ
יאנִ י
וֹצ ֵ
ַה ֵלנִ י (5) :תּ ִ
וּתנ ֲ
וּל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך ַתּנְ ֵחנִ י ְ
אָתּה | ְ
צוּד ִתי ָ
וּמ ָ
ְ
רוּחי |
אַפ ִקיד ִ
ָד ָך ְ
עוּזּיְ (6) :בּי ְ
אַתּה ָמ ִ
ֵמ ֶר ֶשׁת זוּ ָט ְמנוּ ִלי | ִכּי ָ
ֵאתי ַהשּׁ ְֹמ ִרים ַה ְב ֵלי ָשׁוְ א
אוֹתי יְ הוָה ֵאל ֱא ֶמתָ (7) :שׂנ ִ
יתה ִ
ָפּ ִד ָ
ילה וְ ֶא ְשׂ ְמ ָחה ְבּ ַח ְס ֶדּ ָך | ֲא ֶשׁר
אָג ָ
ַאנִ י ֶאל יְ הוָה ָבּ ָט ְח ִתּיִ (8) :
| וֲ
ַר ַתּנִ י ְבּיַד
ַפ ִשׁי (9) :וְ לֹא ִה ְסגּ ְ
ָד ְע ָתּ ְבּ ָצרוֹת נ ְ
ית ֶאת ָענְ יִ י י ַ
ָר ִא ָ
ֱמ ְד ָתּ ַב ֶמּ ְר ָחב ַר ְג ָליָ (10) :חנֵּנִ י יְ הוָה ִכּי ַצר ִלי |
אוֹיֵב | ֶהע ַ

וּשׁנוֹ ַתי
וּב ְטנִ יִ (11) :כּי ָכלוּ ְביָגוֹן ַחיַּי ְ
ַפ ִשׁי ִ
ָע ְשׁ ָשׁה ְב ַכ ַעס ֵעינִ י נ ְ
יתי
ֲצ ַמי ָע ֵשׁשׁוִּ (12) :מ ָכּל צ ְֹר ַרי ָהיִ ִ
ָחה | ָכּ ַשׁל ַבּעֲוֹנִ י כ ִֹחי ַוע ָ
ַבּ ֲאנ ָ
וּפ ַחד ִל ְמי ָ
ֶח ְר ָפּה וְ ִל ֲשׁ ֵכנַי ְמאֹד ַ
ָדדוּ ִמ ֶמּנִּ י:
ֻדּ ָעי | רֹאַי ַבּחוּץ נ ְ
יתי ִכּ ְכ ִלי א ֵֹבדִ (14) :כּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי
) (13נִ ְשׁ ַכּ ְח ִתּי ְכּ ֵמת ִמ ֵלּב | ָהיִ ִ
ַחד ָע ַלי ָל ַק ַחת נ ְ
ָס ָדם י ַ
ִדּ ַבּת ַר ִבּים ָמגוֹר ִמ ָסּ ִביב | ְבּ ִהוּ ְ
ַפ ִשׁי
אָתּה:
אָמ ְר ִתּי ֱאל ַֹהי ָ
יך ָב ַט ְח ִתּי יְ הוָה | ַ
ַאנִ י ָע ֶל ָ
ָממוּ (15) :ו ֲ
זָ
ירה
וּמר ְֹד ָפיָ (17) :ה ִא ָ
ילנִ י ִמיַּד אוֹיְ ַבי ֵ
ָד ָך ִעתּ ָֹתי | ַה ִצּ ֵ
)ְ (16בּי ְ
בוֹשׁה ִכּי
יענִ י ְב ַח ְס ֶדּ ָך (18) :יְ הוָה אַל ֵא ָ
הוֹשׁ ֵ
ֶיך ַעל ַע ְב ֶדּ ָך | ִ
ָפנ ָ
אָל ְמנָה ִשׂ ְפ ֵתי
יך | ֵיבֹשׁוּ ְר ָשׁ ִעים יִ ְדּמוּ ִל ְשׁאוֹלֵ (19) :תּ ַ
את ָ
ְק ָר ִ
ַאוָה וָבוּזָ (20) :מה ַרב
ָשׁ ֶקר | ַהדּ ְֹברוֹת ַעל ַצ ִדּיק ָע ָתק ְבּג ֲ
יר ֶא ָ
טוּב ָך ֲא ֶשׁר ָצ ַפנְ ָתּ ִלּ ֵ
אָדם:
יך | ָפּ ַע ְל ָתּ ַלח ִֹסים ָבּ ְך ֶנגֶד ְבּנֵי ָ
ְ
ֻכ ֵסי ִאישׁ | ִתּ ְצ ְפּנֵם ְבּ ֻס ָכּה ֵמ ִריב
ֶיך ֵמר ְ
ירם ְבּ ֵס ֶתר ָפּנ ָ
)ַ (21תּ ְס ִתּ ֵ
ְלשֹׁנוֹתָ (22) :בּ ְ
רוּך יְ הוָה | ִכּי ִה ְפ ִליא ַח ְסדּוֹ ִלי ְבּ ִעיר ָמצוֹר:
ֶיך | אָ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ָתּ קוֹל
אָמ ְר ִתּי ְב ָח ְפ ִזי נִ ְג ַר ְז ִתּי ִמ ֶנּגֶד ֵעינ ָ
ַאנִ י ַ
) (23ו ֲ
ידיו |
יךֶ (24) :א ֱהבוּ ֶאת יְ הוָה ָכּל ֲח ִס ָ
ַתּ ֲחנוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ִעי ֵא ֶל ָ
ַאוָהִ (25) :ח ְזקוּ
ֱאמוּנִ ים נ ֵֹצר יְ הוָה ְ
ֶתר ע ֵֹשׂה ג ֲ
וּמ ַשׁ ֵלּם ַעל י ֶ
ַח ִלים ַליהוָה:
ַא ֵמץ ְל ַב ְב ֶכם | ָכּל ַה ְמי ֲ
וְ י ֲ
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אַשׁ ֵרי
אַשׁ ֵרי נְ שׂוּי ֶפּ ַשׁע ְכּסוּי ֲח ָטאָהְ (2) :
)ְ (1ל ָדוִ ד ַמ ְשׂ ִכּיל | ְ
אָדם לֹא י ְ
ָ
ַחשֹׁב יְ הוָה לוֹ ָעוֹן | וְ ֵאין ְבּרוּחוֹ ְר ִמיָּהִ (3) :כּי
ָליְ ָלה
יוֹמם ו ַ
ָתי ָכּל ַהיּוֹםִ (4) :כּי ָ
ֲצ ָמי | ְבּ ַשׁ ֲאג ִ
ֶה ֱח ַר ְשׁ ִתּי ָבּלוּ ע ָ
אתי
ֶה ַפּ ְך ְל ַשׁ ִדּי ְבּ ַח ְרבֹנֵי ַקיִ ץ ֶס ָלהַ (5) :ח ָטּ ִ
ָד ָך | נ ְ
ִתּ ְכ ַבּד ָע ַלי י ֶ
ֲלי ְפ ָשׁ ַעי ַליהוָה |
אוֹדה ע ֵ
אָמ ְר ִתּי ֶ
יתי ַ
ֲך ַועֲוֹנִ י לֹא ִכ ִסּ ִ
אוֹדיע ָ
ִ
אתי ֶס ָלהַ (6) :על זֹאת יִ ְת ַפּ ֵלּל ָכּל ָח ִסיד
את עֲוֹן ַח ָטּ ִ
ָשׂ ָ
אַתּה נ ָ
וְ ָ
יך ְל ֵעת ְמצֹא | ַרק ְל ֵשׁ ֶטף ַמיִ ם ַר ִבּים ֵא ָליו לֹא י ִַגּיעוּ(7) :
ֵא ֶל ָ
סוֹב ֵבנִ י ֶס ָלה(8) :
אַתּה ֵס ֶתר ִלי ִמ ַצּר ִתּ ְצּ ֵרנִ י | ָרנֵּי ַפ ֵלּט ְתּ ְ
ָ
יך ֵעינִ י (9) :אַל
ֲצה ָע ֶל ָ
אוֹר ָך ְבּ ֶד ֶר ְך זוּ ֵת ֵל ְך | ִאיע ָ
יל ָך וְ ְ
אַשׂ ִכּ ְ
ְ
ָר ֶסן ֶע ְדיוֹ ִל ְבלוֹם ַבּל
ִתּ ְהיוּ ְכּסוּס ְכּ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין | ְבּ ֶמ ֶתג ו ֶ
בּוֹט ַח ַבּיהוָה
אוֹבים ָל ָר ָשׁע | וְ ַה ֵ
יךַ (10) :ר ִבּים ַמ ְכ ִ
ְקרֹב ֵא ֶל ָ
יקים | וְ ַה ְרנִ ינוּ ָכּל
סוֹב ֶבנּוִּ (11) :שׂ ְמחוּ ַביהוָה וְ ִגילוּ ַצ ִדּ ִ
ֶח ֶסד יְ ְ
יִ ְשׁ ֵרי ֵלב:
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יקים ַבּיהוָה | ַליְ ָשׁ ִרים נָאוָה ְת ִה ָלּה (2) :הוֹדוּ
)ַ (1רנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
ַמּרוּ לוִֹ (3) :שׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָח ָדשׁ |
ֵבל ָעשׂוֹר ז ְ
ַליהוָה ְבּ ִכנּוֹר | ְבּנ ֶ
ֲשׂהוּ
ָשׁר ְדּ ַבר יְ הוָה | וְ ָכל ַמע ֵ
רוּעהִ (4) :כּי י ָ
יטיבוּ ַנגֵּן ִבּ ְת ָ
ֵה ִ
אָרץ:
וּמ ְשׁ ָפּט | ֶח ֶסד יְ הוָה ָמ ְלאָה ָה ֶ
ֶבּ ֱאמוּנָה (5) :א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ִ
רוּח ִפּיו ָכּל ְצ ָבאָם (7) :כֹּנֵס
וּב ַ
)ִ (6בּ ְד ַבר יְ הוָה ָשׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוּ | ְ
יראוּ ֵמיְ הוָה ָכּל
ַכּנֵּד ֵמי ַהיָּם | נ ֵֹתן ְבּא ָֹצרוֹת ְתּהוֹמוֹת (8) :יִ ְ
ֶהי |
אָמר ַויּ ִ
אָרץ | ִמ ֶמּנּוּ יָגוּרוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ (9) :כּי הוּא ַ
ָה ֶ
ֲצת גּוֹיִ ם | ֵהנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת
הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲעמֹד (10) :יְ הוָה ֵה ִפיר ע ַ
ֲצת יְ הוָה ְל ָ
ַע ִמּים (11) :ע ַ
עוֹלם ַתּ ֲעמֹד | ַמ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר
ַח ָלה
אַשׁ ֵרי ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר יְ הוָה ֱאל ָֹהיו | ָה ָעם ָבּ ַחר ְלנ ֲ
ָודֹרְ (12) :
אָדם(14) :
לוִֹ (13) :מ ָשּׁ ַמיִ ם ִה ִבּיט יְ הוָה | ָראָה ֶאת ָכּל ְבּנֵי ָה ָ
יח | ֶאל ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְבתּוֹ ִה ְשׁ ִגּ ַ
ַחד
אָרץַ (15) :היּ ֵֹצר י ַ
נוֹשׁע ְבּ ָרב ָחיִ ל
יהםֵ (16) :אין ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ֲשׂ ֶ
ִל ָבּם | ַה ֵמּ ִבין ֶאל ָכּל ַמע ֵ
וּברֹב
שׁוּעה | ְ
ָצל ְבּ ָרב כּ ַֹחֶ (17) :שׁ ֶקר ַהסּוּס ִל ְת ָ
| ִגּבּוֹר לֹא יִ נּ ֵ
ַח ִלים
ֵחילוֹ לֹא יְ ַמ ֵלּטִ (18) :הנֵּה ֵעין יְ הוָה ֶאל יְ ֵראָיו | ַל ְמי ֲ
יּוֹתם ָבּ ָר ָעב(20) :
וּל ַח ָ
ַפ ָשׁם | ְ
ְל ַח ְסדּוְֹ (19) :ל ַה ִצּיל ִמ ָמּוֶת נ ְ
וּמ ִגנֵּנוּ הוּאִ (21) :כּי בוֹ יִ ְשׂ ַמח
ַפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַליהוָה | ֶע ְז ֵרנוּ ָ
נְ
ִל ֵבּנוּ | ִכּי ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ (22) :יְ ִהי ַח ְס ְדּ ָך יְ הוָה ָע ֵלינוּ |
ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ַח ְלנוּ ָל ְך:
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ֵל ְך(2) :
ֲשׁהוּ ַויּ ַ
ימ ֶל ְך | וַיְ ָגר ֵ
)ְ (1ל ָדוִ ד ְבּ ַשׁנּוֹתוֹ ֶאת ַט ְעמוֹ ִל ְפנֵי ֲא ִב ֶ
ֲכה ֶאת יְ הוָה ְבּ ָכל ֵעת | ָתּ ִמיד ְתּ ִה ָלּתוֹ ְבּ ִפיַ (3) :בּיהוָה
ֲא ָבר ָ
ַדּלוּ ַליהוָה ִא ִתּי |
ַפ ִשׁי | יִ ְשׁ ְמעוּ ֲענָוִ ים וְ יִ ְשׂ ָמחוּ (4) :גּ ְ
ִתּ ְת ַה ֵלּל נ ְ
וּמ ָכּל
ַח ָדּוָ (5) :דּ ַר ְשׁ ִתּי ֶאת יְ הוָה וְ ָענָנִ י | ִ
רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ י ְ
וּנְ ְ
ֶח ָפּרוּ:
יהם אַל י ְ
וּפ ֵנ ֶ
ָהרוּ | ְ
ילנִ יִ (6) :ה ִבּיטוּ ֵא ָליו וְ נ ָ
גוּרוֹתי ִה ִצּ ָ
ַ
ְמ
הוֹשׁיעוֹ (8) :חֹנֶה
רוֹתיו ִ
וּמ ָכּל ָצ ָ
) (7זֶה ָענִ י ָק ָרא וַיהוָה ָשׁ ֵמ ַע | ִ
אַך יְ הוָה ָס ִביב ִל ֵ
ַמ ְל ְ
וּראוּ ִכּי טוֹב
יראָיו וַיְ ַח ְלּ ֵצםַ (9) :טעֲמוּ ְ
ֶח ֶסה בּוֹ (10) :יְ ראוּ ֶאת יְ הוָה ְקד ָֹשׁיו | ִכּי
ֶבר י ֱ
אַשׁ ֵרי ַהגּ ֶ
יְ הוָה | ְ
ירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ | וְ ד ְֹר ֵשׁי יְ הוָה
יראָיוְ (11) :כּ ִפ ִ
ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
ַח ְסרוּ ָכל טוֹבְ (12) :לכוּ ָבנִ ים ִשׁ ְמעוּ ִלי | יִ ְראַת יְ הוָה
לֹא י ְ

ָמים ִל ְראוֹת
ֲא ַל ֶמּ ְד ֶכםִ (13) :מי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּ ים | א ֵֹהב י ִ
יך ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה (15) :סוּר
וּשׂ ָפ ֶת ָ
טוֹב (14) :נְ צֹר ְלשׁוֹנְ ָך ֵמ ָרע | ְ
ֲשׂה טוֹב | ַבּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֵפהוֵּ (16) :עינֵי יְ הוָה ֶאל
ֵמ ָרע ַוע ֵ
אָזנָיו ֶאל ַשׁוְ ָע ָתםְ (17) :פּנֵי יְ הוָה ְבּע ֵֹשׂי ָרע |
יקים | וְ ְ
ַצ ִדּ ִ
רוֹתם
ְל ַה ְכ ִרית ֵמ ֶא ֶרץ ִז ְכ ָרםָ (18) :צעֲקוּ וַיהוָה ָשׁ ֵמ ַע | וּ ִמ ָכּל ָצ ָ
רוּח ִ
ילםָ (19) :קרוֹב יְ הוָה ְלנִ ְשׁ ְבּ ֵרי ֵלב | וְ ֶאת ַדּ ְכּ ֵאי ַ
ִה ִצּ ָ
יוֹשׁי ַע:
ילנּוּ יְ הוָה (21) :שׁ ֵֹמר ָכּל
ַצּ ֶ
ֻלּם י ִ
וּמכּ ָ
)ַ (20רבּוֹת ָרעוֹת ַצ ִדּיק | ִ
מוֹתת ָר ָשׁע ָר ָעה |
אַחת ֵמ ֵהנָּה לֹא נִ ְשׁ ָבּ ָרהְ (22) :תּ ֵ
מוֹתיו | ַ
ַע ְצ ָ
ֲב ָדיו | וְ לֹא
פּוֹדה יְ הוָה נ ֶ
ֶא ָשׁמוֶּ (23) :
ֶפשׁ ע ָ
וְ שֹׂנְ ֵאי ַצ ִדּיק י ְ
ֶא ְשׁמוּ ָכּל ַהח ִֹסים בּוֹ:
יְ
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יבי | ְל ַחם ֶאת ל ֲֹח ָמיַ (2) :ה ֲחזֵק
יבה יְ הוָה ֶאת יְ ִר ַ
)ְ (1ל ָדוִ ד ִר ָ
וּסגֹר ִל ְק ַראת
ָמגֵן וְ ִצנָּה | וְ ָ
קוּמה ְבּ ֶע ְז ָר ִתי (3) :וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ְ
ַפ ִשׁי יְ ֻשׁ ָע ֵת ְך אָנִ יֵ (4) :יבֹשׁוּ וְ יִ ָכּ ְלמוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי
ר ְֹד ָפי | ֱאמֹר ְלנ ְ
ַח ְפּרוּ ח ְֹשׁ ֵבי ָר ָע ִתי (5) :יִ ְהיוּ ְכּמֹץ ִל ְפנֵי
ַפ ִשׁי | יִ סֹּגוּ אָחוֹר וְ י ְ
נְ
דּוֹחה (6) :יְ ִהי ַד ְר ָכּם ח ֶֹשׁ ְך ו ֲ
אַך יְ הוָה ֶ
וּמ ְל ְ
רוּח | ַ
ַ
ַח ַל ְק ַלקּוֹת |
אַך יְ הוָה ר ְֹד ָפםִ (7) :כּי ִחנָּם ָט ְמנוּ ִלי ַשׁ ַחת ִר ְשׁ ָתּם | ִחנָּם
וּמ ְל ְ
ַ
ֵדע | וְ ִר ְשׁתּוֹ ֲא ֶשׁר ָט ַמן
בוֹאהוּ שׁוֹאָה לֹא י ָ
ַפ ִשׁיְ (8) :תּ ֵ
ָח ְפרוּ ְלנ ְ
ַפ ִשׁי ָתּ ִגיל ַבּיהוָה | ָתּ ִשׂישׂ
ִתּ ְל ְכּדוֹ ְבּשׁוֹאָה יִ ָפּל ָבּהּ (9) :וְ נ ְ
מוֹך | ַמ ִצּיל
ֹאמ ְרנָה יְ הוָה ִמי ָכ ָ
מוֹתי תּ ַ
שׁוּעתוָֹ (10) :כּל ַע ְצ ַ
ִבּי ָ
ָענִ י ֵמ ָחזָק ִמ ֶמּנּוּ וְ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ִמגּ ְֹזלוֹ (11) :יְ קוּמוּן ֵע ֵדי ָח ָמס |
טוֹבה
ָד ְע ִתּי יִ ְשׁאָלוּנִ י (12) :יְ ַשׁ ְלּמוּנִ י ָר ָעה ַתּ ַחת ָ
ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ֵיתי ַבצּוֹם
בוּשׁי ָשׂק ִענּ ִ
לוֹתם ְל ִ
ַאנִ י ַבּ ֲח ָ
ַפ ִשׁי (13) :ו ֲ
ְשׁכוֹל ְלנ ְ
יקי ָתשׁוּבְ (14) :כּ ֵר ַע ְכּאָח ִלי ִה ְת ַה ָלּ ְכ ִתּי |
וּת ִפ ָלּ ִתי ַעל ֵח ִ
ַפ ִשׁי | ְ
נְ
ֶא ְספוּ
ֶא ָספוּ | נ ֶ
וּב ַצ ְל ִעי ָשׂ ְמחוּ וְ נ ֱ
חוֹתיְ (15) :
ַכּ ֲא ֶבל ֵאם ק ֵֹדר ַשׁ ִ
ָד ְע ִתּי ָק ְרעוּ וְ לֹא ָדמּוְּ (16) :בּ ַחנְ ֵפי ַל ֲעגֵי ָמעוֹג |
ֵכים וְ לֹא י ַ
ָע ַלי נ ִ
ַפ ִשׁי
יבה נ ְ
ָחרֹק ָע ַלי ִשׁנֵּימוֲֹ (17) :אדֹנָי ַכּ ָמּה ִתּ ְר ֶאה | ָה ִשׁ ָ
אוֹד ָך ְבּ ָק ָהל ָרב | ְבּ ַעם
ְ
יד ִתי(18) :
ירים יְ ִח ָ
יהם ִמ ְכּ ִפ ִ
ִמשּׁ ֵֹא ֶ
ָעצוּם ֲא ַה ְל ֶל ָךּ (19) :אַל יִ ְשׂ ְמחוּ ִלי אֹיְ ַבי ֶשׁ ֶקר | שֹׂנְ אַי ִחנָּם
יִ ְק ְרצוּ ָעיִ ןִ (20) :כּי לֹא ָשׁלוֹם יְ ַד ֵבּרוּ | וְ ַעל ִר ְג ֵעי ֶא ֶרץ ִדּ ְב ֵרי
אָמרוּ ֶהאָח ֶהאָח
יהם | ְ
ַר ִחיבוּ ָע ַלי ִפּ ֶ
ַחשֹׁבוּןַ (21) :ויּ ְ
ִמ ְרמוֹת י ֲ
יתה יְ הוָה אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ | ֲאדֹנָי ֲאל ִתּ ְר ַחק
ָר ֲא ָתה ֵעינֵינוָּ (22) :ר ִא ָ

יבי:
יצה ְל ִמ ְשׁ ָפּ ִטי | ֱאל ַֹהי וַאדֹנָי ְל ִר ִ
ירה וְ ָה ִק ָ
ִמ ֶמּנִּ יָ (23) :ה ִע ָ
)ָ (24שׁ ְפ ֵטנִ י ְכ ִצ ְד ְק ָך יְ הוָה ֱאל ָֹהי וְ אַל יִ ְשׂ ְמחוּ ִלי (25) :אַל
ַפ ֵשׁנוּ | אַל י ְ
ֹאמרוּ ְב ִל ָבּם ֶהאָח נ ְ
י ְ
ֹאמרוּ ִבּ ַלּעֲנוּהוֵּ (26) :יבֹשׁוּ
ילים
וּכ ִל ָמּה ַה ַמּ ְג ִדּ ִ
ַח ָדּו ְשׂ ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי | יִ ְל ְבּשׁוּ ב ֶֹשׁת ְ
ַח ְפּרוּ י ְ
וְ י ְ
ֹאמרוּ ָת ִמיד יִ ְג ַדּל
ָע ָליָ (27) :ירֹנּוּ וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְד ִקי | וְ י ְ
וּלשׁוֹנִ י ֶתּ ְהגֶּה ִצ ְד ֶק ָך | ָכּל ַהיּוֹם
יְ הוָה ֶה ָח ֵפץ ְשׁלוֹם ַע ְבדּוְֹ (28) :
ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
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ַצּ ַח ְל ֶע ֶבד יְ הוָה ְל ָדוִ ד (2) :נְ ֻאם ֶפּ ַשׁע ָל ָר ָשׁע ְבּ ֶק ֶרב ִל ִבּי |
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ֵאין ַפּ ַחד ֱאל ִֹהים ְל ֶנגֶד ֵעינָיוִ (3) :כּי ֶה ֱח ִליק ֵא ָליו ְבּ ֵעינָיו |
וּמ ְר ָמה | ָח ַדל ְל ַה ְשׂ ִכּיל
ִל ְמצֹא עֲוֹנוֹ ִל ְשׂנֹאִ (4) :דּ ְב ֵרי ִפיו אָוֶן ִ
ַצּב ַעל ֶדּ ֶר ְך לֹא טוֹב
ַחשֹׁב ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ | יִ ְתי ֵ
יטיב (5) :אָוֶן י ְ
ְל ֵה ִ
ָת ָך ַעד
ָרע לֹא יִ ְמאָס (6) :יְ הוָה ְבּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַח ְס ֶדּ ָך | ֱאמוּנ ְ
אָדם
ְשׁ ָח ִקיםִ (7) :צ ְד ָק ְת ָך ְכּ ַה ְר ֵרי ֵאל ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָך ְתּהוֹם ַר ָבּה | ָ
אָדם
וּבנֵי ָ
יע יְ הוָהַ (8) :מה ָיּ ָקר ַח ְס ְדּ ָך ֱאל ִֹהים | ְ
תוֹשׁ ַ
וּב ֵה ָמה ִ
ְ
ֶיך
ֲדנ ָ
ַחל ע ָ
ית ָך | וְ נ ַ
ֶח ָסיוּן (9) :יִ ְרוְ יֻן ִמ ֶדּ ֶשׁן ֵבּ ֶ
יך י ֱ
ָפ ָ
ְבּ ֵצל ְכּנ ֶ
אוֹר ָך נִ ְר ֶאה אוֹר(11) :
ַת ְשׁ ֵקםִ (10) :כּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּ ים | ְבּ ְ
בוֹאנִ י
יך | וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְליִ ְשׁ ֵרי ֵלב (12) :אַל ְתּ ֵ
ְמשׁ ְֹך ַח ְס ְדּ ָך ְלי ְֹד ֶע ָ
ֲלי אָוֶן |
ָפלוּ פֹּע ֵ
ַאוָה | וְ יַד ְר ָשׁ ִעים אַל ְתּנִ ֵדנִ יָ (13) :שׁם נ ְ
ֶרגֶל גּ ֲ
ָכלוּ קוּם:
דֹּחוּ וְ לֹא י ְ
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)ְ (1ל ָדוִ ד אַל ִתּ ְת ַחר ַבּ ְמּ ֵר ִעים | אַל ְתּ ַקנֵּא ְבּע ֵֹשׂי ַעוְ ָלהִ (2) :כּי
ֶרק ֶדּ ֶשׁא יִ בּוֹלוּןְ (3) :בּ ַטח ַבּיהוָה
וּכי ֶ
ֶכ ָח ִציר ְמ ֵה ָרה יִ ָמּלוּ | ְ
וּר ֵעה ֱאמוּנָה (4) :וְ ִה ְת ַענַּג ַעל יְ הוָה |
ֲשׂה טוֹב | ְשׁ ָכן ֶא ֶרץ ְ
ַוע ֵ
וּב ַטח ָע ָליו
וְ יִ ֶתּן ְל ָך ִמ ְשׁ ֲאלֹת ִל ֶבּ ָך (5) :גּוֹל ַעל יְ הוָה ַדּ ְר ֶכּ ָך | ְ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶט ָך ַכּ ָצּ ֳה ָריִ ם(7) :
הוֹציא ָכאוֹר ִצ ְד ֶק ָך | ִ
ֲשׂה (6) :וְ ִ
וְ הוּא ַיע ֶ
יח ַדּ ְרכּוֹ ְבּ ִאישׁ
חוֹלל לוֹ | אַל ִתּ ְת ַחר ְבּ ַמ ְצ ִל ַ
דּוֹם ַליהוָה וְ ִה ְת ֵ
אַך
ע ֶֹשׂה ְמ ִזמּוֹתֶ (8) :ה ֶרף ֵמאַף ַו ֲעזֹב ֵח ָמה | אַל ִתּ ְת ַחר ְ
אָרץ:
ירשׁוּ ֶ
ְל ָה ֵר ַעִ (9) :כּי ְמ ֵר ִעים יִ ָכּ ֵרתוּן | וְ קוֵֹי יְ הוָה ֵה ָמּה יִ ְ
) (10וְ עוֹד ְמ ַעט וְ ֵאין ָר ָשׁע | וְ ִה ְתבּוֹנַנְ ָתּ ַעל ְמקוֹמוֹ וְ ֵאינֶנּוּ(11) :

אָרץ | וְ ִה ְת ַענְּ גוּ ַעל רֹב ָשׁלוֹם (12) :ז ֵֹמם ָר ָשׁע
ירשׁוּ ֶ
ַו ֲענָוִ ים יִ ְ
ַל ַצּ ִדּיק | וְ ח ֵֹרק ָע ָליו ִשׁנָּיוֲ (13) :אדֹנָי יִ ְשׂ ַחק לוֹ | ִכּי ָראָה ִכּי
ָיבֹא יוֹמוֶֹ (14) :ח ֶרב ָפּ ְתחוּ ְר ָשׁ ִעים וְ ָד ְרכוּ ַק ְשׁ ָתּם | ְל ַה ִפּיל ָענִ י
בוֹח יִ ְשׁ ֵרי ָד ֶר ְךַ (15) :ח ְר ָבּם ָתּבוֹא ְב ִל ָבּם |
וְ ֶא ְביוֹן ִל ְט ַ
תוֹתם ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָה (16) :טוֹב ְמ ַעט ַל ַצּ ִדּיק | ֵמ ֲהמוֹן ְר ָשׁ ִעים
וְ ַק ְשּׁ ָ
יקים
סוֹמ ְך ַצ ִדּ ִ
ַר ִבּיםִ (17) :כּי ְזרוֹעוֹת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָה | וְ ֵ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה:
ַח ָל ָתם ְל ָ
ימם | וְ נ ֲ
יוֹד ַע יְ הוָה יְ ֵמי ְת ִמ ִ
יְ הוָהֵ (18) :
ימי ְר ָעבוֹן יִ ְשׂ ָבּעוִּ (20) :כּי
וּב ֵ
) (19לֹא ֵיבֹשׁוּ ְבּ ֵעת ָר ָעה | ִ
יקר ָכּ ִרים | ָכּלוּ ֶב ָע ָשׁן ָכּלוּ(21) :
ֹאבדוּ וְ אֹיְ ֵבי יְ הוָה ִכּ ַ
ְר ָשׁ ִעים י ֵ
נוֹתןִ (22) :כּי ְמב ָֹר ָכיו
לוֶֹה ָר ָשׁע וְ לֹא יְ ַשׁ ֵלּם | וְ ַצ ִדּיק חוֹנֵן וְ ֵ
ֶבר כּוֹנָנוּ
ֲדי ג ֶ
וּמ ֻק ָלּ ָליו יִ ָכּ ֵרתוֵּ (23) :מיְ הוָה ִמ ְצע ֵ
אָרץ | ְ
ירשׁוּ ֶ
יִ ְ
ֶח ָפּץִ (24) :כּי יִ פֹּל לֹא ָ
וְ ַד ְרכּוֹ י ְ
סוֹמ ְך יָדוֹ(25) :
יוּטל | ִכּי יְ הוָה ֵ
ַרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ
יתי ַצ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְ
ָקנְ ִתּי | וְ לֹא ָר ִא ִ
יתי גַּם ז ַ
ַער ָהיִ ִ
נַ
ַרעוֹ ִל ְב ָר ָכה (27) :סוּר
וּמ ְלוֶה | וְ ז ְ
ָל ֶחםָ (26) :כּל ַהיּוֹם חוֹנֵן ַ
וּשׁכֹן ְל ָ
ֲשׂה טוֹב ְ
עוֹלםִ (28) :כּי יְ הוָה א ֵֹהב ִמ ְשׁ ָפּט וְ לֹא
ֵמ ָרע ַוע ֵ
ֶרע ְר ָשׁ ִעים נִ ְכ ָרת(29) :
עוֹלם נִ ְשׁ ָמרוּ | וְ ז ַ
ידיו ְל ָ
ַי ֲעזֹב ֶאת ֲח ִס ָ
ֶהגֶּה
יהִ (30) :פּי ַצ ִדּיק י ְ
אָרץ | וְ יִ ְשׁ ְכּנוּ ָל ַעד ָע ֶל ָ
ירשׁוּ ֶ
יקים יִ ְ
ַצ ִדּ ִ
תּוֹרת ֱאל ָֹהיו ְבּ ִלבּוֹ | לֹא
וּלשׁוֹנוֹ ְתּ ַד ֵבּר ִמ ְשׁ ָפּטַ (31) :
ָח ְכ ָמה | ְ
וּמ ַב ֵקּשׁ ַל ֲה ִמיתוֹ:
צוֹפה ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיק | ְ
ִת ְמ ַעד ֲא ֻשׁ ָריוֶ (32) :
יענּוּ ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוַֹ (34) :קוֵּה
ַר ִשׁ ֶ
ַע ְז ֶבנּוּ ְביָדוֹ | וְ לֹא י ְ
) (33יְ הוָה לֹא י ַ
אָרץ | ְבּ ִה ָכּ ֵרת ְר ָשׁ ִעים
ירוֹמ ְמ ָך ָל ֶר ֶשׁת ֶ
וּשׁמֹר ַדּ ְרכּוֹ וִ ִ
ֶאל יְ הוָה ְ
וּמ ְת ָע ֶרה ְכּ ֶא ְז ָרח ַר ֲענָן(36) :
ִתּ ְר ֶאהָ (35) :ר ִאי ִתי ָר ָשׁע ָע ִריץ | ִ
ָא ַב ְק ֵשׁהוּ וְ לֹא נִ ְמ ָצאְ (37) :שׁ ָמר ָתּם
ַו ַיּ ֲעבֹר וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ | ו ֲ
אַח ִרית ְל ִאישׁ ָשׁלוֹם (38) :וּפ ְֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמדוּ
ָשׁר | ִכּי ֲ
וּר ֵאה י ָ
ְ
יקים ֵמיְ ה ָוה
שׁוּעת ַצ ִדּ ִ
וּת ַ
אַח ִרית ְר ָשׁ ִעים נִ ְכ ָר ָתהְ (39) :
ַח ָדּו | ֲ
יְ
ַע ְז ֵרם יְ הוָה וַיְ ַפ ְלּ ֵטם | יְ ַפ ְלּ ֵטם
| ָמעוּזָּם ְבּ ֵעת ָצ ָרהַ (40) :ויּ ְ
יעם ִכּי ָחסוּ בוֹ:
יוֹשׁ ֵ
ֵמ ְר ָשׁ ִעים וְ ִ
Psalms Chapter 38
יחנִ י |
תוֹכ ֵ
ִ
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד ְל ַה ְז ִכּיר (2) :יְ הוָה אַל ְבּ ֶק ְצ ְפּ ָך
ַסּ ֵרנִ יִ (3) :כּי ִח ֶצּ ָ
וּב ֲח ָמ ְת ָך ְתי ְ
ַ
ָד ָך(4) :
ַתּנְ ַחת ָע ַלי י ֶ
יך נִ ֲחתוּ ִבי | ו ִ
ֲצ ַמי ִמ ְפּנֵי
ַע ֶמ ָך | ֵאין ָשׁלוֹם ַבּע ָ
ֵאין ְמתֹם ִבּ ְב ָשׂ ִרי ִמ ְפּנֵי ז ְ
ֹאשׁי | ְכּ ַמ ָשּׂא ָכ ֵבד יִ ְכ ְבּדוּ ִמ ֶמּנִּ י:
אתיִ (5) :כּי עֲוֹנ ַֹתי ָע ְברוּ ר ִ
ַח ָטּ ִ

ֵיתי ַשׁח ִֹתי
ַל ִתּיַ (7) :נ ֲעו ִ
ָמקּוּ ַחבּוּר ָֹתי | ִמ ְפּנֵי ִאוּ ְ
)ִ (6ה ְב ִאישׁוּ נ ַ
ַעד ְמאֹד | ָכּל ַהיּוֹם ק ֵֹדר ִה ָלּ ְכ ִתּיִ (8) :כּי ְכ ָס ַלי ָמ ְלאוּ נִ ְק ֶלה |
פוּגוֹתי וְ נִ ְד ֵכּ ִ
אַג ִתּי
יתי ַעד ְמאֹד | ָשׁ ְ
ִ
וְ ֵאין ְמתֹם ִבּ ְב ָשׂ ִרי (9) :נְ
ָתי | וְ אַנְ ָח ִתי ִמ ְמּ ָך לֹא
ַה ַמת ִל ִבּיֲ (10) :אדֹנָי נ ְֶג ְדּ ָך ָכל ַתּ ֲאו ִ
ִמנּ ֲ
ָבנִ י כ ִֹחי | וְ אוֹר ֵעינַי גַּם ֵהם ֵאין
נִ ְס ָתּ ָרהִ (11) :ל ִבּי ְס ַח ְר ַחר ֲעז ַ
רוֹבי ֵמ ָרחֹק
וּק ַ
ֹה ַבי וְ ֵר ַעי ִמ ֶנּגֶד נִ ְג ִעי ַי ֲעמֹדוּ | ְ
ִא ִתּי (12) :א ֲ
ַפ ִשׁי וְ ד ְֹר ֵשׁי ָר ָע ִתי ִדּ ְבּרוּ ַהוּוֹת |
ַקשׁוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
ָע ָמדוּ (13) :וַיְ נ ְ
וּכ ִא ֵלּם
ַאנִ י ְכ ֵח ֵרשׁ לֹא ֶא ְשׁ ָמע | ְ
ֶהגּוּ (14) :ו ֲ
וּמ ְרמוֹת ָכּל ַהיּוֹם י ְ
ִ
ָא ִהי ְכּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא שׁ ֵֹמ ַע | וְ ֵאין ְבּ ִפיו
לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיו (15) :ו ֱ
אַתּה ַת ֲענֶה ֲאדֹנָי ֱאל ָֹהי:
הוֹח ְל ִתּי | ָ
תּוֹכחוֹתִ (16) :כּי ְל ָך יְ הוָה ָ
ָ
אָמ ְר ִתּי ֶפּן יִ ְשׂ ְמחוּ ִלי | ְבּמוֹט ַר ְג ִלי ָע ַלי ִה ְג ִדּילוּ(18) :
)ִ (17כּי ַ
אַגּיד |
אוֹבי נ ְֶג ִדּי ָת ִמידִ (19) :כּי עֲוֹנִ י ִ
וּמ ְכ ִ
ִכּי ֲאנִ י ְל ֶצ ַלע נָכוֹן | ַ
אתי (20) :וְ אֹיְ ַבי ַחיִּ ים ָע ֵצמוּ | וְ ַרבּוּ שֹׂנְ אַי ָשׁ ֶקר:
ֶא ְדאַג ֵמ ַח ָטּ ִ
וּמ ַשׁ ְלּ ֵמי ָר ָעה ַתּ ַחת ָ
טוֹבה | יִ ְשׂ ְטנוּנִ י ַתּ ַחת רדופי ] ָר ְד ִפי
)ְ (21
קרי[ טוֹב (22) :אַל ַתּ ַע ְז ֵבנִ י יְ הוָה | ֱאל ַֹהי אַל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנִּ י:
שׁוּע ִתי:
חוּשׁה ְל ֶע ְז ָר ִתי | ֲאדֹנָי ְתּ ָ
)ָ (23
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)ַ (1ל ְמנ ֵ
אָמ ְר ִתּי
ַצּ ַח לידיתון ] ִלידוּתוּן קרי[ ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דַ (2) :
ֶא ְשׁ ְמ ָרה ְד ָר ַכי ֵמ ֲחטוֹא ִב ְלשׁוֹנִ י | ֶא ְשׁ ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹם ְבּעֹד
וּכ ֵא ִבי
יתי ִמטּוֹב | ְ
דוּמיָּה ֶה ֱח ֵשׁ ִ
ִ
ֶא ַל ְמ ִתּי
ָר ָשׁע ְלנ ְֶג ִדּי (3) :נ ֱ
יגי ִת ְב ַער ֵאשׁ | ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִבּ ְלשׁוֹנִ י:
ֶע ָכּרַ (4) :חם ִל ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי ַבּ ֲה ִג ִ
נְ
ָמי ַמה ִהיא | ֵא ְד ָעה ֶמה ָח ֵדל
וּמ ַדּת י ַ
יענִ י יְ הוָה ִק ִצּי ִ
הוֹד ֵ
) ִ (5
ָמי וְ ֶח ְל ִדּי ְכאַיִ ן נ ְֶג ֶדּ ָך | ְ
אַך ָכּל
ָת ָתּה י ַ
אָנִ יִ (6) :הנֵּה ְט ָפחוֹת נ ַ
אַך ֶה ֶבל
אַך ְבּ ֶצ ֶלם יִ ְת ַה ֶלּ ְך ִאישׁ ְ
אָדם נִ ָצּב ֶס ָלהְ (7) :
ֶה ֶבל ָכּל ָ
יתי ֲאדֹנָי
ֵדע ִמי א ְֹס ָפם (8) :וְ ַע ָתּה ַמה ִקּוִּ ִ
ֶה ָמיוּן | יִ ְצבֹּר וְ לֹא י ַ
יֱ
| ַ
ָבל אַל
ילנִ י | ֶח ְר ַפּת נ ָ
תּוֹח ְל ִתּי ְל ָך ִהיאִ (9) :מ ָכּל ְפּ ָשׁ ַעי ַה ִצּ ֵ
ית(11) :
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ֶא ַל ְמ ִתּי לֹא ֶא ְפ ַתּח ִפּי | ִכּי ָ
ימנִ י (10) :נ ֱ
ְתּ ִשׂ ֵ
ָד ָך ֲאנִ י ָכ ִל ִ
ָה ֵסר ֵמ ָע ַלי נִ ְג ֶע ָך | ִמ ִתּ ְג ַרת י ְ
תוֹכחוֹת ַעל
יתיְ (12) :בּ ָ
אָדם ֶס ָלה:
אַך ֶה ֶבל ָכּל ָ
ַתּ ֶמס ָכּ ָעשׁ ֲחמוּדוֹ | ְ
ָעוֹן יִ ַסּ ְר ָתּ ִאישׁ ו ֶ
)ִ (13שׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי יְ הוָה וְ ַשׁוְ ָע ִתי ַה ֲא ִזינָה ֶאל ִדּ ְמ ָע ִתי אַל
תּוֹשׁב ְכּ ָכל ֲא ָ
בוֹתיָ (14) :ה ַשׁע ִמ ֶמּנִּ י
ֶתּ ֱח ַרשׁ | ִכּי גֵר אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ָ
אַב ִליגָה | ְבּ ֶט ֶרם ֵא ֵל ְך וְ ֵאינֶנִּ י:
וְ ְ
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יתי יְ הוָה | ַויֵּט ֵא ַלי
ַצּ ַח ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹרַ (2) :קוֹּה ִקוִּ ִ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ָקם ַעל
ֲלנִ י ִמבּוֹר ָשׁאוֹן ִמ ִטּיט ַה ָיּוֵן | ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַמע ַשׁוְ ָע ִתיַ (3) :ו ַיּע ֵ
ֶס ַלע ַר ְג ַלי כּוֹנֵן ֲא ֻשׁ ָרי (4) :וַיִּ ֵתּן ְבּ ִפי ִשׁיר ָח ָדשׁ ְתּ ִה ָלּה ֵלאל ֵֹהינוּ
ֶבר ֲא ֶשׁר
אַשׁ ֵרי ַהגּ ֶ
יראוּ וְ יִ ְב ְטחוּ ַבּיהוָהְ (5) :
| יִ ְראוּ ַר ִבּים וְ יִ ָ
ָשׂם יְ הוָֹה ִמ ְב ַטחוֹ | וְ לֹא ָפנָה ֶאל ְר ָה ִבים וְ ָשׂ ֵטי ָכזָבַ (6) :רבּוֹת
וּמ ְח ְשׁב ֶֹת ָ
יך ֵא ֵלינוּ | ֵאין
יך ַ
אַתּה יְ הוָה ֱאל ַֹהי נִ ְפ ְלא ֶֹת ָ
ית ָ
ָע ִשׂ ָ
וּמנְ ָחה לֹא
ֶבח ִ
ַא ַד ֵבּ ָרה ָע ְצמוּ ִמ ַסּ ֵפּר (7) :ז ַ
ידה ו ֲ
אַגּ ָ
יך ִ
ֲער ְֹך ֵא ֶל ָ
אָל ָתּ (8) :אָז
ַח ָטאָה לֹא ָשׁ ְ
עוֹלה ו ֲ
ית ִלּי | ָ
אָזנַיִ ם ָכּ ִר ָ
ָח ַפ ְצ ָתּ ְ
אתי | ִבּ ְמ ִג ַלּת ֵס ֶפר ָכּתוּב ָע ָליַ (9) :לעֲשׂוֹת
אָמ ְר ִתּי ִהנֵּה ָב ִ
ַ
תוֹך ֵמ ָעיִ (10) :בּ ַשּׂ ְר ִתּי ֶצ ֶדק
תוֹר ְת ָך ְבּ ְ
ְרצוֹנְ ָך ֱאל ַֹהי ָח ָפ ְצ ִתּי | וְ ָ
ָד ְע ָתּ(11) :
אַתּה י ָ
ְבּ ָק ָהל ָרב ִהנֵּה ְשׂ ָפ ַתי לֹא ֶא ְכ ָלא | יְ הוָה ָ
אָמ ְר ִתּי |
שׁוּע ְת ָך ָ
וּת ָ
ָת ָך ְ
תוֹך ִל ִבּי ֱאמוּנ ְ
יתי ְבּ ְ
ִצ ְד ָק ְת ָך לֹא ִכ ִסּ ִ
אַתּה יְ הוָה לֹא
ַא ִמ ְתּ ָך ְל ָק ָהל ָרבָ (12) :
לֹא ִכ ַח ְד ִתּי ַח ְס ְדּ ָך ו ֲ
ַא ִמ ְתּ ָך ָתּ ִמיד יִ ְצּרוּנִ יִ (13) :כּי
יך ִמ ֶמּנִּ י | ַח ְס ְדּ ָך ו ֲ
ִת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמ ָ
אָפפוּ ָע ַלי ָרעוֹת ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּר ִה ִשּׂיגוּנִ י עֲוֹנ ַֹתי וְ לֹא ָיכ ְֹל ִתּי
ְ
ָבנִ יְ (14) :ר ֵצה יְ הוָה
ֹאשׁי וְ ִל ִבּי ֲעז ָ
ִל ְראוֹת | ָע ְצמוּ ִמ ַשּׂעֲרוֹת ר ִ
ַחד
ַח ְפּרוּ י ַ
חוּשׁהֵ (15) :יבֹשׁוּ וְ י ְ
ָ
ילנִ י | יְ הוָה ְל ֶע ְז ָר ִתי
ְל ַה ִצּ ֵ
פּוֹתהּ | יִ סֹּגוּ אָחוֹר וְ יִ ָכּ ְלמוּ ֲח ֵפ ֵצי ָר ָע ִתי(16) :
ַפ ִשׁי ִל ְס ָ
ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
ָשׂישׂוּ
ָישֹׁמּוּ ַעל ֵע ֶקב ָבּ ְשׁ ָתּם | ָהא ְֹמ ִרים ִלי ֶהאָח ֶהאָח (17) :י ִ
ֹה ֵבי
ֹאמרוּ ָת ִמיד יִ ְג ַדּל יְ הוָה א ֲ
יך | י ְ
וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ָך ָכּל ְמ ַב ְק ֶשׁ ָ
ַח ָשׁב ִלי | ֶע ְז ָר ִתי
ַאנִ י ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ֲאדֹנָי י ֲ
שׁוּע ֶת ָך (18) :ו ֲ
ְתּ ָ
אַחר:
ְ
אַתּה ֱאל ַֹהי אַל ְתּ ַ
וּמ ַפ ְל ִטי ָ
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אַשׁ ֵרי ַמ ְשׂ ִכּיל ֶאל ָדּל | ְבּיוֹם ָר ָעה
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דְ (2) :
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יחיֵּהוּ יאשׁר ]וְ ֻא ַשּׁר קרי[
יְ ַמ ְלּ ֵטהוּ יְ הוָה (3) :יְ הוָה יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ וִ ַ
אָרץ | וְ אַל ִתּ ְתּנֵהוּ ְבּנ ֶ
ָבּ ֶ
ֶפשׁ אֹיְ ָביו (4) :יְ הוָה יִ ְס ָע ֶדנּוּ ַעל ֶע ֶרשׂ
אָמ ְר ִתּי יְ הוָה ָחנֵּנִ י |
ְדּוָי | ָכּל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ָה ַפ ְכ ָתּ ְב ָח ְליוֲֹ (5) :אנִ י ַ
ֹאמרוּ ַרע ִלי | ָמ ַתי
אתי ָל ְך (6) :אוֹיְ ַבי י ְ
ַפ ִשׁי ִכּי ָח ָט ִ
ְר ָפאָה נ ְ
אָבד ְשׁמוֹ (7) :וְ ִאם ָבּא ִל ְראוֹת ָשׁוְ א יְ ַד ֵבּר ִלבּוֹ יִ ְק ָבּץ
יָמוּת וְ ַ

ַחד ָע ַלי יִ ְת ַל ֲחשׁוּ ָכּל שֹׂנְ אָי | ָע ַלי
ֵצא ַלחוּץ יְ ַד ֵבּר (8) :י ַ
אָוֶן לוֹ | י ֵ
ַא ֶשׁר ָשׁ ַכב לֹא
ַעל יָצוּק בּוֹ | ו ֲ
ַח ְשׁבוּ ָר ָעה ִליְ (9) :דּ ַבר ְבּ ִליּ ַ
יְ
אוֹכל
לוֹמי ֲא ֶשׁר ָבּ ַט ְח ִתּי בוֹ ֵ
ִ
יוֹסיף ָלקוּם (10) :גַּם ִאישׁ ְשׁ ִ
ימנִ י |
ַה ִק ֵ
אַתּה יְ הוָה ָחנֵּנִ י ו ֲ
ַל ְח ִמי | ִה ְג ִדּיל ָע ַלי ָע ֵקב (11) :וְ ָ
יע
ָר ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ָח ַפ ְצ ָתּ ִבּי | ִכּי לֹא י ִ
ַא ַשׁ ְלּ ָמה ָל ֶהםְ (12) :בּזֹאת י ַ
וֲ
ֶיך
יבנִ י ְל ָפנ ָ
ַאנִ י ְבּ ֻת ִמּי ָתּ ַמ ְכ ָתּ ִבּי | ַו ַתּ ִצּ ֵ
אֹיְ ִבי ָע ָלי (13) :ו ֲ
עוֹלם
עוֹלם וְ ַעד ָה ָ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ָ
עוֹלםָ (14) :בּ ְ
ְל ָ
אָמן:
אָמן וְ ֵ
ֵ
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)ַ (1ל ְמנ ֵ
יקי ָמיִ ם
ַצּ ַח ַמ ְשׂ ִכּיל ִל ְבנֵי ק ַֹרחְ (2) :כּאַיָּל ַתּ ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ
ַפ ִשׁי ֵלאל ִֹהים ְל ֵאל
יך ֱאל ִֹהיםָ (3) :צ ְמאָה נ ְ
ַפ ִשׁי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָ
| ֵכּן נ ְ
ָחי ָמ ַתי אָבוֹא | וְ ֵא ָר ֶאה ְפּנֵי ֱאל ִֹהיםָ (4) :היְ ָתה ִלּי ִד ְמ ָע ִתי
יך(5) :
ָליְ ָלה | ֶבּ ֱאמֹר ֵא ַלי ָכּל ַהיּוֹם אַיֵּה ֱאל ֶֹה ָ
יוֹמם ו ָ
ֶל ֶחם ָ
ַפ ִשׁי ִכּי ֶא ֱעבֹר ַבּ ָסּ ְך ֶא ַדּ ֵדּם ַעד ֵבּית
ֵא ֶלּה ֶא ְז ְכּ ָרה וְ ֶא ְשׁ ְפּ ָכה ָע ַלי נ ְ
תּוֹח ִחי
תוֹדה ָהמוֹן חוֹגֵגַ (6) :מה ִתּ ְשׁ ֲ
ֱאל ִֹהים | ְבּקוֹל ִרנָּה וְ ָ
אוֹדנּוּ יְ שׁוּעוֹת
ילי ֵלאל ִֹהים ִכּי עוֹד ֶ
הוֹח ִ
ַתּ ֱה ִמי ָע ָלי | ִ
ַפ ִשׁי ו ֶ
נְ
תּוֹחח | ַעל ֵכּן ֶא ְז ָכּ ְר ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ַפ ִשׁי ִת ְשׁ ָ
ָפּנָיוֱ (7) :אל ַֹהי ָע ַלי נ ְ
קוֹרא ְלקוֹל
ַר ֵדּן וְ ֶח ְרמוֹנִ ים ֵמ ַהר ִמ ְצ ָערְ (8) :תּהוֹם ֶאל ְתּהוֹם ֵ
יְ
יוֹמם יְ ַצוֶּה יְ הוָה
יך ָע ַלי ָע ָברוָּ (9) :
ַלּ ָ
יך וְ ג ֶ
יך | ָכּל ִמ ְשׁ ָבּ ֶר ָ
נּוֹר ָ
ִצ ֶ
וּב ַלּיְ ָלה שׁירה ] ִשׁירוֹ קרי[ ִע ִמּי | ְתּ ִפ ָלּה ְל ֵאל ַחיָּי(10) :
ַח ְסדּוֹ ַ
אוֹמ ָרה ְל ֵאל ַס ְל ִעי ָל ָמה ְשׁ ַכ ְח ָתּנִ י | ָל ָמּה ק ֵֹדר ֵא ֵל ְך ְבּ ַל ַחץ
ְ
אָמ ָרם ֵא ַלי ָכּל
צוֹר ָרי | ְבּ ְ
מוֹתי ֵח ְרפוּנִ י ְ
אוֹיֵבְ (11) :בּ ֶר ַצח ְבּ ַע ְצ ַ
וּמה ֶתּ ֱה ִמי ָע ָלי |
יךַ (12) :מה ִתּ ְשׁ ֲ
ַפ ִשׁי ַ
תּוֹח ִחי נ ְ
ַהיּוֹם אַיֵּה ֱאל ֶֹה ָ
ילי ֵלאל ִֹהים ִכּי עוֹד אוֹ ֶדנּוּ יְ שׁוּעֹת ָפּנַי וֵאל ָֹהי:
הוֹח ִ
ִ
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יבי ִמגּוֹי לֹא ָח ִסיד | ֵמ ִאישׁ ִמ ְר ָמה
יבה ִר ִ
)ָ (1שׁ ְפ ֵטנִ י ֱאל ִֹהים וְ ִר ָ
עוּזּי ָל ָמה ְזנ ְ
ַח ָתּנִ י | ָל ָמּה
אַתּה ֱאל ֵֹהי ָמ ִ
וְ ַעוְ ָלה ְת ַפ ְלּ ֵטנִ יִ (2) :כּי ָ
ַא ִמ ְתּ ָך ֵה ָמּה
אוֹר ָך ו ֲ
ְ
ק ֵֹדר ֶא ְת ַה ֵלּ ְך ְבּ ַל ַחץ אוֹיֵבְ (3) :שׁ ַלח
יך (4) :וְ אָבוֹאָה
נוֹת ָ
יַנְ חוּנִ י | יְ ִביאוּנִ י ֶאל ַהר ָק ְד ְשׁ ָך וְ ֶאל ִמ ְשׁ ְכּ ֶ
אוֹד ָך ְב ִכנּוֹר ֱאל ִֹהים
ילי | וְ ְ
ֶאל ִמ ְז ַבּח ֱאל ִֹהים ֶאל ֵאל ִשׂ ְמ ַחת ִגּ ִ

ילי
הוֹח ִ
ִ
וּמה ֶתּ ֱה ִמי ָע ָלי |
ַפ ִשׁי ַ
תּוֹח ִחי נ ְ
ֱאל ָֹהיַ (5) :מה ִתּ ְשׁ ֲ
אוֹדנּוּ יְ שׁוּעֹת ָפּנַי וֵאל ָֹהי:
ֵלאל ִֹהים ִכּי עוֹד ֶ
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אָזנֵינוּ ָשׁ ַמ ְענוּ
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ַמ ְשׂ ִכּילֱ (2) :אל ִֹהים ְבּ ְ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אַתּה
ימי ֶק ֶדםָ (3) :
יהם ִבּ ֵ
ימ ֶ
בוֹתינוּ ִס ְפּרוּ ָלנוּ | פּ ַֹעל ָפּ ַע ְל ָתּ ִב ֵ
ֲא ֵ
ַתּ ַשׁ ְלּ ֵחםִ (4) :כּי לֹא
ַתּ ָטּ ֵעם | ָתּ ַרע ְל ֻא ִמּים ו ְ
הוֹר ְשׁ ָתּ ו ִ
ָד ָך גּוֹיִ ם ַ
יְ
יעה ָלּמוֹ | ִכּי יְ ִמינְ ָך
הוֹשׁ ָ
ִ
רוֹעם לֹא
וּז ָ
אָרץ ְ
ָרשׁוּ ֶ
ְב ַח ְר ָבּם י ְ
אַתּה הוּא ַמ ְל ִכּי ֱאל ִֹהים |
יתםָ (5) :
ֶיך ִכּי ְר ִצ ָ
ֲך וְ אוֹר ָפּנ ָ
וּזרוֹע ָ
ְ
ֵח | ְבּ ִשׁ ְמ ָך נָבוּס ָק ֵמינוּ:
ַצוֵּה יְ שׁוּעוֹת ַי ֲעקֹבְ (6) :בּ ָך ָצ ֵרינוּ נְ ַנגּ ַ
תוֹשׁ ֵ
יענִ יִ (8) :כּי
ִ
)ִ (7כּי לֹא ְב ַק ְשׁ ִתּי ֶא ְב ָטח | וְ ַח ְר ִבּי לֹא
ישׁוֹתֵ (9) :בּאל ִֹהים ִה ַלּ ְלנוּ
וּמ ַשׂנְ ֵאינוּ ֱה ִב ָ
הוֹשׁ ְע ָתּנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ | ְ
ַ
ימנוּ |
ַתּ ְכ ִל ֵ
ַח ָתּ ו ַ
נוֹדה ֶס ָלה (10) :אַף ָזנ ְ
עוֹלם ֶ
ָכל ַהיּוֹם | וְ ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
וְ לֹא ֵת ֵצא ְבּ ִצ ְב ֵ
וּמ ַשׂנְ ֵאינוּ
יבנוּ אָחוֹר ִמנִּ י ָצר | ְ
אוֹתינוְּ (11) :תּ ִשׁ ֵ
יתנוּ(13) :
ֵר ָ
וּבגּוֹיִ ם ז ִ
ָשׁסוּ ָלמוִֹ (12) :תּ ְתּנֵנוּ ְכּצֹאן ַמ ֲא ָכל | ַ
ימנוּ
יהםְ (14) :תּ ִשׂ ֵ
יר ֶ
ית ִבּ ְמ ִח ֵ
ִתּ ְמכֹּר ַע ְמּ ָך ְבלֹא הוֹן | וְ לֹא ִר ִבּ ָ
ימנוּ ָמ ָשׁל
יבוֹתינוְּ (15) :תּ ִשׂ ֵ
ָק ֶלס ִל ְס ִב ֵ
ֶח ְר ָפּה ִל ְשׁ ֵכנֵינוּ | ַל ַעג ו ֶ
ַבּגּוֹיִ ם | ְמנוֹד רֹאשׁ ַבּל ֻא ִמּיםָ (16) :כּל ַהיּוֹם ְכּ ִל ָמּ ִתי נ ְֶג ִדּי |
ַדּף | ִמ ְפּנֵי אוֹיֵב
וּמג ֵ
וּב ֶֹשׁת ָפּנַי ִכּ ָסּ ְתנִ יִ (17) :מקּוֹל ְמ ָח ֵרף ְ
נוּך | וְ לֹא ִשׁ ַקּ ְרנוּ
אַתנוּ וְ לֹא ְשׁ ַכ ֲח ָ
ַקּםָ (18) :כּל זֹאת ָבּ ְ
וּמ ְתנ ֵ
ִ
אָר ֶח ָך:
ַתּט ֲא ֻשׁ ֵרינוּ ִמנִּ י ְ
ית ָך (19) :לֹא נָסוֹג אָחוֹר ִל ֵבּנוּ | ו ֵ
ִבּ ְב ִר ֶ
ַתּ ַכס ָע ֵלינוּ ְב ַצ ְל ָמוֶת(21) :
יתנוּ ִבּ ְמקוֹם ַתּנִּ ים | ו ְ
)ִ (20כּי ִד ִכּ ָ
ִאם ָשׁ ַכ ְחנוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹהינוּ | וַנִּ ְפרֹשׂ ַכּ ֵפּינוּ ְל ֵאל זָרֲ (22) :הלֹא
יך
ַח ָקר זֹאת | ִכּי הוּא י ֵֹד ַע ַתּ ֲעלֻמוֹת ֵלבִ (23) :כּי ָע ֶל ָ
ֱאל ִֹהים י ֲ
ישׁן
עוּרה ָל ָמּה ִת ַ
ֶח ַשׁ ְבנוּ ְכּצֹאן ִט ְב ָחהָ (24) :
ה ַֹר ְגנוּ ָכל ַהיּוֹם | נ ְ
ֶיך ַת ְס ִתּיר |
ֶצחָ (25) :ל ָמּה ָפנ ָ
יצה אַל ִתּ ְזנַח ָלנ ַ
ֲאדֹנָי | ָה ִק ָ
אָרץ
ַפ ֵשׁנוּ | ָדּ ְב ָקה ָל ֶ
ִתּ ְשׁ ַכּח ָענְ יֵנוּ וְ ַל ֲח ֵצנוִּ (26) :כּי ָשׁ ָחה ֶל ָע ָפר נ ְ
וּפ ֵדנוּ ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדּ ָך:
קוּמה ֶע ְז ָר ָתה ָלּנוּ | ְ
ִבּ ְטנֵנוָּ (27) :
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ַצּ ַח ַעל שׁ ַֹשׁנִּ ים ִל ְבנֵי ק ַֹרח | ַמ ְשׂ ִכּיל ִשׁיר יְ ִדידֹת(2) :
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ָר ַחשׁ ִל ִבּי ָדּ ָבר טוֹב א ֵֹמר אָנִ י ַמע ַ
סוֹפר
ֲשׂי ְל ֶמ ֶל ְך | ְלשׁוֹנִ י ֵעט ֵ

יך | ַעל ֵכּן
תוֹת ָ
הוּצק ֵחן ְבּ ְשׂ ְפ ֶ
אָדם ַ
ית ִמ ְבּנֵי ָ
ָפ ָ
ָפי ִ
ָמ ִהיר (3) :י ְ
הוֹד ָך
ָר ְך ִגּבּוֹר | ְ
עוֹלםֲ (4) :חגוֹר ַח ְר ְבּ ָך ַעל י ֵ
ֵבּ ַר ְכ ָך ֱאל ִֹהים ְל ָ
וֲ
ַה ָד ְר ָך ְצ ַלח ְר ַכב ַעל ְדּ ַבר ֱא ֶמת וְ ַענְ וָה ֶצ ֶדק |
ַה ָד ֶר ָך (5) :ו ֲ
יך יִ ְפּלוּ
יך ְשׁנוּנִ ים | ַע ִמּים ַתּ ְח ֶתּ ָ
ֶךִ (6) :ח ֶצּ ָ
נוֹראוֹת יְ ִמינ ָ
תוֹר ָך ָ
וְ ְ
ָעד | ֵשׁ ֶבט ִמישֹׁר
עוֹלם ו ֶ
ְבּ ֵלב אוֹיְ ֵבי ַה ֶמּ ֶל ְךִ (7) :כּ ְס ֲא ָך ֱאל ִֹהים ָ
ֵשׁ ֶבט ַמ ְל ֶ
ַתּ ְשׂנָא ֶר ַשׁע | ַעל ֵכּן ְמ ָשׁ ֲח ָך
אָה ְב ָתּ ֶצּ ֶדק ו ִ
כוּת ָךַ (8) :
ַא ָהלוֹת
יך (9) :מֹר ו ֲ
יך ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ֵמ ֲח ֵב ֶר ָ
ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ
חוּךְ (10) :בּנוֹת
יך | ִמן ֵה ְ
יכ ֵלי ֵשׁן ִמנִּ י ִשׂ ְמּ ָ
ְק ִציעוֹת ָכּל ִבּ ְגד ֶֹת ָ
אוֹפיר(11) :
ימינְ ָך ְבּ ֶכ ֶתם ִ
יך | נִ ְצּ ָבה ֵשׁגַל ִל ִ
רוֹת ָ
ְמ ָל ִכים ְבּיִ ְקּ ֶ
יך(12) :
אָב ְ
וּבית ִ
ֵך | וְ ִשׁ ְכ ִחי ַע ֵמּ ְך ֵ
אָזנ ְ
וּר ִאי וְ ַה ִטּי ְ
ִשׁ ְמ ִעי ַבת ְ
ָפי ְ
וְ יִ ְתאָו ַה ֶמּ ֶל ְך י ְ
וּבת צֹר
ֵך | ִכּי הוּא ֲאדֹנַיִ ְך וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ י לוַֹ (13) :
ימה
בוּדּה ַבת ֶמ ֶל ְך ְפּנִ ָ
ירי ָעםָ (14) :כּל ְכּ ָ
ֲשׁ ֵ
ְבּ ִמנְ ָחה ָפּנַיִ ְך יְ ַחלּוּ ע ִ
ַ
בוּשׁהִּ (15) :ל ְר ָקמוֹת
ָהב ְל ָ
| ִמ ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת ז ָ
תּוּבל ַל ֶמּ ֶל ְך |
תּוּב ְלנָה ִבּ ְשׂ ָמחֹת
מוּבאוֹת ָל ְךַ (16) :
יה ָ
עוֹת ָ
יה ֵר ֶ
אַח ֶר ָ
ְבּתוּלוֹת ֲ
ֶיך |
יך יִ ְהיוּ ָבנ ָ
יכל ֶמ ֶל ְךַ (17) :תּ ַחת ֲאב ֶֹת ָ
ו ִָגיל | ְתּב ֶֹאינָה ְבּ ֵה ַ
ירה ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָכל דֹּר ָודֹר
אַז ִכּ ָ
אָרץְ (18) :
יתמוֹ ְל ָשׂ ִרים ְבּ ָכל ָה ֶ
ְתּ ִשׁ ֵ
ָעד:
ֻך ְלע ָֹלם ו ֶ
| ַעל ֵכּן ַע ִמּים יְ הוֹד ָ
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ֲלמוֹת ִשׁירֱ (2) :אל ִֹהים ָלנוּ
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח | ַעל ע ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ירא
ַמ ֲח ֶסה ָועֹז | ֶע ְז ָרה ְב ָצרוֹת נִ ְמ ָצא ְמאֹדַ (3) :על ֵכּן לֹא נִ ָ
ֶח ְמרוּ
ֶהמוּ י ְ
ַמּים (4) :י ֱ
וּבמוֹט ָה ִרים ְבּ ֵלב י ִ
אָרץ | ְ
ְבּ ָה ִמיר ֶ
ָהר ְפּ ָלגָיו יְ ַשׂ ְמּחוּ ִעיר
ַאוָתוֹ ֶס ָלה (5) :נ ָ
ימיו | יִ ְרעֲשׁוּ ָה ִרים ְבּג ֲ
ֵמ ָ
ֱאל ִֹהים | ְקדֹשׁ ִמ ְשׁ ְכּנֵי ֶע ְליוֹןֱ (6) :אל ִֹהים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַבּל ִתּמּוֹט |
ָתן
ַע ְז ֶר ָה ֱאל ִֹהים ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקרָ (7) :המוּ גוֹיִ ם ָמטוּ ַמ ְמ ָלכוֹת | נ ַ
יְ
אָרץ (8) :יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוּ | ִמ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי
ְבּקוֹלוֹ ָתּמוּג ֶ
ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ (9) :לכוּ ֲחזוּ ִמ ְפעֲלוֹת יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ָשׂם ַשׁמּוֹת
אָרץ | ֶק ֶשׁת יְ ַשׁ ֵבּר
אָרץַ (10) :מ ְשׁ ִבּית ִמ ְל ָחמוֹת ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
ָבּ ֶ
וּדעוּ ִכּי אָנ ִֹכי
וְ ִק ֵצּץ ֲחנִ ית ֲעגָלוֹת יִ ְשׂרֹף ָבּ ֵאשַׁ (11) :ה ְרפּוּ ְ
אָרץ (12) :יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוּ |
ֱאל ִֹהים | אָרוּם ַבּגּוֹיִ ם אָרוּם ָבּ ֶ
ִמ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
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ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹרָ (2) :כּל ָה ַע ִמּים ִתּ ְקעוּ ָכף |
)ַ (1ל ְמנ ֵ
נוֹרא | ֶמ ֶל ְך
ָה ִריעוּ ֵלאל ִֹהים ְבּקוֹל ִרנָּהִ (3) :כּי יְ הוָה ֶע ְליוֹן ָ
גָּדוֹל ַעל ָכּל ָה ֶ
וּל ֻא ִמּים ַתּ ַחת
ַד ֵבּר ַע ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ | ְ
אָרץ (4) :י ְ
ַח ָל ֵתנוּ | ֶאת ְגּאוֹן ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר אָ ֵהב
ַר ְג ֵלינוּ (5) :יִ ְב ַחר ָלנוּ ֶאת נ ֲ
ַמּרוּ
שׁוֹפר (7) :ז ְ
רוּעה | יְ הוָֹה ְבּקוֹל ָ
ֶס ָלהָ (6) :ע ָלה ֱאל ִֹהים ִבּ ְת ָ
אָרץ
ַמּרוִּ (8) :כּי ֶמ ֶל ְך ָכּל ָה ֶ
ַמּרוּ ְל ַמ ְל ֵכּנוּ ז ֵ
ַמּרוּ | ז ְ
ֱאל ִֹהים ז ֵ
ַמּרוּ ַמ ְשׂ ִכּילָ (9) :מ ַל ְך ֱאל ִֹהים ַעל גּוֹיִ ם | ֱאל ִֹהים
ֱאל ִֹהים ז ְ
ֶא ָספוּ ַעם ֱאל ֵֹהי
יבי ַע ִמּים נ ֱ
ָשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָק ְדשׁוֹ (10) :נְ ִד ֵ
יַ
ְ
ֲלה:
אַב ָר ָהם | ִכּי ֵלאל ִֹהים ָמ ִגנֵּי ֶא ֶרץ ְמאֹד ַנע ָ
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וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד | ְבּ ִעיר
)ִ (1שׁיר ִמ ְזמוֹר ִל ְבנֵי ק ַֹרח (2) :גָּדוֹל יְ הוָה ְ
אָרץ | ַהר ִציּוֹן
ֱאל ֵֹהינוּ ַהר ָק ְדשׁוֹ (3) :יְ ֵפה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל ָה ֶ
נוֹדע
יה ַ
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן ִק ְריַת ֶמ ֶל ְך ָרבֱ (4) :אל ִֹהים ְבּ ְ
יְ
ַח ָדּוֵ (6) :ה ָמּה
ְל ִמ ְשׂגָּבִ (5) :כּי ִהנֵּה ַה ְמּ ָל ִכים נוֹעֲדוּ | ָע ְברוּ י ְ
ֶח ָפּזוְּ (7) :ר ָע ָדה ֲא ָחז ַ
ָראוּ ֵכּן ָתּ ָמהוּ | נִ ְב ֲהלוּ נ ְ
ָתם ָשׁם | ִחיל
רוּח ָק ִדים | ְתּ ַשׁ ֵבּר ֳאנִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישַׁ (9) :כּ ֲא ֶשׁר
יּוֹל ָדהְ (8) :בּ ַ
ַכּ ֵ
ָשׁ ַמ ְענוּ ֵכּן ָר ִאינוּ ְבּ ִעיר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְבּ ִעיר ֱאל ֵֹהינוּ | ֱאל ִֹהים
ֶה ַעד ָ
יְ כוֹנְ נ ָ
עוֹלם ֶס ָלהִ (10) :דּ ִמּינוּ ֱאל ִֹהים ַח ְס ֶדּ ָך | ְבּ ֶק ֶרב
יכ ֶל ָךְ (11) :כּ ִשׁ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ֵכּן ְתּ ִה ָלּ ְת ָך ַעל ַק ְצוֵי ֶא ֶרץ | ֶצ ֶדק
ֵה ָ
הוּדה | ְל ַמ ַען
ֵלנָה ְבּנוֹת יְ ָ
ֶך (12) :יִ ְשׂ ַמח ַהר ִציּוֹן ָתּג ְ
ָמ ְלאָה יְ ִמינ ָ
יה(14) :
יפוּה | ִס ְפרוּ ִמ ְג ָדּ ֶל ָ
יך (13) :סֹבּוּ ִציּוֹן וְ ַה ִקּ ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יה | ְל ַמ ַען ְתּ ַס ְפּרוּ ְלדוֹר
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ילה ַפּ ְסּגוּ ְ
ִשׁיתוּ ִל ְבּ ֶכם ְל ֵח ָ
ָעד | הוּא יְ ַנ ֲהגֵנוּ
עוֹלם ו ֶ
אַחרוֹןִ (15) :כּי זֶה ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ ָ
ֲ
ַעל מוּת:
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ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹרִ (2) :שׁ ְמעוּ זֹאת ָכּל ָה ַע ִמּים |
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַחד
אָדם גַּם ְבּנֵי ִאישׁ | י ַ
ַה ֲא ִזינוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָח ֶלד (3) :גַּם ְבּנֵי ָ
ָע ִשׁיר וְ ֶא ְביוֹןִ (4) :פּי יְ ַד ֵבּר ָח ְכמוֹת | וְ ָהגוּת ִל ִבּי ְתבוּנוֹת(5) :
ימי
ירא ִבּ ֵ
יד ִתיָ (6) :ל ָמּה ִא ָ
אָזנִ י | ֶא ְפ ַתּח ְבּ ִכנּוֹר ִח ָ
אַטּה ְל ָמ ָשׁל ְ
ֶ

וּברֹב ָע ְשׁ ָרם
ילם | ְ
סוּבּנִ יַ (7) :הבּ ְֹט ִחים ַעל ֵח ָ
ֲק ַבי יְ ֵ
ָרע | עֲוֹן ע ֵ
יִ ְת ַה ָלּלוּ (8) :אָח לֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶדּה ִאישׁ | לֹא יִ ֵתּן ֵלאל ִֹהים
יחי עוֹד
ַפ ָשׁם וְ ָח ַדל ְל ָ
ֵקר ִפּ ְדיוֹן נ ְ
ָכּ ְפרוֹ (9) :וְ י ַ
עוֹלם (10) :וִ ִ
ַחד
ֶצח | לֹא יִ ְר ֶאה ַה ָשּׁ ַחתִ (11) :כּי יִ ְר ֶאה ֲח ָכ ִמים יָמוּתוּ י ַ
ָלנ ַ
ילםִ (12) :ק ְר ָבּם ָבּ ֵתּימוֹ
ֹאבדוּ | וְ ָע ְזבוּ ַל ֲא ֵח ִרים ֵח ָ
ָב ַער י ֵ
ְכּ ִסיל ו ַ
מוֹתם ע ֵ
ְל ָ
ֲלי ֲא ָדמוֹת:
עוֹלם ִמ ְשׁ ְכּנ ָֹתם ְלדֹר ָודֹר | ָק ְראוּ ִב ְשׁ ָ
ָלין | נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ (14) :זֶה
יקר ַבּל י ִ
אָדם ִבּ ָ
) (13וְ ָ
יהם יִ ְרצוּ ֶס ָלהַ (15) :כּצֹּאן
יהם ְבּ ִפ ֶ
אַח ֵר ֶ
ַד ְר ָכּם ֵכּ ֶסל ָלמוֹ | וְ ֲ
ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוּ ָמוֶת יִ ְר ֵעם | וַיִּ ְרדּוּ ָבם יְ ָשׁ ִרים ַלבֹּ ֶקר וצירם
אַך ֱאל ִֹהים יִ ְפ ֶדּה
צוּרם קרי[ ְל ַבלּוֹת ְשׁאוֹל ִמ ְזּבֻל לוְֹ (16) :
]וְ ָ
ֲשׁר
ירא ִכּי ַיע ִ
ַפ ִשׁי ִמיַּד ְשׁאוֹל | ִכּי יִ ָקּ ֵחנִ י ֶס ָלה (17) :אַל ִתּ ָ
נְ
ִאישׁ | ִכּי יִ ְר ֶבּה ְכּבוֹד ֵבּיתוִֹ (18) :כּי לֹא ְבמוֹתוֹ יִ ַקּח ַהכֹּל | לֹא
יטיב
ֻך ִכּי ֵת ִ
ַפשׁוֹ ְבּ ַחיָּיו יְ ָב ֵר ְך | וְ יוֹד ָ
ֵרד אַ ֲח ָריו ְכּבוֹדוִֹ (19) :כּי נ ְ
יֵ
ֵצח לֹא יִ ְראוּ אוֹר(21) :
בוֹתיו | ַעד נ ַ
ָל ְךָ (20) :תּבוֹא ַעד דּוֹר ֲא ָ
יקר וְ לֹא י ִ
אָדם ִבּ ָ
ָ
ָבין | נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ:
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אָרץ ִמ ִמּ ְז ַרח
אָסף | ֵאל ֱאל ִֹהים יְ הוָה ִדּ ֶבּר וַיִּ ְק ָרא ֶ
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָ
יעָ (3) :יבֹא
הוֹפ ַ
ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבֹאוִֹ (2) :מ ִצּיּוֹן ִמ ְכ ַלל י ִֹפי ֱאל ִֹהים ִ
ֱאל ֵֹהינוּ וְ אַל י ֱ
ֲרה ְמאֹד:
יביו נִ ְשׂע ָ
וּס ִב ָ
ֹאכל ְ
ֶח ַרשׁ | ֵאשׁ ְל ָפנָיו תּ ֵ
אָרץ ָל ִדין ַעמּוִֹ (5) :א ְספוּ
) (4יִ ְק ָרא ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵמ ָעל | וְ ֶאל ָה ֶ
ָבחַ (6) :ויּ ִַגּידוּ ָשׁ ַמיִ ם ִצ ְדקוֹ | ִכּי
ֲלי ז ַ
יתי ע ֵ
ידי | כּ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ
ִלי ֲח ִס ָ
ַא ַד ֵבּ ָרה יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֱאל ִֹהים שׁ ֵֹפט הוּא ֶס ָלהִ (7) :שׁ ְמ ָעה ַע ִמּי ו ֲ
יך
יך אָנ ִֹכי (8) :לֹא ַעל ְז ָב ֶח ָ
ידה ָבּ ְך | ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ
אָע ָ
וְ ִ
ית ָך ָפר |
יך ְלנ ְֶג ִדּי ָת ִמיד (9) :לֹא ֶא ַקּח ִמ ֵבּ ְ
יח ָך | וְ עוֹל ֶֹת ָ
אוֹכ ֶ
ִ
ָער | ְבּ ֵהמוֹת
תּוּדיםִ (10) :כּי ִלי ָכל ַחיְ תוֹ י ַ
יך ַע ִ
ִמ ִמּ ְכ ְלא ֶֹת ָ
ָד ְע ִתּי ָכּל עוֹף ָה ִרים | וְ ִזיז ָשׂ ַדי ִע ָמּ ִדי(12) :
אָלף (11) :י ַ
ְבּ ַה ְר ֵרי ֶ
אוֹכל
וּמלֹאָהַּ (13) :ה ַ
ִאם ֶא ְר ַעב לֹא א ַֹמר ָל ְך | ִכּי ִלי ֵת ֵבל ְ
תּוּדים ֶא ְשׁ ֶתּהְ (14) :ז ַבח ֵלאל ִֹהים
ירים | וְ ַדם ַע ִ
אַבּ ִ
ְבּ ַשׂר ִ
וּק ָר ֵאנִ י ְבּיוֹם ָצ ָרה | ֲא ַח ֶלּ ְצ ָך
יךְ (15) :
תּוֹדה | וְ ַשׁ ֵלּם ְל ֶע ְליוֹן נְ ָד ֶר ָ
ָ
אָמר ֱאלֹ ִהים ַמה ְלּ ָך ְל ַס ֵפּר ֻח ָקּי |
וּת ַכ ְבּ ֵדנִ י (16) :וְ ָל ָר ָשׁע ַ
ְ
ַתּ ְשׁ ֵל ְך
מוּסר | ו ַ
ָ
ֵאת
אַתּה ָשׂנ ָ
יך (17) :וְ ָ
ֲלי ִפ ָ
יתי ע ֵ
ַתּ ָשּׂא ְב ִר ִ
וִ
ָא ִפים
ַתּ ֶרץ ִעמּוֹ | וְ ִעם ְמנ ֲ
יךִ (18) :אם ָר ִא ָ
ית ַגנָּב ו ִ
אַח ֶר ָ
ְדּ ָב ַרי ֲ

וּלשׁוֹנְ ָך ַתּ ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה(20) :
יך ָשׁ ַל ְח ָתּ ְב ָר ָעה | ְ
ֶח ְל ֶק ָךִ (19) :פּ ָ
ית
יך ְת ַד ֵבּר | ְבּ ֶבן ִא ְמּ ָך ִתּ ֶתּן דּ ִֹפיֵ (21) :א ֶלּה ָע ִשׂ ָ
אָח ָ
ֵתּ ֵשׁב ְבּ ִ
ית ֱהיוֹת ֶא ְהיֶה ָכ ָ
וְ ֶה ֱח ַר ְשׁ ִתּי ִדּ ִמּ ָ
יח ָך וְ ֶא ֶע ְר ָכה
אוֹכ ֲ
ִ
מוֹך |
לוֹהּ | ֶפּן ֶא ְטרֹף וְ ֵאין
ֶיךִ (22) :בּינוּ נָא זֹאת שׁ ְֹכ ֵחי ֱא ַ
ְל ֵעינ ָ
ֵשׁע
אַר ֶאנּוּ ְבּי ַ
תּוֹדה יְ ַכ ְבּ ָדנְ נִ י | וְ ָשׂם ֶדּ ֶר ְך ְ
ַמ ִצּיל (23) :ז ֵֹב ַח ָ
ֱאל ִֹהים:
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ָביא | ַכּ ֲא ֶשׁר
ָתן ַהנּ ִ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דְ (2) :בּבוֹא ֵא ָליו נ ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יך ְמ ֵחה
ָבּא ֶאל ַבּת ָשׁ ַבעָ (3) :חנֵּנִ י ֱאל ִֹהים ְכּ ַח ְס ֶדּ ָך | ְכּרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
אתי
וּמ ַח ָטּ ִ
ְפ ָשׁ ָעי (4) :הרבה ] ֶה ֶרב קרי[ ַכּ ְבּ ֵסנִ י ֵמעֲוֹנִ י | ֵ
אתי נ ְֶג ִדּי ָת ִמידְ (6) :ל ָך
ַט ֲה ֵרנִ יִ (5) :כּי ְפ ָשׁ ַעי ֲאנִ י ֵא ָדע | וְ ַח ָטּ ִ
יתי | ְל ַמ ַען ִתּ ְצ ַדּק ְבּ ָד ְב ֶר ָך
ֶיך ָע ִשׂ ִ
אתי וְ ָה ַרע ְבּ ֵעינ ָ
ְל ַב ְדּ ָך ָח ָט ִ
ֶח ַמ ְתנִ י ִא ִמּי:
וּב ֵח ְטא י ֱ
חוֹל ְל ִתּי | ְ
ִתּ ְז ֶכּה ְב ָשׁ ְפ ֶט ָךֵ (7) :הן ְבּ ָעווֹן ָ
יענִ י(9) :
תוֹד ֵ
ִ
וּב ָס ֻתם ָח ְכ ָמה
)ֵ (8הן ֱא ֶמת ָח ַפ ְצ ָתּ ַב ֻטּחוֹת | ְ
אַל ִבּין(10) :
וּמ ֶשּׁ ֶלג ְ
ְתּ ַח ְטּ ֵאנִ י ְב ֵאזוֹב וְ ֶא ְט ָהר | ְתּ ַכ ְבּ ֵסנִ י ִ
יתַ (11) :ה ְס ֵתּר
ֲצמוֹת ִדּ ִכּ ָ
ֵלנָה ע ָ
יענִ י ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה | ָתּג ְ
ַתּ ְשׁ ִמ ֵ
ֶיך ֵמ ֲח ָטאָי | וְ ָכל עֲוֹנ ַֹתי ְמ ֵחהֵ (12) :לב ָטהוֹר ְבּ ָרא ִלי
ָפּנ ָ
ֱאל ִֹהים | וְ ַ
יכנִ י ִמ ְלּ ָפנֶי ָך |
רוּח נָכוֹן ַח ֵדּשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי (13) :אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
יבה ִלּי ְשׂשׂוֹן יִ ְשׁ ֶע ָך |
רוּח ָק ְד ְשׁ ָך אַל ִתּ ַקּח ִמ ֶמּנִּ יָ (14) :ה ִשׁ ָ
וְ ַ
יך | וְ ַח ָטּ ִאים
יבה ִת ְס ְמ ֵכנִ יֲ (15) :א ַל ְמּ ָדה פ ְֹשׁ ִעים ְדּ ָר ֶכ ָ
רוּח נְ ִד ָ
וְ ַ
שׁוּע ִתי |
ילנִ י ִמ ָדּ ִמים ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי ְתּ ָ
יך יָשׁוּבוַּ (16) :ה ִצּ ֵ
ֵא ֶל ָ
וּפי י ִַגּיד
ְתּ ַרנֵּן ְלשׁוֹנִ י ִצ ְד ָק ֶת ָךֲ (17) :אדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח | ִ
עוֹלה לֹא ִת ְר ֶצה:
ֶבח וְ ֶא ֵתּנָה | ָ
ְתּ ִה ָלּ ֶת ָךִ (18) :כּי לֹא ַת ְחפֹּץ ז ַ
רוּח נִ ְשׁ ָבּ ָרה | ֵלב נִ ְשׁ ָבּר וְ נִ ְד ֶכּה ֱאל ִֹהים לֹא
)ִ (19ז ְב ֵחי ֱאל ִֹהים ַ
יבה ִב ְרצוֹנְ ָך ֶאת ִציּוֹן | ִתּ ְבנֶה חוֹמוֹת
יט ָ
ִת ְבזֶהֵ (20) :ה ִ
רוּשׁ ָלִם (21) :אָז ַתּ ְחפֹּץ ִז ְב ֵחי ֶצ ֶדק ָ
יְ ָ
עוֹלה וְ ָכ ִליל | אָז ַיעֲלוּ ַעל
ִמ ְז ַבּ ֲח ָך ָפ ִרים:
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דּוֹאג ָה ֲאד ִֹמי ַו ַיּגֵּד ְל ָשׁאוּל
ַצּ ַח ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ דְ (2) :בּבוֹא ֵ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ֹאמר לוֹ ָבּא ָדוִ ד ֶאל ֵבּית ֲא ִח ֶ
| ַויּ ֶ
ימ ֶל ְךַ (3) :מה ִתּ ְת ַה ֵלּל ְבּ ָר ָעה

ֶך | ְכּ ַת ַער
ַה ִגּבּוֹר | ֶח ֶסד ֵאל ָכּל ַהיּוֹםַ (4) :הוּוֹת ַתּ ְחשֹׁב ְלשׁוֹנ ָ
אָה ְב ָתּ ָרּע ִמטּוֹב | ֶשׁ ֶקר ִמ ַדּ ֵבּר ֶצ ֶדק
ֻטּשׁ ע ֵֹשׂה ְר ִמיָּהַ (5) :
ְמל ָ
אָה ְב ָתּ ָכל ִדּ ְב ֵרי ָב ַלע ְלשׁוֹן ִמ ְר ָמה (7) :גַּם ֵאל יִ ָתּ ְצ ָך
ֶס ָלהַ (6) :
ֶצח | ַי ְח ְתּ ָך וְ יִ ָסּ ֲח ָך ֵמא ֶֹהל וְ ֵשׁ ֶר ְשׁ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים ֶס ָלה(8) :
ָלנ ַ
ָשׂים
ֶבר לֹא י ִ
יראוּ וְ ָע ָליו יִ ְשׂ ָחקוִּ (9) :הנֵּה ַהגּ ֶ
יקים וְ יִ ָ
וְ יִ ְראוּ ַצ ִדּ ִ
ַאנִ י
ֱאל ִֹהים ָמעוּזּוֹ | וַיִּ ְב ַטח ְבּרֹב ָע ְשׁרוֹ ָיעֹז ְבּ ַהוָּתוֹ (10) :ו ֲ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ְכּזַיִ ת ַר ֲענָן ְבּ ֵבית ֱאל ִֹהים | ָבּ ַט ְח ִתּי ְב ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ָ
ית | ו ֲ
ַא ַקוֶּה ִשׁ ְמ ָך ִכי טוֹב ֶנגֶד
עוֹלם ִכּי ָע ִשׂ ָ
אוֹד ָך ְל ָ
ְ
)(11
יך:
יד ָ
ֲח ִס ֶ
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ָבל ְבּ ִלבּוֹ ֵאין
אָמר נ ָ
ַצּ ַח ַעל ָמ ֲח ַלת ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ דַ (2) :
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ֱאל ִֹהים | ִה ְשׁ ִחיתוּ וְ ִה ְת ִעיבוּ ָעוֶל ֵאין ע ֵֹשׂה טוֹבֱ (3) :אל ִֹהים
ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְשׁ ִקיף ַעל ְבּנֵי ָ
אָדם | ִל ְראוֹת ֲהיֵשׁ ַמ ְשׂ ִכּיל דּ ֵֹרשׁ ֶאת
ֶא ָלחוּ | ֵאין ע ֵֹשׂה טוֹב ֵאין גַּם
ַח ָדּו נ ֱ
ֱאל ִֹהים (4) :כֻּלּוֹ ָסג י ְ
אָכלוּ ֶל ֶחם ֱאל ִֹהים
ֲלי אָוֶן | א ְֹכ ֵלי ַע ִמּי ְ
ָדעוּ פֹּע ֵ
ֶא ָחדֲ (5) :הלֹא י ְ
לֹא ָק ָראוָּ (6) :שׁם ָפּ ֲחדוּ ַפ ַחד לֹא ָהיָה ָפ ַחד ִכּי ֱאל ִֹהים ִפּזַּר
אָסםִ (7) :מי יִ ֵתּן ִמ ִצּיּוֹן
ָך | ֱה ִבשׁ ָֹתה ִכּי ֱאל ִֹהים ְמ ָ
ַע ְצמוֹת חֹנ ְ
יְ ֻשׁעוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּשׁוּב ֱאל ִֹהים ְשׁבוּת ַעמּוֹ ָיגֵל ַי ֲעקֹב יִ ְשׂ ַמח
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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ֹאמרוּ
יפים ַויּ ְ
ַצּ ַח ִבּנְ ִגינֹת ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ דְ (2) :בּבוֹא ַה ִזּ ִ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יענִ י
הוֹשׁ ֵ
ְל ָשׁאוּל | ֲהלֹא ָדוִ ד ִמ ְס ַתּ ֵתּר ִע ָמּנוֱּ (3) :אל ִֹהים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ִ
בוּר ְת ָך ְת ִדינֵנִ יֱ (4) :אל ִֹהים ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ִתי | ַה ֲא ִזינָה
וּב ְג ָ
| ִ
ַפ ִשׁי | לֹא
יצים ִבּ ְקשׁוּ נ ְ
ָרים ָקמוּ ָע ַלי וְ ָע ִר ִ
ְל ִא ְמ ֵרי ִפיִ (5) :כּי ז ִ
ָשׂמוּ ֱאל ִֹהים ְלנ ְֶג ָדּם ֶס ָלהִ (6) :הנֵּה ֱאל ִֹהים עֹזֵר ִלי | ֲאדֹנָי
ָשׁיב קרי[ ָה ַרע ְלשׁ ְֹר ָרי | ַבּ ֲא ִמ ְתּ ָך
ַפ ִשׁי (7) :ישׁוב ]י ִ
ְבּס ְֹמ ֵכי נ ְ
אוֹדה ִשּׁ ְמ ָך יְ הוָה ִכּי טוֹב:
יתםִ (8) :בּנְ ָד ָבה ֶא ְז ְבּ ָחה ָלּ ְך | ֶ
ַה ְצ ִמ ֵ
)ִ (9כּי ִמ ָכּל ָצ ָרה ִה ִצּ ָ
וּבאֹיְ ַבי ָר ֲא ָתה ֵעינִ י:
ילנִ י | ְ
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ַצּ ַח ִבּנְ ִגינֹת ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ דַ (2) :ה ֲא ִזינָה ֱאל ִֹהים ְתּ ִפ ָלּ ִתי
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יחי
אָריד ְבּ ִשׂ ִ
יבה ִלּי ַו ֲענֵנִ י | ִ
ָתיַ (3) :ה ְק ִשׁ ָ
| וְ אַל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנּ ִ
אָה ָ
וְ ִ
ָמיטוּ ָע ַלי אָוֶן
ימהִ (4) :מקּוֹל אוֹיֵב ִמ ְפּנֵי ָע ַקת ָר ָשׁע | ִכּי י ִ
ָפלוּ
ָחיל ְבּ ִק ְר ִבּי | וְ ֵאימוֹת ָמוֶת נ ְ
וּבאַף יִ ְשׂ ְטמוּנִ יִ (5) :ל ִבּי י ִ
ְ
ַתּ ַכ ֵסּנִ י ַפּ ָלּצוּתָ (7) :וא ַֹמר ִמי
ָר ַעד ָיבֹא ִבי | ו ְ
ָע ָלי (6) :יִ ְראָה ו ַ
אַר ִחיק נְ דֹד |
אָעוּפה וְ ֶא ְשׁכֹּנָהִ (8) :הנֵּה ְ
ָ
יִ ֶתּן ִלּי ֵא ֶבר ַכּיּוֹנָה
רוּח ס ָֹעה ִמ ָסּ ַער:
ישׁה ִמ ְפ ָלט ִלי | ֵמ ַ
אָח ָ
אָלין ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶס ָלהִ (9) :
ִ
יתי ָח ָמס וְ ִריב ָבּ ִעיר(11) :
)ַ (10בּ ַלּע ֲאדֹנָי ַפּ ַלּג ְלשׁוֹנָם | ִכּי ָר ִא ִ
יה | וְ אָוֶן וְ ָע ָמל ְבּ ִק ְר ָבּהּ(12) :
ֻה ַעל חוֹמ ֶֹת ָ
סוֹבב ָ
ָליְ ָלה יְ ְ
יוֹמם ו ַ
ָ
וּמ ְר ָמהִ (13) :כּי לֹא
ָמישׁ ֵמ ְרח ָֹבהּ תּ ְֹך ִ
ַהוּוֹת ְבּ ִק ְר ָבּהּ | וְ לֹא י ִ
אוֹיֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י וְ ֶא ָשּׂא | לֹא ְמ ַשׂנְ ִאי ָע ַלי ִה ְג ִדּיל וְ ֶא ָסּ ֵתר ִמ ֶמּנּוּ:
ַח ָדּו
ֻדּ ִעיֲ (15) :א ֶשׁר י ְ
וּמי ָ
אַלּוּפי ְ
ִ
אַתּה ֱאנוֹשׁ ְכּ ֶע ְר ִכּי |
) (14וְ ָ
ַשּׁי
ַמ ִתּיק סוֹד | ְבּ ֵבית ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵלּ ְך ְבּ ָרגֶשׁ (16) :ישׁימות ]י ִ
נְ
ָמוֶת קרי[ ָע ֵלימוֹ י ְ
גוּרם
ֵרדוּ ְשׁאוֹל ַחיִּ ים | ִכּי ָרעוֹת ִבּ ְמ ָ
יענִ י(18) :
יוֹשׁ ֵ
ְבּ ִק ְר ָבּםֲ (17) :אנִ י ֶאל ֱאל ִֹהים ֶא ְק ָרא | וַיהוָה ִ
קוֹליָ (19) :פּ ָדה
יחה וְ ֶא ֱה ֶמה | וַיִּ ְשׁ ַמע ִ
אָשׂ ָ
ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ַריִ ם ִ
ְב ָשׁלוֹם נ ְ
ַפ ִשׁי ִמ ֲקּ ָרב ִלי | ִכּי ְב ַר ִבּים ָהיוּ ִע ָמּ ִדי (20) :יִ ְשׁ ַמע ֵאל
ָראוּ
וְ ַי ֲע ֵנם וְ י ֵֹשׁב ֶק ֶדם ֶס ָלה ֲא ֶשׁר ֵאין ֲח ִליפוֹת ָלמוֹ | וְ לֹא י ְ
ָדיו ִבּ ְשׁל ָֹמיו ִח ֵלּל ְבּ ִריתוָֹ (22) :ח ְלקוּ
ֱאל ִֹהיםָ (21) :שׁ ַלח י ָ
ַמ ְח ָמאֹת ִפּיו ֲ
וּק ָרב ִלבּוֹ | ַרכּוּ ְד ָב ָריו ִמ ֶשּׁ ֶמן וְ ֵה ָמּה ְפ ִתחוֹת:
עוֹלם מוֹט
)ַ (23ה ְשׁ ֵל ְך ַעל יְ הוָה יְ ָה ְב ָך וְ הוּא יְ ַכ ְל ְכּ ֶל ָך | לֹא יִ ֵתּן ְל ָ
תּוֹר ֵדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת אַנְ ֵשׁי ָד ִמים
אַתּה ֱאל ִֹהים ִ
ַל ַצּ ִדּיק (24) :וְ ָ
ַאנִ י ֶא ְב ַטח ָבּ ְך:
יהם | ו ֲ
ֶחצוּ יְ ֵמ ֶ
וּמ ְר ָמה לֹא י ֱ
ִ
Psalms Chapter 56
ַצּ ַח ַעל יוֹנַת ֵא ֶלם ְרח ִֹקים ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָתּם | ֶבּ ֱאחֹז אֹתוֹ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אָפנִ י ֱאנוֹשׁ | ָכּל ַהיּוֹם
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְבּגַתָ (2) :חנֵּנִ י ֱאל ִֹהים ִכּי ְשׁ ַ
ֹח ִמים ִלי
שׁוֹר ַרי ָכּל ַהיּוֹם | ִכּי ַר ִבּים ל ֲ
ל ֵֹחם יִ ְל ָח ֵצנִ יָ (3) :שׁ ֲאפוּ ְ
יך ֶא ְב ָטחֵ (5) :בּאל ִֹהים ֲא ַה ֵלּל
ירא | ֲאנִ י ֵא ֶל ָ
ָמרוֹם (4) :יוֹם ִא ָ
ירא ַמה ַיּע ֶ
ֲשׂה ָב ָשׂר ִליָ (6) :כּל
ְדּ ָברוֹ | ֵבּאל ִֹהים ָבּ ַט ְח ִתּי לֹא ִא ָ
ַהיּוֹם ְדּ ָב ַרי יְ ַע ֵצּבוּ | ָע ַלי ָכּל ַמ ְח ְשׁב ָֹתם ָל ָרע (7) :יָגוּרוּ יצפינו
ַפ ִשׁיַ (8) :על
ֲק ַבי יִ ְשׁמֹרוּ | ַכּ ֲא ֶשׁר ִקוּוּ נ ְ
]יִ ְצפּוֹנוּ קרי[ ֵה ָמּה ע ֵ

הוֹרד ֱאל ִֹהים (9) :נ ִֹדי ָס ַפ ְר ָתּה
אָוֶן ַפּ ֶלּט ָלמוֹ | ְבּאַף ַע ִמּים ֵ
ֹאד ָך ֲהלֹא ְבּ ִס ְפ ָר ֶת ָך (10) :אָז יָשׁוּבוּ
ימה ִד ְמ ָע ִתי ְבנ ֶ
אָתּה | ִשׂ ָ
ָ
אוֹיְ ַבי אָחוֹר ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא | זֶה י ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ֱאל ִֹהים ִלי(11) :
ֵבּאל ִֹהים ֲא ַה ֵלּל ָדּ ָבר | ַבּיהוָה ֲא ַה ֵלּל ָדּ ָברֵ (12) :בּאל ִֹהים
אָדם ִליָ (13) :ע ַלי ֱאל ִֹהים
ֲשׂה ָ
ירא | ַמה ַיּע ֶ
ָבּ ַט ְח ִתּי לֹא ִא ָ
נְ ָד ֶר ָ
ַפ ִשׁי ִמ ָמּוֶת ֲהלֹא
יך | ֲא ַשׁ ֵלּם תּוֹדֹת ָל ְךִ (14) :כּי ִה ַצּ ְל ָתּ נ ְ
ַר ְג ַלי ִמ ֶדּ ִחי | ְל ִה ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי ֱאל ִֹהים ְבּאוֹר ַה ַחיִּ ים:
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ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָתּם | ְבּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל
)ַ (1ל ְמנ ֵ
וּב ֵצל
ַפ ִשׁי | ְ
ַבּ ְמּ ָע ָרהָ (2) :חנֵּנִ י ֱאל ִֹהים ָחנֵּנִ י ִכּי ְב ָך ָח ָסיָה נ ְ
יך ֶא ְח ֶסה ַעד ַי ֲעבֹר ַהוּוֹתֶ (3) :א ְק ָרא ֵלאל ִֹהים ֶע ְליוֹן |
ָפ ָ
ְכּנ ֶ
ֹא ִפי ֶס ָלה |
יענִ י ֵח ֵרף שׁ ֲ
יוֹשׁ ֵ
ָל ֵאל גּ ֵֹמר ָע ָלי (4) :יִ ְשׁ ַלח ִמ ָשּׁ ַמיִ ם וְ ִ
תוֹך ְל ָב ִאם ֶא ְשׁ ְכּ ָבה
ַפ ִשׁי ְבּ ְ
ַא ִמתּוֹ (5) :נ ְ
יִ ְשׁ ַלח ֱאל ִֹהים ַח ְסדּוֹ ו ֲ
וּלשׁוֹנָם ֶח ֶרב ַח ָדּה:
ֵיהם ֲחנִ ית וְ ִח ִצּים ְ
אָדם ִשׁנּ ֶ
ֹה ִטים | ְבּנֵי ָ
לֲ
) ָ (6
בוֹד ָךֶ (7) :ר ֶשׁת
אָרץ ְכּ ֶ
רוּמה ַעל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֱאל ִֹהים | ַעל ָכּל ָה ֶ
תוֹכהּ ֶס ָלה:
ָפלוּ ְב ָ
יחה נ ְ
ַפ ִשׁי | ָכּרוּ ְל ָפנַי ִשׁ ָ
ֵה ִכינוּ ִל ְפ ָע ַמי ָכּ ַפף נ ְ
עוּרה
ַמּ ָרהָ (9) :
ַאז ֵ
ירה ו ֲ
אָשׁ ָ
) (8נָכוֹן ִל ִבּי ֱאל ִֹהים נָכוֹן ִל ִבּי | ִ
אוֹד ָך ָב ַע ִמּים
ְ
ירה ָשּׁ ַחר(10) :
אָע ָ
ֵבל וְ ִכנּוֹר ִ
עוּרה ַהנּ ֶ
בוֹדי ָ
ְכ ִ
ַמּ ְר ָך ַבּל ֻא ִמּיםִ (11) :כּי ָגדֹל ַעד ָשׁ ַמיִ ם ַח ְס ֶדּ ָך | וְ ַעד
ֲאדֹנָי | ֲאז ֶ
אָרץ
רוּמה ַעל ָשׁ ַמיִ ם ֱאל ִֹהים | ַעל ָכּל ָה ֶ
ְשׁ ָח ִקים ֲא ִמ ֶתּ ָךָ (12) :
בוֹד ָך:
ְכּ ֶ
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ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָתּםַ (2) :ה ֻא ְמנָם ֵא ֶלם ֶצ ֶדק
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אָדם (3) :אַף ְבּ ֵלב עוֹלֹת
ישׁ ִרים ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ְבּנֵי ָ
ְתּ ַד ֵבּרוּן | ֵמ ָ
יכם ְתּ ַפ ֵלּסוּן (4) :זֹרוּ ְר ָשׁ ִעים ֵמ ָר ֶחם |
אָרץ ֲח ַמס יְ ֵד ֶ
ִתּ ְפ ָעלוּן | ָבּ ֶ
ָחשׁ | ְכּמוֹ
ָתּעוּ ִמ ֶבּ ֶטן דּ ְֹב ֵרי ָכזָבֲ (5) :ח ַמת ָלמוֹ ִכּ ְדמוּת ֲח ַמת נ ָ
ַא ֵטם ְ
ֶפ ֶתן ֵח ֵרשׁ י ְ
אָזנוֲֹ (6) :א ֶשׁר לֹא יִ ְשׁ ַמע ְלקוֹל ְמ ַל ֲח ִשׁים |
חוֹבר ֲח ָב ִרים ְמ ֻח ָכּםֱ (7) :אל ִֹהים ֲה ָרס ִשׁנֵּימוֹ ְבּ ִפימוֹ |
ֵ
ירים נְ תֹץ יְ הוָה (8) :יִ ָמּ ֲאסוּ ְכמוֹ ַמיִ ם יִ ְת ַה ְלּכוּ
ַמ ְל ְתּעוֹת ְכּ ִפ ִ
ָלמוֹ | יִ ְדר ְֹך חצו ] ִח ָצּיו קרי[ ְכּמוֹ יִ ְתמ ָֹללוְּ (9) :כּמוֹ ַשׁ ְבּלוּל

ָבינוּ
ֵפל ֵא ֶשׁת ַבּל ָחזוּ ָשׁ ֶמשְׁ (10) :בּ ֶט ֶרם י ִ
ַהל ְֹך | נ ֶ
ֶתּ ֶמס י ֲ
אָטד | ְכּמוֹ ַחי ְכּמוֹ ָחרוֹן יִ ְשׂ ָע ֶרנּוּ (11) :יִ ְשׂ ַמח ַצ ִדּיק
יכם ָ
ִסּיר ֵֹת ֶ
ִכּי ָחזָה נ ָ
אַך
אָדם ְ
ֹאמר ָ
ָקם | ְפּ ָע ָמיו יִ ְר ַחץ ְבּ ַדם ָה ָר ָשׁע (12) :וְ י ַ
אָרץ:
אַך יֵשׁ ֱאל ִֹהים שׁ ְֹפ ִטים ָבּ ֶ
ְפּ ִרי ַל ַצּ ִדּיק | ְ
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ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָתּם | ִבּ ְשׁל ַֹח ָשׁאוּל וַיִּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת
)ַ (1ל ְמנ ֵ
קוֹמ ַמי
ילנִ י ֵמאֹיְ ַבי ֱאלֹ ָהי | ִמּ ִמ ְת ְ
ַה ַבּיִ ת ַל ֲה ִמיתוַֹ (2) :ה ִצּ ֵ
יענִ י(4) :
הוֹשׁ ֵ
וּמאַנְ ֵשׁי ָד ִמים ִ
ֲלי אָוֶן | ֵ
ילנִ י ִמפֹּע ֵ
ְתּ ַשׂ ְגּ ֵבנִ יַ (3) :ה ִצּ ֵ
אתי
ַפ ִשׁי יָגוּרוּ ָע ַלי ַע ִזים | לֹא ִפ ְשׁ ִעי וְ לֹא ַח ָטּ ִ
אָרבוּ ְלנ ְ
ִכּי ִהנֵּה ְ
וּר ֵאה(6) :
אתי ְ
עוּרה ִל ְק ָר ִ
יְ הוָהְ (5) :בּ ִלי ָעוֹן יְ רוּצוּן וְ יִ כּוֹנָנוּ | ָ
יצה ִל ְפקֹד ָכּל
אַתּה יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ִק ָ
וְ ָ
ֶהמוּ
ַהגּוֹיִ ם | אַל ָתּחֹן ָכּל בּ ְֹג ֵדי אָוֶן ֶס ָלה (7) :יָשׁוּבוּ ָל ֶע ֶרב י ֱ
יהם ֲח ָרבוֹת
ַבּיעוּן ְבּ ִפ ֶ
יסוֹבבוּ ִעירִ (8) :הנֵּה י ִ
ְ
ַכ ָכּ ֶלב וִ
אַתּה יְ הוָה ִתּ ְשׂ ַחק ָלמוֹ |
יהם | ִכּי ִמי שׁ ֵֹמ ַע (9) :וְ ָ
ְבּ ִשׂ ְפתוֹ ֵת ֶ
ַבּי:
יך ֶא ְשׁמ ָֹרה | ִכּי ֱאל ִֹהים ִמ ְשׂגּ ִ
ִתּ ְל ַעג ְל ָכל גּוֹיִ ם (10) :עֻזּוֹ ֵא ֶל ָ
ַר ֵאנִ י
)ֱ (11אל ֵֹהי חסדו ] ַח ְס ִדּי קרי[ יְ ַק ְדּ ֵמנִ י | ֱאל ִֹהים י ְ
יל ָך
יעמוֹ ְב ֵח ְ
ְבשׁ ְֹר ָרי (12) :אַל ַתּ ַה ְרגֵם ֶפּן יִ ְשׁ ְכּחוּ ַע ִמּי ֲהנִ ֵ
הוֹר ֵ
וְ ִ
ידמוֹ | ָמ ִגנֵּנוּ ֲאדֹנָיַ (13) :ח ַטּאת ִפּימוֹ ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ֵתימוֹ |
וּמ ַכּ ַחשׁ יְ ַס ֵפּרוַּ (14) :כּ ֵלּה ְב ֵח ָמה ַכּ ֵלּה
אָלה ִ
וּמ ָ
וְ יִ ָלּ ְכדוּ ִב ְגאוֹנָם ֵ
אָרץ ֶס ָלה:
אַפ ֵסי ָה ֶ
ֵדעוּ ִכּי ֱאל ִֹהים מ ֵֹשׁל ְבּ ַי ֲעקֹב ְל ְ
וְ ֵאינֵמוֹ | וְ י ְ
יסוֹבבוּ ִעירֵ (16) :ה ָמּה ינועון
ְ
ֶהמוּ ַכ ָכּ ֶלב וִ
) (15וְ יָשׁוּבוּ ָל ֶע ֶרב י ֱ
אָשׁיר
ַאנִ י ִ
ָלינוּ (17) :ו ֲ
]יְ נִ יעוּן קרי[ ֶל ֱאכֹל | ִאם לֹא יִ ְשׂ ְבּעוּ ַויּ ִ
וּמנוֹס ְבּיוֹם ַצר
ית ִמ ְשׂגָּב ִלי ָ
ַא ַרנֵּן ַלבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך | ִכּי ָהיִ ָ
ֶך ו ֲ
ֻעזּ ָ
ַבּי ֱאל ֵֹהי ַח ְס ִדּי:
ַמּ ָרה | ִכּי ֱאל ִֹהים ִמ ְשׂגּ ִ
ִלי (18) :ע ִ
יך ֲאז ֵ
ֻזּי ֵא ֶל ָ
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שׁוּשׁן ֵעדוּת | ִמ ְכ ָתּם ְל ָדוִ ד ְל ַל ֵמּדְ (2) :בּ ַהצּוֹתוֹ
ַצּ ַח ַעל ַ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַך ֶאת ֱאדוֹם
צוֹבה | ַויּ ָ
ַה ַריִ ם וְ ֶאת ֲא ַרם ָ
ֶאת ֲא ַרם נ ֲ
ָשׁב יוֹאָב ַויּ ְ
ַח ָתּנוּ ְפ ַר ְצ ָתּנוּ |
אָלףֱ (3) :אל ִֹהים ְזנ ְ
ְבּגֵיא ֶמ ַלח ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
יה
שׁוֹבב ָלנוִּ (4) :ה ְר ַע ְשׁ ָתּה ֶא ֶרץ ְפּ ַצ ְמ ָתּהּ | ְר ָפה ְשׁ ָב ֶר ָ
ַפ ָתּ ְתּ ֵ
אָנ ְ
יתנוּ יַיִ ן ַתּ ְר ֵע ָלה(6) :
יתה ַע ְמּ ָך ָק ָשׁה | ִה ְשׁ ִק ָ
ִכי ָמ ָטהִ (5) :ה ְר ִא ָ

נוֹסס | ִמ ְפּנֵי ק ֶֹשׁט ֶס ָלהְ (7) :ל ַמ ַען
יך נֵּס ְל ִה ְת ֵ
יר ֶא ָ
ָת ָתּה ִלּ ֵ
נַ
יעה יְ ִמינְ ָך ועננו ] ַו ֲענֵנִ י קרי[ֱ (8) :אל ִֹהים
הוֹשׁ ָ
יך | ִ
יד ָ
ֵח ְלצוּן יְ ִד ֶ
יָ
ִדּ ֶבּר ְבּ ָק ְדשׁוֹ ֶא ְעלֹזָה | ֲא ַח ְלּ ָקה ְשׁ ֶכם וְ ֵע ֶמק ֻסכּוֹת ֲא ַמ ֵדּד(9) :
הוּדה ְמח ְֹק ִקי:
ֹאשׁי | יְ ָ
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעוֹז ר ִ
ִלי ִג ְל ָעד וְ ִלי ְמנ ֶ
ֲלי | ָע ַלי ְפּ ֶל ֶשׁת
יך ַנע ִ
אַשׁ ִל ְ
) (10מוֹאָב ִסיר ַר ְח ִצי ַעל ֱאדוֹם ְ
ָחנִ י ַעד ֱאדוֹם(12) :
ִה ְתר ָֹע ִעיִ (11) :מי י ִֹב ֵלנִ י ִעיר ָמצוֹר | ִמי נ ַ
אוֹתינוּ:
ַח ָתּנוּ | וְ לֹא ֵת ֵצא ֱאל ִֹהים ְבּ ִצ ְב ֵ
אַתּה ֱאל ִֹהים ְזנ ְ
ֲהלֹא ָ
אָדםֵ (14) :בּאל ִֹהים
שׁוּעת ָ
)ָ (13ה ָבה ָלּנוּ ֶע ְז ָרת ִמ ָצּר | וְ ָשׁוְ א ְתּ ַ
ֲשׂה ָחיִ ל | וְ הוּא יָבוּס ָצ ֵרינוּ:
ַנע ֶ
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ָתי |
ַצּ ַח ַעל נְ ִגינַת ְל ָדוִ דִ (2) :שׁ ְמ ָעה ֱאל ִֹהים ִרנּ ִ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יך ֶא ְק ָרא ַבּ ֲעטֹף ִל ִבּי |
אָרץ ֵא ֶל ָ
יבה ְתּ ִפ ָלּ ִתיִ (3) :מ ְק ֵצה ָה ֶ
ַה ְק ִשׁ ָ
ית ַמ ְח ֶסה ִלי | ִמ ְג ַדּל עֹז
ְבּצוּר יָרוּם ִמ ֶמּנִּ י ַתנְ ֵחנִ יִ (4) :כּי ָהיִ ָ
יך
ָפ ָ
עוֹל ִמים | ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ְכּנ ֶ
אָה ְל ָך ָ
אָגוּרה ְב ָ
ָ
ִמ ְפּנֵי אוֹיֵב(5) :
ֻשּׁת יִ ְר ֵאי
ָת ָתּ יְ ר ַ
אַתּה ֱאל ִֹהים ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִלנְ ָד ָרי | נ ַ
ֶסּ ָלהִ (6) :כּי ָ
נוֹתיו ְכּמוֹ דֹר ָודֹר:
תּוֹסיף | ְשׁ ָ
ָמים ַעל יְ ֵמי ֶמ ֶל ְך ִ
ְשׁ ֶמ ָך (7) :י ִ
ֶא ֶמת ַמן יִ נְ ְצרֻהוֵּ (9) :כּן
עוֹלם ִל ְפנֵי ֱאל ִֹהים | ֶח ֶסד ו ֱ
ֵשׁב ָ
)  (8י ֵ
ֲאז ְ
ַמּ ָרה ִשׁ ְמ ָך ָל ַעד | ְל ַשׁ ְלּ ִמי נְ ָד ַרי יוֹם יוֹם:
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אַך ֶאל ֱאל ִֹהים
ַצּ ַח ַעל יְ דוּתוּן ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דְ (2) :
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ישׁוּע ִתי |
צוּרי וִ ָ
אַך הוּא ִ
שׁוּע ִתיְ (3) :
ַפ ִשׁי | ִמ ֶמּנּוּ יְ ָ
דּוּמיָּה נ ְ
ִ
ִמ ְשׂגּ ִ
הוֹתתוּ ַעל ִאישׁ ְתּ ָר ְצּחוּ
ַבּי לֹא ֶאמּוֹט ַר ָבּהַ (4) :עד אָנָה ְתּ ְ
יח
אַך ִמ ְשּׂ ֵאתוֹ ָיעֲצוּ ְל ַה ִדּ ַ
ָדר ַה ְדּחוּיָהְ (5) :
ֻלּ ֶכם | ְכּ ִקיר נָטוּי גּ ֵ
כְ
אַך ֵלאל ִֹהים
וּב ִק ְר ָבּם יְ ַק ְללוּ ֶס ָלהְ (6) :
יִ ְרצוּ ָכזָב | ְבּ ִפיו יְ ָב ֵרכוּ ְ
ישׁוּע ִתי |
צוּרי וִ ָ
אַך הוּא ִ
ָתיְ (7) :
ַפ ִשׁי | ִכּי ִמ ֶמּנּוּ ִתּ ְקו ִ
דּוֹמּי נ ְ
ִ
ֻזּי
בוֹדי | צוּר ע ִ
וּכ ִ
ַבּי לֹא ֶאמּוֹטַ (8) :על ֱאל ִֹהים יִ ְשׁ ִעי ְ
ִמ ְשׂגּ ִ
ַמ ְח ִסי ֵבּאל ִֹהיםִ (9) :בּ ְטחוּ בוֹ ְב ָכל ֵעת ָעם ִשׁ ְפכוּ ְל ָפנָיו
אָדם
אַך ֶה ֶבל ְבּנֵי ָ
ְל ַב ְב ֶכם | ֱאל ִֹהים ַמ ֲח ֶסה ָלּנוּ ֶס ָלהְ (10) :
ָחד (11) :אַל
ֹאזנַיִ ם ַלעֲלוֹת ֵה ָמּה ֵמ ֶה ֶבל י ַ
ָכּזָב ְבּנֵי ִאישׁ | ְבּמ ְ
וּב ָגזֵל אַל ֶתּ ְה ָבּלוּ | ַחיִ ל ִכּי יָנוּב אַל ָתּ ִשׁיתוּ ֵלב:
ִתּ ְב ְטחוּ ְבע ֶֹשׁק ְ

אַחת ִדּ ֶבּר ֱאל ִֹהים ְשׁ ַתּיִ ם זוּ ָשׁ ָמ ְע ִתּי | ִכּי עֹז ֵלאל ִֹהים:
)ַ (12
ֲשׂהוּ:
אַתּה ְת ַשׁ ֵלּם ְל ִאישׁ ְכּ ַמע ֵ
וּל ָך ֲאדֹנָי ָח ֶסד | ִכּי ָ
)ְ (13
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)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ִמ ְד ַבּר יְ ָ
הוּדהֱ (2) :אל ִֹהים ֵא ִלי
ַפ ִשׁי ָכּ ַמהּ ְל ָך ְב ָשׂ ִרי ְבּ ֶא ֶרץ ִציָּה
אַתּה ֲא ַשׁ ֲח ֶר ָךּ | ָצ ְמאָה ְל ָך נ ְ
ָ
בוֹד ָך:
וּכ ֶ
ֻזּ ָך ְ
יך | ִל ְראוֹת ע ְ
ית ָ
וְ ָעיֵף ְבּ ִלי ָמיִ םֵ (3) :כּן ַבּקּ ֶֹדשׁ ֲח ִז ִ
)ִ (4כּי טוֹב ַח ְס ְדּ ָך ֵמ ַחיִּ ים ְשׂ ָפ ַתי יְ ַשׁ ְבּחוּנְ ָךֵ (5) :כּן ֲא ָב ֶר ְכ ָך
ַפ ִשׁי |
ָד ֶשׁן ִתּ ְשׂ ַבּע נ ְ
ְב ַחיָּי | ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶא ָשּׂא ַכ ָפּיְ (6) :כּמוֹ ֵח ֶלב ו ֶ
אַשׁ ֻמרוֹת
יך ַעל יְ צוּ ָעי | ְבּ ְ
וְ ִשׂ ְפ ֵתי ְרנָנוֹת יְ ַה ֶלּל ִפּיִ (7) :אם ְז ַכ ְר ִתּ ָ
יך ֲא ַרנֵּן(9) :
ָפ ָ
וּב ֵצל ְכּנ ֶ
ית ֶע ְז ָר ָתה ִלּי | ְ
ֶא ְהגֶּה ָבּ ְךִ (8) :כּי ָהיִ ָ
ֶך (10) :וְ ֵה ָמּה ְלשׁוֹאָה
יך | ִבּי ָתּ ְמ ָכה יְ ִמינ ָ
אַח ֶר ָ
ַפ ִשׁי ֲ
ָדּ ְב ָקה נ ְ
יְ ַב ְקשׁוּ נ ְ
אָרץ (11) :י ִַגּירֻהוּ ַעל יְ ֵדי
ַפ ִשׁי | ָיבֹאוּ ְבּ ַת ְח ִתּיּוֹת ָה ֶ
ָח ֶרב | ְמנָת ֻשׁ ָע ִלים יִ ְהיוּ (12) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך יִ ְשׂ ַמח ֵבּאל ִֹהים |
דוֹב ֵרי ָשׁ ֶקר:
יִ ְת ַה ֵלּל ָכּל ַהנִּ ְשׁ ָבּע בּוֹ ִכּי יִ ָסּ ֵכר ִפּי ְ
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יחי |
קוֹלי ְב ִשׂ ִ
ִ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דְ (2) :שׁ ַמע ֱאל ִֹהים
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ירנִ י ִמסּוֹד ְמ ֵר ִעים | ֵמ ִר ְג ַשׁת
ִמ ַפּ ַחד אוֹיֵב ִתּצֹּר ַחיָּיַ (3) :תּ ְס ִתּ ֵ
פֹּע ֵ
ֲלי אָוֶןֲ (4) :א ֶשׁר ָשׁנְ נוּ ַכ ֶח ֶרב ְלשׁוֹנָם | ָדּ ְרכוּ ִח ָצּם ָדּ ָבר ָמר:
יראוּ(6) :
)ִ (5לירוֹת ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים ָתּם | ִפּ ְתאֹם יֹרֻהוּ וְ לֹא יִ ָ
אָמרוּ ִמי יִ ְר ֶאה
מוֹק ִשׁים | ְ
יְ ַח ְזּקוּ ָלמוֹ ָדּ ָבר ָרע יְ ַס ְפּרוּ ִל ְטמוֹן ְ
ַח ְפּשׂוּ עוֹלֹת ַתּ ְמנוּ ֵח ֶפשׂ ְמ ֻח ָפּשׂ | וְ ֶק ֶרב ִאישׁ וְ ֵלב
ָלּמוֹ (7) :י ְ
כּוֹתם(9) :
ָעמֹקַ (8) :ויּ ֵֹרם ֱאל ִֹהים | ֵחץ ִפּ ְתאוֹם ָהיוּ ַמ ָ
יראוּ
ַכ ִשׁילוּהוּ ָע ֵלימוֹ ְלשׁוֹנָם | יִ ְתנֹדֲדוּ ָכּל ר ֵֹאה ָבם (10) :וַיִּ ְ
ַויּ ְ
ֲשׂהוּ ִה ְשׂ ִכּילוּ (11) :יִ ְשׂ ַמח
וּמע ֵ
אָדם | ַויּ ִַגּידוּ פּ ַֹעל ֱאל ִֹהים ַ
ָכּל ָ
ַצ ִדּיק ַבּיהוָה וְ ָח ָסה בוֹ | וְ יִ ְת ַה ְללוּ ָכּל יִ ְשׁ ֵרי ֵלב:
Psalms Chapter 65
ֻמיָּה ְת ִה ָלּה ֱאל ִֹהים
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד ִשׁירְ (2) :ל ָך ד ִ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
וּל ָך יְ ֻשׁ ַלּם נ ֶ
ְבּ ִציּוֹן | ְ
יך ָכּל ָבּ ָשׂר ָיבֹאוּ:
ֶדר (3) :שׁ ֵֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה | ָע ֶד ָ

אַשׁ ֵרי
אַתּה ְת ַכ ְפּ ֵרםְ (5) :
ָברוּ ֶמנִּ י | ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ָ
)ִ (4דּ ְב ֵרי עֲוֹנֹת גּ ְ
ית ָך ְקדֹשׁ
יך | נִ ְשׂ ְבּ ָעה ְבּטוּב ֵבּ ֶ
וּת ָק ֵרב יִ ְשׁכֹּן ֲח ֵצ ֶר ָ
ִתּ ְב ַחר ְ
ֵה ָ
נוֹראוֹת ְבּ ֶצ ֶדק ַתּ ֲענֵנוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ | ִמ ְב ָטח ָכּל
יכ ֶל ָךָ (6) :
ֶאזָר
ַק ְצוֵי ֶא ֶרץ וְ יָם ְרח ִֹקיםֵ (7) :מ ִכין ָה ִרים ְבּכֹחוֹ | נ ְ
ַהמוֹן
יהם ו ֲ
ַלּ ֶ
ַמּים ְשׁאוֹן גּ ֵ
יח ְשׁאוֹן י ִ
בוּרהַ (8) :מ ְשׁ ִבּ ַ
ִבּ ְג ָ
יראוּ י ְֹשׁ ֵבי ְק ָצוֹת ֵמאוֹת ֶֹת ָ
ְל ֻא ִמּים (9) :וַיִּ ְ
מוֹצ ֵאי ב ֶֹקר
יך | ָ
ַתּשׁ ְֹק ֶק ָה ַר ַבּת ַתּ ְע ְשׁ ֶרנָּה ֶפּ ֶלג
אָרץ ו ְ
ָע ֶרב ַתּ ְרנִ יןָ (10) :פּ ַק ְד ָתּ ָה ֶ
וֶ
יה
ֶהְ (11) :תּ ָל ֶמ ָ
ֱאל ִֹהים ָמ ֵלא ָמיִ ם | ָתּ ִכין ְדּ ָגנָם ִכּי ֵכן ְתּ ִכינ ָ
יבים ְתּמ ְֹג ֶגנָּה ִצ ְמ ָחהּ ְתּ ָב ֵר ְך(12) :
יה | ִבּ ְר ִב ִ
דוּד ָ
ַחת ְגּ ֶ
ַרוֵּה נ ֵ
יך יִ ְרעֲפוּן ָדּ ֶשׁן (13) :יִ ְרעֲפוּ נְ אוֹת
ָל ָ
וּמ ְעגּ ֶ
טוֹב ֶת ָך | ַ
ִע ַטּ ְר ָתּ ְשׁנַת ָ
ֲמ ִקים
ִמ ְד ָבּר | וְ ִגיל ְגּ ָבעוֹת ַתּ ְחגּ ְֹרנָהָ (14) :ל ְבשׁוּ ָכ ִרים ַהצֹּאן ַוע ָ
ָשׁירוּ:
ַע ְטפוּ ָבר | יִ ְתרוֹעֲעוּ אַף י ִ
יַ
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ַמּרוּ
אָרץ (2) :ז ְ
ַצּ ַח ִשׁיר ִמ ְזמוֹר | ָה ִריעוּ ֵלאל ִֹהים ָכּל ָה ֶ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
נּוֹרא
ְכבוֹד ְשׁמוֹ | ִשׂימוּ ָכבוֹד ְתּ ִה ָלּתוִֹ (3) :א ְמרוּ ֵלאל ִֹהים ַמה ָ
ֲשׂ ָ
ַמע ֶ
אָרץ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
יךָ (4) :כּל ָה ֶ
ֻזּ ָך יְ ַכ ֲחשׁוּ ְל ָך אֹיְ ֶב ָ
יך | ְבּרֹב ע ְ
וּראוּ ִמ ְפעֲלוֹת
ַמּרוּ ִשׁ ְמ ָך ֶס ָלהְ (5) :לכוּ ְ
ַמּרוּ ָל ְך | יְ ז ְ
ְל ָך וִ יז ְ
ַבּ ָשׁה ַבּ ָנּ ָהר
אָדםָ (6) :ה ַפ ְך יָם ְלי ָ
ילה ַעל ְבּנֵי ָ
ֲל ָ
נוֹרא ע ִ
ֱאל ִֹהים | ָ
עוֹלם ֵעי ָניו
בוּרתוֹ ָ
ַע ְברוּ ְב ָרגֶל | ָשׁם נִ ְשׂ ְמ ָחה בּוֹ (7) :מ ֵֹשׁל ִבּ ְג ָ
יַ
סּוֹר ִרים אַל ירימו ]יָרוּמוּ קרי[ ָלמוֹ ֶס ָלה:
ַבּגּוֹיִ ם ִתּ ְצ ֶפּינָה | ַה ְ
)ָ (8בּ ְרכוּ ַע ִמּים ֱאל ֵֹהינוּ | וְ ַה ְשׁ ִמיעוּ קוֹל ְתּ ִה ָלּתוַֹ (9) :ה ָשּׂם
ָתן ַלמּוֹט ַר ְג ֵלנוִּ (10) :כּי ְב ַחנְ ָתּנוּ ֱאל ִֹהים
ַפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים | וְ לֹא נ ַ
נְ
מוּע ָקה
צוּדה | ַשׂ ְמ ָתּ ָ
אתנוּ ַב ְמּ ָ
| ְצ ַר ְפ ָתּנוּ ִכּ ְצ ָרף ָכּ ֶסףֲ (11) :ה ֵב ָ
וּב ַמּיִ ם
ֹאשׁנוּ | ָבּאנוּ ָב ֵאשׁ ַ
ְב ָמ ְתנֵינוִּ (12) :ה ְר ַכּ ְב ָתּ ֱאנוֹשׁ ְלר ֵ
ית ָך ְבעוֹלוֹת | ֲא ַשׁ ֵלּם ְל ָך נְ ָד ָרי:
יאנוּ ָל ְר ָויָה (13) :אָבוֹא ֵב ְ
ַתּוֹצ ֵ
ו ִ
)ֲ (14א ֶשׁר ָפּצוּ ְשׂ ָפ ָתי | וְ ִד ֶבּר ִפּי ַבּ ַצּר ִלי (15) :עֹלוֹת ֵמ ִחים
תּוּדים ֶס ָלה:
ֱשׂה ָב ָקר ִעם ַע ִ
ילים | ֶאע ֶ
ֲלה ָלּ ְך ִעם ְקט ֶֹרת ֵא ִ
אַע ֶ
ַפ ִשׁי:
ַא ַס ְפּ ָרה ָכּל יִ ְר ֵאי ֱאל ִֹהים | ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְלנ ְ
)ְ (16לכוּ ִשׁ ְמעוּ ו ֲ
)ֵ (17א ָליו ִפּי ָק ָר ִ
רוֹמם ַתּ ַחת ְלשׁוֹנִ י (18) :אָוֶן ִאם
אתי | וְ ַ
אָכן ָשׁ ַמע ֱאל ִֹהים |
יתי ְב ִל ִבּי | לֹא יִ ְשׁ ַמע ֲאדֹנָיֵ (19) :
ָר ִא ִ
רוּך ֱאל ִֹהים | ֲא ֶשׁר לֹא ֵה ִסיר
ִה ְק ִשׁיב ְבּקוֹל ְתּ ִפ ָלּ ִתיָ (20) :בּ ְ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ ַח ְסדּוֹ ֵמ ִא ִתּי:
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יב ְר ֵכנוּ |
ַצּח ִבּנְ ִגינֹת ִמ ְזמוֹר ִשׁירֱ (2) :אל ִֹהים יְ ָחנֵּנוּ וִ ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אָרץ ַדּ ְר ֶכּ ָך | ְבּ ָכל גּוֹיִ ם
ָאר ָפּנָיו ִא ָתּנוּ ֶס ָלהָ (3) :ל ַד ַעת ָבּ ֶ
יֵ
ֻלּם(5) :
ָ
יוֹדוּך ַע ִמּים כּ ָ
יוֹדוּך ַע ִמּים ֱאל ִֹהים |
ָ
שׁוּע ֶת ָך(4) :
יְ ָ
וּל ֻא ִמּים
ירנְּ נוּ ְל ֻא ִמּים | ִכּי ִת ְשׁפֹּט ַע ִמּים ִמישׁוֹר ְ
יִ ְשׂ ְמחוּ וִ ַ
יוֹדוּך ַע ִמּים
ָ
יוֹדוּך ַע ִמּים ֱאל ִֹהים |
ָ
אָרץ ַתּנְ ֵחם ֶס ָלה(6) :
ָבּ ֶ
ָתנָה יְ ָ
ֻלּםֶ (7) :א ֶרץ נ ְ
כָּ
בוּלהּ | יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ(8) :
אָרץ:
אַפ ֵסי ֶ
יראוּ אֹתוֹ ָכּל ְ
יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים | וְ יִ ְ
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ַצּ ַח ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר ִשׁיר (2) :יָקוּם ֱאל ִֹהים יָפוּצוּ אוֹיְ ָביו
)ַ (1ל ְמנ ֵ
| וְ יָנוּסוּ ְמ ַשׂנְ אָיו ִמ ָפּנָיוְ (3) :כּ ִהנְ דֹּף ָע ָשׁן ִתּנְ דֹּף | ְכּ ִה ֵמּס דּוֹנַג
יקים יִ ְשׂ ְמחוּ
ֹאבדוּ ְר ָשׁ ִעים ִמ ְפּנֵי ֱאל ִֹהים (4) :וְ ַצ ִדּ ִ
ִמ ְפּנֵי ֵאשׁ י ְ
ַמּרוּ
ָשׂישׂוּ ְב ִשׂ ְמ ָחהִ (5) :שׁירוּ ֵלאל ִֹהים ז ְ
ַע ְלצוּ ִל ְפנֵי ֱאל ִֹהים וְ י ִ
יַ
ְשׁמוֹ | סֹלּוּ ָלר ֵֹכב ָבּע ָ
ֲרבוֹת ְבּיָהּ ְשׁמוֹ וְ ִע ְלזוּ ְל ָפנָיוֲ (6) :א ִבי
אַל ָמנוֹת | ֱאל ִֹהים ִבּ ְמעוֹן ָק ְדשׁוֱֹ (7) :אל ִֹהים
תוֹמים וְ ַדיַּן ְ
יְ ִ
ֲרים
אַך סוֹר ִ
וֹשׁרוֹת | ְ
ירים ַבּכּ ָ
מוֹציא ֲא ִס ִ
ידים ַבּיְ ָתה ִ
מוֹשׁיב יְ ִח ִ
ִ
יחהֱ (8) :אל ִֹהים ְבּ ֵצ ְ
ָשׁ ְכנוּ ְצ ִח ָ
את ָך ִל ְפנֵי ַע ֶמּ ָך | ְבּ ַצ ְע ְדּ ָך
ָטפוּ ִמ ְפּנֵי ֱאל ִֹהים |
ישׁימוֹן ֶס ָלהֶ (9) :א ֶרץ ָר ָע ָשׁה אַף ָשׁ ַמיִ ם נ ְ
ִב ִ
ֶשׁם נְ ָדבוֹת ָתּנִ יף
זֶה ִסינַי ִמ ְפּנֵי ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (10) :גּ ֶ
ָשׁבוּ ָבהּ |
ָת ָך י ְ
אַתּה כוֹנַנְ ָתּהַּ (11) :חיּ ְ
ֱאל ִֹהים | נ ֲ
ַח ָל ְת ָך וְ נִ ְלאָה ָ
טוֹב ְת ָך ֶל ָענִ י ֱאל ִֹהיםֲ (12) :אדֹנָי יִ ֶתּן א ֶֹמר | ַה ְמ ַב ְשּׂרוֹת
ָתּ ִכין ְבּ ָ
ָצ ָבא ָרבַ (13) :מ ְל ֵכי ְצ ָבאוֹת יִ דֹּדוּן יִ דֹּדוּן | וּנְ וַת ַבּיִ ת ְתּ ַח ֵלּק
ֶח ָפּה ַב ֶכּ ֶסף
ָשׁ ָללִ (14) :אם ִתּ ְשׁ ְכּבוּן ֵבּין ְשׁ ַפ ָתּיִ ם | ַכּנְ ֵפי יוֹנָה נ ְ
יר ְק ַרק ָחרוּץְ (15) :בּ ָפ ֵרשׂ ַשׁ ַדּי ְמ ָל ִכים ָבּהּ ַתּ ְשׁ ֵלג
יה ִבּ ַ
רוֹת ָ
וְ ֶא ְב ֶ
ַבנֻנִּ ים ַהר ָבּ ָשׁן(17) :
ְבּ ַצ ְלמוֹןַ (16) :הר ֱאל ִֹהים ַהר ָבּ ָשׁן | ַהר גּ ְ
ַבנֻנִּ ים | ָה ָהר ָח ַמד ֱאל ִֹהים ְל ִשׁ ְבתּוֹ אַף
ָל ָמּה ְתּ ַר ְצּדוּן ָה ִרים גּ ְ
אַל ֵפי ִשׁנְ אָן |
ֶצחֶ (18) :ר ֶכב ֱאל ִֹהים ִרבּ ַֹתיִ ם ְ
יְ הוָה יִ ְשׁכֹּן ָלנ ַ
ית ֶשּׁ ִבי ָל ַק ְח ָתּ
ית ַל ָמּרוֹם ָשׁ ִב ָ
ֲאדֹנָי ָבם ִסינַי ַבּקּ ֶֹדשָׁ (19) :ע ִל ָ
רוּך
סוֹר ִרים ִל ְשׁכֹּן יָהּ ֱאל ִֹהיםָ (20) :בּ ְ
אָדם | וְ אַף ְ
ַמ ָתּנוֹת ָבּ ָ
שׁוּע ֵתנוּ ֶס ָלהָ (21) :ה ֵאל ָלנוּ
ֲמס ָלנוּ ָה ֵאל יְ ָ
ֲאדֹנָי יוֹם יוֹם ַיע ָ

אַך ֱאל ִֹהים
תּוֹצאוֹתְ (22) :
מוֹשׁעוֹת | וְ ֵליהוִ ה ֲאדֹנָי ַל ָמּוֶת ָ
ֵאל ְל ָ
אָמר
יִ ְמ ַחץ רֹאשׁ אֹיְ ָביו | ָק ְדקֹד ֵשׂ ָער ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ַבּ ֲא ָשׁ ָמיוַ (23) :
אָשׁיב ִמ ְמּצֻלוֹת יָםְ (24) :ל ַמ ַען ִתּ ְמ ַחץ
אָשׁיב | ִ
ֲאדֹנָי ִמ ָבּ ָשׁן ִ
יך
יכוֹת ָ
יך ֵמאֹיְ ִבים ִמנֵּהוָּ (25) :ראוּ ֲה ִל ֶ
ַר ְג ְל ָך ְבּ ָדם | ְלשׁוֹן ְכּ ָל ֶב ָ
אַחר
ֱאל ִֹהים | ֲה ִליכוֹת ֵא ִלי ַמ ְל ִכּי ַבקּ ֶֹדשִׁ (26) :ק ְדּמוּ ָשׁ ִרים ַ
ֲלמוֹת ֵ
תוֹך ע ָ
נ ְֹגנִ ים | ְבּ ְ
תּוֹפפוֹתְ (27) :בּ ַמ ְק ֵהלוֹת ָבּ ְרכוּ ֱאל ִֹהים |
הוּדה
ָמן ָצ ִעיר ר ֵֹדם ָשׂ ֵרי יְ ָ
יְ הוָה ִמ ְמּקוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (28) :שׁם ִבּנְ י ִ
ֶך | עוּזָּה
יך ֻעזּ ָ
ַפ ָתּ ִליִ (29) :צוָּה ֱאל ֶֹה ָ
ִר ְג ָמ ָתם | ָשׂ ֵרי ְזבֻלוּן ָשׂ ֵרי נ ְ
יוֹבילוּ
רוּשׁ ָלִם | ְל ָך ִ
יכ ֶל ָך ַעל יְ ָ
ֱאל ִֹהים זוּ ָפּ ַע ְל ָתּ ָלּנוֵּ (30) :מ ֵה ָ
ירים ְבּ ֶע ְג ֵלי ַע ִמּים
אַבּ ִ
ֲדת ִ
ְמ ָל ִכים ָשׁיְ (31) :גּ ַער ַחיַּת ָקנֶה ע ַ
ֶא ָתיוּ
ֶח ָפּצוּ (32) :י ֱ
ִמ ְת ַר ֵפּס ְבּ ַר ֵצּי ָכ ֶסף | ִבּזַּר ַע ִמּים ְק ָרבוֹת י ְ
ָדיו ֵלאל ִֹהים(33) :
ַח ְשׁ ַמנִּ ים ִמנִּ י ִמ ְצ ָריִ ם | כּוּשׁ ָתּ ִריץ י ָ
ַמּרוּ ֲאדֹנָי ֶס ָלהָ (34) :לר ֵֹכב
אָרץ ִשׁירוּ ֵלאל ִֹהים | ז ְ
ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ִבּ ְשׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶק ֶדם | ֵהן יִ ֵתּן ְבּקוֹלוֹ קוֹל עֹזְ (35) :תּנוּ עֹז
נוֹרא
ַאוָתוֹ וְ עֻזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקיםָ (36) :
ֵלאל ִֹהים | ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ ֲ
יך | ֵאל יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא נ ֵֹתן עֹז וְ ַת ֲעצֻמוֹת ָל ָעם
ֱאל ִֹהים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁ ָ
רוּך ֱאל ִֹהים:
ָבּ ְ
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ַצּ ַח ַעל ַ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יענִ י ֱאל ִֹהים | ִכּי ָבאוּ
הוֹשׁ ֵ
שׁוֹשׁנִּ ים ְל ָדוִ דִ (2) :
אתי
ֳמד | ָבּ ִ
צוּלה וְ ֵאין ָמע ָ
ָפשָׁ (3) :ט ַב ְע ִתּי ִבּיוֵן ְמ ָ
ַמיִ ם ַעד נ ֶ
ַע ִתּי ְב ָק ְר ִאי נִ ַחר ְגּרוֹנִ י |
ֲמ ֵקּי ַמיִ ם וְ ִשׁבּ ֶֹלת ְשׁ ָט ָפ ְתנִ יָ (4) :יג ְ
ְב ַמע ַ
ֹאשׁי שֹׂנְ אַי ִחנָּם |
ַחל ֵלאל ָֹהיַ (5) :רבּוּ ִמ ַשּׂעֲרוֹת ר ִ
ָכּלוּ ֵעינַי ְמי ֵ
אָשׁיב(6) :
ַל ִתּי אָז ִ
יתי אֹיְ ַבי ֶשׁ ֶקר ֲא ֶשׁר לֹא ָגז ְ
ָע ְצמוּ ַמ ְצ ִמ ַ
מוֹתי ִמ ְמּ ָך לֹא נִ ְכ ָחדוּ(7) :
אַשׁ ַ
ַל ִתּי | וְ ְ
ָד ְע ָתּ ְל ִאוּ ְ
אַתּה י ַ
ֱאל ִֹהים ָ
יך
ֶיך ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ְצ ָבאוֹת | אַל יִ ָכּ ְלמוּ ִבי ְמ ַב ְק ֶשׁ ָ
אַל ֵיבֹשׁוּ ִבי קוֹ ָ
אתי ֶח ְר ָפּה | ִכּ ְסּ ָתה ְכ ִל ָמּה ָפנָי:
ָשׂ ִ
יך נ ָ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (8) :כּי ָע ֶל ָ
ית ָך
ָכ ִרי ִל ְבנֵי ִא ִמּיִ (10) :כּי ִקנְ אַת ֵבּ ְ
יתי ְל ֶא ָחי | וְ נ ְ
) (9מוּזָר ָהיִ ִ
ַפ ִשׁי |
ָא ְב ֶכּה ַבצּוֹם נ ְ
ָפלוּ ָע ָלי (11) :ו ֶ
יך נ ְ
חוֹר ֶפ ָ
ֲא ָכ ָל ְתנִ י | וְ ֶח ְרפּוֹת ְ
ָא ְתּנָה ְל ִ
ַתּ ִהי ַל ֲח ָרפוֹת ִלי (12) :ו ֶ
וְ
ָא ִהי ָל ֶהם
בוּשׁי ָשׂק | ו ֱ
שׁוֹתי ֵשׁ ָכר(14) :
ָשׂיחוּ ִבי י ְֹשׁ ֵבי ָשׁ ַער | וּנְ ִגינוֹת ֵ
ְל ָמ ָשׁל (13) :י ִ
ַאנִ י ְת ִפ ָלּ ִתי ְל ָך יְ הוָה ֵעת ָרצוֹן ֱאל ִֹהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶדּ ָך | ֲענֵנִ י
וֲ
ָצ ָלה
ילנִ י ִמ ִטּיט וְ אַל ֶא ְט ָבּ ָעה | ִאנּ ְ
ֶבּ ֱא ֶמת יִ ְשׁ ֶע ָךַ (15) :ה ִצּ ֵ

ֲמ ֵקּי ָמיִ ם (16) :אַל ִתּ ְשׁ ְט ֵפנִ י ִשׁבּ ֶֹלת ַמיִ ם וְ אַל
וּמ ַמּע ַ
ִמשֹּׂנְ אַי ִ
יהֲ (17) :ענֵנִ י יְ הוָה ִכּי
צוּלה | וְ אַל ֶתּ ְא ַטר ָע ַלי ְבּ ֵאר ִפּ ָ
ִתּ ְב ָל ֵענִ י ְמ ָ
טוֹב ַח ְס ֶדּ ָך | ְכּרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
ֶיך
יך ְפּנֵה ֵא ָלי (18) :וְ אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
אָלהּ |
ַפ ִשׁי ְג ָ
ֵמ ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי ַצר ִלי ַמ ֵהר ֲענֵנִ יָ (19) :ק ְר ָבה ֶאל נ ְ
וּכ ִל ָמּ ִתי |
וּב ְשׁ ִתּי ְ
ָד ְע ָתּ ֶח ְר ָפּ ִתי ָ
אַתּה י ַ
ְל ַמ ַען אֹיְ ַבי ְפּ ֵדנִ יָ (20) :
נ ְֶג ְדּ ָך ָכּל ְ
ָא ַקוֶּה ָלנוּד
ָאָנוּשׁה | ו ֲ
צוֹר ָריֶ (21) :ח ְר ָפּה ָשׁ ְב ָרה ִל ִבּי ו ָ
רוּתי רֹאשׁ |
אתי (22) :וַיִּ ְתּנוּ ְבּ ָב ִ
ַח ִמים וְ לֹא ָמ ָצ ִ
וָאַיִ ן וְ ַל ְמנ ֲ
ֵיהם ְל ָפח |
ַשׁקוּנִ י ח ֶֹמץ (23) :יְ ִהי ֻשׁ ְל ָחנָם ִל ְפנ ֶ
וְ ִל ְצ ָמ ִאי י ְ
ֵיהם ֵמ ְראוֹת |
מוֹקשֶׁ (24) :תּ ְח ַשׁ ְכנָה ֵעינ ֶ
וְ ִל ְשׁ ִ
לוֹמים ְל ֵ
אַפּ ָך
ַחרוֹן ְ
ַע ֶמ ָך | ו ֲ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
ֵיהם ָתּ ִמיד ַה ְמ ַעדְ (25) :שׁ ָפ ְך ע ֵ
וּמ ְתנ ֶ
ָ
יהם אַל יְ ִהי י ֵֹשׁב:
אָה ֵל ֶ
יר ָתם נְ ַשׁ ָמּה | ְבּ ֳ
ַשּׂיגֵםְ (26) :תּ ִהי ִט ָ
יִ
יך יְ ַס ֵפּרוּ:
ית ָר ָדפוּ | וְ ֶאל ַמ ְכאוֹב ֲח ָל ֶל ָ
אַתּה ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ
)ִ (27כּי ָ
)ְ (28תּנָה ָעוֹן ַעל עֲוֹנָם | וְ אַל ָיבֹאוּ ְבּ ִצ ְד ָק ֶת ָך (29) :יִ ָמּחוּ ִמ ֵסּ ֶפר
כוֹאב |
יקים אַל יִ ָכּ ֵתבוּ (30) :ו ֲ
ַאנִ י ָענִ י וְ ֵ
ַחיִּ ים | וְ ִעם ַצ ִדּ ִ
שׁוּע ְת ָך ֱאל ִֹהים ְתּ ַשׂ ְגּ ֵבנִ יֲ (31) :א ַה ְל ָלה ֵשׁם ֱאל ִֹהים ְבּ ִשׁיר |
יְ ָ
יטב ַליהוָה ִמשּׁוֹר ָפּר ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס:
תוֹדה (32) :וְ ִת ַ
ַדּ ֶלנּוּ ְב ָ
ַאג ְ
וֲ
)ָ (33ראוּ ֲענָוִ ים יִ ְשׂ ָמחוּ | דּ ְֹר ֵשׁי ֱאל ִֹהים וִ ִ
יחי ְל ַב ְב ֶכםִ (34) :כּי
יריו לֹא ָבזָה(35) :
שׁ ֵֹמ ַע ֶאל ֶא ְביוֹנִ ים יְ הוָה | וְ ֶאת ֲא ִס ָ
ַמּים וְ ָכל ר ֵֹמשׂ ָבּםִ (36) :כּי ֱאל ִֹהים
ָאָרץ | י ִ
יְ ַה ְללוּהוּ ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
יר ָ
יע ִציּוֹן וְ יִ ְבנֶה ָע ֵרי יְ ָ
יוֹשׁ ַ
ִ
ֶרע
שׁוּה (37) :וְ ז ַ
ָשׁבוּ ָשׁם וִ ֵ
הוּדה | וְ י ְ
ֹה ֵבי ְשׁמוֹ יִ ְשׁ ְכּנוּ ָבהּ:
לוּה | וְ א ֲ
ֲע ָב ָדיו יִ נְ ָח ָ
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ילנִ י | יְ הוָה
ַצּ ַח ְל ָדוִ ד ְל ַה ְז ִכּירֱ (2) :אל ִֹהים ְל ַה ִצּ ֵ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַפ ִשׁי | יִ סֹּגוּ אָחוֹר
חוּשׁהֵ (3) :יבֹשׁוּ וְ י ְ
ַח ְפּרוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְ
ְל ֶע ְז ָר ִתי ָ
וְ יִ ָכּ ְלמוּ ֲח ֵפ ֵצי ָר ָע ִתי (4) :יָשׁוּבוּ ַעל ֵע ֶקב ָבּ ְשׁ ָתּם | ָהא ְֹמ ִרים
ֹאמרוּ
יך | וְ י ְ
ָשׂישׂוּ וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ָך ָכּל ְמ ַב ְק ֶשׁ ָ
ֶהאָח ֶהאָח (5) :י ִ
ָת ִמיד יִ ְג ַדּל ֱאל ִֹהים א ֲֹה ֵבי יְ ָ
ַאנִ י ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן
שׁוּע ֶת ָך (6) :ו ֲ
אַחר:
וּמ ַפ ְל ִטי אַ ָתּה יְ הוָה אַל ְתּ ַ
חוּשׁה ִלּי | ֶע ְז ִרי ְ
ֱאל ִֹהים ָ
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עוֹלםְ (2) :בּ ִצ ְד ָק ְת ָך
בוֹשׁה ְל ָ
יתי | אַל ֵא ָ
)ְ (1בּ ָך יְ הוָה ָח ִס ִ
יענִ יֱ (3) :היֵה ִלי
הוֹשׁ ֵ
אָזנְ ָך וְ ִ
וּת ַפ ְלּ ֵטנִ י | ַה ֵטּה ֵא ַלי ְ
ילנִ י ְ
ַתּ ִצּ ֵ
צוּד ִתי
וּמ ָ
יענִ י | ִכּי ַס ְל ִעי ְ
הוֹשׁ ֵ
ית ְל ִ
ְלצוּר ָמעוֹן ָלבוֹא ָתּ ִמיד ִצוִּ ָ
חוֹמץִ (5) :כּי
אָתּהֱ (4) :אל ַֹהי ַפּ ְלּ ֵטנִ י ִמיַּד ָר ָשׁע | ִמ ַכּף ְמ ַעוֵּל וְ ֵ
ָ
יך נִ ְס ַמ ְכ ִתּי
עוּריָ (6) :ע ֶל ָ
ָתי | ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ִמ ְב ַט ִחי ִמנְּ ָ
אַתּה ִת ְקו ִ
ָ
אַתּה ִ
ִמ ֶבּ ֶטן ִמ ְמּ ֵעי ִא ִמּי ָ
מוֹפת
גוֹזי | ְבּ ָך ְת ִה ָלּ ִתי ָת ִמידְ (7) :כּ ֵ
אַתּה ַמ ֲח ִסי עֹז (8) :יִ ָמּ ֵלא ִפי ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך | ָכּל
יתי ְל ַר ִבּים | וְ ָ
ָהיִ ִ
יכנִ י ְל ֵעת ִז ְקנָה | ִכּ ְכלוֹת כּ ִֹחי אַל
אַר ֶתּ ָך (9) :אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ַהיּוֹם ִתּ ְפ ְ
ַח ָדּו:
ַפ ִשׁי נוֹעֲצוּ י ְ
אָמרוּ אוֹיְ ַבי ִלי | וְ שׁ ְֹמ ֵרי נ ְ
ַתּ ַע ְז ֵבנִ יִ (10) :כּי ְ
)ֵ (11לאמֹר ֱאל ִֹהים ֲעזָבוֹ | ִר ְדפוּ וְ ִת ְפשׂוּהוּ ִכּי ֵאין ַמ ִצּיל(12) :
חוּשׁה קרי[:
ֱאל ִֹהים אַל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנִּ י | ֱאל ַֹהי ְל ֶע ְז ָר ִתי חישׁה ] ָ
וּכ ִל ָמּה ְמ ַב ְק ֵשׁי
ַפ ִשׁי | ַיעֲטוּ ֶח ְר ָפּה ְ
)ֵ (13יבֹשׁוּ יִ ְכלוּ שׂ ְֹטנֵי נ ְ
הוֹס ְפ ִתּי ַעל ָכּל ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך(15) :
ַחל | וְ ַ
ַאנִ י ָתּ ִמיד ֲאי ֵ
ָר ָע ִתי (14) :ו ֲ
ִפּי יְ ַס ֵפּר ִצ ְד ָק ֶת ָך ָכּל ַהיּוֹם ְתּ ָ
ָד ְע ִתּי ְספֹרוֹת:
שׁוּע ֶת ָך | ִכּי לֹא י ַ
אַז ִכּיר ִצ ְד ָק ְת ָך ְל ַב ֶדּ ָך(17) :
) (16אָבוֹא ִבּ ְגבֻרוֹת ֲאדֹנָי יְ הוִ ה | ְ
יך (18) :וְ גַם
אוֹת ָ
אַגּיד נִ ְפ ְל ֶ
וּרי | וְ ַעד ֵהנָּה ִ
ֱאל ִֹהים ִל ַמּ ְד ַתּנִ י ִמנְּ ע ָ
ֲך ְלדוֹר
אַגּיד ְזרוֹע ָ
יבה ֱאל ִֹהים אַל ַתּ ַע ְז ֵבנִ י | ַעד ִ
ַעד ִז ְקנָה וְ ֵשׂ ָ
בוּר ֶת ָך (19) :וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ֱאל ִֹהים ַעד ָמרוֹם | ֲא ֶשׁר
ְל ָכל יָבוֹא ְגּ ָ
מוֹךֲ (20) :א ֶשׁר הראיתנו
ית ְגדֹלוֹת ֱאל ִֹהים ִמי ָכ ָ
ָע ִשׂ ָ
] ִה ְר ִא ַ
יתנִ י קרי[ ָצרוֹת ַרבּוֹת וְ ָרעוֹת | ָתּשׁוּב תחיינו ] ְתּ ַחיֵּינִ י
ֻלּ ִתי וְ ִתסֹּב
ֲלנִ יֶ (21) :תּ ֶרב ְגּד ָ
אָרץ ָתּשׁוּב ַתּע ֵ
וּמ ְתּהֹמוֹת ָה ֶ
קרי[ ִ
ַמּ ָרה
ֶבל ֲא ִמ ְתּ ָך ֱאל ָֹהי | ֲאז ְ
אוֹד ָך ִב ְכ ִלי נ ֶ
ַח ֵמנִ י (22) :גַּם ֲאנִ י ְ
ְתּנ ֲ
ַמּ ָרה ָלּ ְך |
ְל ָך ְב ִכנּוֹר ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (23) :תּ ַר ֵנּנָּה ְשׂ ָפ ַתי ִכּי ֲאז ְ
ית (24) :גַּם ְלשׁוֹנִ י ָכּל ַהיּוֹם ֶתּ ְהגֶּה ִצ ְד ָק ֶת ָך | ִכּי
ַפ ִשׁי ֲא ֶשׁר ָפּ ִד ָ
וְ נ ְ
בֹשׁוּ ִכי ָח ְפרוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי ָר ָע ִתי:
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יך ְל ֶמ ֶל ְך ֵתּן | וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְל ֶבן ֶמ ֶל ְך:
)ִ (1ל ְשׁלֹמֹה ֱאל ִֹהים ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ֶיך ְב ִמ ְשׁ ָפּט (3) :יִ ְשׂאוּ ָה ִרים ָשׁלוֹם
ָדין ַע ְמּ ָך ְב ֶצ ֶדק | ַועֲנִ יּ ָ
)  (2י ִ
יע ִל ְבנֵי ֶא ְביוֹן |
יוֹשׁ ַ
וּג ָבעוֹת ִבּ ְצ ָד ָקה (4) :יִ ְשׁפֹּט עֲנִ יֵּי ָעם ִ
ָל ָעם | ְ
דּוֹרים:
ָר ַח דּוֹר ִ
יראוּ ָך ִעם ָשׁ ֶמשׁ | וְ ִל ְפנֵי י ֵ
עוֹשׁק (5) :יִ ָ
יד ֵכּא ֵ
וִ ַ
ָמיו
אָרץ (7) :יִ ְפ ַרח ְבּי ָ
ַר ִזיף ֶ
יבים ז ְ
ֵרד ְכּ ָמ ָטר ַעל גֵּז | ִכּ ְר ִב ִ
)  (6י ֵ
ָהר
וּמנּ ָ
ֵר ְדּ ִמיָּם ַעד יָם | ִ
ָר ַח (8) :וְ י ְ
ַצ ִדּיק | וְ רֹב ָשׁלוֹם ַעד ְבּ ִלי י ֵ

אָרץְ (9) :ל ָפנָיו יִ ְכ ְרעוּ ִציִּ ים | וְ אֹיְ ָביו ָע ָפר יְ ַל ֵחכוּ:
אַפ ֵסי ֶ
ַעד ְ
וּס ָבא
ָשׁיבוּ | ַמ ְל ֵכי ְשׁ ָבא ְ
)ַ (10מ ְל ֵכי ַת ְר ִשׁישׁ וְ ִאיִּ ים ִמנְ ָחה י ִ
ֶא ְשׁ ָכּר י ְ
ַק ִריבוּ (11) :וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ָכל ְמ ָל ִכים | ָכּל גּוֹיִ ם
ֵע | וְ ָענִ י וְ ֵאין עֹזֵר לוֹ(13) :
ַצּיל ֶא ְביוֹן ְמ ַשׁוּ ַ
ַע ְבדוּהוִּ (12) :כּי י ִ
יַ
תּוֹך
יעִ (14) :מ ְ
יוֹשׁ ַ
ַפשׁוֹת ֶא ְביוֹנִ ים ִ
ָיחֹס ַעל ַדּל וְ ֶא ְביוֹן | וְ נ ְ
יחי וְ יִ ֶתּן לוֹ
ַפ ָשׁם | וְ י ַ
וּמ ָח ָמס יִ ְגאַל נ ְ
ֵ
ֵיקר ָדּ ָמם ְבּ ֵעינָיו (15) :וִ ִ
ֲכנְ הוּ (16) :יְ ִהי
ִמ ְזּ ַהב ְשׁ ָבא | וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ַבּעֲדוֹ ָת ִמיד ָכּל ַהיּוֹם יְ ָבר ֶ
ָציצוּ ֵמ ִעיר
אָרץ ְבּרֹאשׁ ָה ִרים | יִ ְר ַעשׁ ַכּ ְלּ ָבנוֹן ִפּ ְריוֹ וְ י ִ
ִפ ַסּת ַבּר ָבּ ֶ
עוֹלם ִל ְפנֵי ֶשׁ ֶמשׁ ינין ]יִ נּוֹן קרי[
אָרץ (17) :יְ ִהי ְשׁמוֹ ְל ָ
ְכּ ֵע ֶשׂב ָה ֶ
רוּך יְ ה ָוה
אַשּׁרוּהוָּ (18) :בּ ְ
ְשׁמוֹ | וְ יִ ְת ָבּ ְרכוּ בוֹ ָכּל גּוֹיִ ם יְ ְ
רוּך ֵשׁם
וּב ְ
ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ע ֵֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְל ַבדּוָֹ (19) :
אָמן וְ ֵ
אָרץ ֵ
עוֹלם | וְ יִ ָמּ ֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת כֹּל ָה ֶ
ְכּבוֹדוֹ ְל ָ
אָמן(20) :
ָכּלּוּ ְת ִפלּוֹת | ָדּוִ ד ֶבּן יִ ָשׁי:
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אַך טוֹב ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֱאל ִֹהים ְל ָב ֵרי ֵל ָבב(2) :
אָסף | ְ
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָ
ַאנִ י ִכּ ְמ ַעט נטוי ]נ ָ
וֲ
ָטיוּ קרי[ ַר ְג ָלי | ְכּאַיִ ן שׁפכה ] ֻשׁ ְפּכוּ קרי[
הוֹל ִלים | ְשׁלוֹם ְר ָשׁ ִעים ֶא ְר ֶאהִ (4) :כּי
ֵאתי ַבּ ְ
ֲא ֻשׁ ָריִ (3) :כּי ִקנּ ִ
ֲמל ֱאנוֹשׁ ֵאינֵמוֹ |
אוּלםַ (5) :בּע ַ
וּב ִריא ָ
מוֹתם ָ
ֵאין ַח ְרצֻבּוֹת ְל ָ
ָק ְתמוֹ ג ֲ
וְ ִעם ָ
ֲטף ִשׁית ָח ָמס
ַאוָה | ַיע ָ
אָדם לֹא יְ נֻגָּעוָּ (6) :ל ֵכן ֲענ ַ
ָמיקוּ
ָצא ֵמ ֵח ֶלב ֵעינֵמוֹ | ָע ְברוּ ַמ ְשׂ ִכּיּוֹת ֵל ָבב (8) :י ִ
ָלמוֹ (7) :י ָ
יהם |
יד ְבּרוּ ְב ָרע ע ֶֹשׁק | ִמ ָמּרוֹם יְ ַד ֵבּרוַּ (9) :שׁתּוּ ַב ָשּׁ ַמיִ ם ִפּ ֶ
וִ ַ
אָרץָ (10) :ל ֵכן ישׁיב ]יָשׁוּב קרי[ ַעמּוֹ ֲהלֹם |
וּלשׁוֹנָם ִתּ ֲה ַל ְך ָבּ ֶ
ְ
ָדע ֵאל | וְ יֵשׁ ֵדּ ָעה
יכה י ַ
אָמרוּ ֵא ָ
וּמי ָמ ֵלא יִ ָמּצוּ ָלמוֹ (11) :וְ ְ
ֵ
עוֹלם ִה ְשׂגּוּ ָחיִ ל(13) :
ְב ֶע ְליוֹןִ (12) :הנֵּה ֵא ֶלּה ְר ָשׁ ִעים | וְ ַשׁ ְלוֵי ָ
ָגוּע ָכּל
ָא ִהי נ ַ
ָא ְר ַחץ ְבּנִ ָקּיוֹן ַכּ ָפּי (14) :ו ֱ
יתי ְל ָב ִבי | ו ֶ
אַך ִריק ִז ִכּ ִ
ְ
אָמ ְר ִתּי ֲא ַס ְפּ ָרה ְכמוֹ |
תוֹכ ְח ִתּי ַל ְבּ ָק ִריםִ (15) :אם ַ
ַהיּוֹם | וְ ַ
ָא ַח ְשּׁ ָבה ָל ַד ַעת זֹאת | ָע ָמל היא
ָד ִתּי (16) :ו ֲ
ֶיך ָבג ְ
ִהנֵּה דוֹר ָבּנ ָ
אָבינָה
]הוּא קרי[ ְב ֵעינָיַ (17) :עד אָבוֹא ֶאל ִמ ְק ְדּ ֵשׁי ֵאל | ִ
אַך ַבּ ֲח ָלקוֹת ָתּ ִשׁית ָלמוֹ | ִה ַפּ ְל ָתּם
ְ
יתם(18) :
אַח ִר ָ
ְל ֲ
ְל ַמשּׁוּאוֹתֵ (19) :א ְ
יך ָהיוּ ְל ַשׁ ָמּה ְכ ָרגַע | ָספוּ ַתמּוּ ִמן ַבּ ָלּהוֹת:
)ַ (20כּ ֲחלוֹם ֵמ ָה ִקיץ | ֲאדֹנָי ָבּ ִעיר ַצ ְל ָמם ִתּ ְבזֶהִ (21) :כּי
ַאנִ י ַב ַער וְ לֹא ֵא ָדע |
יוֹתי ֶא ְשׁתּוֹנָן (22) :ו ֲ
יִ ְת ַח ֵמּץ ְל ָב ִבי | וְ ִכ ְל ַ

אָח ְז ָתּ ְבּיַד יְ ִמינִ י:
ַאנִ י ָת ִמיד ִע ָמּ ְך | ַ
יתי ִע ָמּ ְך (23) :ו ֲ
ְבּ ֵהמוֹת ָהיִ ִ
אַחר ָכּבוֹד ִתּ ָקּ ֵחנִ יִ (25) :מי ִלי ַב ָשּׁ ָמיִ ם |
ֲצ ְת ָך ַתנְ ֵחנִ י | וְ ַ
)ַ (24בּע ָ
וְ ִע ְמּ ָך לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי ָב ֶ
וּל ָב ִבי | צוּר ְל ָב ִבי
אָרץָ (26) :כּ ָלה ְשׁ ֵא ִרי ְ
ֹאבדוּ | ִה ְצ ַמ ָתּה
יך י ֵ
עוֹלםִ (27) :כּי ִהנֵּה ְר ֵח ֶק ָ
וְ ֶח ְל ִקי ֱאל ִֹהים ְל ָ
ֲבת ֱאל ִֹהים ִלי טוֹב | ַשׁ ִתּי ַבּאדֹנָי
ַאנִ י ִקר ַ
ָכּל זוֹנֶה ִמ ֶמּ ָךּ (28) :ו ֲ
יך:
כוֹת ָ
יְ הוִֹ ה ַמ ְח ִסי ְל ַס ֵפּר ָכּל ַמ ְל ֲא ֶ
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אַפּ ָך ְבּצֹאן
ֶע ַשׁן ְ
ֶצח י ְ
ַח ָתּ ָלנ ַ
אָסף | ָל ָמה ֱאל ִֹהים ָזנ ְ
)ַ (1מ ְשׂ ִכּיל ְל ָ
ַח ָל ֶת ָך | ַהר
ית ָךְ (2) :זכֹר ע ָ
ָאַל ָתּ ֵשׁ ֶבט נ ֲ
ית ֶקּ ֶדם גּ ְ
ֲד ְת ָך ָקנִ ָ
ַמ ְר ִע ֶ
ֶצח | ָכּל ֵה ַרע
יך ְל ַמ ֻשּׁאוֹת נ ַ
ימה ְפ ָע ֶמ ָ
ִציּוֹן זֶה ָשׁ ַכנְ ָתּ בּוָֹ (3) :ה ִר ָ
ֲד ָך | ָשׂמוּ אוֹת ָֹתם
יך ְבּ ֶק ֶרב מוֹע ֶ
אוֹיֵב ַבּקּ ֶֹדשָׁ (4) :שׁ ֲאגוּ צ ְֹר ֶר ָ
ָדע ְכּ ֵמ ִביא ְל ָמ ְע ָלה | ִבּ ֲס ָב ְך ֵעץ ַק ְרדֻּמּוֹת (6) :ועת
אֹתוֹת (5) :יִ וּ ַ
ַהלֹמוּןִ (7) :שׁ ְלחוּ
ילפֹּת י ֲ
ָחד | ְבּ ַכ ִשּׁיל וְ ֵכ ַ
יה יּ ַ
תּוּח ָ
]וְ ַע ָתּה קרי[ ִפּ ֶ
אָמרוּ ְב ִל ָבּם
אָרץ ִח ְלּלוּ ִמ ְשׁ ַכּן ְשׁ ֶמ ָךְ (8) :
ָב ֵאשׁ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך | ָל ֶ
אָרץ (9) :אוֹת ֵֹתינוּ לֹא ָר ִאינוּ
ֲדי ֵאל ָבּ ֶ
ָחד | ָשׂ ְרפוּ ָכל מוֹע ֵ
נִ ינָם י ַ
ָביא וְ לֹא ִא ָתּנוּ י ֵֹד ַע ַעד ָמהַ (10) :עד ָמ ַתי ֱאל ִֹהים
| ֵאין עוֹד נ ִ
ָאץ אוֹיֵב ִשׁ ְמ ָך ָלנ ַ
ָד ָך
ֶצחָ (11) :ל ָמּה ָת ִשׁיב י ְ
יְ ָח ֶרף ָצר | יְ נ ֵ
יק ָך קרי[ ַכ ֵלּה (12) :וֵאל ִֹהים ַמ ְל ִכּי
ֶך | ִמ ֶקּ ֶרב חוקך ] ֵח ְ
ימינ ָ
וִ ִ
פוֹר ְר ָתּ ְב ָע ְזּ ָך
אַתּה ַ
אָרץָ (13) :
ִמ ֶקּ ֶדם | פּ ֵֹעל יְ שׁוּעוֹת ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
אשׁי
אַתּה ִר ַצּ ְצ ָתּ ָר ֵ
אשׁי ַתנִּ ינִ ים ַעל ַה ָמּיִ םָ (14) :
יָם | ִשׁ ַבּ ְר ָתּ ָר ֵ
אַתּה ָב ַק ְע ָתּ ַמ ְעיָן
ָתן | ִתּ ְתּנֶנּוּ ַמ ֲא ָכל ְל ָעם ְל ִציִּ יםָ (15) :
ִלוְ י ָ
יתןְ (16) :ל ָך יוֹם אַף ְל ָך ָליְ ָלה |
ַהרוֹת ֵא ָ
הוֹב ְשׁ ָתּ נ ֲ
אַתּה ַ
ָחל | ָ
ָונ ַ
אָרץ
אַתּה ִה ַצּ ְב ָתּ ָכּל ְגּבוּלוֹת ֶ
ָשׁ ֶמשָׁ (17) :
ינוֹת ָמאוֹר ו ָ
אַתּה ֲה ִכ ָ
ָ
אַתּה יְ ַצ ְר ָתּםְ (18) :ז ָכר זֹאת אוֹיֵב ֵח ֵרף יְ הוָה |
| ַקיִ ץ ָוח ֶֹרף ָ
תּוֹר ָך | ַחיַּת
ֶפשׁ ֶ
ָבל נִ ֲאצוּ ְשׁ ֶמ ָך (19) :אַל ִתּ ֵתּן ְל ַחיַּת נ ֶ
וְ ַעם נ ָ
ֶצחַ (20) :ה ֵבּט ַל ְבּ ִרית | ִכּי ָמ ְלאוּ ַמ ֲח ַשׁ ֵכּי
ֶיך אַל ִתּ ְשׁ ַכּח ָלנ ַ
עֲנִ יּ ָ
ֶא ֶרץ נְ אוֹת ָח ָמס (21) :אַל ָישֹׁב ַדּ ְך נִ ְכ ָלם | ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן יְ ַה ְללוּ
ָבל
יב ָך | ְזכֹר ֶח ְר ָפּ ְת ָך ִמנִּ י נ ָ
יבה ִר ֶ
קוּמה ֱאל ִֹהים ִר ָ
ְשׁ ֶמ ָךָ (22) :
יך ע ֶֹלה
יך | ְשׁאוֹן ָק ֶמ ָ
ָכּל ַהיּוֹם (23) :אַל ִתּ ְשׁ ַכּח קוֹל צ ְֹר ֶר ָ
ָת ִמיד:
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הוֹדינוּ ְלּ ָך
אָסף ִשׁירִ (2) :
ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת | ִמ ְזמוֹר ְל ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יךִ (3) :כּי ֶא ַקּח
אוֹת ָ
הוֹדינוּ וְ ָקרוֹב ְשׁ ֶמ ָך | ִס ְפּרוּ נִ ְפ ְל ֶ
ֱאל ִֹהים ִ
ישׁ ִרים ֶא ְשׁפֹּט (4) :נְ מ ִֹגים ֶא ֶרץ וְ ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ
מוֹעד | ֲאנִ י ֵמ ָ
ֵ
יה |
הוֹל ִלים אַל ָתּהֹלּוּ |
אָמ ְר ִתּי ַל ְ
יה ֶסּ ָלהַ (5) :
מּוּד ָ
אָנ ִֹכי ִת ַכּנְ ִתּי ַע ֶ
וְ ָל ְר ָשׁ ִעים אַל ָתּ ִרימוּ ָק ֶרן (6) :אַל ָתּ ִרימוּ ַל ָמּרוֹם ַק ְרנְ ֶכם |
ֲרב | וְ לֹא
וּמ ַמּע ָ
מּוֹצא ִ
ְתּ ַד ְבּרוּ ְב ַצוָּאר ָע ָתקִ (7) :כּי לֹא ִמ ָ
ָרים(9) :
ַשׁ ִפּיל וְ זֶה י ִ
ִמ ִמּ ְד ַבּר ָה ִריםִ (8) :כּי ֱאל ִֹהים שׁ ֵֹפט | זֶה י ְ
יה
אַך ְשׁ ָמ ֶר ָ
ִכּי כוֹס ְבּיַד יְ הוָה וְ יַיִ ן ָח ַמר ָמ ֵלא ֶמ ֶס ְך ַו ַיּגֵּר ִמזֶּה | ְ
יִ ְמצוּ יִ ְשׁתּוּ כֹּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
ַמּ ָרה
אַגּיד ְלע ָֹלם | ֲאז ְ
ַאנִ י ִ
אָרץ (10) :ו ֲ
רוֹמ ְמנָה
ַדּ ַע | ְתּ ַ
ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב (11) :וְ ָכל ַק ְרנֵי ְר ָשׁ ִעים ֲאג ֵ
ַק ְרנוֹת ַצ ִדּיק:
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ַצּ ַח ִבּנְ ִגינֹת | ִמ ְזמוֹר ְל ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יהוּדה
נוֹדע ִבּ ָ
אָסף ִשׁירָ (2) :
וּמעוֹנָתוֹ
ֱאל ִֹהים | ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל גָּדוֹל ְשׁמוֹ (3) :וַיְ ִהי ְב ָשׁ ֵלם ֻסכּוֹ | ְ
וּמ ְל ָח ָמה ֶס ָלה:
ְב ִציּוֹןָ (4) :שׁ ָמּה ִשׁ ַבּר ִר ְשׁ ֵפי ָק ֶשׁת | ָמגֵן וְ ֶח ֶרב ִ
אַתּה ִ
ירי ֵלב
אַבּ ֵ
תּוֹללוּ ִ
אַדּיר ֵמ ַה ְר ֵרי ָט ֶרףֶ (6) :א ְשׁ ְ
) (5נָאוֹר ָ
ֲר ְת ָך
יהםִ (7) :מ ַגּע ָ
ָתם | וְ לֹא ָמ ְצאוּ ָכל אַנְ ֵשׁי ַחיִ ל יְ ֵד ֶ
נָמוּ ְשׁנ ָ
וּמי
אַתּה ִ
נוֹרא ָ
אַתּה ָ
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב | נִ ְר ָדּם וְ ֶר ֶכב וָסוּסָ (8) :
ֶיך ֵמאָז ֶ
ָראָה
אַפּ ָךִ (9) :מ ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְשׁ ַמ ְע ָתּ ִדּין | ֶא ֶרץ י ְ
ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
יע ָכּל ַענְ וֵי ֶא ֶרץ
הוֹשׁ ַ
וְ ָשׁ ָק ָטהְ (10) :בּקוּם ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֱאל ִֹהים | ְל ִ
תּוֹד ָךּ | ְשׁ ֵא ִרית ֵחמֹת ַתּ ְחגֹּר(12) :
אָדם ֶ
ֶס ָלהִ (11) :כּי ֲח ַמת ָ
מּוֹרא:
יוֹבילוּ ַשׁי ַל ָ
יביו ִ
יכם | ָכּל ְס ִב ָ
נִ דֲרוּ וְ ַשׁ ְלּמוּ ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אָרץ:
נוֹרא ְל ַמ ְל ֵכי ֶ
ידים | ָ
רוּח נְ ִג ִ
) (13יִ ְבצֹר ַ
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קוֹלי
אָסף ִמ ְזמוֹרִ (2) :
ַצּ ַח ַעל ידיתון ]יְ דוּתוּן קרי[ ְל ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
קוֹלי ֶאל ֱאל ִֹהים וְ ַה ֲא ִזין ֵא ָלי(3) :
ֶאל ֱאל ִֹהים וְ ֶא ְצ ָע ָקה | ִ
ָדי ַליְ ָלה נִ ְגּ ָרה וְ לֹא ָתפוּג ֵמ ֲאנָה
ְבּיוֹם ָצ ָר ִתי ֲאדֹנָי ָדּ ָר ְשׁ ִתּי | י ִ
יחה וְ ִת ְת ַע ֵטּף
אָשׂ ָ
ַפ ִשׁיֶ (4) :א ְז ְכּ ָרה ֱאל ִֹהים וְ ֶא ֱה ָמיָה | ִ
ָחם נ ְ
ִהנּ ֵ
אָח ְז ָתּ ְשׁ ֻמרוֹת ֵעינָי | נִ ְפ ַע ְמ ִתּי וְ לֹא ֲא ַד ֵבּר(6) :
רוּחי ֶס ָלהַ (5) :
ִ

ָתי
עוֹל ִמיםֶ (7) :א ְז ְכּ ָרה נְ ִגינ ִ
ָמים ִמ ֶקּ ֶדם | ְשׁנוֹת ָ
ִח ַשּׁ ְב ִתּי י ִ
עוֹל ִמים יִ ְזנַח
רוּחיַ (8) :ה ְל ָ
יחה וַיְ ַח ֵפּשׂ ִ
אָשׂ ָ
ַבּ ָלּיְ ָלה | ִעם ְל ָב ִבי ִ
ָמר
ֶצח ַח ְסדּוֹ | גּ ַ
אָפס ָלנ ַ
ֲאדֹנָי | וְ לֹא י ִֹסיף ִל ְרצוֹת עוֹדֶ (9) :ה ֵ
א ֶֹמר ְלדֹר ָודֹרֲ (10) :ה ָשׁ ַכח ַחנּוֹת ֵאל | ִאם ָק ַפץ ְבּאַף ַר ֲח ָמיו
לּוֹתי ִהיא | ְשׁנוֹת יְ ִמין ֶע ְליוֹן (12) :אזכיר
ֶס ָלהָ (11) :וא ַֹמר ַח ִ
] ֶא ְזכּוֹר קרי[ ַמ ַע ְל ֵלי יָהּ | ִכּי ֶא ְז ְכּ ָרה ִמ ֶקּ ֶדם ִפּ ְל ֶא ָך(13) :
יחהֱ (14) :אל ִֹהים ַבּקּ ֶֹדשׁ
אָשׂ ָ
יך ִ
ילוֹת ָ
ֲל ֶ
וּבע ִ
ֳל ָך | ַ
יתי ְב ָכל ָפּע ֶ
וְ ָה ִג ִ
אַתּה ָה ֵאל ע ֵֹשׂה ֶפ ֶלא |
ַדּ ְר ֶכּ ָך | ִמי ֵאל גָּדוֹל ֵכּאל ִֹהיםָ (15) :
יוֹסף
רוֹע ַע ֶמּ ָך | ְבּנֵי ַי ֲעקֹב וְ ֵ
ָאַל ָתּ ִבּ ְז ַ
ֶך (16) :גּ ְ
הוֹד ְע ָתּ ָב ַע ִמּים ֻעזּ ָ
ַ
ָחילוּ | אַף יִ ְר ְגּזוּ
אוּך ַמּיִ ם י ִ
אוּך ַמּיִ ם ֱאל ִֹהים ָר ָ
ֶס ָלהָ (17) :ר ָ
יך
ָתנוּ ְשׁ ָח ִקים | אַף ֲח ָצ ֶצ ָ
ְתהֹמוֹת (18) :ז ְֹרמוּ ַמיִ ם ָעבוֹת קוֹל נ ְ
ַלגַּל ֵה ִאירוּ ְב ָר ִקים ֵתּ ֵבל | ָר ְגזָה
יִ ְת ַה ָלּכוּ (19) :קוֹל ַר ַע ְמ ָך ַבּגּ ְ
יל ָך קרי[ ְבּ ַמיִ ם
אָרץַ (20) :בּיָּם ַדּ ְר ֶכּ ָך ושׁביליך ]וּ ְשׁ ִב ְ
ַתּ ְר ַעשׁ ָה ֶ
וִ
ית ַכצֹּאן ַע ֶמּ ָך | ְבּיַד מ ֶֹשׁה
ָח ָ
יך לֹא נ ָֹדעוּ (21) :נ ִ
בוֹת ָ
ַר ִבּים | וְ ִע ְקּ ֶ
אַהרֹן:
וְ ֲ
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אָזנְ ֶכם ְל ִא ְמ ֵרי
תּוֹר ִתי ַהטּוּ ְ
אָסף | ַה ֲא ִזינָה ַע ִמּי ָ
)ַ (1מ ְשׂ ִכּיל ְל ָ
יעה ִחידוֹת ִמנִּ י ֶק ֶדםֲ (3) :א ֶשׁר
אַבּ ָ
ִפיֶ (2) :א ְפ ְתּ ָחה ְב ָמ ָשׁל ִפּי | ִ
ָשׁ ַמ ְענוּ ַונּ ָ
ֵיהם
בוֹתינוּ ִס ְפּרוּ ָלנוּ (4) :לֹא נְ ַכ ֵחד ִמ ְבּנ ֶ
ַא ֵ
ֵד ֵעם | ו ֲ
אוֹתיו ֲא ֶשׁר
אַחרוֹן ְמ ַס ְפּ ִרים ְתּ ִהלּוֹת יְ הוָה | ֶועֱזוּזוֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
ְלדוֹר ֲ
תוֹרה ָשׂם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲא ֶשׁר ִצוָּה
ָקם ֵעדוּת ְבּ ַי ֲעקֹב וְ ָ
ָע ָשׂהַ (5) :ויּ ֶ
אַחרוֹן
ֵדעוּ דּוֹר ֲ
ֵיהםְ (6) :ל ַמ ַען י ְ
בוֹתינוּ ְל ִ
ֶאת ֲא ֵ
יעם ִל ְבנ ֶ
הוֹד ָ
ָשׂימוּ ֵבאל ִֹהים
ֵיהם (7) :וְ י ִ
יס ְפּרוּ ִל ְבנ ֶ
ָקמוּ וִ ַ
ָלדוּ | י ֻ
ָבּנִ ים יִ וּ ֵ
וֹתיו יִ נְ צֹרוּ (8) :וְ לֹא יִ ְהיוּ
וּמ ְצ ָ
ִכּ ְס ָלם | וְ לֹא יִ ְשׁ ְכּחוּ ַמ ַע ְל ֵלי ֵאל ִ
ֶא ְמנָה ֶאת
סוֹרר וּמ ֶֹרה | דּוֹר לֹא ֵה ִכין ִלבּוֹ וְ לֹא נ ֶ
בוֹתם דּוֹר ֵ
ַכּ ֲא ָ
רוֹמי ָק ֶשׁת | ָה ְפכוּ ְבּיוֹם
נוֹשׁ ֵקי ֵ
ֵאל רוּחוְֹ (9) :בּנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ְ
תוֹרתוֹ ֵמ ֲאנוּ ָל ֶל ֶכת:
וּב ָ
ְק ָרב (10) :לֹא ָשׁ ְמרוּ ְבּ ִרית ֱאל ִֹהים | ְ
אוֹתיו ֲא ֶשׁר ֶה ְראָםֶ (12) :נגֶד
ילוֹתיו | וְ נִ ְפ ְל ָ
ֲל ָ
) (11וַיִּ ְשׁ ְכּחוּ ע ִ
בוֹתם ָע ָשׂה ֶפ ֶלא | ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְשׂ ֵדה צ ַֹעןָ (13) :בּ ַקע יָם
ֲא ָ
יוֹמם | וְ ָכל
ַצּב ַמיִ ם ְכּמוֹ נֵדַ (14) :ויַּנְ ֵחם ֶבּ ָענָן ָ
ירם | ַויּ ֶ
ֲב ֵ
ַו ַיּע ִ
ַשׁ ְק ִכּ ְתהֹמוֹת
ֻרים ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ַויּ ְ
ַה ַלּיְ ָלה ְבּאוֹר ֵאשׁ (15) :יְ ַב ַקּע צ ִ
ַיּוֹרד ַכּנְּ ָהרוֹת ָמיִ ם(17) :
נוֹז ִלים ִמ ָסּ ַלע | ו ֶ
ַיּוֹצא ְ
ַר ָבּה (16) :ו ִ

ַיּוֹסיפוּ עוֹד ַל ֲחטֹא לוֹ | ַל ְמרוֹת ֶע ְליוֹן ַבּ ִצּיָּה (18) :וַיְ נַסּוּ ֵאל
ו ִ
אָמרוּ
ַפ ָשׁם (19) :וַיְ ַד ְבּרוּ ֵבּאל ִֹהים | ְ
ִבּ ְל ָב ָבם | ִל ְשׁאָל א ֶֹכל ְלנ ְ
ֲה ַ
יוּכל ֵאל ַל ֲער ְֹך ֻשׁ ְל ָחן ַבּ ִמּ ְד ָבּרֵ (20) :הן ִה ָכּה צוּר ַויָּזוּבוּ ַמיִ ם
ָכין ְשׁ ֵאר ְל ַעמּוֹ:
יוּכל ֵתּת ִאם י ִ
וּנְ ָח ִלים יִ ְשׁטֹפוּ | ֲהגַם ֶל ֶחם ַ
)ָ (21ל ֵכן ָשׁ ַמע יְ הוָה וַיִּ ְת ַע ָבּר וְ ֵאשׁ נִ ְשּׂ ָקה ְב ַי ֲעקֹב | וְ גַם אַף ָע ָלה
ְביִ ְשׂ ָר ֵאלִ (22) :כּי לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ֵבּאל ִֹהים | וְ לֹא ָב ְטחוּ
ישׁוּעתוֹ (23) :וַיְ ַצו ְשׁ ָח ִקים ִמ ָמּ ַעל | וְ ַד ְל ֵתי ָשׁ ַמיִ ם ָפּ ָתח(24) :
ִבּ ָ
ָתן ָלמוֶֹ (25) :ל ֶחם
וּדגַן ָשׁ ַמיִ ם נ ַ
יהם ָמן ֶל ֱאכֹל | ְ
ֲל ֶ
ַמ ֵטר ע ֵ
ַויּ ְ
ַסּע ָק ִדים
ידה ָשׁ ַלח ָל ֶהם ָלשׂ ַֹבע (26) :י ַ
אָכל ִאישׁ | ֵצ ָ
ירים ַ
אַבּ ִ
ִ
יהם ֶכּ ָע ָפר ְשׁ ֵאר |
ֲל ֶ
ַמ ֵטר ע ֵ
ימןַ (27) :ויּ ְ
ַהג ְבּעֻזּוֹ ֵת ָ
ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם | וַיְ נ ֵ
ַפּל ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵהוּ | ָס ִביב
ַמּים עוֹף ָכּנָףַ (28) :ויּ ֵ
וּכחוֹל י ִ
ְ
ָבא ָל ֶהם:
ָתם י ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׂ ְבּעוּ ְמאֹד | וְ ַת ֲאו ָ
ְל ִמ ְשׁ ְכּנ ָֹתיוַ (29) :ויּ ְ
יהם (31) :וְ אַף ֱאל ִֹהים
אָכ ָלם ְבּ ִפ ֶ
ָתם | עוֹד ְ
) (30לֹא זָרוּ ִמ ַתּ ֲאו ָ
יע(32) :
חוּרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְכ ִר ַ
וּב ֵ
ֵיהם | ַ
ַהרֹג ְבּ ִמ ְשׁ ַמנּ ֶ
ָע ָלה ָב ֶהם ַויּ ֲ
אוֹתיו (33) :וַיְ ַכל
ְבּ ָכל זֹאת ָח ְטאוּ עוֹד | וְ לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ְבּנִ ְפ ְל ָ
וּד ָרשׁוּהוּ |
נוֹתם ַבּ ֶבּ ָה ָלהִ (34) :אם ֲה ָרגָם ְ
וּשׁ ָ
יהם | ְ
ַבּ ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶ
צוּרם | וְ ֵאל ֶע ְליוֹן
וְ ָשׁבוּ וְ ִשׁ ֲחרוּ ֵאל (35) :וַיִּ ְז ְכּרוּ ִכּי ֱאל ִֹהים ָ
וּב ְלשׁוֹנָם יְ ַכ ְזּבוּ לוֹ (37) :וְ ִל ָבּם
יהם | ִ
ֹא ָלם (36) :וַיְ ַפתּוּהוּ ְבּ ִפ ֶ
גֲּ
ֶא ְמנוּ ִבּ ְב ִריתוֹ (38) :וְ הוּא ַרחוּם יְ ַכ ֵפּר ָעוֹן
לֹא נָכוֹן ִעמּוֹ | וְ לֹא נ ֶ
ָעיר ָכּל ֲח ָמתוֹ(39) :
ַשׁ ִחית | וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִ
וְ לֹא י ְ
ַמרוּהוּ
הוֹל ְך וְ לֹא יָשׁוּבַ (40) :כּ ָמּה י ְ
רוּח ֵ
וַיִּ ְזכֹּר ִכּי ָב ָשׂר ֵה ָמּה | ַ
וּקדוֹשׁ
ישׁימוֹןַ (41) :ויָּשׁוּבוּ וַיְ נַסּוּ ֵאל | ְ
ֲציבוּהוּ ִבּ ִ
ַב ִמּ ְד ָבּר | ַיע ִ
ָכרוּ ֶאת יָדוֹ | יוֹם ֲא ֶשׁר ָפּ ָדם ִמנִּ י ָצר:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְתווּ (42) :לֹא ז ְ
וּמוֹפ ָתיו ִבּ ְשׂ ֵדה צ ַֹען(44) :
ְ
ֹתוֹתיו |
)ֲ (43א ֶשׁר ָשׂם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם א ָ
יהם ַבּל יִ ְשׁ ָתּיוּן (45) :יְ ַשׁ ַלּח ָבּ ֶהם
יהם | וְ נ ְֹז ֵל ֶ
ַהפֹ ְך ְל ָדם יְ א ֵֹר ֶ
ַויּ ֲ
בוּלם |
יתם (46) :וַיִּ ֵתּן ֶל ָח ִסיל יְ ָ
ַתּ ְשׁ ִח ֵ
וּצ ַפ ְר ֵדּ ַע ו ַ
ֹאכ ֵלם | ְ
ָערֹב ַויּ ְ
ָמל:
מוֹתם ַבּ ֲחנ ַ
ַפנָם | וְ ִשׁ ְק ָ
ַהרֹג ַבּ ָבּ ָרד גּ ְ
אַר ֶבּה (47) :י ֲ
יעם ָל ְ
יג ָ
וִ ִ
ֵיהם ָל ְר ָשׁ ִפים (49) :יְ ַשׁ ַלּח ָבּם
וּמ ְקנ ֶ
ירם | ִ
ַס ֵגּר ַל ָבּ ָרד ְבּ ִע ָ
)ַ (48ויּ ְ
ֲחרוֹן אַפּוֹ ֶע ְב ָרה ָוז ַ
ַעם וְ ָצ ָרה | ִמ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים(50) :
ָתם ַל ֶדּ ֶבר
ַפ ָשׁם וְ ַחיּ ָ
ָתיב ְלאַפּוֹ | לֹא ָח ַשׂ ְך ִמ ָמּוֶת נ ְ
יְ ַפ ֵלּס נ ִ
אָה ֵלי
אשׁית אוֹנִ ים ְבּ ֳ
ַך ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | ֵר ִ
ִה ְס ִגּירַ (51) :ויּ ְ
ַהגֵם ַכּ ֵע ֶדר ַבּ ִמּ ְד ָבּרַ (53) :ויַּנְ ֵחם
ַסּע ַכּצֹּאן ַעמּוֹ | וַיְ נ ֲ
ָחםַ (52) :ויּ ַ
יאם ֶאל
יהם ִכּ ָסּה ַהיָּם (54) :וַיְ ִב ֵ
ָל ֶב ַטח וְ לֹא ָפ ָחדוּ | וְ ֶאת אוֹיְ ֵב ֶ
ֵיהם גּוֹיִ ם
ָרשׁ ִמ ְפּנ ֶ
ְגּבוּל ָק ְדשׁוֹ | ַהר זֶה ָקנְ ָתה יְ ִמינוֹ (55) :וַיְ ג ֶ

יהם ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל(56) :
אָה ֵל ֶ
ַשׁ ֵכּן ְבּ ֳ
ַח ָלה | ַויּ ְ
ילם ְבּ ֶח ֶבל נ ֲ
ַפּ ֵ
ַויּ ִ
דוֹתיו לֹא ָשׁ ָמרוּ(57) :
ַמרוּ ֶאת ֱאל ִֹהים ֶע ְליוֹן | וְ ֵע ָ
וַיְ נַסּוּ ַויּ ְ
בוֹתם | נ ְ
וַיִּ סֹּגוּ וַיִּ ְב ְגּדוּ ַכּ ֲא ָ
ַכ ִעיסוּהוּ
ֶה ְפּכוּ ְכּ ֶק ֶשׁת ְר ִמיָּהַ (58) :ויּ ְ
ַקנִ יאוּהוָּ (59) :שׁ ַמע ֱאל ִֹהים וַיִּ ְת ַע ָבּר
יהם י ְ
יל ֶ
וּב ְפ ִס ֵ
מוֹתם | ִ
ְבּ ָב ָ
| וַיִּ ְמאַס ְמאֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (60) :וַיִּ טֹּשׁ ִמ ְשׁ ַכּן ִשׁלוֹ | א ֶֹהל ִשׁ ֵכּן
אָדם (61) :וַיִּ ֵתּן ַל ְשּׁ ִבי עֻזּוֹ | וְ ִת ְפ ְ
ָבּ ָ
ַסגֵּר
אַרתּוֹ ְביַד ָצרַ (62) :ויּ ְ
אָכ ָלה ֵאשׁ |
חוּריו ְ
ַח ָלתוֹ ִה ְת ַע ָבּרַ (63) :בּ ָ
וּבנ ֲ
ַל ֶח ֶרב ַעמּוֹ | ְ
אַל ְמנ ָֹתיו לֹא
ָפלוּ | וְ ְ
ֹהנָיו ַבּ ֶח ֶרב נ ָ
הוּלּלוּ (64) :כּ ֲ
וּבתוּל ָֹתיו לֹא ָ
ְ
ָשׁן ֲאדֹנָי | ְכּ ִגבּוֹר ִמ ְתרוֹנֵן ִמיָּיִ ן(66) :
ִת ְב ֶכּינָה (65) :וַיִּ ַקץ ְכּי ֵ
ָתן ָלמוֹ (67) :וַיִּ ְמאַס ְבּא ֶֹהל
עוֹלם נ ַ
ַך ָצ ָריו אָחוֹר | ֶח ְר ַפּת ָ
ַויּ ְ
הוּדה |
וּב ֵשׁ ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם לֹא ָב ָחר (68) :וַיִּ ְב ַחר ֶאת ֵשׁ ֶבט יְ ָ
יוֹסף | ְ
ֵ
ֶאת ַהר ִציּוֹן ֲא ֶשׁר ֵ
אָהב (69) :וַיִּ ֶבן ְכּמוֹ ָר ִמים ִמ ְק ָדּשׁוֹ | ְכּ ֶא ֶרץ
עוֹלם (70) :וַיִּ ְב ַחר ְבּ ָדוִ ד ַע ְבדּוֹ | וַיִּ ָקּ ֵחהוּ ִמ ִמּ ְכ ְלאֹת
יְ ָס ָדהּ ְל ָ
וּביִ ְשׂ ָר ֵאל
אַחר ָעלוֹת ֱה ִביאוֹ | ִל ְרעוֹת ְבּ ַי ֲעקֹב ַעמּוֹ ְ
צֹאןֵ (71) :מ ַ
נֲ
וּב ְתבוּנוֹת ַכּ ָפּיו יַנְ ֵחם:
ַח ָלתוֹ (72) :וַיִּ ְר ֵעם ְכּתֹם ְל ָבבוֹ | ִ
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ַח ָל ֶת ָך ִט ְמּאוּ ֶאת
אָסף | ֱאל ִֹהים ָבּאוּ גוֹיִ ם ְבּנ ֲ
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָ
ָתנוּ ֶאת נִ ְב ַלת
רוּשׁ ַלִם ְל ִעיִּ ים (2) :נ ְ
יכל ָק ְד ֶשׁ ָך ָשׂמוּ ֶאת יְ ָ
ֵה ַ
אָרץ(3) :
יך ְל ַחיְ תוֹ ֶ
יד ָ
יך ַמ ֲא ָכל ְלעוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ְבּ ַשׂר ֲח ִס ֶ
ֲב ֶד ָ
עָ
קוֹברָ (4) :היִ ינוּ
רוּשׁ ָלִם וְ ֵאין ֵ
ָשׁ ְפכוּ ָד ָמם ַכּ ַמּיִ ם ְס ִביבוֹת יְ ָ
יבוֹתינוַּ (5) :עד ָמה יְ הוָה
ָק ֶלס ִל ְס ִב ֵ
ֶח ְר ָפּה ִל ְשׁ ֵכנֵינוּ | ַל ַעג ו ֶ
אָת ָךְ (6) :שׁפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל
ֶצח | ִתּ ְב ַער ְכּמוֹ ֵאשׁ ִקנְ ֶ
ֶתּ ֱאנַף ָלנ ַ
עוּך | וְ ַעל ַמ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ ָך לֹא ָק ָראוּ:
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָד ָ
אָכל ֶאת ַי ֲעקֹב | וְ ֶאת ָנוֵהוּ ֵה ַשׁמּוּ (8) :אַל ִתּ ְז ָכּר ָלנוּ
)ִ (7כּי ַ
יך ִכּי ַדלּוֹנוּ ְמאֹד(9) :
עֲוֹנֹת ִראשֹׁנִ ים | ַמ ֵהר יְ ַק ְדּמוּנוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ילנוּ וְ ַכ ֵפּר ַעל
ָע ְז ֵרנוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ ַעל ְדּ ַבר ְכּבוֹד ְשׁ ֶמ ָך | וְ ַה ִצּ ֵ
ַחטּ ֵ
ֹאמרוּ ַהגּוֹיִ ם אַיֵּה
ֹאתינוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךָ (10) :ל ָמּה י ְ
ֲב ֶדי ָך
ָדע בגיים ] ַבּגּוֹיִ ם קרי[ ְל ֵעינֵינוּ נִ ְק ַמת ַדּם ע ָ
יהם | יִ וּ ַ
ֱאל ֵֹה ֶ
הוֹתר
ֲך ֵ
אָסיר | ְכּג ֶֹדל ְזרוֹע ָ
ֶיך ֶאנְ ַקת ִ
פוּךָ (11) :תּבוֹא ְל ָפנ ָ
ַה ָשּׁ ְ
מוּתה (12) :וְ ָה ֵשׁב ִל ְשׁ ֵכנֵינוּ ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם ֶאל ֵח ָ
ְבּנֵי ְת ָ
יקם |
ית ָך
ַחנוּ ַע ְמּ ָך וְ צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ַאנ ְ
פוּך ֲאדֹנָי (13) :ו ֲ
ֶח ְר ָפּ ָתם ֲא ֶשׁר ֵח ְר ָ
עוֹלם | ְלדֹר ָודֹר נְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
נוֹדה ְלּ ָך ְל ָ
ֶ
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אָסף ִמ ְזמוֹר (2) :ר ֵֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַצּ ַח ֶאל שׁ ַֹשׁנִּ ים | ֵעדוּת ְל ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
יעהִ (3) :ל ְפנֵי
הוֹפ ָ
רוּבים ִ
יוֹסף | י ֵֹשׁב ַה ְכּ ִ
ַה ֲא ִזינָה נ ֵֹהג ַכּצֹּאן ֵ
ישׁ ָע ָתה
וּל ָכה ִל ֻ
בוּר ֶת ָך | ְ
עוֹר ָרה ֶאת ְגּ ָ
ַשּׁה ְ
וּמנ ֶ
ָמן ְ
וּבנְ י ִ
ֶא ְפ ַריִ ם ִ
ָשׁ ָעה (5) :יְ הוָה
ֶיך וְ נִ וּ ֵ
יבנוּ | וְ ָה ֵאר ָפּנ ָ
ָלּנוֱּ (4) :אל ִֹהים ֲה ִשׁ ֵ
ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹת | ַעד ָמ ַתי ָע ַשׁנְ ָתּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ֶמּ ָךֶ (6) :ה ֱא ַכ ְל ָתּם
ימנוּ ָמדוֹן
ַתּ ְשׁ ֵקמוֹ ִבּ ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישְׁ (7) :תּ ִשׂ ֵ
ֶל ֶחם ִדּ ְמ ָעה | ו ַ
יבנוּ |
ִל ְשׁ ֵכנֵינוּ | וְ אֹיְ ֵבינוּ יִ ְלעֲגוּ ָלמוֱֹ (8) :אל ִֹהים ְצ ָבאוֹת ֲה ִשׁ ֵ
ָרשׁ גּוֹיִ ם
יע | ְתּג ֵ
ֶפן ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַתּ ִסּ ַ
ָשׁ ָעה (9) :גּ ֶ
ֶיך וְ נִ וּ ֵ
וְ ָה ֵאר ָפּנ ָ
וִ
אָרץ:
ַתּ ַמ ֵלּא ֶ
יה ו ְ
ַתּ ְשׁ ֵרשׁ ָשׁ ָר ֶשׁ ָ
ֶיה | ו ַ
ית ְל ָפנ ָ
ַתּ ָטּ ֶע ָהִ (10) :פּנִּ ָ
יר ָה
אַרזֵי ֵאלְ (12) :תּ ַשׁ ַלּח ְק ִצ ֶ
יה ְ
ָפ ָ
)ָ (11כּסּוּ ָה ִרים ִצ ָלּהּ | ַו ֲענ ֶ
אָרוּה
ָ
יה | וְ
יהָ (13) :ל ָמּה ָפּ ַר ְצ ָתּ ְג ֵד ֶר ָ
קוֹת ָ
ָהר יוֹנְ ֶ
ַעד יָם | וְ ֶאל נ ָ
ָער | וְ ִזיז ָשׂ ַדי יִ ְר ֶענָּה:
ָכּל ע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְך (14) :יְ ַכ ְר ְס ֶמנָּה ֲח ִזיר ִמיּ ַ
וּפקֹד ֶגּ ֶפן
וּר ֵאה ְ
)ֱ (15אל ִֹהים ְצ ָבאוֹת שׁוּב נָא | ַה ֵבּט ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ָט ָעה יְ ִמינ ָ
ֶך | וְ ַעל ֵבּן ִא ַמּ ְצ ָתּה ָלּ ְך(17) :
זֹאת (16) :וְ ַכנָּה ֲא ֶשׁר נ ְ
ָד ָך ַעל
ֹאבדוְּ (18) :תּ ִהי י ְ
ֶיך י ֵ
ֲרת ָפּנ ָ
סוּחה | ִמ ַגּע ַ
ֻפה ָב ֵאשׁ ְכּ ָ
ְשׂר ָ
אָדם ִא ַמּ ְצ ָתּ ָלּ ְך (19) :וְ לֹא נָסוֹג ִמ ֶמּ ָךּ |
ֶך | ַעל ֶבּן ָ
ִאישׁ יְ ִמינ ָ
יבנוּ |
וּב ִשׁ ְמ ָך נִ ְק ָרא (20) :יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹת ֲה ִשׁ ֵ
ְתּ ַחיֵּנוּ ְ
ָשׁ ָעה:
ֶיך וְ נִ וּ ֵ
ָה ֵאר ָפּנ ָ
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אָסףַ (2) :ה ְרנִ ינוּ ֵלאל ִֹהים עוּזֵּנוּ |
ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית ְל ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ָעים ִעם
וּתנוּ תֹף | ִכּנּוֹר נ ִ
ָה ִריעוּ ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבְ (3) :שׂאוּ ִז ְמ ָרה ְ
שׁוֹפר | ַבּ ֵכּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּנוִּ (5) :כּי חֹק
ָבלִ (4) :תּ ְקעוּ ַבח ֶֹדשׁ ָ
נֶ
יהוֹסף ָשׂמוֹ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא | ִמ ְשׁ ָפּט ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבֵ (6) :עדוּת ִבּ ֵ
ָד ְע ִתּי ֶא ְשׁ ָמע(7) :
ְבּ ֵצאתוֹ ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ְשׂ ַפת לֹא י ַ
ירוֹתי ִמ ֵסּ ֶבל ִשׁ ְכמוֹ | ַכּ ָפּיו ִמדּוּד ַתּ ֲעב ְֹרנָהַ (8) :בּ ָצּ ָרה
ֲה ִס ִ
ָא ַח ְלּ ֶצ ָךּ | ֶא ֶענְ ָך ְבּ ֵס ֶתר ַר ַעם ֶא ְב ָחנְ ָך ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
את ו ֲ
ָק ָר ָ
יבה
ידה ָבּ ְך | יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ִתּ ְשׁ ַמע ִלי(10) :
אָע ָ
ֶס ָלהְ (9) :שׁ ַמע ַע ִמּי וְ ִ
ֵכר (11) :אָנ ִֹכי
לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ֵאל זָר | וְ לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ֵאל נ ָ
ַא ַמ ְל ֵאהוּ:
יך ו ֲ
יך ַה ַמּ ַע ְל ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ַה ְר ֶחב ִפּ ָ
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

אָבה ִלי(13) :
קוֹלי | וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָ
) (12וְ לֹא ָשׁ ַמע ַע ִמּי ְל ִ
יהם (14) :לוּ ַע ִמּי
ֲצוֹת ֶ
ֵלכוּ ְבּמוֹע ֵ
ָא ַשׁ ְלּ ֵחהוּ ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִל ָבּם | י ְ
וֲ
אַכנִ ַ
יהם ְ
שׁ ֵֹמ ַע ִלי | יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ָר ַכי יְ ַה ֵלּכוִּ (15) :כּ ְמ ַעט אוֹיְ ֵב ֶ
יע |
יהי
ָדיְ (16) :מ ַשׂנְ ֵאי יְ הוָה יְ ַכ ֲחשׁוּ לוֹ | וִ ִ
אָשׁיב י ִ
יהם ִ
וְ ַעל ָצ ֵר ֶ
וּמצּוּר ְדּ ַבשׁ
ילהוּ ֵמ ֵח ֶלב ִח ָטּה | ִ
ַא ִכ ֵ
עוֹלםַ (17) :ויּ ֲ
ִע ָתּם ְל ָ
יע ָך:
אַשׂ ִבּ ֶ
ְ
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ֲדת ֵאל ְבּ ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָ
אָסף | ֱאל ִֹהים נִ ָצּב ַבּע ַ
וּפנֵי ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְשׂאוּ ֶס ָלה(3) :
יִ ְשׁפֹּטַ (2) :עד ָמ ַתי ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ָעוֶל | ְ
ָרשׁ ַה ְצ ִדּיקוַּ (4) :פּ ְלּטוּ ַדל וְ ֶא ְביוֹן | ִמיַּד
ִשׁ ְפטוּ ַדל וְ יָתוֹם | ָענִ י ו ָ
ָבינוּ ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה יִ ְת ַה ָלּכוּ |
ָדעוּ וְ לֹא י ִ
ְר ָשׁ ִעים ַה ִצּילוּ (5) :לֹא י ְ
וּבנֵי
אַתּם | ְ
אָמ ְר ִתּי ֱאל ִֹהים ֶ
אָרץֲ (6) :אנִ י ַ
מוֹס ֵדי ֶ
יִ מּוֹטוּ ָכּל ְ
אַחד ַה ָשּׂ ִרים ִתּפֹּלוּ:
וּכ ַ
אָדם ְתּמוּתוּן | ְ
אָכן ְכּ ָ
ֻלּ ֶכםֵ (7) :
ֶע ְליוֹן כּ ְ
אַתּה ִתנְ ַחל ְבּ ָכל ַהגּוֹיִ ם:
אָרץ | ִכּי ָ
קוּמה ֱאל ִֹהים ָשׁ ְפ ָטה ָה ֶ
) ָ (8
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ֳמי ָל ְך | אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ
אָסףֱ (2) :אל ִֹהים אַל דּ ִ
)ִ (1שׁיר ִמ ְזמוֹר ְל ָ
יך י ֱ
וְ אַל ִתּ ְשׁקֹט ֵאלִ (3) :כּי ִהנֵּה אוֹיְ ֶב ָ
ָשׂאוּ
יך נ ְ
וּמ ַשׂנְ ֶא ָ
ֶה ָמיוּן | ְ
ֶיך(5) :
רֹאשַׁ (4) :על ַע ְמּ ָך ַי ֲע ִרימוּ סוֹד | וְ יִ ְת ָיעֲצוּ ַעל ְצפוּנ ָ
ָכר ֵשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹדִ (6) :כּי
ידם ִמגּוֹי | וְ לֹא יִ זּ ֵ
ַכ ִח ֵ
אָמרוּ ְלכוּ וְ נ ְ
ְ
אָה ֵלי ֱאדוֹם
יך ְבּ ִרית יִ ְכרֹתוֳּ (7) :
ַח ָדּו | ָע ֶל ָ
נוֹעֲצוּ ֵלב י ְ
ֲמ ֵלק | ְפּ ֶל ֶשׁת
אלים מוֹאָב וְ ַה ְג ִריםְ (8) :גּ ָבל וְ ַעמּוֹן ַוע ָ
וְ יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
רוֹע ִל ְבנֵי לוֹט
ִעם י ְֹשׁ ֵבי צוֹר (9) :גַּם אַשּׁוּר נִ ְלוָה ִע ָמּם | ָהיוּ ְז ַ
ַחל ִקישׁוֹן:
ָבין ְבּנ ַ
יס ָרא ְכי ִ
ֲשׂה ָל ֶהם ְכּ ִמ ְדיָן | ְכּ ִס ְ
ֶס ָלה (10) :ע ֵ
יתמוֹ
) (11נִ ְשׁ ְמדוּ ְב ֵעין דֹּאר | ָהיוּ דּ ֶֹמן ָל ֲא ָד ָמהִ (12) :שׁ ֵ
יכמוֲֹ (13) :א ֶשׁר
וּכ ַצ ְל ֻמנָּע ָכּל נְ ִס ֵ
ֶבח ְ
וּכז ַ
יבמוֹ ְכּע ֵֹרב וְ ִכ ְז ֵאב | ְ
נְ ִד ֵ
יתמוֹ
ֲשׁה ָלּנוּ | ֵאת נְ אוֹת ֱאל ִֹהיםֱ (14) :אל ַֹהי ִשׁ ֵ
ְ
אָמרוּ נִ יר ָ
וּכ ֶל ָה ָבה ְתּ ַל ֵהט
ָער | ְ
רוּחְ (15) :כּ ֵאשׁ ִתּ ְב ַער י ַ
ַלגַּל | ְכּ ַקשׁ ִל ְפנֵי ַ
ַכגּ ְ
וּב ָ
ָה ִריםֵ (16) :כּן ִתּ ְר ְדּ ֵפם ְבּ ַסע ֶ
סוּפ ְת ָך ְת ַב ֲה ֵלם(17) :
ֲר ָך | ְ
יב ְקשׁוּ ִשׁ ְמ ָך יְ הוָהֵ (18) :יבֹשׁוּ וְ יִ ָבּ ֲהלוּ
ֵיהם ָקלוֹן | וִ ַ
ַמ ֵלּא ְפנ ֶ

אַתּה ִשׁ ְמ ָך יְ הוָה ְל ַב ֶדּ ָך
ֵדעוּ ִכּי ָ
ֹאבדוּ (19) :וְ י ְ
ַח ְפּרוּ וְ י ֵ
ֲדי ַעד וְ י ְ
עֵ
אָרץ:
| ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל ָה ֶ
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ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית | ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹרַ (2) :מה יְּ ִדידוֹת
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ַפ ִשׁי
יך יְ הוָה ְצ ָבאוֹת (3) :נִ ְכ ְס ָפה וְ גַם ָכּ ְל ָתה נ ְ
נוֹת ָ
ִמ ְשׁ ְכּ ֶ
וּב ָשׂ ִרי יְ ַרנְּ נוּ ֶאל ֵאל ָחי (4) :גַּם ִצפּוֹר
ְל ַח ְצרוֹת יְ הוָה | ִל ִבּי ְ
יה | ֶאת
וּדרוֹר ֵקן ָלהּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָ
ָמ ְצאָה ַביִ ת ְ
ית ָך
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶ
אַשׁ ֵרי ְ
יך יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַמ ְל ִכּי וֵאל ָֹהיְ (5) :
חוֹת ָ
ִמ ְז ְבּ ֶ
אָדם עוֹז לוֹ ָב ְך | ְמ ִסלּוֹת
אַשׁ ֵרי ָ
לוּך ֶסּ ָלהְ (6) :
| עוֹד יְ ַה ְל ָ
ִבּ ְל ָב ָבם (7) :ע ְֹב ֵרי ְבּ ֵע ֶמק ַה ָבּ ָכא ַמ ְעיָן יְ ִשׁיתוּהוּ | גַּם ְבּ ָרכוֹת
ֵר ֶאה ֶאל ֱאל ִֹהים
ֵלכוּ ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל | י ָ
מוֹרה (8) :י ְ
ַע ֶטה ֶ
יְ
ְבּ ִציּוֹן (9) :יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹת ִשׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי | ַה ֲא ִזינָה
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהָ (10) :מ ִגנֵּנוּ ְר ֵאה ֱאל ִֹהים | וְ ַה ֵבּט ְפּנֵי
תּוֹפף
אָלף | ָבּ ַח ְר ִתּי ִה ְס ֵ
יך ֵמ ֶ
יח ָךִ (11) :כּי טוֹב יוֹם ַבּ ֲח ֵצ ֶר ָ
ְמ ִשׁ ֶ
וּמגֵן יְ הוָה
אָה ֵלי ֶר ַשׁעִ (12) :כּי ֶשׁ ֶמשׁ ָ
ְבּ ֵבית ֱאל ַֹהי ִמדּוּר ְבּ ֳ
ֱאל ִֹהים | ֵחן וְ ָכבוֹד יִ ֵתּן יְ הוָה לֹא יִ ְמנַע טוֹב ַלה ְֹל ִכים ְבּ ָת ִמים:
אָדם בּ ֵֹט ַח ָבּ ְך:
אַשׁ ֵרי ָ
) (13יְ הוָה ְצ ָבאוֹת | ְ
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אַר ֶצ ָך | ַשׁ ְב ָתּ
ית יְ הוָה ְ
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹרָ (2) :ר ִצ ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ית ָכל
את עֲוֹן ַע ֶמּ ָך | ִכּ ִסּ ָ
ָשׂ ָ
שׁבות ] ְשׁ ִבית קרי[ ַי ֲעקֹב (3) :נ ָ
אַפּ ָך:
יבוֹת ֵמ ֲחרוֹן ֶ
אָס ְפ ָתּ ָכל ֶע ְב ָר ֶת ָך | ֱה ִשׁ ָ
אתם ֶס ָלהַ (4) :
ַח ָטּ ָ
עוֹלם ֶתּ ֱא ַנף
שׁוּבנוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ | וְ ָה ֵפר ַכּ ַע ְס ָך ִע ָמּנוַּ (6) :ה ְל ָ
) ֵ (5
אַתּה ָתּשׁוּב ְתּ ַחיֵּנוּ |
אַפּ ָך ְלדֹר ָודֹרֲ (7) :הלֹא ָ
ָבּנוּ | ִתּ ְמשׁ ְֹך ְ
ֲך ִתּ ֶתּן ָלנוּ:
ֶשׁע ָ
וְ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ְמחוּ ָב ְךַ (8) :ה ְר ֵאנוּ יְ הוָה ַח ְס ֶדּ ָך | וְ י ְ
)ֶ (9א ְשׁ ְמ ָעה ַמה יְ ַד ֵבּר ָה ֵאל יְ הוָה | ִכּי יְ ַד ֵבּר ָשׁלוֹם ֶאל ַעמּוֹ וְ ֶאל
יראָיו יִ ְשׁעוֹ |
אַך ָקרוֹב ִל ֵ
ידיו וְ אַל יָשׁוּבוּ ְל ִכ ְס ָלהְ (10) :
ֲח ִס ָ
ֶא ֶמת נִ ְפגָּשׁוּ | ֶצ ֶדק וְ ָשׁלוֹם
אַר ֵצנוֶּ (11) :ח ֶסד ו ֱ
ִל ְשׁכֹּן ָכּבוֹד ְבּ ְ
נָ
ָשׁקוֱּ (12) :א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִתּ ְצ ָמח | וְ ֶצ ֶדק ִמ ָשּׁ ַמיִ ם נִ ְשׁ ָקף(13) :

בוּלהֶּ (14) :צ ֶדק ְל ָפנָיו
אַר ֵצנוּ ִתּ ֵתּן יְ ָ
גַּם יְ הוָה יִ ֵתּן ַהטּוֹב | וְ ְ
ָשׂם ְל ֶד ֶר ְך ְפּ ָע ָמיו:
יְ ַה ֵלּ ְך | וְ י ֵ
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אָזנְ ָך ֲענֵנִ י ִכּי ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן אָנִ י(2) :
)ְ (1תּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ ד | ַה ֵטּה יְ הוָה ְ
בּוֹט ַח
אַתּה ֱאל ַֹהי | ַה ֵ
הוֹשׁע ַע ְב ְדּ ָך ָ
ַפ ִשׁי ִכּי ָח ִסיד אָנִ י ַ
ָשׁ ְמ ָרה נ ְ
יך ֶא ְק ָרא ָכּל ַהיּוֹםַ (4) :שׂ ֵמּ ַח
יךָ (3) :חנֵּנִ י ֲאדֹנָי | ִכּי ֵא ֶל ָ
ֵא ֶל ָ
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב
ַפ ִשׁי ֶא ָשּׂאִ (5) :כּי ָ
ֶפשׁ ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי ֵא ֶל ָ
יך ֲאדֹנָי נ ְ
נֶ
יךַ (6) :ה ֲא ִזינָה יְ הוָה ְתּ ִפ ָלּ ִתי |
וְ ַס ָלּח | וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶא ָ
נוּנוֹתיְ (7) :בּיוֹם ָצ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶא ָךּ ִכּי
יבה ְבּקוֹל ַתּ ֲח ָ
וְ ַה ְק ִשׁ ָ
יךָ (9) :כּל
ֲשׂ ָ
מוֹך ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי וְ ֵאין ְכּ ַמע ֶ
ַת ֲענֵנִ יֵ (8) :אין ָכּ ָ
יכ ְבּדוּ ִל ְשׁ ֶמ ָך:
ֶיך ֲאדֹנָי | וִ ַ
ית יָבוֹאוּ וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנ ָ
גּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
אַתּה ֱאל ִֹהים ְל ַב ֶדּ ָך(11) :
אַתּה וְ ע ֵֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת | ָ
)ִ (10כּי גָדוֹל ָ
ַחד ְל ָב ִבי ְליִ ְראָה ְשׁ ֶמ ָך:
הוֹרנִ י יְ הוָה ַדּ ְר ֶכּ ָך ֲא ַה ֵלּ ְך ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ָך | י ֵ
ֵ
עוֹלם:
ַא ַכ ְבּ ָדה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
אוֹד ָך ֲאדֹנָי ֱאל ַֹהי ְבּ ָכל ְל ָב ִבי | ו ֲ
)ְ (12
ַפ ִשׁי ִמ ְשּׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיָּה(14) :
)ִ (13כּי ַח ְס ְדּ ָך גָּדוֹל ָע ָלי | וְ ִה ַצּ ְל ָתּ נ ְ
מוּך
ַפ ִשׁי | וְ לֹא ָשׂ ָ
יצים ִבּ ְקשׁוּ נ ְ
ֲדת ָע ִר ִ
ֵדים ָקמוּ ָע ַלי ַוע ַ
ֱאל ִֹהים ז ִ
אַפּיִ ם וְ ַרב
אַתּה ֲאדֹנָי ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּן | ֶא ֶר ְך ַ
ְלנ ְֶג ָדּם (15) :וְ ָ
יעה
הוֹשׁ ָ
ֻזּ ָך ְל ַע ְב ֶדּ ָך וְ ִ
ֶא ֶמתְ (16) :פּנֵה ֵא ַלי וְ ָחנֵּנִ י | ְתּנָה ע ְ
ֶח ֶסד ו ֱ
טוֹבה | וְ יִ ְראוּ שֹׂנְ אַי וְ ֵיבֹשׁוּ
ֲשׂה ִע ִמּי אוֹת ְל ָ
ְל ֶבן ֲא ָמ ֶת ָך (17) :ע ֵ
אַתּה יְ הוָה ֲעז ְ
ִכּי ָ
ַר ַתּנִ י וְ נִ ַח ְמ ָתּנִ י:
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סוּדתוֹ ְבּ ַה ְר ֵרי ק ֶֹדשׁ (2) :א ֵֹהב
)ִ (1ל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹר ִשׁיר | יְ ָ
ֻבּר ָבּ ְך
ֲרי ִציּוֹן | ִמכֹּל ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ַי ֲעקֹב (3) :נִ ְכ ָבּדוֹת ְמד ָ
יְ הוָה ַשׁע ֵ
וּב ֶבל ְלי ְֹד ָעי | ִהנֵּה
אַז ִכּיר ַר ַהב ָ
| ִעיר ָה ֱאל ִֹהים ֶס ָלהְ (4) :
ֵאָמר ִאישׁ וְ ִאישׁ
ֲציּוֹן י ַ
ֻלּד ָשׁם (5) :וּל ִ
ְפ ֶל ֶשׁת וְ צוֹר ִעם כּוּשׁ זֶה י ַ
ֶה ֶע ְליוֹן (6) :יְ הוָה יִ ְספֹּר ִבּ ְכתוֹב ַע ִמּים |
ֻלּד ָבּהּ | וְ הוּא יְ כוֹנְ נ ָ
יַ
זֶה י ַ
ֻלּד ָשׁם ֶס ָלה (7) :וְ ָשׁ ִרים ְכּח ְֹל ִלים | ָכּל ַמ ְע ָינַי ָבּ ְך:
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ַצּ ַח ַעל ָמ ֲח ַלת ְל ַענּוֹת ַמ ְשׂ ִכּיל
)ִ (1שׁיר ִמ ְזמוֹר ִל ְבנֵי ק ַֹרח | ַל ְמנ ֵ
שׁוּע ִתי | יוֹם ָצ ַע ְק ִתּי ַב ַלּיְ ָלה
ימן ָה ֶא ְז ָר ִחי (2) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יְ ָ
ְל ֵה ָ
נ ְֶג ֶדּ ָךָ (3) :תּבוֹא ְל ָפנ ָ
ָתיִ (4) :כּי
אָזנְ ָך ְל ִרנּ ִ
ֶיך ְתּ ִפ ָלּ ִתי | ַה ֵטּה ְ
ֶח ַשׁ ְב ִתּי ִעם
ַפ ִשׁי | וְ ַחיַּי ִל ְשׁאוֹל ִה ִגּיעוּ (5) :נ ְ
ָשׂ ְב ָעה ְב ָרעוֹת נ ְ
ֶבר ֵאין ֱאיָלַ (6) :בּ ֵמּ ִתים ָח ְפ ִשׁי | ְכּמוֹ
יתי ְכּג ֶ
יוֹר ֵדי בוֹר | ָהיִ ִ
ְ
ֲח ָל ִלים שׁ ְֹכ ֵבי ֶק ֶבר ֲא ֶשׁר לֹא ְז ַכ ְר ָתּם עוֹד וְ ֵה ָמּה ִמיּ ְ
ָד ָך נִ ְגזָרוּ:
)ַ (7שׁ ַתּנִ י ְבּבוֹר ַתּ ְח ִתּיּוֹת | ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ִכּים ִבּ ְמצֹלוֹתָ (8) :ע ַלי ָס ְמ ָכה
ֻדּ ַעי ִמ ֶמּנִּ י |
ית ֶסּ ָלהִ (9) :ה ְר ַח ְק ָתּ ְמי ָ
יך ִענִּ ָ
ֲח ָמ ֶת ָך | וְ ָכל ִמ ְשׁ ָבּ ֶר ָ
תוֹעבוֹת ָלמוֹ ָכּלֻא וְ לֹא ֵא ֵצאֵ (10) :עינִ י ָד ֲא ָבה ִמנִּ י עֹנִ י |
ַשׁ ַתּנִ י ֵ
יך ַכ ָפּיֲ (11) :ה ַל ֵמּ ִתים
יך יְ הוָה ְבּ ָכל יוֹם ִשׁ ַטּ ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
את ָ
ְק ָר ִ
ַתּע ֶ
יוֹדוּך ֶסּ ָלהַ (12) :היְ ֻס ַפּר
ָ
ֲשׂה ֶפּ ֶלא | ִאם ְר ָפ ִאים יָקוּמוּ
ָדע ַבּח ֶֹשׁ ְך ִפּ ְל ֶא ָך |
ָת ָך ָבּ ֲא ַבדּוֹןֲ (13) :היִ וּ ַ
ַבּ ֶקּ ֶבר ַח ְס ֶדּ ָך | ֱאמוּנ ְ
יך יְ הוָה ִשׁוּ ְ
ַאנִ י ֵא ֶל ָ
וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְבּ ֶא ֶרץ נְ ִשׁיָּה (14) :ו ֲ
וּבבּ ֶֹקר
ַע ִתּי | ַ
ֶיך
ַפ ִשׁי | ַתּ ְס ִתּיר ָפּנ ָ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְת ַק ְדּ ֶמ ָךָּ (15) :ל ָמה יְ הוָה ִתּ ְזנַח נ ְ
יך אָפוּנָה(17) :
אתי ֵא ֶמ ָ
ָשׂ ִ
ֵע ִמנּ ַֹער | נ ָ
ִמ ֶמּנִּ יָ (16) :ענִ י ֲאנִ י וְ גוֹ ַ
תוּתנִ יַ (18) :סבּוּנִ י ַכ ַמּיִ ם ָכּל
יך ִצ ְמּ ֻ
עוּת ָ
ֶיך | ִבּ ֶ
ָע ַלי ָע ְברוּ ֲחרוֹנ ָ
ֻדּ ַעי
ָר ַע | ְמי ָ
ָחדִ (19) :ה ְר ַח ְק ָתּ ִמ ֶמּנִּ י א ֵֹהב ו ֵ
ַהיּוֹם | ִה ִקּיפוּ ָע ַלי י ַ
ַמ ְח ָשׁ ְך:
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עוֹלם ִ
יתן ָה ֶא ְז ָר ִחיַ (2) :ח ְס ֵדי יְ הוָה ָ
)ַ (1מ ְשׂ ִכּיל ְל ֵא ָ
ירה |
אָשׁ ָ
עוֹלם ֶח ֶסד
אָמ ְר ִתּי ָ
ָת ָך ְבּ ִפיִ (3) :כּי ַ
יע ֱאמוּנ ְ
אוֹד ַ
ִ
ְלדֹר ָודֹר
ירי |
ָת ָך ָב ֶהםָ (4) :כּ ַר ִתּי ְב ִרית ִל ְב ִח ִ
יִ ָבּנֶה | ָשׁ ַמיִ ם ָתּ ִכן ֱאמוּנ ְ
יתי ְלדֹר
וּבנִ ִ
ַר ֶע ָך | ָ
אָכין ז ְ
עוֹלם ִ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד ַע ְב ִדּיַ (5) :עד ָ
ָת ָך
וָדוֹר ִכּ ְס ֲא ָך ֶס ָלה (6) :וְ יוֹדוּ ָשׁ ַמיִ ם ִפּ ְל ֲא ָך יְ הוָה | אַף ֱאמוּנ ְ
ִבּ ְק ַהל ְקד ִֹשׁיםִ (7) :כּי ִמי ַב ַשּׁ ַחק ַי ֲער ְֹך ַליהוָה | יִ ְד ֶמה ַליהוָה
נוֹרא ַעל ָכּל
ֲרץ ְבּסוֹד ְקד ִֹשׁים ַר ָבּה | וְ ָ
ִבּ ְבנֵי ֵא ִליםֵ (8) :אל ַנע ָ
ָת ָך
ֶאמוּנ ְ
מוֹך ֲח ִסין יָהּ | ו ֱ
יביו (9) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ִמי ָכ ָ
ְס ִב ָ
אַתּה
ַלּיו ָ
מוֹשׁל ְבּגֵאוּת ַהיָּם | ְבּשׂוֹא ג ָ
אַתּה ֵ
יךָ (10) :
יבוֹת ָ
ְס ִב ֶ
ַר ָתּ
ֻזּ ָך ִפּזּ ְ
רוֹע ע ְ
את ֶכ ָח ָלל ָר ַהב | ִבּ ְז ַ
אַתּה ִד ִכּ ָ
ְת ַשׁ ְבּ ֵחםָ (11) :
אַתּה
וּמלֹאָהּ ָ
אָרץ | ֵתּ ֵבל ְ
יךְ (12) :ל ָך ָשׁ ַמיִ ם אַף ְל ָך ֶ
אוֹיְ ֶב ָ
אַתּה ְב ָר ָ
ָמין ָ
יְ ַס ְד ָתּםָ (13) :צפוֹן וְ י ִ
אתם | ָתּבוֹר וְ ֶח ְרמוֹן ְבּ ִשׁ ְמ ָך
ֶך(15) :
ָד ָך ָתּרוּם יְ ִמינ ָ
בוּרה | ָתּעֹז י ְ
רוֹע ִעם ְגּ ָ
יְ ַרנֵּנוְּ (14) :ל ָך ְז ַ

יך(16) :
ֶא ֶמת יְ ַק ְדּמוּ ָפ ֶנ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן ִכּ ְס ֶא ָך | ֶח ֶסד ו ֱ
ֶצ ֶדק ִ
ֶיך יְ ַה ֵלּכוּן(17) :
רוּעה | יְ הוָה ְבּאוֹר ָפּנ ָ
יוֹד ֵעי ְת ָ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ְ
ְ
ְבּ ִשׁ ְמ ָך יְ ִגילוּן ָכּל ַהיּוֹם | ְ
וּב ִצ ְד ָק ְת ָך יָרוּמוִּ (18) :כּי ִת ְפ ֶא ֶרת
וּב ְרצֹנְ ָך תרים ] ָתּרוּם קרי[ ַק ְרנֵנוִּ (19) :כּי
אָתּה | ִ
ֻעזָּמוֹ ָ
ַליהוָה ָמ ִגנֵּנוּ | וְ ִל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ֵכּנוּ (20) :אָז ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְב ָחזוֹן
ֹאמר ִשׁוִּ ִ
יך ַותּ ֶ
יד ָ
ַל ֲח ִס ֶ
ימוֹתי ָבחוּר ֵמ ָעם:
יתי ֵעזֶר ַעל ִגּבּוֹר | ֲה ִר ִ
ָדי
אתי ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי | ְבּ ֶשׁ ֶמן ָק ְד ִשׁי ְמ ַשׁ ְח ִתּיוֲ (22) :א ֶשׁר י ִ
)ָ (21מ ָצ ִ
וּבן
ַשּׁא אוֹיֵב בּוֹ | ֶ
אַמּ ֶצנּוּ (23) :לֹא י ִ
רוֹעי ְת ְ
ִתּכּוֹן ִעמּוֹ | אַף ְז ִ
וּמ ַשׂנְ אָיו ֶאגּוֹף:
תּוֹתי ִמ ָפּנָיו ָצ ָריו | ְ
ַעוְ ָלה לֹא יְ ַענֶּנּוּ (24) :וְ ַכ ִ
וּב ְשׁ ִמי ָתּרוּם ַק ְרנוֹ (26) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי
ָתי וְ ַח ְס ִדּי ִעמּוֹ | ִ
ֶאמוּנ ִ
) (25ו ֶ
אָתּה | ֵא ִלי
אָבי ָ
וּבנְּ ָהרוֹת יְ ִמינוֹ (27) :הוּא יִ ְק ָר ֵאנִ י ִ
ַביָּם יָדוֹ | ַ
וְ צוּר יְ ָ
אָרץ:
שׁוּע ִתי (28) :אַף אָנִ י ְבּכוֹר ֶא ְתּנֵהוּ | ֶע ְליוֹן ְל ַמ ְל ֵכי ֶ
ֶא ֶמנֶת
יתי נ ֱ
וּב ִר ִ
עוֹלם אשׁמור ] ֶא ְשׁ ָמר קרי[ לוֹ ַח ְס ִדּי | ְ
)ְ (29ל ָ
ימי ָשׁ ָמיִ םִ (31) :אם
ַרעוֹ | וְ ִכ ְסאוֹ ִכּ ֵ
לוֹ (30) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָל ַעד ז ְ
ַע ְזבוּ ָבנָיו ָ
ֵלכוּןִ (32) :אם ֻחקּ ַֹתי
וּב ִמ ְשׁ ָפּ ַטי לֹא י ֵ
תּוֹר ִתי | ְ
יַ
וּפ ַק ְד ִתּי ְב ֵשׁ ֶבט ִפּ ְשׁ ָעם |
וֹתי לֹא יִ ְשׁמֹרוָּ (33) :
וּמ ְצ ַ
יְ ַח ֵלּלוּ | ִ
אָפיר ֵמ ִעמּוֹ | וְ לֹא ֲא ַשׁ ֵקּר
ָעים עֲוֹנָם (34) :וְ ַח ְס ִדּי לֹא ִ
וּבנְ ג ִ
ִ
ֶבּ ֱאמוּנ ִ
וּמוֹצא ְשׂ ָפ ַתי לֹא ֲא ַשׁ ֶנּה:
ָ
יתי |
ָתי (35) :לֹא ֲא ַח ֵלּל ְבּ ִר ִ
ַרעוֹ
אַחת נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְב ָק ְד ִשׁי | ִאם ְל ָדוִ ד ֲא ַכזֵּב (37) :ז ְ
)ַ (36
עוֹלם | וְ ֵעד
ָר ַח יִ כּוֹן ָ
עוֹלם יִ ְהיֶה | וְ ִכ ְסאוֹ ַכ ֶשּׁ ֶמשׁ נ ְֶג ִדּיְ (38) :כּי ֵ
ְל ָ
ַתּ ְמאָס | ִה ְת ַע ַבּ ְר ָתּ ִעם
ַח ָתּ ו ִ
אַתּה ָזנ ְ
ַבּ ַשּׁ ַחק ֶנ ֱא ָמן ֶס ָלה (39) :וְ ָ
אָרץ נִ ְזרוֹ(41) :
ֵאַר ָתּה ְבּ ִרית ַע ְב ֶדּ ָך | ִח ַלּ ְל ָתּ ָל ֶ
יח ָך (40) :נ ְ
ְמ ִשׁ ֶ
ָפּ ַר ְצ ָתּ ָכל ְגּ ֵדר ָֹתיו | ַשׂ ְמ ָתּ ִמ ְב ָצ ָריו ְמ ִח ָתּהַ (42) :שׁ ֻסּהוּ ָכּל
ימוֹת יְ ִמין ָצ ָריו |
ע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְך | ָהיָה ֶח ְר ָפּה ִל ְשׁ ֵכנָיוֲ (43) :ה ִר ָ
ִה ְשׂ ַמ ְח ָתּ ָכּל אוֹיְ ָביו (44) :אַף ָתּ ִשׁיב צוּר ַח ְרבּוֹ | וְ לֹא ֲה ֵקימֹתוֹ
ַר ָתּה(46) :
אָרץ ִמגּ ְ
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהִ (45) :ה ְשׁ ַבּ ָתּ ִמ ְטּ ָהרוֹ | וְ ִכ ְסאוֹ ָל ֶ
בּוּשׁה ֶס ָלהַ (47) :עד ָמה
ית ָע ָליו ָ
ֱט ָ
ֲלוּמיו | ֶהע ִ
ִה ְק ַצ ְר ָתּ יְ ֵמי ע ָ
יְ הוָה ִתּ ָסּ ֵתר ָלנ ַ
ֶצח | ִתּ ְב ַער ְכּמוֹ ֵאשׁ ֲח ָמ ֶת ָךְ (48) :ז ָכר ֲאנִ י ֶמה
ֶבר יִ ְחיֶה
אָדםִ (49) :מי ג ֶ
את ָכל ְבּנֵי ָ
ָח ֶלד | ַעל ַמה ָשּׁוְ א ָבּ ָר ָ
ַפשׁוֹ ִמיַּד ְשׁאוֹל ֶס ָלה (50) :אַ ֵיּה
וְ לֹא יִ ְר ֶאה ָמּוֶת | יְ ַמ ֵלּט נ ְ
ֲח ָס ֶד ָ
ָת ָךְ (51) :זכֹר
יך ָה ִראשֹׁנִ ים ֲאדֹנָי | נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ְל ָדוִ ד ֶבּ ֱאמוּנ ֶ
יקי ָכּל ַר ִבּים ַע ִמּיםֲ (52) :א ֶשׁר
יך | ְשׂ ֵא ִתי ְב ֵח ִ
ֲב ֶד ָ
ֲאדֹנָי ֶח ְר ַפּת ע ָ
רוּך
יח ָךָ (53) :בּ ְ
יך יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ֵח ְרפוּ ִע ְקּבוֹת ְמ ִשׁ ֶ
ֵח ְרפוּ אוֹיְ ֶב ָ
אָמן:
אָמן וְ ֵ
יְ הוָה ְלעוֹ ָלם ֵ
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ית ָלּנוּ
אַתּה ָהיִ ָ
)ְ (1תּ ִפ ָלּה ְלמ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ֲאדֹנָי ָמעוֹן ָ
עוֹלם
וּמ ָ
חוֹלל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל | ֵ
ַתּ ֵ
ֻלּדוּ ו ְ
ְבּדֹר ָודֹרְ (2) :בּ ֶט ֶרם ָה ִרים י ָ
ֹאמר שׁוּבוּ
אַתּה ֵאלָ (3) :תּ ֵשׁב ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּא | ַותּ ֶ
עוֹלם ָ
ַעד ָ
ֶיך ְכּיוֹם ֶא ְתמוֹל ִכּי ַי ֲעבֹר |
אָדםִ (4) :כּי ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ְבּ ֵעינ ָ
ְבנֵי ָ
מוּרה ַב ָלּיְ ָלהְ (5) :ז ַר ְמ ָתּם ֵשׁנָה יִ ְהיוּ | ַבּבּ ֶֹקר ֶכּ ָח ִציר
אַשׁ ָ
וְ ְ
ַחלֹףַ (6) :בּבּ ֶֹקר י ִ
יֲ
ָבשִׁ (7) :כּי ָכ ִלינוּ
מוֹלל וְ י ֵ
ָציץ וְ ָח ָלף | ָל ֶע ֶרב יְ ֵ
וּב ֲח ָמ ְת ָך נִ ְב ָה ְלנוּ (8) :שׁת ] ַשׁ ָתּה קרי[ עֲוֹנ ֵֹתינוּ ְלנ ְֶג ֶדּ ָך |
אַפּ ָך | ַ
ְב ֶ
ָמינוּ ָפּנוּ ְב ֶע ְב ָר ֶת ָך | ִכּ ִלּינוּ
ֶיךִ (9) :כּי ָכל י ֵ
ֻמנוּ ִל ְמאוֹר ָפּנ ָ
ֲעל ֵ
נוֹתינוּ ָב ֶהם ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה וְ ִאם
ָשׁנֵינוּ ְכמוֹ ֶהגֶה (10) :יְ ֵמי ְשׁ ֵ
ֻפה:
ִבּ ְגבוּרֹת ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ ָר ְה ָבּם ָע ָמל וָאָוֶן | ִכּי גָז ִחישׁ ַו ָנּע ָ
יוֹד ַע עֹז ֶ
)ִ (11מי ֵ
ָמינוּ
אָת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָךִ (12) :ל ְמנוֹת י ֵ
וּכיִ ְר ְ
אַפּ ָך | ְ
שׁוּבה יְ הוָה ַעד ָמ ָתי |
ָ
ָבא ְל ַבב ָח ְכ ָמה(13) :
הוֹדע | וְ נ ִ
ֵכּן ַ
יךַ (14) :שׂ ְבּ ֵענוּ ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך | וּנְ ַרנְּ נָה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה
ֲב ֶד ָ
ָחם ַעל ע ָ
וְ ִהנּ ֵ
ְבּ ָכל י ֵ
יתנוּ | ְשׁנוֹת ָר ִאינוּ ָר ָעה:
ָמינוַּ (15) :שׂ ְמּ ֵחנוּ ִכּימוֹת ִענִּ ָ
יהי
ֵיהם (17) :וִ ִ
ַה ָד ְר ָך ַעל ְבּנ ֶ
ֳל ָך | ו ֲ
יך ָפע ֶ
ֲב ֶד ָ
ֵר ֶאה ֶאל ע ָ
) (16י ָ
וּמ ֲע ֵשׂה
וּמע ֵ
נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ | ַ
ָדינוּ כּוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ ַ
ֲשׂה י ֵ
ָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ:
יֵ
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) (1י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן | ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָן (2) :א ַֹמר ַליהוָה
יל ָך ִמ ַפּח
ַצּ ְ
צוּד ִתי | ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח בּוִֹ (3) :כּי הוּא י ִ
וּמ ָ
ַמ ְח ִסי ְ
ָפיו ֶתּ ְח ֶסה |
ָס ְך ָל ְך וְ ַת ַחת ְכּנ ָ
יָקוּשׁ ִמ ֶדּ ֶבר ַהוּוֹתְ (4) :בּ ֶא ְב ָרתוֹ י ֶ
ירא ִמ ַפּ ַחד ָליְ ָלה | ֵמ ֵחץ יָעוּף
ִצנָּה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמתּוֹ (5) :לֹא ִת ָ
ַהל ְֹך | ִמ ֶקּ ֶטב יָשׁוּד ָצ ֳה ָריִ ם (7) :יִ פֹּל
יוֹמםִ (6) :מ ֶדּ ֶבר ָבּא ֶֹפל י ֲ
ָ
ֶיך
יך לֹא יִ גָּשַׁ (8) :רק ְבּ ֵעינ ָ
ֶך | ֵא ֶל ָ
ימינ ָ
וּר ָב ָבה ִמ ִ
ִמ ִצּ ְדּ ָך ֶא ֶלף ְ
אַתּה יְ הוָה ַמ ְח ִסי |
ֻמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאהִ (9) :כּי ָ
ַת ִבּיט | וְ ִשׁלּ ַ
ֶע ְליוֹן ַשׂ ְמ ָתּ ְמעוֹנ ָ
יך ָר ָעה | וְ ֶנגַע לֹא יִ ְק ַרב
ֶך (10) :לֹא ְת ֻאנֶּה ֵא ֶל ָ
יך(12) :
אָכיו יְ ַצוֶּה ָלּ ְך | ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכ ָ
אָה ֶל ָךִ (11) :כּי ַמ ְל ָ
ְבּ ֳ
ָפ ֶתן
ַעל ַכּ ַפּיִ ם יִ ָשּׂאוּנְ ָך | ֶפּן ִתּגֹּף ָבּ ֶא ֶבן ַר ְג ֶל ָךַ (13) :על ַשׁ ַחל ו ֶ
ַא ַפ ְלּ ֵטהוּ |
ִתּ ְדר ְֹך | ִתּ ְרמֹס ְכּ ִפיר וְ ַתנִּ יןִ (14) :כּי ִבי ָח ַשׁק ו ֲ

ָדע ְשׁ ִמי (15) :יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵהוּ ִעמּוֹ אָנ ִֹכי ְב ָצ ָרה |
ֲא ַשׂ ְגּ ֵבהוּ ִכּי י ַ
אַר ֵאהוּ
יעהוּ | וְ ְ
אַשׂ ִבּ ֵ
ָמים ְ
ַא ַכ ְבּ ֵדהוּ (16) :א ֶֹר ְך י ִ
ֲא ַח ְלּ ֵצהוּ ו ֲ
ישׁוּע ִתי:
ִבּ ָ
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ַמּר
וּלז ֵ
)ִ (1מ ְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת (2) :טוֹב ְלהֹדוֹת ַליהוָה | ְ
ָת ָך ַבּ ֵלּילוֹת(4) :
ֶאמוּנ ְ
ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹןְ (3) :ל ַה ִגּיד ַבּבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך | ו ֱ
ֲלי ִהגָּיוֹן ְבּ ִכנּוֹרִ (5) :כּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִ י יְ הוָה
ָבל | ע ֵ
ֲלי נ ֶ
ֲלי ָעשׂוֹר ַוע ֵ
עֵ
ְבּ ָפע ֶ
יך יְ הוָה | ְמאֹד
ֲשׂ ָ
ָדלוּ ַמע ֶ
יך ֲא ַרנֵּןַ (6) :מה גּ ְ
ָד ָ
ֲשׂי י ֶ
ֳל ָך | ְבּ ַמע ֵ
ָבין ֶאת
וּכ ִסיל לֹא י ִ
ֵדע | ְ
יךִ (7) :אישׁ ַבּ ַער לֹא י ָ
ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶֹת ָ
ֲלי אָוֶן |
ָציצוּ ָכּל פֹּע ֵ
זֹאתִ (8) :בּ ְפר ַֹח ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב ַויּ ִ
אַתּה ָמרוֹם ְלע ָֹלם יְ הוָהִ (10) :כּי ִהנֵּה
ֲדי ַעד (9) :וְ ָ
ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ע ֵ
ֲלי אָוֶן:
ֹאבדוּ | יִ ְת ָפּ ְרדוּ ָכּל פֹּע ֵ
יך י ֵ
יך יְ הוָה ִכּי ִהנֵּה אֹיְ ֶב ָ
אֹיְ ֶב ָ
ַתּ ֵבּט ֵעינִ י
ַתּ ֶרם ִכּ ְר ֵאים ַק ְרנִ י | ַבּלּ ִֹתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַר ֲענָן (12) :ו ַ
) (11ו ָ
אָזנָיַ (13) :צ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר
שׁוּרי | ַבּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְענָה ְ
ְבּ ָ
תוּלים ְבּ ֵבית יְ הוָה |
יִ ְפ ָרח | ְכּ ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן יִ ְשׂגֶּהְ (14) :שׁ ִ
יבה | ְדּ ֵשׁנִ ים
ַפ ִריחוּ (15) :עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ
ְבּ ַח ְצרוֹת ֱאל ֵֹהינוּ י ְ
צוּרי וְ לֹא עלתה
ָשׁר יְ הוָה | ִ
וְ ַר ֲענַנִּ ים יִ ְהיוְּ (16) :ל ַה ִגּיד ִכּי י ָ
] ַעוְ ָל ָתה קרי[ בּוֹ:
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) (1יְ הוָה ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשׁ | ָל ֵבשׁ יְ הוָה עֹז ִה ְתאַזָּר אַף ִתּכּוֹן
ָשׂאוּ
אָתּה (3) :נ ְ
עוֹלם ָ
ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט (2) :נָכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך ֵמאָז | ֵמ ָ
קוֹלם | יִ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָדּ ְכיָם(4) :
ָשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָ
נְ ָהרוֹת יְ הוָה נ ְ
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם יְ הוָה:
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם | ִ
אַדּ ִ
ִמקֹּלוֹת ַמיִ ם ַר ִבּים ִ
ַאוָה ק ֶֹדשׁ | יְ הוָה ְלא ֶֹר ְך
ית ָך נ ֲ
ֶא ְמנוּ ְמאֹד ְל ֵב ְ
יך נ ֶ
)ֵ (5עד ֶֹת ָ
ָמים:
יִ
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ָשׂא שׁ ֵֹפט
הוֹפיַעִ (2) :הנּ ֵ
)ֵ (1אל נְ ָקמוֹת יְ הוָה | ֵאל נְ ָקמוֹת ִ
אָרץ | ָה ֵשׁב ְגּמוּל ַעל גּ ִ
ָה ֶ
ֵאיםַ (3) :עד ָמ ַתי ְר ָשׁ ִעים יְ הוָה | ַעד

ֲלי
אַמּרוּ ָכּל פֹּע ֵ
ַבּיעוּ יְ ַד ְבּרוּ ָע ָתק | יִ ְת ְ
ָמ ַתי ְר ָשׁ ִעים ַי ֲעלֹזוּ (4) :י ִ
אַל ָמנָה וְ גֵר
ַח ָל ְת ָך יְ ַענּוְּ (6) :
אָוֶןַ (5) :ע ְמּ ָך יְ הוָה יְ ַד ְכּאוּ | וְ נ ֲ
יתוֹמים יְ ַר ֵצּחוַּ (7) :ויּ ְ
ִ
ַהרֹגוּ | וִ
יֲ
ָבין
ֹאמרוּ לֹא יִ ְר ֶאה יָּהּ | וְ לֹא י ִ
ילים ָמ ַתי ַתּ ְשׂ ִכּילוּ:
וּכ ִס ִ
ֲרים ָבּ ָעם | ְ
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבִ (8) :בּינוּ בֹּע ִ
ַבּיט(10) :
)ֲ (9הנ ַֹטע אֹזֶן ֲהלֹא יִ ְשׁ ָמע | ִאם י ֵֹצר ַעיִ ן ֲהלֹא י ִ
יח | ַה ְמ ַל ֵמּד ָ
יוֹכ ַ
ֲהי ֵֹסר גּוֹיִ ם ֲהלֹא ִ
אָדם ָדּ ַעת (11) :יְ הוָה י ֵֹד ַע
ֶבר ֲא ֶשׁר
אַשׁ ֵרי ַהגּ ֶ
אָדם | ִכּי ֵה ָמּה ָה ֶבלְ (12) :
ַמ ְח ְשׁבוֹת ָ
ימי ָרע |
תּוֹר ְת ָך ְת ַל ְמּ ֶדנּוְּ (13) :ל ַה ְשׁ ִקיט לוֹ ִמ ֵ
וּמ ָ
ַסּ ֶרנּוּ יָּהּ | ִ
ְתּי ְ
ַח ָלתוֹ
ַעד יִ ָכּ ֶרה ָל ָר ָשׁע ָשׁ ַחתִ (14) :כּי לֹא יִ טֹּשׁ יְ הוָה ַעמּוֹ | וְ נ ֲ
אַח ָריו ָכּל יִ ְשׁ ֵרי
לֹא ַי ֲעזֹבִ (15) :כּי ַעד ֶצ ֶדק יָשׁוּב ִמ ְשׁ ָפּט | וְ ֲ
ֲלי אָ ֶון:
ַצּב ִלי ִעם פֹּע ֵ
ֵלבִ (16) :מי יָקוּם ִלי ִעם ְמ ֵר ִעים | ִמי יִ ְתי ֵ
ַפ ִשׁי(18) :
דוּמה נ ְ
לוּלי יְ הוָה ֶע ְז ָר ָתה ִלּי | ִכּ ְמ ַעט ָשׁ ְכנָה ָ
)ֵ (17
אָמ ְר ִתּי ָמ ָטה ַר ְג ִלי | ַח ְס ְדּ ָך יְ הוָה יִ ְס ָע ֵדנִ יְ (19) :בּרֹב
ִאם ַ
ַפ ִשׁיַ (20) :היְ ָח ְב ְר ָך ִכּ ֵסּא
יך יְ ַשׁ ַע ְשׁעוּ נ ְ
חוּמ ָ
ַשׂ ְר ַע ַפּי ְבּ ִק ְר ִבּי | ַתּנְ ֶ
ָקי
ֶפשׁ ַצ ִדּיק | וְ ָדם נ ִ
ֲלי חֹק (21) :יָגוֹדּוּ ַעל נ ֶ
ַהוּוֹת | י ֵֹצר ָע ָמל ע ֵ
ַר ִשׁיעוּ (22) :וַיְ ִהי יְ הוָה ִלי ְל ִמ ְשׂגָּב | וֵאל ַֹהי ְלצוּר ַמ ְח ִסי(23) :
יְ
ַצ ִמ ֵ
וּב ָר ָע ָתם י ְ
יהם ֶאת אוֹנָם ְ
יתם יְ הוָה
ַצ ִמ ֵ
יתם | י ְ
ֲל ֶ
ָשׁב ע ֵ
ַויּ ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ:
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יעה ְלצוּר יִ ְשׁ ֵענוּ (2) :נְ ַק ְדּ ָמה ָפנָיו
ָר ָ
)ְ (1לכוּ נְ ַרנְּ נָה ַליהוָה | נ ִ
וּמ ֶל ְך גָּדוֹל
יע לוִֹ (3) :כּי ֵאל גָּדוֹל יְ הוָה | ֶ
ָר ַ
תוֹדה | ִבּ ְז ִמרוֹת נ ִ
ְבּ ָ
אָרץ | וְ תוֹעֲפוֹת ָה ִרים
ַעל ָכּל ֱאל ִֹהיםֲ (4) :א ֶשׁר ְבּיָדוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי ֶ
ָצרוּ (6) :בֹּאוּ
ָדיו י ָ
ַבּ ֶשׁת י ָ
לוֲֹ (5) :א ֶשׁר לוֹ ַהיָּם וְ הוּא ָע ָשׂהוּ | וְ י ֶ
נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה וְ נִ ְכ ָר ָעה | נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵי יְ הוָה ע ֵֹשׂנוִּ (7) :כּי הוּא
ַחנוּ ַעם ַמ ְר ִעיתוֹ וְ צֹאן יָדוֹ | ַהיּוֹם ִאם ְבּקֹלוֹ
ַאנ ְ
ֱאל ֵֹהינוּ ו ֲ
יבה | ְכּיוֹם ַמ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר:
ִת ְשׁ ָמעוּ (8) :אַל ַתּ ְקשׁוּ ְל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִר ָ
יכם | ְבּ ָחנוּנִ י גַּם ָראוּ ָפע ִ
בוֹת ֶ
)ֲ (9א ֶשׁר נִ סּוּנִ י ֲא ֵ
ֳלי(10) :
אַר ָבּ ִעים ָשׁ ָנה אָקוּט ְבּדוֹר ָוא ַֹמר ַעם תּ ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם | וְ ֵהם לֹא
ְ
אַפּי | ִאם יְ בֹאוּן ֶאל
ָדעוּ ְד ָר ָכיֲ (11) :א ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְב ִ
יְ
נוּח ִתי:
ְמ ָ
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אָרץִ (2) :שׁירוּ
)ִ (1שׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ | ִשׁירוּ ַליהוָה ָכּל ָה ֶ
שׁוּעתוַֹ (3) :ס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם
ַליהוָה ָבּרֲכוּ ְשׁמוֹ | ַבּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם ְליוֹם יְ ָ
וּמ ֻה ָלּל
אוֹתיוִ (4) :כּי גָדוֹל יְ הוָה ְ
ְכּבוֹדוֹ | ְבּ ָכל ָה ַע ִמּים נִ ְפ ְל ָ
נוֹרא הוּא ַעל ָכּל ֱאל ִֹהיםִ (5) :כּי ָכּל ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים
ְמאֹד | ָ
ילים | וַיהוָה ָשׁ ַמיִ ם ָע ָשׂה (6) :הוֹד וְ ָה ָדר ְל ָפנָיו | עֹז
ֱא ִל ִ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּשׁוָֹ (7) :הבוּ ַליהוָה ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַע ִמּים | ָהבוּ
ַליהוָה ָכּבוֹד ָועֹזָ (8) :הבוּ ַליהוָה ְכּבוֹד ְשׁמוֹ | ְשׂאוּ ִמנְ ָחה
רוֹתיוִ (9) :ה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַליהוָה ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ | ִחילוּ
וּבֹאוּ ְל ַח ְצ ָ
ִמ ָפּנָיו ָכּל ָה ֶ
אָרץִ (10) :א ְמרוּ ַבגּוֹיִ ם יְ הוָה ָמ ָל ְך אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל
ישׁ ִרים (11) :יִ ְשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָתגֵל
ָדין ַע ִמּים ְבּ ֵמ ָ
ַבּל ִתּמּוֹט | י ִ
וּמלֹאוַֹ (12) :י ֲעלֹז ָשׂ ַדי וְ ָכל ֲא ֶשׁר בּוֹ | אָז
אָרץ | יִ ְר ַעם ַהיָּם ְ
ָה ֶ
ֲצי י ַ
יְ ַרנְּ נוּ ָכּל ע ֵ
ָערִ (13) :ל ְפנֵי יְ הוָה ִכּי ָבא ִכּי ָבא ִל ְשׁפֹּט ָהאָ ֶרץ
| יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק וְ ַע ִמּים ֶבּ ֱאמוּנָתוֹ:
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ֲר ֶפל
אָרץ | יִ ְשׂ ְמחוּ ִאיִּ ים ַר ִבּיםָ (2) :ענָן ַוע ָ
) (1יְ הוָה ָמ ָל ְך ָתּגֵל ָה ֶ
יביו | ֶצ ֶדק ִ
ְס ִב ָ
וּמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן ִכּ ְסאוֵֹ (3) :אשׁ ְל ָפנָיו ֵתּ ֵל ְך |
ַתּ ֵחל
וּת ַל ֵהט ָס ִביב ָצ ָריוֵ (4) :ה ִאירוּ ְב ָר ָקיו ֵתּ ֵבל | ָר ֲא ָתה ו ָ
ְ
ָמסּוּ ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה | ִמ ִלּ ְפנֵי ֲאדוֹן ָכּל
אָרץָ (5) :ה ִרים ַכּדּוֹנַג נ ַ
ָה ֶ
אָרץִ (6) :ה ִגּידוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִצ ְדקוֹ | וְ ָראוּ ָכל ָה ַע ִמּים ְכּבוֹדוֹ(7) :
ָה ֶ
ילים | ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ָכּל
ֵיבֹשׁוּ ָכּל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִמּ ְת ַה ְל ִלים ָבּ ֱא ִל ִ
הוּדה | ְל ַמ ַען
ֵלנָה ְבּנוֹת יְ ָ
ַתּג ְ
ַתּ ְשׂ ַמח ִציּוֹן ו ָ
ֱאל ִֹהיםָ (8) :שׁ ְמ ָעה ו ִ
אָרץ | ְמאֹד
אַתּה יְ הוָה ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל ָה ֶ
יך יְ הוָהִ (9) :כּי ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ֹה ֵבי יְ הוָה ִשׂנְ אוּ ָרע | שׁ ֵֹמר
ית ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים (10) :א ֲ
ֲל ָ
ַנע ֵ
ֻע ַל ַצּ ִדּיק |
ילם (11) :אוֹר ָזר ַ
ַפשׁוֹת ֲח ִס ָ
נְ
ַצּ ֵ
ידיו ִמיַּד ְר ָשׁ ִעים י ִ
ֵכר
יקים ַבּיהוָה | וְ הוֹדוּ ְלז ֶ
וּליִ ְשׁ ֵרי ֵלב ִשׂ ְמ ָחהִ (12) :שׂ ְמחוּ ַצ ִדּ ִ
ְ
ָק ְדשׁוֹ:
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יעה
הוֹשׁ ָ
)ִ (1מ ְזמוֹר ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי נִ ְפ ָלאוֹת ָע ָשׂה | ִ
שׁוּעתוֹ | ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם
יע יְ הוָה יְ ָ
הוֹד ַ
רוֹע ָק ְדשׁוִֹ (2) :
וּז ַ
לּוֹ יְ ִמינוֹ ְ

ֶאמוּנָתוֹ ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָראוּ ָכל
ָכר ַח ְסדּוֹ ו ֱ
ִגּ ָלּה ִצ ְד ָקתוֹ (3) :ז ַ
אָרץ |
שׁוּעת ֱאל ֵֹהינוָּ (4) :ה ִריעוּ ַליהוָה ָכּל ָה ֶ
אָרץ ֵאת יְ ַ
אַפ ֵסי ֶ
ְ
ַמּרוּ (5) :ז ְ
ִפּ ְצחוּ וְ ַרנְּ נוּ וְ ז ֵ
ַמּרוּ ַליהוָה ְבּ ִכנּוֹר | ְבּ ִכנּוֹר וְ קוֹל
שׁוֹפר | ָה ִריעוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוָה:
ִז ְמ ָרהַ (6) :בּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ קוֹל ָ
וּמלֹאוֹ | ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ (8) :נְ ָהרוֹת יִ ְמ ֲחאוּ ָכף
) (7יִ ְר ַעם ַהיָּם ְ
ַחד ָה ִרים יְ ַרנֵּנוִּ (9) :ל ְפנֵי יְ הוָה ִכּי ָבא ִל ְשׁפֹּט ָה ֶ
| יַ
אָרץ | יִ ְשׁפֹּט
ישׁ ִרים:
ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק וְ ַע ִמּים ְבּ ֵמ ָ
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אָרץ(2) :
רוּבים ָתּנוּט ָה ֶ
) (1יְ הוָה ָמ ָל ְך יִ ְר ְגּזוּ ַע ִמּים | י ֵֹשׁב ְכּ ִ
יְ הוָה ְבּ ִציּוֹן גָּדוֹל | וְ ָרם הוּא ַעל ָכּל ָה ַע ִמּים (3) :יוֹדוּ ִשׁ ְמ ָך
אַתּה
אָהב | ָ
נוֹרא ָקדוֹשׁ הוּא (4) :וְ עֹז ֶמ ֶל ְך ִמ ְשׁ ָפּט ֵ
גָּדוֹל וְ ָ
ית(5) :
אַתּה ָע ִשׂ ָ
וּצ ָד ָקה ְבּ ַי ֲעקֹב ָ
ישׁ ִרים ִמ ְשׁ ָפּט ְ
כּוֹנַנְ ָתּ ֵמ ָ
ְ
רוֹממוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַר ְג ָליו ָקדוֹשׁ הוּא(6) :
מוּאל ְבּק ְֹר ֵאי ְשׁמוֹ | ק ִֹראים ֶאל
וּשׁ ֵ
ֹהנָיו ְ
אַהרֹן ְבּכ ֲ
מ ֶֹשׁה וְ ֲ
יהם | ָשׁ ְמרוּ ֵעד ָֹתיו
יְ הוָה וְ הוּא ַי ֲענֵםְ (7) :בּ ַעמּוּד ָענָן יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ית
יתם | ֵאל נ ֵֹשׂא ָהיִ ָ
אַתּה עֲנִ ָ
ָתן ָלמוֹ (8) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ָ
וְ חֹק נ ַ
רוֹממוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ילוֹתםְ (9) :
ֲל ָ
ָל ֶהם וְ נ ֵֹקם ַעל ע ִ
ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ | ִכּי ָקדוֹשׁ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ:
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אָרץִ (2) :ע ְבדוּ ֶאת
תוֹדה | ָה ִריעוּ ַליה ָוה ָכּל ָה ֶ
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָ
יְ הוָה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה | בֹּאוּ ְל ָפנָיו ִבּ ְר ָננָהְ (3) :דּעוּ ִכּי יְ הוָה הוּא
ַחנוּ ַעמּוֹ וְ צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ:
ֱאל ִֹהים | הוּא ָע ָשׂנוּ ולא ]וְ לוֹ קרי[ ֲאנ ְ
תוֹדה ֲח ֵצר ָֹתיו ִבּ ְת ִה ָלּה | הוֹדוּ לוֹ ָבּרֲכוּ ְשׁמוֹ:
) (4בֹּאוּ ְשׁ ָע ָריו ְבּ ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ | וְ ַעד דֹּר ָודֹר ֱאמוּנָתוֹ:
)ִ (5כּי טוֹב יְ הוָֹה ְל ָ
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ַמּ ָרה(2) :
ירה ְל ָך יְ הוָה ֲאז ֵ
אָשׁ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט ִ
)ְ (1ל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר | ֶח ֶסד ִ
ילה ְבּ ֶד ֶר ְך ָתּ ִמים ָמ ַתי ָתּבוֹא ֵא ָלי | ֶא ְת ַה ֵלּ ְך ְבּ ָתם ְל ָב ִבי
אַשׂ ִכּ ָ
ְ
ָעל | ֲעשֹׂה
אָשׁית ְל ֶנגֶד ֵעינַי ְדּ ַבר ְבּ ִליּ ַ
יתי (3) :לֹא ִ
ְבּ ֶק ֶרב ֵבּ ִ

ֵאתי לֹא יִ ְד ַבּק ִבּיֵ (4) :ל ָבב ִע ֵקּשׁ יָסוּר ִמ ֶמּנִּ י | ָרע לֹא
ֵס ִטים ָשׂנ ִ
אַצ ִמית |
ֵא ָדע (5) :מלושׁני ] ְמ ָל ְשׁנִ י קרי[ ַב ֵסּ ֶתר ֵר ֵעהוּ אוֹתוֹ ְ
ֶא ְמנֵי ֶא ֶרץ
אוּכלֵ (6) :עינַי ְבּנ ֶ
ְגּ ַבהּ ֵעינַיִ ם וּ ְר ַחב ֵל ָבב אֹתוֹ לֹא ָ
ֵשׁב
ָל ֶשׁ ֶבת ִע ָמּ ִדי | ה ֵֹל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ָתּ ִמים הוּא יְ ָשׁ ְר ֵתנִ י (7) :לֹא י ֵ
יתי ע ֵֹשׂה ְר ִמיָּה | דּ ֵֹבר ְשׁ ָק ִרים לֹא יִ כּוֹן ְל ֶנגֶד ֵעינָי(8) :
ְבּ ֶק ֶרב ֵבּ ִ
ַל ְבּ ָק ִרים ְ
אָרץ | ְל ַה ְכ ִרית ֵמ ִעיר יְ הוָה ָכּל
אַצ ִמית ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
ֲלי אָוֶן:
פֹּע ֵ
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)ְ (1תּ ִפ ָלּה ְל ָענִ י ִכי ַי ֲעטֹף | וְ ִל ְפנֵי יְ הוָה יִ ְשׁפּ ְֹך ִשׂיחוֹ (2) :יְ הוָה
ֶיך
יך ָתבוֹא (3) :אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
ִשׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי | וְ ַשׁוְ ָע ִתי ֵא ֶל ָ
ֶך ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲע ֵננִ י:
אָזנ ָ
ִמ ֶמּנִּ י ְבּיוֹם ַצר ִלי | ַה ֵטּה ֵא ַלי ְ
הוּכּה
מוֹתי ְכּמוֹ ֵקד נִ ָחרוָּ (5) :
ָמי | וְ ַע ְצ ַ
)ִ (4כּי ָכלוּ ְב ָע ָשׁן י ָ
ָכ ֵע ֶשׂב וַיִּ ַבשׁ ִל ִבּי | ִכּי ָשׁ ַכ ְח ִתּי ֵמ ֲאכֹל ַל ְח ִמיִ (6) :מקּוֹל אַנְ ָח ִתי |
יתי ְכּכוֹס
יתי ִל ְקאַת ִמ ְד ָבּר | ָהיִ ִ
ָדּ ְב ָקה ַע ְצ ִמי ִל ְב ָשׂ ִריָ (7) :דּ ִמ ִ
בּוֹדד ַעל גָּגָ (9) :כּל ַהיּוֹם
ָא ְהיֶה | ְכּ ִצפּוֹר ֵ
ֳח ָרבוֹתָ (8) :שׁ ַק ְד ִתּי ו ֶ
אָכ ְל ִתּי
הוֹל ַלי ִבּי נִ ְשׁ ָבּעוִּ (10) :כּי ֵא ֶפר ַכּ ֶלּ ֶחם ָ
ֵח ְרפוּנִ י אוֹיְ ָבי | ְמ ָ
אתנִ י
ַע ְמ ָך וְ ִק ְצ ֶפּ ָך | ִכּי נְ ָשׂ ַ
| וְ ִשׁ ֻקּוַי ִבּ ְב ִכי ָמ ָס ְכ ִתּיִ (11) :מ ְפּנֵי ז ַ
ַתּ ְשׁ ִל ֵ
וַ
אַתּה
יבשׁ (13) :וְ ָ
ַאנִ י ָכּ ֵע ֶשׂב ִא ָ
ָמי ְכּ ֵצל נָטוּי | ו ֲ
יכנִ י (12) :י ַ
אַתּה ָתקוּם ְתּ ַר ֵחם
עוֹלם ֵתּ ֵשׁב | וְ ִז ְכ ְר ָך ְלדֹר ָודֹרָ (14) :
יְ הוָה ְל ָ
מוֹעדִ (15) :כּי ָרצוּ ע ָ
יך ֶאת
ֲב ֶד ָ
ִציּוֹן | ִכּי ֵעת ְל ֶחנְ נָהּ ִכּי ָבא ֵ
יראוּ גוֹיִ ם ֶאת ֵשׁם יְ הוָה |
ֲפ ָרהּ יְ חֹנֵנוּ (16) :וְ יִ ְ
ֶיה | וְ ֶאת ע ָ
ֲא ָבנ ָ
בוֹד ָךִ (17) :כּי ָבנָה יְ הוָה ִציּוֹן | נִ ְראָה
אָרץ ֶאת ְכּ ֶ
וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
ִבּ ְכבוֹדוָֹ (18) :פּנָה ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ָה ַע ְר ָער | וְ לֹא ָבזָה ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתם:
אַחרוֹן | וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ֶלּל יָהִּ (20) :כּי
)ִ (19תּ ָכּ ֶתב זֹאת ְלדוֹר ֲ
ִה ְשׁ ִקיף ִמ ְמּרוֹם ָק ְדשׁוֹ | יְ הוָה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִבּיט(21) :
אָסיר | ְל ַפ ֵתּ ַח ְבּנֵי ְת ָ
ִל ְשׁמ ַֹע ֶאנְ ַקת ִ
מוּתהְ (22) :ל ַס ֵפּר ְבּ ִציּוֹן
ַח ָדּו |
ירוּשׁ ָלִםְ (23) :בּ ִה ָקּ ֵבץ ַע ִמּים י ְ
וּת ִה ָלּתוֹ ִבּ ָ
ֵשׁם יְ הוָה | ְ
וּמ ְמ ָלכוֹת ַל ֲעבֹד ֶאת יְ הוָהִ (24) :ענָּה ַב ֶדּ ֶר ְך כחו ]כּ ִֹחי קרי[
ַ
ִק ַצּר י ָ
דּוֹרים
ָמי | ְבּדוֹר ִ
ֲלנִ י ַבּ ֲח ִצי י ָ
ָמי (25) :א ַֹמר ֵא ִלי אַל ַתּע ֵ
יך ָשׁ ָמיִ ם(27) :
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
וּמע ֵ
ָס ְד ָתּ | ַ
אָרץ י ַ
יךְ (26) :ל ָפנִ ים ָה ֶ
נוֹת ָ
ְשׁ ֶ
יפם
ֻלּם ַכּ ֶבּגֶד יִ ְבלוּ ַכּ ְלּבוּשׁ ַתּ ֲח ִל ֵ
אַתּה ַת ֲעמֹד | וְ כ ָ
ֹאבדוּ וְ ָ
ֵה ָמּה י ֵ

יך
ֲב ֶד ָ
יך לֹא יִ ָתּמּוְּ (29) :בּנֵי ע ָ
נוֹת ָ
וּשׁ ֶ
אַתּה הוּא | ְ
ַחלֹפוּ (28) :וְ ָ
וְ י ֲ
ַר ָעם ְל ָפנֶי ָך יִ כּוֹן:
יִ ְשׁכּוֹנוּ | וְ ז ְ
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ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה | וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ(2) :
ֲכי נ ְ
)ְ (1ל ָדוִ ד ָבּר ִ
מוּליוַ (3) :הסּ ֵֹל ַח ְל ָכל
ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה | וְ אַל ִתּ ְשׁ ְכּ ִחי ָכּל ְגּ ָ
ֲכי נ ְ
ָבּר ִ
גּוֹאל ִמ ַשּׁ ַחת ַחיָּיְ ִכי |
ֵכי | ָהר ֵֹפא ְל ָכל ַתּ ֲחלֻאָיְ ִכיַ (4) :ה ֵ
עֲוֹנ ִ
ֵך | ִתּ ְת ַח ֵדּשׁ
ַה ְמ ַע ְטּ ֵר ִכי ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמיםַ (5) :ה ַמּ ְשׂ ִבּיַע ַבּטּוֹב ֶע ְדי ְ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ְל ָכל
עוּריְ ִכי (6) :ע ֵֹשׂה ְצ ָדקוֹת יְ הוָה | ִ
ֶשׁר נְ ָ
ַכּנּ ֶ
ֲלילוֹ ָתיו:
יע ְדּ ָר ָכיו ְלמ ֶֹשׁה | ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ִ
יוֹד ַ
ֲשׁוּקיםִ (7) :
ע ִ
)ַ (8רחוּם וְ ַחנּוּן יְ הוָה | ֶא ֶר ְך ַ
ֶצח
אַפּיִ ם וְ ַרב ָח ֶסד (9) :לֹא ָלנ ַ
עוֹלם יִ טּוֹר (10) :לֹא ַכ ֲח ָט ֵאינוּ ָע ָשׂה ָלנוּ | וְ לֹא
ָריב | וְ לֹא ְל ָ
יִ
ָבר
אָרץ | גּ ַ
ָמל ָע ֵלינוִּ (11) :כּי ִכ ְגב ַֹהּ ָשׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
ַכעֲוֹנ ֵֹתינוּ גּ ַ
ַח ְסדּוֹ ַעל יְ ֵראָיוִ (12) :כּ ְרחֹק ִמ ְז ָרח ִמ ַמּע ָ
ֲרב | ִה ְר ִחיק ִמ ֶמּנּוּ
ֶאת ְפּ ָשׁ ֵעינוְּ (13) :כּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּנִ ים | ִר ַחם יְ הוָה ַעל יְ ֵראָיו:
ָחנוֱּ (15) :אנוֹשׁ
ָדע יִ ְצ ֵרנוּ | זָכוּר ִכּי ָע ָפר ֲאנ ְ
)ִ (14כּי הוּא י ַ
ֶכּ ָח ִציר י ָ
רוּח ָע ְב ָרה בּוֹ
ָמיו | ְכּ ִציץ ַה ָשּׂ ֶדה ֵכּן ָי ִציץִ (16) :כּי ַ
עוֹלם וְ ַעד
ירנּוּ עוֹד ְמקוֹמוֹ (17) :וְ ֶח ֶסד יְ הוָה ֵמ ָ
ַכּ ֶ
וְ ֵאינֶנּוּ | וְ לֹא י ִ
עוֹלם ַעל יְ ֵראָיו | וְ ִצ ְד ָקתוֹ ִל ְבנֵי ָבנִ יםְ (18) :לשׁ ְֹמ ֵרי ְב ִריתוֹ |
ָ
וּלז ְֹכ ֵרי ִפ ֻקּ ָדיו ַלע ָ
ֲשׂוֹתם (19) :יְ הוָה ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ִכין ִכּ ְסאוֹ |
ְ
אָכיו | ִגּבּ ֵֹרי כ ַֹח
וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלהָ (20) :בּרֲכוּ יְ הוָה ַמ ְל ָ
ַ
ע ֵֹשׂי ְד ָברוֹ ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל ְדּ ָברוָֹ (21) :בּרֲכוּ יְ הוָה ָכּל ְצ ָבאָיו |
ֲשׂיו ְבּ ָכל ְמקֹמוֹת
ְמ ָשׁ ְר ָתיו ע ֵֹשׂי ְרצוֹנוָֹ (22) :בּרֲכוּ יְ הוָה ָכּל ַמע ָ
ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה:
ֲכי נ ְ
ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ | ָבּר ִ
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ָד ְל ָתּ ְמּאֹד הוֹד וְ ָה ָדר
ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה | יְ הוָה ֱאל ַֹהי גּ ַ
ֲכי נ ְ
)ָ (1בּר ִ
יעה(3) :
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם ַכּיְ ִר ָ
ָל ָב ְשׁ ָתּ (2) :ע ֶֹטה אוֹר ַכּ ַשּׂ ְל ָמה | ֶ
יּוֹתיו | ַה ָשּׂם ָע ִבים ְרכוּבוֹ ַה ְמ ַה ֵלּ ְך ַעל ַכּנְ ֵפי
ֲל ָ
ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַמּיִ ם ע ִ
רוּח (4) :ע ֶֹשׂה ַמ ְל ָ
ַ
ָסד
אָכיו רוּחוֹת | ְמ ָשׁ ְר ָתיו ֵאשׁ ל ֵֹהט (5) :י ַ
ָעדְ (6) :תּהוֹם ַכּ ְלּבוּשׁ
עוֹלם ו ֶ
ֶיה | ַבּל ִתּמּוֹט ָ
ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹנ ָ
ֲר ְת ָך יְ נוּסוּן | ִמן קוֹל
ַע ְמדוּ ָמיִ םִ (7) :מן ַגּע ָ
ִכּ ִסּיתוֹ | ַעל ָה ִרים י ַ

ֵרדוּ ְב ָקעוֹת | ֶאל ְמקוֹם זֶה
ֵח ֵפזוּןַ (8) :יעֲלוּ ָה ִרים י ְ
ַר ַע ְמ ָך י ָ
ָס ְד ָתּ ָל ֶהםְ (9) :גּבוּל ַשׂ ְמ ָתּ ַבּל ַי ֲעבֹרוּן | ַבּל יְ שׁוּבוּן ְל ַכסּוֹת
יַ
ָה ֶ
אָרץַ (10) :ה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ַמ ְעיָנִ ים ַבּנְּ ָח ִלים | ֵבּין ָה ִרים יְ ַה ֵלּכוּן:
יהם
ֲל ֶ
ַשׁקוּ ָכּל ַחיְ תוֹ ָשׂ ָדי | יִ ְשׁ ְבּרוּ ְפ ָר ִאים ְצ ָמאָם (12) :ע ֵ
) (11י ְ
ֳפאיִ ם יִ ְתּנוּ קוֹלַ (13) :מ ְשׁ ֶקה
עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְשׁכּוֹן | ִמ ֵבּין ע ָ
יך ִתּ ְשׂ ַבּע ָה ֶ
ֲשׂ ָ
יּוֹתיו | ִמ ְפּ ִרי ַמע ֶ
ֲל ָ
ָה ִרים ֵמע ִ
יח
אָרץַ (14) :מ ְצ ִמ ַ
אָרץ:
הוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ֶ
אָדם | ְל ִ
ָח ִציר ַל ְבּ ֵה ָמה וְ ֵע ֶשׂב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָ
) (15וְ יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַבב ֱאנוֹשׁ ְל ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן | וְ ֶל ֶחם ְל ַבב
ָטע:
אַרזֵי ְל ָבנוֹן ֲא ֶשׁר נ ָ
ֲצי יְ הוָה | ְ
ֱאנוֹשׁ יִ ְס ָעד (16) :יִ ְשׂ ְבּעוּ ע ֵ
יתהּ(18) :
רוֹשׁים ֵבּ ָ
ידה ְבּ ִ
ֳרים יְ ַק ֵנּנוּ | ֲח ִס ָ
)ֲ (17א ֶשׁר ָשׁם ִצפּ ִ
ָה ִרים ַה ְגּב ִֹהים ַליְּ ֵע ִלים | ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְשׁ ַפנִּ יםָ (19) :ע ָשׂה
ָר ַח ְלמוֹע ִ
יהי ָליְ ָלה
ָדע ְמבוֹאוָֹ (20) :תּ ֶשׁת ח ֶֹשׁ ְך וִ ִ
ֲדים | ֶשׁ ֶמשׁ י ַ
יֵ
ירים שֹׁ ֲא ִגים ַל ָטּ ֶרף |
ָערַ (21) :ה ְכּ ִפ ִ
| בּוֹ ִת ְרמֹשׂ ָכּל ַחיְ תוֹ י ַ
ֵאָספוּן | וְ ֶאל
אָכ ָלםִ (22) :תּ ְז ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ֵ
וּל ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאל ְ
ְ
ֲדי ָע ֶרב:
אָדם ְל ָפעֳלוֹ | וְ ַל ֲעב ָֹדתוֹ ע ֵ
ֵצא ָ
ְמעוֹנ ָֹתם יִ ְר ָבּצוּן (23) :י ֵ
אָרץ
ית | ָמ ְלאָה ָה ֶ
ֻלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
יך יְ הוָה כּ ָ
ֲשׂ ָ
)ָ (24מה ַרבּוּ ַמע ֶ
וּר ַחב י ָ
ִקנְ ָי ֶנ ָך (25) :זֶה ַהיָּם גָּדוֹל ְ
ָדיִ ם | ָשׁם ֶר ֶמשׂ וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר
ָתן זֶה
ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִעם ְגּדֹלוֹתָ (26) :שׁם ֳאנִ יּוֹת יְ ַה ֵלּכוּן | ִלוְ י ָ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
יך יְ ַשׂ ֵבּרוּן | ָל ֵתת ְ
ֻלּם ֵא ֶל ָ
ָצ ְר ָתּ ְל ַשׂ ֶחק בּוֹ (27) :כּ ָ
יַ
ָד ָך יִ ְשׂ ְבּעוּן טוֹב(29) :
)ִ (28תּ ֵתּן ָל ֶהם יִ ְלקֹטוּן | ִתּ ְפ ַתּח י ְ
ֲפ ָרם יְ שׁוּבוּן:
רוּחם יִ ְגוָעוּן וְ ֶאל ע ָ
ֶיך יִ ָבּ ֵהלוּן | תּ ֵֹסף ָ
ַתּ ְס ִתּיר ָפּנ ָ
וּת ַח ֵדּשׁ ְפּנֵי ֲא ָד ָמה (31) :יְ ִהי ְכבוֹד
רוּח ָך יִ ָבּ ֵראוּן | ְ
)ְ (30תּ ַשׁ ַלּח ֲ
אָרץ
ֲשׂיוַ (32) :ה ַמּ ִבּיט ָל ֶ
עוֹלם | יִ ְשׂ ַמח יְ הוָה ְבּ ַמע ָ
יְ הוָה ְל ָ
ירה ַליהוָה ְבּ ַחיָּי |
אָשׁ ָ
ֱשׁנוִּ (33) :
ַתּ ְר ָעד | יִ גַּע ֶבּ ָה ִרים וְ ֶיע ָ
וִ
יחי | אָנ ִֹכי ֶא ְשׂ ַמח
ֱרב ָע ָליו ִשׂ ִ
עוֹדיֶ (34) :יע ַ
ַמּ ָרה ֵלאל ַֹהי ְבּ ִ
ֲאז ְ
ֲכי
וּר ָשׁ ִעים עוֹד ֵאינָם ָבּר ִ
אָרץ ְ
ַבּיהוָה (35) :יִ ַתּמּוּ ַח ָטּ ִאים ִמן ָה ֶ
ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה ַה ְללוּ יָהּ:
נְ
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ילוֹתיו(2) :
ֲל ָ
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ע ִ
) (1הוֹדוּ ַליהוָה ִק ְראוּ ִבּ ְשׁמוֹ | ִ
ִשׁירוּ לוֹ ז ְ
אוֹתיוִ (3) :ה ְת ַה ְללוּ ְבּ ֵשׁם
ַמּרוּ לוֹ | ִשׂיחוּ ְבּ ָכל נִ ְפ ְל ָ
ָק ְדשׁוֹ | יִ ְשׂ ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָהִ (4) :דּ ְרשׁוּ יְ הוָה וְ עֻזּוֹ | ַבּ ְקּשׁוּ
וּמ ְשׁ ְפּ ֵטי
אוֹתיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה | מ ְֹפ ָתיו ִ
ָפנָיו ָתּ ִמידִ (5) :ז ְכרוּ נִ ְפ ְל ָ

יריו (7) :הוּא יְ הוָה
אַב ָר ָהם ַע ְבדּוֹ | ְבּנֵי ַי ֲעקֹב ְבּ ִח ָ
ֶרע ְ
ִפיו (6) :ז ַ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ | ָדּ ָבר
ָכר ְל ָ
אָרץ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו (8) :ז ַ
ֱאל ֵֹהינוּ | ְבּ ָכל ָה ֶ
ִצוָּה ְל ֶא ֶלף דּוֹרֲ (9) :א ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת ְ
בוּעתוֹ
וּשׁ ָ
אַב ָר ָהם | ְ
עוֹלם:
יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹק | ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית ָ
ֲמ ֶ
ְליִ ְשׂ ָחקַ (10) :ו ַיּע ִ
ַח ַל ְת ֶכם(12) :
ָען | ֶח ֶבל נ ֲ
)ֵ (11לאמֹר ְל ָך ֶא ֵתּן ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יוֹתם ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר | ִכּ ְמ ַעט וְ ג ִ
ִבּ ְה ָ
ָרים ָבּהּ (13) :וַיִּ ְת ַה ְלּכוּ ִמגּוֹי
אָדם ְל ָע ְשׁ ָקם |
יח ָ
אַחר (14) :לֹא ִהנִּ ַ
ֶאל גּוֹי | ִמ ַמּ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם ֵ
יחי | וְ ִלנְ ִביאַי אַל
יהם ְמ ָל ִכים (15) :אַל ִתּ ְגּעוּ ִב ְמ ִשׁ ָ
ֲל ֶ
ַיּוֹכח ע ֵ
ו ַ
אָרץ | ָכּל ַמ ֵטּה ֶל ֶחם ָשׁ ָבר(17) :
ָתּ ֵרעוּ (16) :וַיִּ ְק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ֶ
יוֹסףִ (18) :ענּוּ ַב ֶכּ ֶבל רגליו
ֵיהם ִאישׁ | ְל ֶע ֶבד נִ ְמ ַכּר ֵ
ָשׁ ַלח ִל ְפנ ֶ
ַפשׁוַֹ (19) :עד ֵעת בֹּא ְד ָברוֹ | ִא ְמ ַרת
] ַר ְגלוֹ קרי[ | ַבּ ְרזֶל ָבּאָה נ ְ
ירהוּ | מ ֵֹשׁל ַע ִמּים
ַתּ ֵ
יְ הוָה ְצ ָר ָפ ְתהוָּ (20) :שׁ ַלח ֶמ ֶל ְך ַוי ִ
וַיְ ַפ ְתּ ֵחהוָּ (21) :שׂמוֹ אָדוֹן ְל ֵביתוֹ | וּמ ֵֹשׁל ְבּ ָכל ִקנְ יָנוֹ(22) :
ַפשׁוֹ | ְ
ֶל ְאסֹר ָשׂ ָריו ְבּנ ְ
וּז ֵקנָיו יְ ַח ֵכּםַ (23) :ו ָיּבֹא יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְצ ָריִ ם
ֲצ ֵמהוּ
ֶפר ֶאת ַעמּוֹ ְמאֹד | ַו ַיּע ִ
| וְ ַי ֲעקֹב גָּר ְבּ ֶא ֶרץ ָחםַ (24) :ויּ ֶ
ֲב ָדיו(26) :
ַכּל ַבּע ָ
ִמ ָצּ ָריוָ (25) :ה ַפ ְך ִל ָבּם ִל ְשׂנֹא ַעמּוֹ | ְל ִה ְתנ ֵ
אַהרֹן ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר בּוָֹ (27) :שׂמוּ ָבם ִדּ ְב ֵרי
ָשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ | ֲ
ַח ִשׁ ְך | וְ לֹא
ֹתוֹתיו | וּמ ְֹפ ִתים ְבּ ֶא ֶרץ ָחםָ (28) :שׁ ַלח ח ֶֹשׁ ְך ַויּ ְ
א ָ
יהם ְל ָדם |
ימ ֶ
ָמרוּ ֶאת דברוו ] ְדּ ָברוֹ קרי[ָ (29) :ה ַפ ְך ֶאת ֵמ ֵ
ָמת ֶאת ְדּג ָ
ַויּ ֶ
אַר ָצם ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים | ְבּ ַח ְד ֵרי
ָתםָ (30) :שׁ ַרץ ְ
ָתן
בוּלם (32) :נ ַ
אָמר ַו ָיּבֹא ָערֹב | ִכּנִּ ים ְבּ ָכל ְגּ ָ
יהםַ (31) :
ַמ ְל ֵכ ֶ
ָתם |
וּת ֵאנ ָ
ַפנָם ְ
ַך גּ ְ
אַר ָצםַ (33) :ויּ ְ
יהם ָבּ ָרד | ֵאשׁ ֶל ָהבוֹת ְבּ ְ
ִגּ ְשׁ ֵמ ֶ
ֶלק וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר:
אַר ֶבּה | וְ י ֶ
אָמר ַו ָיּבֹא ְ
בוּלםַ (34) :
וַיְ ַשׁ ֵבּר ֵעץ ְגּ ָ
ַך
אַד ָמ ָתםַ (36) :ויּ ְ
ֹאכל ְפּ ִרי ְ
אַר ָצם | ַויּ ַ
ֹאכל ָכּל ֵע ֶשׂב ְבּ ְ
)ַ (35ויּ ַ
ַיּוֹצ ֵ
אשׁית ְל ָכל אוֹנָם (37) :ו ִ
יאם ְבּ ֶכ ֶסף
אַר ָצם | ֵר ִ
ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ְ
אתם | ִכּי
כּוֹשׁלָ (38) :שׂ ַמח ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵצ ָ
ָהב | וְ ֵאין ִבּ ְשׁ ָב ָטיו ֵ
וְ ז ָ
יהםָ (39) :פּ ַרשׂ ָענָן ְל ָמ ָס ְך | וְ ֵאשׁ ְל ָה ִאיר ָליְ ָלה:
ֲל ֶ
ָפל ַפּ ְח ָדּם ע ֵ
נַ
ַשׂ ִבּ ֵ
ָבא ְשׂ ָלו | וְ ֶל ֶחם ָשׁ ַמיִ ם י ְ
)ָ (40שׁאַל ַויּ ֵ
יעםָ (41) :פּ ַתח צוּר
ָכר ֶאת ְדּ ַבר ָק ְדשׁוֹ |
ָהרִ (42) :כּי ז ַ
ַויָּזוּבוּ ָמיִ ם | ָה ְלכוּ ַבּ ִצּיּוֹת נ ָ
ַיּוֹצא ַעמּוֹ ְב ָשׂשׂוֹן | ְבּ ִרנָּה ֶאת
אַב ָר ָהם ַע ְבדּוֹ (43) :ו ִ
ֶאת ְ
יריו (44) :וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ְ
ְבּ ִח ָ
ירשׁוּ:
ֲמל ְל ֻא ִמּים יִ ָ
אַרצוֹת גּוֹיִ ם | ַוע ַ
)ַ (45בּעֲבוּר יִ ְשׁ ְמרוּ ֻח ָקּיו וְ תוֹר ָֹתיו יִ נְ צֹרוּ ַה ְללוּ יָהּ:
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עוֹלם ַח ְסדּוִֹ (2) :מי
)ַ (1ה ְללוּיָהּ הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב | ִכּי ְל ָ
אַשׁ ֵרי שׁ ְֹמ ֵרי
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתוְֹ (3) :
ַשׁ ִמ ַ
יְ ַמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת יְ הוָה | י ְ
ָכ ֵרנִ י יְ הוָה ִבּ ְרצוֹן ַע ֶמּ ָך |
ִמ ְשׁ ָפּט | ע ֵֹשׂה ְצ ָד ָקה ְב ָכל ֵעת (4) :ז ְ
יך ִל ְשׂמ ַֹח ְבּ ִשׂ ְמ ַחת
יר ָ
טוֹבת ְבּ ִח ֶ
ישׁוּע ֶת ָךִ (5) :ל ְראוֹת ְבּ ַ
ָפּ ְק ֵדנִ י ִבּ ָ
בוֹתינוּ ֶהעֱוִ ינוּ
ַח ָל ֶת ָךָ (6) :ח ָטאנוּ ִעם ֲא ֵ
ֶך | ְל ִה ְת ַה ֵלּל ִעם נ ֲ
גּוֹי ָ
יך לֹא
וֹתינוּ ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ִה ְשׂ ִכּילוּ נִ ְפ ְל ֶ
ִה ְר ָשׁ ְענוֲּ (7) :אב ֵ
אוֹת ָ
יעם
ַיּוֹשׁ ֵ
ַמרוּ ַעל יָם ְבּיַם סוּף (8) :ו ִ
יך | ַויּ ְ
ָכרוּ ֶאת רֹב ֲח ָס ֶד ָ
זְ
ֶח ָרב |
בוּרתוֹ (9) :וַיִּ ְג ַער ְבּיַם סוּף ַויּ ֱ
יע ֶאת ְגּ ָ
הוֹד ַ
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ | ְל ִ
אָלם
יעם ִמיַּד שׂוֹנֵא | וַיִּ ְג ֵ
ַיּוֹשׁ ֵ
יכם ַבּ ְתּהֹמוֹת ַכּ ִמּ ְד ָבּר (10) :ו ִ
ַיּוֹל ֵ
ו ִ
נוֹתר:
יהם | ֶא ָחד ֵמ ֶהם לֹא ָ
ִמיַּד אוֹיֵב (11) :וַיְ ַכסּוּ ַמיִ ם ָצ ֵר ֶ
ָשׁירוּ ְתּ ִה ָלּתוִֹ (13) :מ ֲהרוּ ָשׁ ְכחוּ
ַא ִמינוּ ִב ְד ָב ָריו | י ִ
)ַ (12ויּ ֲ
ַמע ָ
ֲצתוֹ (14) :וַיִּ ְתאַוּוּ ַת ֲאוָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וַיְ נַסּוּ
ֲשׂיו | לֹא ִחכּוּ ַלע ָ
ַפ ָשׁם:
ישׁימוֹן (15) :וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֶשׁ ֱא ָל ָתם | וַיְ ַשׁ ַלּח ָרזוֹן ְבּנ ְ
ֵאל ִבּ ִ
אַהרֹן ְקדוֹשׁ יְ הוָהִ (17) :תּ ְפ ַתּח
) (16וַיְ ַקנְ אוּ ְלמ ֶֹשׁה ַבּ ַמּ ֲחנֶה | ְל ֲ
ַתּ ְב ַער ֵאשׁ
ירם (18) :ו ִ
ֲדת ֲא ִב ָ
ַתּ ַכס ַעל ע ַ
ַתּ ְב ַלע ָדּ ָתן | ו ְ
ֶא ֶרץ ו ִ
ֲד ָתם | ֶל ָה ָבה ְתּ ַל ֵהט ְר ָשׁ ִעיםַ (19) :יעֲשׂוּ ֵעגֶל ְבּח ֵֹרב |
ַבּע ָ
ָמירוּ ֶאת ְכּ ָ
בוֹדם | ְבּ ַת ְבנִ ית שׁוֹר
וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַמ ֵסּ ָכהַ (20) :ויּ ִ
יעם | ע ֶֹשׂה ְגדֹלוֹת ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:
מוֹשׁ ָ
א ֵֹכל ֵע ֶשׂבָ (21) :שׁ ְכחוּ ֵאל ִ
ֹאמר
נוֹראוֹת ַעל יַם סוּףַ (23) :ויּ ֶ
) (22נִ ְפ ָלאוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ָחם | ָ
ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
לוּלי מ ֶֹשׁה ְב ִחירוֹ ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ ְל ָפנָיו ְל ָה ִשׁיב ֲח ָמתוֹ
ידם | ֵ
ֵמ ַה ְשׁ ִחית (24) :וַיִּ ְמ ֲאסוּ ְבּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה | לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ִל ְד ָברוֹ:
יהם | לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָה (26) :וַיִּ ָשּׂא יָדוֹ
אָה ֵל ֶ
ֵר ְגנוּ ְב ֳ
)ַ (25ויּ ָ
ַר ָעם ַבּגּוֹיִ ם |
וּל ַה ִפּיל ז ְ
אוֹתם ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ (27) :
ָל ֶהם | ְל ַה ִפּיל
ָ
ֹאכלוּ ִז ְב ֵחי
ָרוֹתם ָבּ ֲא ָרצוֹת (28) :וַיִּ ָצּ ְמדוּ ְל ַב ַעל ְפּעוֹר | ַויּ ְ
וּלז ָ
ְ
ֵפה(30) :
ַתּ ְפ ָרץ ָבּם ַמגּ ָ
יהם | ו ִ
ַכ ִעיסוּ ְבּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֵמ ִתיםַ (29) :ויּ ְ
ַתּ ָח ֶשׁב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה
ֵפה (31) :ו ֵ
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
ַו ַיּ ֲעמֹד ִפּינְ ָחס וַיְ ַפ ֵלּל | ו ֵ
ֵרע
יבה | ַויּ ַ
ַק ִציפוּ ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
עוֹלםַ (32) :ויּ ְ
| ְלדֹר ָודֹר ַעד ָ
ְלמ ֶֹשׁה ַבּע ָ
ֲבוּרםִ (33) :כּי ִה ְמרוּ ֶאת רוּחוֹ | וַיְ ַב ֵטּא ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו:
אָמר יְ הוָה ָל ֶהם(35) :
) (34לֹא ִה ְשׁ ִמידוּ ֶאת ָה ַע ִמּים | ֲא ֶשׁר ַ
יהם |
ֲצ ֵבּ ֶ
ַע ְבדוּ ֶאת ע ַ
יהםַ (36) :ויּ ַ
ֲשׂ ֶ
וַיִּ ְת ָע ְרבוּ ַבגּוֹיִ ם | וַיִּ ְל ְמדוּ ַמע ֵ
יהם
נוֹת ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּ ֵ
מוֹקשׁ (37) :וַיִּ ְז ְבּחוּ ֶאת ְבּנ ֶ
וַיִּ ְהיוּ ָל ֶהם ְל ֵ
יהם ֲא ֶשׁר
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
ָקי ַדּם ְבּנ ֶ
ַל ֵשּׁ ִדים (38) :וַיִּ ְשׁ ְפּכוּ ָדם נ ִ
אָרץ ַבּ ָדּ ִמים (39) :וַיִּ ְט ְמאוּ
ַתּ ֱחנַף ָה ֶ
ָען | ו ֶ
ֲצ ֵבּי ְכנ ַ
ִז ְבּחוּ ַלע ַ

יהם (40) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּ ַעמּוֹ |
יהם | וַיִּ ְזנוּ ְבּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲשׂ ֶ
ְב ַמע ֵ
ַח ָלתוֹ (41) :וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד גּוֹיִ ם | וַיִּ ְמ ְשׁלוּ ָב ֶהם
וַיְ ָת ֵעב ֶאת נ ֲ
ָדם(43) :
יהם | וַיִּ ָכּנְ עוּ ַתּ ַחת י ָ
יהם (42) :וַיִּ ְל ָחצוּם אוֹיְ ֵב ֶ
שֹׂנְ ֵא ֶ
ַצּ ֵ
ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת י ִ
ֲצ ָתם ַו ָיּמֹכּוּ ַבּעֲוֹנָם(44) :
ַמרוּ ַבע ָ
ילם | וְ ֵה ָמּה י ְ
ָתם (45) :וַיִּ ְזכֹּר ָל ֶהם ְבּ ִריתוֹ |
ַרא ַבּ ַצּר ָל ֶהם | ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת ִרנּ ָ
ַויּ ְ
אוֹתם ְל ַר ֲח ִמים |
ָחם ְכּרֹב חסדו ] ֲח ָס ָדיו קרי[ (46) :וַיִּ ֵתּן ָ
וַיִּ נּ ֵ
יענוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן
הוֹשׁ ֵ
ִ
יהם(47) :
שׁוֹב ֶ
ִל ְפנֵי ָכּל ֵ
רוּך
ַהגּוֹיִ ם | ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָךָ (48) :בּ ְ
אָמר ָכּל ָה ָעם
עוֹלם וְ ַ
עוֹלם וְ ַעד ָה ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ָ
אָמן ַה ְללוּ יָהּ:
ֵ
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אוּלי
ֹאמרוּ ְגּ ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (2) :י ְ
) (1הֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב | ִכּי ְל ָ
וּמ ֲא ָרצוֹת ִק ְבּ ָצם | ִמ ִמּ ְז ָרח
אָלם ִמיַּד ָצרֵ (3) :
יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ְגּ ָ
ישׁימוֹן ָדּ ֶר ְך | ִעיר
וּמיָּםָ (4) :תּעוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ִבּ ִ
ֲרב ִמ ָצּפוֹן ִ
וּמ ַמּע ָ
ִ
ַפ ָשׁם ָבּ ֶהם
מוֹשׁב לֹא ָמ ָצאוְּ (5) :ר ֵע ִבים גַּם ְצ ֵמ ִאים | נ ְ
ָ
יהם
וֹת ֶ
ִתּ ְת ַע ָטּף (6) :וַיִּ ְצעֲקוּ ֶאל יְ הוָה ַבּ ַצּר ָל ֶהם | ִמ ְמּצוּק ֵ
ַצּ ֵ
יִ
מוֹשׁב(8) :
יכם ְבּ ֶד ֶר ְך יְ ָשׁ ָרה | ָל ֶל ֶכת ֶאל ִעיר ָ
ַד ִר ֵ
ילםַ (7) :ויּ ְ
ֶפשׁ
יע נ ֶ
אָדםִ (9) :כּי ִה ְשׂ ִבּ ַ
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
יוֹדוּ ַליהוָה ַח ְסדּוֹ | וְ נִ ְפ ְל ָ
ֶפשׁ ְר ֵע ָבה ִמ ֵלּא טוֹב (10) :י ְֹשׁ ֵבי ח ֶֹשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת |
שׁ ֵֹק ָקה | וְ נ ֶ
ֲצת ֶע ְליוֹן
וּב ְרזֶלִ (11) :כּי ִה ְמרוּ ִא ְמ ֵרי ֵאל | ַוע ַ
ֲא ִסי ֵרי עֳנִ י ַ
ַכנַע ֶבּ ָע ָמל ִל ָבּם | ָכּ ְשׁלוּ וְ ֵאין עֹזֵר (13) :וַיִּ ְזעֲקוּ
נָאָצוַּ (12) :ויּ ְ
יאם
יוֹצ ֵ
יעםִ (14) :
יוֹשׁ ֵ
יהם ִ
ֻקוֹת ֶ
ֶאל יְ הוָה ַבּ ַצּר ָל ֶהם | ִמ ְמּצ ֵ
ַתּק (15) :יוֹדוּ ַליהוָה ַח ְסדּוֹ
יהם יְ נ ֵ
רוֹת ֶ
וּמוֹס ֵ
ְ
ֵמח ֶֹשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת |
יחי
וּב ִר ֵ
אָדםִ (16) :כּי ִשׁ ַבּר ַדּ ְלתוֹת נְ ח ֶֹשׁת | ְ
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
| וְ נִ ְפ ְל ָ
יהם יִ ְת ַענּוּ:
וּמעֲוֹנ ֵֹת ֶ
ַב ְרזֶל ִגּ ֵדּ ַעֱ (17) :אוִ ִלים ִמ ֶדּ ֶר ְך ִפּ ְשׁ ָעם | ֵ
ֲרי ָמוֶת (19) :וַיִּ ְזעֲקוּ
ַפ ָשׁם | ַו ַיּ ִגּיעוּ ַעד ַשׁע ֵ
)ָ (18כּל א ֶֹכל ְתּ ַת ֵעב נ ְ
יעם (20) :יִ ְשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ
יוֹשׁ ֵ
יהם ִ
ֻקוֹת ֶ
ֶאל יְ הוָה ַבּ ַצּר ָל ֶהם | ִמ ְמּצ ֵ
ימ ֵלּט ִמ ְשּׁ ִח ָ
וְ יִ ְר ָפּ ֵאם | וִ ַ
יתוֹתם (21) :יוֹדוּ ַליהוָה ַח ְסדּוֹ |
יס ְפּרוּ
תוֹדה | וִ ַ
ָ
אָדם (22) :וְ יִ ְז ְבּחוּ ִז ְב ֵחי
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
וְ נִ ְפ ְל ָ
אכה ְבּ ַמיִ ם
יוֹר ֵדי ַהיָּם ָבּ ֳאנִ יּוֹת | ע ֵֹשׂי ְמ ָל ָ
ֲשׂיו ְבּ ִרנָּהְ (23) :
ַמע ָ
אוֹתיו ִבּ ְמ ָ
ַר ִבּיםֵ (24) :ה ָמּה ָראוּ ַמע ֵ
צוּלה(25) :
ֲשׂי יְ הוָה | וְ נִ ְפ ְל ָ
ַלּיוַ (26) :יעֲלוּ ָשׁ ַמיִ ם
רוֹמם גּ ָ
ַתּ ֵ
רוּח ְס ָע ָרה | ו ְ
ֲמד ַ
ֹאמר ַו ַיּע ֵ
ַויּ ֶ

ַפ ָשׁם ְבּ ָר ָעה ִת ְתמוֹגָג (27) :יָחוֹגּוּ וְ יָנוּעוּ
ֵרדוּ ְתהוֹמוֹת | נ ְ
יְ
ַכּ ִשּׁכּוֹר | וְ ָכל ָח ְכ ָמ ָתם ִתּ ְת ַבּ ָלּע (28) :וַיִּ ְצעֲקוּ ֶאל יְ הוָה ַבּ ַצּר
ָקם ְס ָע ָרה ִל ְד ָמ ָמה |
יאם (29) :י ֵ
יוֹצ ֵ
יהם ִ
וּמ ְמּצוּק ֵֹת ֶ
ָל ֶהם | ִ
ַלּ ֶ
ֶחשׁוּ גּ ֵ
ַויּ ֱ
יהם (30) :וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ִכי יִ ְשׁתֹּקוּ | ַויַּנְ ֵחם ֶאל ְמחוֹז
אָדם(32) :
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
ֶח ְפ ָצם (31) :יוֹדוּ ַליהוָה ַח ְסדּוֹ | וְ נִ ְפ ְל ָ
ָשׂם
מוֹשׁב ְז ֵקנִ ים יְ ַה ְללוּהוּ (33) :י ֵ
וּב ַ
וִ יר ְֹממוּהוּ ִבּ ְק ַהל ָעם | ְ
נְ ָהרוֹת ְל ִמ ְד ָבּר | וּמ ָֹצ ֵאי ַמיִ ם ְל ִצ ָמּאוֹןֶ (34) :א ֶרץ ְפּ ִרי ִל ְמ ֵל ָחה |
ָשׂם ִמ ְד ָבּר ַל ֲאגַם ַמיִ ם | וְ ֶא ֶרץ ִציָּה
ֵמ ָר ַעת י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ (35) :י ֵ
מוֹשׁב:
ַיּוֹשׁב ָשׁם ְר ֵע ִבים | וַיְ כוֹנְ נוּ ִעיר ָ
ְלמ ָֹצ ֵאי ָמיִ ם (36) :ו ֶ
) (37וַיִּ ְז ְרעוּ ָשׂדוֹת וַיִּ ְטּעוּ ְכ ָר ִמים | ַו ַיּעֲשׂוּ ְפּ ִרי ְתבוּאָה(38) :
ַמ ִעיט (39) :וַיִּ ְמעֲטוּ
וּב ֶה ְמ ָתּם לֹא י ְ
ֲכם וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד | ְ
וַיְ ָבר ֵ
ַת ֵעם
יבים | ַויּ ְ
ַו ָיּשֹׁחוּ | ֵמע ֶֹצר ָר ָעה וְ יָגוֹן (40) :שׁ ֵֹפ ְך בּוּז ַעל נְ ִד ִ
ָשׂם ַכּצֹּאן
ְבּתֹהוּ לֹא ָד ֶר ְך (41) :וַיְ ַשׂגֵּב ֶא ְביוֹן ֵמעוֹנִ י | ַויּ ֶ
יה:
ִמ ְשׁ ָפּחוֹת (42) :יִ ְראוּ יְ ָשׁ ִרים וְ יִ ְשׂ ָמחוּ | וְ ָכל ַעוְ ָלה ָק ְפ ָצה ִפּ ָ
)ִ (43מי ָח ָכם וְ יִ ְשׁ ָמר ֵא ֶלּה | וְ יִ ְתבּוֹנְ נוּ ַח ְס ֵדי יְ הוָה:
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ַמּ ָרה
ַאז ְ
ירה ו ֲ
אָשׁ ָ
)ִ (1שׁיר ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד (2) :נָכוֹן ִל ִבּי ֱאל ִֹהים | ִ
אוֹד ָך
ְ
ירה ָשּׁ ַחר(4) :
אָע ָ
ֵבל וְ ִכנּוֹר ִ
עוּרה ַהנּ ֶ
בוֹדיָ (3) :
אַף ְכּ ִ
ַמּ ְר ָך ַבּל ֻא ִמּיםִ (5) :כּי גָדוֹל ֵמ ַעל ָשׁ ַמיִ ם
ַאז ֶ
ָב ַע ִמּים יְ הוָה | ו ֲ
רוּמה ַעל ָשׁ ַמיִ ם ֱאל ִֹהים |
ַח ְס ֶדּ ָך | וְ ַעד ְשׁ ָח ִקים ֲא ִמ ֶתּ ָךָ (6) :
יעה
הוֹשׁ ָ
ִ
יך |
יד ָ
ֵח ְלצוּן יְ ִד ֶ
בוֹד ָךְ (7) :ל ַמ ַען י ָ
אָרץ ְכּ ֶ
וְ ַעל ָכּל ָה ֶ
יְ ִמינְ ָך ַו ֲענֵנִ יֱ (8) :אל ִֹהים ִדּ ֶבּר ְבּ ָק ְדשׁוֹ ֶא ְעלֹזָה ֲא ַח ְלּ ָקה ְשׁ ֶכם |
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעוֹז
וְ ֵע ֶמק ֻסכּוֹת ֲא ַמ ֵדּדִ (9) :לי ִג ְל ָעד ִלי ְמנ ֶ
הוּדה ְמח ְֹק ִקי (10) :מוֹאָב ִסיר ַר ְח ִצי ַעל ֱאדוֹם
ֹאשׁי | יְ ָ
ר ִ
ֲלי ְפ ֶל ֶשׁת ֶא ְת ָ
יך ַנע ִ
אַשׁ ִל ְ
ְ
רוֹעעִ (11) :מי י ִֹב ֵלנִ י ִעיר ִמ ְב ָצר |
ֲלי | ע ֵ
ַח ָתּנוּ | וְ לֹא ֵת ֵצא
ָחנִ י ַעד ֱאדוֹםֲ (12) :הלֹא ֱאל ִֹהים ְזנ ְ
ִמי נ ַ
שׁוּעת
ֱאל ִֹהים ְבּ ִצ ְבא ֵֹתינוָּ (13) :ה ָבה ָלּנוּ ֶע ְז ָרת ִמ ָצּר | וְ ָשׁוְ א ְתּ ַ
ָ
ֲשׂה ָחיִ ל | וְ הוּא יָבוּס ָצ ֵרינוּ:
אָדםֵ (14) :בּאל ִֹהים ַנע ֶ
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ַצּ ַח ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר | ֱאל ֵֹהי ְת ִה ָלּ ִתי אַל ֶתּ ֱח ַרשִׁ (2) :כּי ִפי
)ַ (1ל ְמנ ֵ
וּפי ִמ ְר ָמה ָע ַלי ָפּ ָתחוּ | ִדּ ְבּרוּ ִא ִתּי ְלשׁוֹן ָשׁ ֶקר (3) :וְ ִד ְב ֵרי
ָר ָשׁע ִ
אַה ָב ִתי יִ ְשׂ ְטנוּנִ י
ִשׂנְ אָה ְס ָבבוּנִ י | וַיִּ ָלּ ֲחמוּנִ י ִחנָּםַ (4) :תּ ַחת ֲ
טוֹבה | וְ ִשׂנְ אָה ַתּ ַחת
ָשׂימוּ ָע ַלי ָר ָעה ַתּ ַחת ָ
ַאנִ י ְת ִפ ָלּהַ (5) :ויּ ִ
וֲ
אַה ָב ִתיַ (6) :ה ְפ ֵקד ָע ָליו ָר ָשׁע | וְ ָשׂ ָטן ַי ֲעמֹד ַעל יְ ִמינוֹ(7) :
ֲ
ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוֹ י ֵ
ָמיו
וּת ִפ ָלּתוֹ ִתּ ְהיֶה ַל ֲח ָטאָה (8) :יִ ְהיוּ י ָ
ֵצא ָר ָשׁע | ְ
תוֹמים | וְ ִא ְשׁתּוֹ
אַחר (9) :יִ ְהיוּ ָבנָיו יְ ִ
ְמ ַע ִטּים | ְפּ ֻק ָדּתוֹ יִ ַקּח ֵ
יהם:
בוֹת ֶ
נוֹע יָנוּעוּ ָבנָיו וְ ִשׁ ֵאלוּ | וְ ָד ְרשׁוּ ֵמ ָח ְר ֵ
אַל ָמנָה (10) :וְ ַ
ְ
ָרים יְ ִגיעוֹ (12) :אַל יְ ִהי
נוֹשׁה ְל ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ | וְ ָיבֹזּוּ ז ִ
ַקּשׁ ֶ
) (11יְ נ ֵ
אַח ִריתוֹ
יתוֹמיו (13) :יְ ִהי ֲ
לוֹ מ ֵֹשׁ ְך ָח ֶסד | וְ אַל יְ ִהי חוֹנֵן ִל ָ
ָכר עֲוֹן ֲאב ָֹתיו ֶאל
אַחר יִ ַמּח ְשׁ ָמם (14) :יִ זּ ֵ
ְל ַה ְכ ִרית | ְבּדוֹר ֵ
יְ הוָה | וְ ַח ַטּאת ִאמּוֹ אַל ִתּ ָמּח (15) :יִ ְהיוּ ֶנגֶד יְ הוָה ָתּ ִמיד |
ָכר עֲשׂוֹת ָח ֶסד
ַען ֲא ֶשׁר לֹא ז ַ
ַכ ֵרת ֵמ ֶא ֶרץ ִז ְכ ָרם (16) :י ַ
וְ י ְ
ֶא ַהב
מוֹתתַ (17) :ויּ ֱ
וַיִּ ְרדֹּף ִאישׁ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן וְ נִ ְכ ֵאה ֵל ָבב ְל ֵ
ַתּ ֵ
ְק ָל ָלה ו ְ
ַתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנּוּ (18) :וַיִּ ְל ַבּשׁ
בוֹאהוּ | וְ לֹא ָח ֵפץ ִבּ ְב ָר ָכה ו ִ
מוֹתיו(19) :
ַתּבֹא ַכ ַמּיִ ם ְבּ ִק ְרבּוֹ וְ ַכ ֶשּׁ ֶמן ְבּ ַע ְצ ָ
ְק ָל ָלה ְכּ ַמדּוֹ | ו ָ
ֻלּת
ַח ְגּ ֶר ָה (20) :זֹאת ְפּע ַ
וּל ֵמזַח ָתּ ִמיד י ְ
ַע ֶטה | ְ
ְתּ ִהי לוֹ ְכּ ֶבגֶד י ְ
אַתּה יְ הוִ ה
ַפ ִשׁי (21) :וְ ָ
שׂ ְֹטנַי ֵמ ֵאת יְ הוָה | וְ ַהדּ ְֹב ִרים ָרע ַעל נ ְ
ילנִ יִ (22) :כּי
ֲשׂה ִא ִתּי ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך | ִכּי טוֹב ַח ְס ְדּ ָך ַה ִצּ ֵ
ֲאדֹנָי ע ֵ
ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן אָנ ִֹכי | וְ ִל ִבּי ָח ַלל ְבּ ִק ְר ִבּיְ (23) :כּ ֵצל ִכּנְ טוֹתוֹ
וּב ָשׂ ִרי
אַר ֶבּהִ (24) :בּ ְר ַכּי ָכּ ְשׁלוּ ִמצּוֹם | ְ
ֶה ָל ְכ ִתּי | נִ נְ ַע ְר ִתּי ָכּ ְ
נֱ
יתי ֶח ְר ָפּה ָל ֶהם | יִ ְראוּנִ י יְ נִ יעוּן
ַאנִ י ָהיִ ִ
ָכּ ַחשׁ ִמ ָשּׁ ֶמן (25) :ו ֲ
ֵדעוּ
יענִ י ְכ ַח ְס ֶדּ ָך (27) :וְ י ְ
הוֹשׁ ֵ
ֹאשׁםָ (26) :ע ְז ֵרנִ י יְ הוָה ֱאל ָֹהי | ִ
ר ָ
אַתּה
יתהּ (28) :יְ ַק ְללוּ ֵה ָמּה וְ ָ
ֲשׂ ָ
אַתּה יְ הוָה ע ִ
ָד ָך זֹּאת | ָ
ִכּי י ְ
שׂוֹטנַי ְכּ ִל ָמּה |
ְת ָב ֵר ְך | ָקמוּ ַו ֵיּבֹשׁוּ וְ ַע ְב ְדּ ָך יִ ְשׂ ָמח (29) :יִ ְל ְבּשׁוּ ְ
תוֹך
וּב ְ
אוֹדה יְ הוָה ְמאֹד ְבּ ִפי | ְ
וְ ַיעֲטוּ ַכ ְמ ִעיל ָבּ ְשׁ ָתּםֶ (30) :
יע ִמשּׁ ְֹפ ֵטי
הוֹשׁ ַ
ימין ֶא ְביוֹן | ְל ִ
ַר ִבּים ֲא ַה ְל ֶלנּוִּ (31) :כּי ַי ֲעמֹד ִל ִ
ַפשׁוֹ:
נְ
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אָשׁית
ימינִ י ַעד ִ
)ְ (1ל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר | נְ ֻאם יְ ה ָוה ַלאדֹנִ י ֵשׁב ִל ִ
ֻזּ ָך יִ ְשׁ ַלח יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן | ְר ֵדה
יךַ (2) :מ ֵטּה ע ְ
יך ֲהדֹם ְל ַר ְג ֶל ָ
אֹיְ ֶב ָ
יל ָך | ְבּ ַה ְד ֵרי ק ֶֹדשׁ
יךַ (3) :ע ְמּ ָך נְ ָדבֹת ְבּיוֹם ֵח ֶ
ְבּ ֶק ֶרב אֹיְ ֶב ָ

ָחם
יך (4) :נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה וְ לֹא יִ נּ ֵ
ֻת ָ
ַלד ֶ
ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְשׁ ָחר ְל ָך ַטל י ְ
עוֹלם | ַעל ִדּ ְב ָר ִתי ַמ ְל ִכּי ֶצ ֶדקֲ (5) :אדֹנָי ַעל יְ ִמינְ ָך|
אַתּה כ ֵֹהן ְל ָ
ָ
ָדין ַבּגּוֹיִ ם ָמ ֵלא ְגוִ יּוֹת | ָמ ַחץ
ָמ ַחץ ְבּיוֹם אַפּוֹ ְמ ָל ִכים (6) :י ִ
ָרים
ַחל ַבּ ֶדּ ֶר ְך יִ ְשׁ ֶתּה | ַעל ֵכּן י ִ
רֹאשׁ ַעל ֶא ֶרץ ַר ָבּהִ (7) :מנּ ַ
רֹאשׁ:
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אוֹדה יְ הוָה ְבּ ָכל ֵל ָבב | ְבּסוֹד יְ ָשׁ ִרים וְ ֵע ָדה(2) :
)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ֶ
ְגּד ִֹלים ַמע ֵ
יהם (3) :הוֹד וְ ָה ָדר
רוּשׁים ְל ָכל ֶח ְפ ֵצ ֶ
ֲשׂי יְ הוָה | ְדּ ִ
ֵכר ָע ָשׂה ְלנִ ְפ ְלא ָֹתיו | ַחנּוּן
ָפּעֳלוֹ | וְ ִצ ְד ָקתוֹ ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד (4) :ז ֶ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ(6) :
יראָיו | יִ ְזכֹּר ְל ָ
ָתן ִל ֵ
וְ ַרחוּם יְ הוָהֶ (5) :ט ֶרף נ ַ
ֲשׂי
ַח ַלת גּוֹיִ םַ (7) :מע ֵ
ֲשׂיו ִה ִגּיד ְל ַעמּוֹ | ָל ֵתת ָל ֶהם נ ֲ
כּ ַֹח ַמע ָ
מוּכים ָל ַעד
קּוּדיוְ (8) :ס ִ
ֶא ָמנִ ים ָכּל ִפּ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט | נ ֱ
ָדיו ֱא ֶמת ִ
יָ
ָשׁרְ (9) :פּדוּת ָשׁ ַלח ְל ַעמּוֹ ִצוָּה
עוֹלם | עֲשׂוּיִ ם ֶבּ ֱא ֶמת וְ י ָ
ְל ָ
אשׁית ָח ְכ ָמה יִ ְראַת
נוֹרא ְשׁמוֵֹ (10) :ר ִ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ | ָקדוֹשׁ וְ ָ
ְל ָ
יהם | ְתּ ִה ָלּתוֹ ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד:
יְ הוָה ֵשׂ ֶכל טוֹב ְל ָכל ע ֵֹשׂ ֶ
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אַשׁ ֵרי ִאישׁ י ֵ
)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ְ
וֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד:
ָרא ֶאת יְ הוָה | ְבּ ִמ ְצ ָ
ַרעוֹ | דּוֹר יְ ָשׁ ִרים יְ ב ָֹר ְך (3) :הוֹן ָוע ֶֹשׁר
אָרץ יִ ְהיֶה ז ְ
)ִ (2גּבּוֹר ָבּ ֶ
ָרח ַבּח ֶֹשׁ ְך אוֹר ַליְ ָשׁ ִרים |
ְבּ ֵביתוֹ | וְ ִצ ְד ָקתוֹ ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד (4) :ז ַ
וּמ ְלוֶה | יְ ַכ ְל ֵכּל ְדּ ָב ָריו
ַחנּוּן וְ ַרחוּם וְ ַצ ִדּיק (5) :טוֹב ִאישׁ חוֹנֵן ַ
עוֹלם יִ ְהיֶה ַצ ִדּיק:
ֵכר ָ
עוֹלם לֹא יִ מּוֹט | ְלז ֶ
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּטִ (6) :כּי ְל ָ
מוּך
ירא | נָכוֹן ִלבּוֹ ָבּ ֻט ַח ַבּיהוָהָ (8) :ס ְ
מוּעה ָר ָעה לֹא יִ ָ
)ִ (7מ ְשּׁ ָ
ָתן ָל ֶא ְביוֹנִ ים
ירא | ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה ְב ָצ ָריוִ (9) :פּזַּר נ ַ
ִלבּוֹ לֹא יִ ָ
ִצ ְד ָקתוֹ ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד | ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ְבּ ָכבוֹדָ (10) :ר ָשׁע יִ ְר ֶאה
ֹאבד:
ָמס | ַתּ ֲאוַת ְר ָשׁ ִעים תּ ֵ
ַחרֹק וְ נ ָ
וְ ָכ ָעס ִשׁנָּיו י ֲ
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)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ הוָה | ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ הוָה (2) :יְ ִהי
עוֹלםִ (3) :מ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד
ֵשׁם יְ הוָה ְמבֹ ָר ְך | ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ

ְמבוֹאוֹ | ְמ ֻה ָלּל ֵשׁם יְ הוָהָ (4) :רם ַעל ָכּל גּוֹיִ ם יְ הוָה | ַעל
יהי ָל ָשׁ ֶבת(6) :
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְכּבוֹדוִֹ (5) :מי ַכּיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ַה ַמּ ְג ִבּ ִ
ילי ִל ְראוֹת | ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִ
ימי ֵמ ָע ָפר ָדּל |
וּבאָ ֶרץְ (7) :מ ִק ִ
יבי
יבים | ִעם נְ ִד ֵ
יבי ִעם נְ ִד ִ
הוֹשׁ ִ
ָרים ֶא ְביוֹןְ (8) :ל ִ
אַשׁפֹּת י ִ
ֵמ ְ
ֲק ֶרת ַה ַבּיִ ת ֵאם ַה ָבּנִ ים ְשׂ ֵמ ָחה ַה ְללוּ יָהּ:
יבי ע ֶ
מוֹשׁ ִ
ַעמּוִֹ (9) :
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)ְ (1בּ ֵצאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ֵבּית ַי ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעזָ (2) :היְ ָתה
לוֹתיוַ (3) :היָּם ָראָה ַו ָיּנֹס |
הוּדה ְל ָק ְדשׁוֹ | יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ְשׁ ָ
יְ ָ
ילים | ְגּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵי
ַר ֵדּן יִ סֹּב ְלאָחוֹרֶ (4) :ה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
ַהיּ ְ
ַר ֵדּן ִתּסֹּב ְלאָחוֹר(6) :
צֹאןַ (5) :מה ְלּ ָך ַהיָּם ִכּי ָתנוּס | ַהיּ ְ
ילים | ְגּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאןִ (7) :מ ִלּ ְפנֵי אָדוֹן
ֶה ָה ִרים ִתּ ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
לוֹהּ ַי ֲעקֹבַ (8) :הה ְֹפ ִכי ַהצּוּר ֲאגַם ָמיִ ם |
אָרץ | ִמ ִלּ ְפנֵי ֱא ַ
חוּלי ֶ
ִ
ַח ָלּ ִמישׁ ְל ַמ ְעיְ נוֹ ָמיִ ם:
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) (1לֹא ָלנוּ יְ הוָה לֹא ָלנוּ | ִכּי ְל ִשׁ ְמ ָך ֵתּן ָכּבוֹד ַעל ַח ְס ְדּ ָך ַעל
יהם(3) :
ֹאמרוּ ַהגּוֹיִ ם | אַיֵּה נָא ֱאל ֵֹה ֶ
ֲא ִמ ֶתּ ָךָ (2) :ל ָמּה י ְ
יהם ֶכּ ֶסף
ֲצ ֵבּ ֶ
וֵאל ֵֹהינוּ ַב ָשּׁ ָמיִ ם | כֹּל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָע ָשׂה (4) :ע ַ
אָדםֶ (5) :פּה ָל ֶהם וְ לֹא יְ ַד ֵבּרוּ | ֵעינַיִ ם ָל ֶהם
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
ָהב | ַמע ֵ
וְ ז ָ
אָזנַיִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ | אַף ָל ֶהם וְ לֹא
וְ לֹא יִ ְראוְּ (6) :
ֶהגּוּ
יהם וְ לֹא יְ ַה ֵלּכוּ | לֹא י ְ
יְ ִריחוּן (7) :יְ ֵד ֶ
יהם וְ לֹא יְ ִמישׁוּן ַר ְג ֵל ֶ
יהם | כֹּל ֲא ֶשׁר בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהם(9) :
מוֹהם יִ ְהיוּ ע ֵֹשׂ ֶ
ִבּ ְגרוֹנָםְ (8) :כּ ֶ
אַהרֹן
וּמ ִגנָּם הוּאֵ (10) :בּית ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּיהוָה | ֶע ְז ָרם ָ
וּמ ִגנָּם הוּא (11) :יִ ְר ֵאי יְ הוָה ִבּ ְטחוּ
ִבּ ְטחוּ ַביהוָה | ֶע ְז ָרם ָ
וּמ ִגנָּם הוּא (12) :יְ הוָה ְז ָכ ָרנוּ יְ ָב ֵר ְך | יְ ָב ֵר ְך ֶאת
ַביהוָה | ֶע ְז ָרם ָ
אַהרֹן (13) :יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ הוָה |
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵבּית ֲ
יכם וְ ַעל
ֲל ֶ
יכם | ע ֵ
ֲל ֶ
ַה ְקּ ַטנִּ ים ִעם ַה ְגּד ִֹלים (14) :י ֵֹסף יְ הוָה ע ֵ
ָאָרץ(16) :
אַתּם ַליהוָה | ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
רוּכים ֶ
ֵיכםְ (15) :בּ ִ
ְבּנ ֶ
אָדם (17) :לֹא
ָתן ִל ְבנֵי ָ
אָרץ נ ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָשׁ ַמיִ ם ַליהוָה | וְ ָה ֶ
ַה ֵמּ ִתים יְ ַה ְללוּ יָהּ | וְ לֹא ָכּל י ְֹר ֵדי ָ
ַחנוּ נְ ָב ֵר ְך ָיהּ
ַאנ ְ
דוּמה (18) :ו ֲ
עוֹלם ַה ְללוּ יָהּ:
ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
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קוֹלי ַתּ ֲחנוּנָיִ (2) :כּי ִה ָטּה
אָה ְב ִתּי ִכּי יִ ְשׁ ַמע יְ הוָה | ֶאת ִ
) ַ (1
וּמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל
ָמי ֶא ְק ָראֲ (3) :א ָפפוּנִ י ֶח ְב ֵלי ָמוֶת ְ
וּבי ַ
אָזנוֹ ִלי | ְ
ְ
וּב ֵשׁם יְ הוָה ֶא ְק ָרא | אָנָּה
ְמ ָצאוּנִ י | ָצ ָרה וְ יָגוֹן ֶא ְמ ָצאְ (4) :
ַפ ִשׁיַ (5) :חנּוּן יְ הוָֹה וְ ַצ ִדּיק | וֵאל ֵֹהינוּ ְמ ַר ֵחם:
יְ הוָה ַמ ְלּ ָטה נ ְ
ַפ ִשׁי
שׁוּבי נ ְ
יעִ (7) :
הוֹשׁ ַ
לּוֹתי וְ ִלי יְ ִ
) (6שׁ ֵֹמר ְפּ ָתאיִ ם יְ הוָֹה | ַדּ ִ
נוּחיְ ִכי | ִכּי יְ הוָה גּ ַ
ִל ְמ ָ
ַפ ִשׁי ִמ ָמּוֶת |
ָמל ָע ָליְ ִכיִ (8) :כּי ִח ַלּ ְצ ָתּ נ ְ
ֶאת ֵעינִ י ִמן ִדּ ְמ ָעה ֶאת ַר ְג ִלי ִמ ֶדּ ִחיֶ (9) :א ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי יְ הוָה |
יתי ְמאֹד:
אַרצוֹת ַה ַחיִּ יםֶ (10) :ה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּי ֲא ַד ֵבּר | ֲאנִ י ָענִ ִ
ְבּ ְ
אָשׁיב
אָדם כֹּזֵבָ (12) :מה ִ
אָמ ְר ִתּי ְב ָח ְפ ִזי | ָכּל ָה ָ
)ֲ (11אנִ י ַ
וּב ֵשׁם
מוּלוֹהי ָע ָלי (13) :כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא | ְ
ִ
ַליהוָה | ָכּל ַתּ ְג
יְ הוָה ֶא ְק ָרא (14) :נְ ָד ַרי ַליהוָה ֲא ַשׁ ֵלּם | נ ְֶג ָדה נָּא ְל ָכל ַעמּוֹ:
ידיו (16) :אָנָּה יְ הוָה ִכּי
ָקר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַה ָמּוְ ָתה ַל ֲח ִס ָ
) (15י ָ
מוֹס ָריְ (17) :ל ָך
ֲאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך | ֲאנִ י ַע ְב ְדּ ָך ֶבּן ֲא ָמ ֶת ָך ִפּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
וּב ֵשׁם יְ הוָה ֶא ְק ָרא (18) :נְ ָד ַרי ַליהוָה
תּוֹדה | ְ
ֶבח ָ
ֶא ְז ַבּח ז ַ
תוֹכ ִכי
ֲא ַשׁ ֵלּם | נ ְֶג ָדה נָּא ְל ָכל ַעמּוְֹ (19) :בּ ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ הוָה ְבּ ֵ
רוּשׁ ָלִם ַה ְללוּ יָהּ:
יְ ָ
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ָבר
)ַ (1ה ְללוּ ֶאת יְ הוָה ָכּל גּוֹיִ ם | ַשׁ ְבּחוּהוּ ָכּל ָה ֻא ִמּיםִ (2) :כּי ג ַ
עוֹלם ַה ְללוּ יָהּ:
ֶא ֶמת יְ הוָה ְל ָ
ָע ֵלינוּ ַח ְסדּוֹ ו ֱ
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ֹאמר נָא
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (2) :י ַ
) (1הוֹדוּ ַליה ָוה ִכּי טוֹב | ִכּי ְל ָ
אַהרֹן | ִכּי
ֹאמרוּ נָא ֵבית ֲ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (3) :י ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ֹאמרוּ נָא יִ ְר ֵאי יְ הוָה | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (4) :י ְ
ְל ָ
אתי יָּהּ | ָענָנִ י ַב ֶמּ ְר ָחב יָהּ (6) :יְ הוָה ִלי לֹא
)ִ (5מן ַה ֵמּ ַצר ָק ָר ִ
ַאנִ י ֶא ְר ֶאה
אָדם (7) :יְ הוָה ִלי ְבּע ְֹז ָרי | ו ֲ
ֲשׂה ִלי ָ
ירא | ַמה ַיּע ֶ
ִא ָ
אָדם (9) :טוֹב
ְבשֹׂנְ אָי (8) :טוֹב ַל ֲחסוֹת ַבּיהוָה | ִמ ְבּט ַֹח ָבּ ָ
יביםָ (10) :כּל גּוֹיִ ם ְס ָבבוּנִ י | ְבּ ֵשׁם
ַל ֲחסוֹת ַבּיהוָה | ִמ ְבּט ַֹח ִבּנְ ִד ִ

ילםַ (11) :סבּוּנִ י גַם ְס ָבבוּנִ י | ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ִכּי
יְ הוָה ִכּי ֲא ִמ ַ
קוֹצים | ְבּ ֵשׁם יְ הוָה
בוֹרים דֹּעֲכוּ ְכּ ֵאשׁ ִ
ילםַ (12) :סבּוּנִ י ִכ ְד ִ
ֲא ִמ ַ
ָרנִ יָ (14) :ע ִזּי
יתנִ י ִלנְ פֹּל | וַיהוָה ֲעז ָ
ילםַ (13) :דּחֹה ְד ִח ַ
ִכּי ֲא ִמ ַ
אָה ֵלי
ישׁוּעה ְבּ ֳ
ישׁוּעה (15) :קוֹל ִרנָּה וִ ָ
וְ ִז ְמ ָרת יָהּ | וַיְ ִהי ִלי ִל ָ
רוֹמ ָמה | יְ ִמין
יקים | יְ ִמין יְ הוָה ע ָֹשׂה ָחיִ ל (16) :יְ ִמין יְ הוָה ֵ
ַצ ִדּ ִ
ֲשׂי ָיהּ:
יְ הוָה ע ָֹשׂה ָחיִ ל (17) :לֹא אָמוּת ִכּי ֶא ְחיֶה | ו ֲ
ַא ַס ֵפּר ַמע ֵ
ֲרי
)ַ (18יסֹּר יִ ְסּ ַרנִּ י יָּהּ | וְ ַל ָמּוֶת לֹא נְ ָתנָנִ יִ (19) :פּ ְתחוּ ִלי ַשׁע ֵ
יקים
אוֹדה יָהּ (20) :זֶה ַה ַשּׁ ַער ַליהוָה | ַצ ִדּ ִ
ֶצ ֶדק | אָבֹא ָבם ֶ
ישׁוּעהֶ (22) :א ֶבן
יתנִ י | ו ְ
ַתּ ִהי ִלי ִל ָ
אוֹד ָך ִכּי עֲנִ ָ
ָיבֹאוּ בוְֹ (21) :
ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ ים | ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּהֵ (23) :מ ֵאת יְ ה ָוה ָהיְ ָתה
ילה
זֹּאת | ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵעינֵינוּ (24) :זֶה ַהיּוֹם ָע ָשׂה יְ הוָה | נ ִָג ָ
יחה
יעה נָּא | אָנָּא יְ הוָה ַה ְצ ִל ָ
הוֹשׁ ָ
וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בוֹ (25) :אָנָּא יְ הוָה ִ
נוּכם ִמ ֵבּית יְ הוָה(27) :
רוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | ֵבּ ַר ְכ ֶ
נָּאָ (26) :בּ ְ
ָאר ָלנוּ ִא ְסרוּ ַחג ַבּ ֲעב ִֹתים | ַעד ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
ֵאל יְ ה ָוה ַויּ ֶ
אַתּה וְ ֶ
)ֵ (28א ִלי ָ
רוֹמ ֶמ ָךּ (29) :הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי
אוֹד ָךּ | ֱאל ַֹהי ֲא ְ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
טוֹב | ִכּי ְל ָ
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אַשׁ ֵרי
תוֹרת יְ ה ָוהְ (2) :
ימי ָד ֶר ְך | ַהה ְֹל ִכים ְבּ ַ
אַשׁ ֵרי ְת ִמ ֵ
) ְ (1
נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְבּ ָכל ֵלב יִ ְד ְרשׁוּהוּ (3) :אַף לֹא ָפעֲלוּ ַעוְ ָלה |
יך ִל ְשׁמֹר ְמאֹד(5) :
יתה ִפ ֻקּ ֶד ָ
אַתּה ִצוִּ ָ
ִבּ ְד ָר ָכיו ָה ָלכוָּ (4) :
יטי ֶאל
יך (6) :אָז לֹא ֵאבוֹשׁ | ְבּ ַה ִבּ ִ
אַח ַלי יִ כֹּנוּ ְד ָר ָכי ִל ְשׁמֹר ֻח ֶקּ ָ
ֲ
אוֹד ָך ְבּי ֶֹשׁר ֵל ָבב | ְבּ ָל ְמ ִדי ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך(8) :
יךְ (7) :
ָכּל ִמ ְצוֹ ֶת ָ
ַער
ַכּה נּ ַ
יך ֶא ְשׁמֹר | אַל ַתּ ַע ְז ֵבנִ י ַעד ְמאֹדַ (9) :בּ ֶמּה יְ ז ֶ
ֶאת ֻח ֶקּ ָ
יך | אַל ַתּ ְשׁ ֵגּנִ י
אָרחוֹ | ִל ְשׁמֹר ִכּ ְד ָב ֶר ָךְ (10) :בּ ָכל ִל ִבּי ְד ַר ְשׁ ִתּ ָ
ֶאת ְ
יךְ (11) :בּ ִל ִבּי ָצ ַפנְ ִתּי ִא ְמ ָר ֶת ָך | ְל ַמ ַען לֹא ֶא ֱח ָטא ָל ְך:
וֹת ָ
ִמ ִמּ ְצ ֶ
יךִ (13) :בּ ְשׂ ָפ ַתי ִס ַפּ ְר ִתּי | כֹּל
אַתּה יְ הוָה ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּ ָ
רוּך ָ
)ָ (12בּ ְ
יך ַשׂ ְשׂ ִתּי ְכּ ַעל ָכּל הוֹן(15) :
וֹת ָ
יךְ (14) :בּ ֶד ֶר ְך ֵע ְד ֶ
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִפ ָ
יך
יךְ (16) :בּ ֻחקּ ֶֹת ָ
יטה א ְֹרח ֶֹת ָ
אַבּ ָ
יחה | וְ ִ
אָשׂ ָ
ִ
יך
ְבּ ִפ ֻקּ ֶד ָ
ֲשׁע | לֹא ֶא ְשׁ ַכּח ְדּ ָב ֶר ָךְ (17) :גּמֹל ַעל ַע ְב ְדּ ָך ֶא ְחיֶה
ֶא ְשׁ ַתּע ָ
תּוֹר ֶת ָך:
יטה | נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
אַבּ ָ
וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ְד ָב ֶר ָך (18) :גַּל ֵעינַי וְ ִ
ָר ָסה
יך (20) :גּ ְ
וֹת ָ
אָרץ | אַל ַתּ ְס ֵתּר ִמ ֶמּנִּ י ִמ ְצ ֶ
) (19גֵּר אָנ ִֹכי ָב ֶ
ֵדים
ָע ְר ָתּ ז ִ
יך ְב ָכל ֵעת (21) :גּ ַ
ַפ ִשׁי ְל ַת ֲא ָבה | ֶאל ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
נְ

יך (22) :גַּל ֵמ ָע ַלי ֶח ְר ָפּה וָבוּז | ִכּי
וֹת ָ
רוּרים | ַהשּׁ ִֹגים ִמ ִמּ ְצ ֶ
ֲא ִ
יח
ָשׁבוּ ָשׂ ִרים ִבּי נִ ְד ָבּרוּ | ַע ְב ְדּ ָך ָי ִשׂ ַ
ָצ ְר ִתּי (23) :גַּם י ְ
יך נ ָ
ֵעד ֶֹת ָ
ֲשׁ ָעי אַנְ ֵשׁי ע ָ
יך ַשׁע ֻ
ְבּ ֻח ֶקּ ָ
ֲצ ִתיָ (25) :דּ ְב ָקה
יך (24) :גַּם ֵעד ֶֹת ָ
ַתּ ֲענֵנִ י ַל ְמּ ֵדנִ י
ַפ ִשׁי | ַחיֵּנִ י ִכּ ְד ָב ֶר ָךְ (26) :דּ ָר ַכי ִס ַפּ ְר ִתּי ו ַ
ֶל ָע ָפר נ ְ
אוֹת ָ
יחה ְבּנִ ְפ ְל ֶ
אָשׂ ָ
יך ֲה ִבינֵנִ י | וְ ִ
קּוּד ָ
יךֶ (27) :דּ ֶר ְך ִפּ ֶ
ֻח ֶקּ ָ
יך(28) :
ַפ ִשׁי ִמתּוּגָה | ַקיְּ ֵמנִ י ִכּ ְד ָב ֶר ָךֶ (29) :דּ ֶר ְך ֶשׁ ֶקר ָה ֵסר
ָדּ ְל ָפה נ ְ
יך
תוֹר ְת ָך ָחנֵּנִ יֶ (30) :דּ ֶר ְך ֱאמוּנָה ָב ָח ְר ִתּי | ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ִמ ֶמּנִּ י | וְ ָ
ישׁנִ יֶ (32) :דּ ֶר ְך
יך | יְ הוָה אַל ְתּ ִב ֵ
וֹת ָ
יתיָ (31) :דּ ַב ְק ִתּי ְב ֵע ְד ֶ
ִשׁוִּ ִ
יך
הוֹרנִ י יְ הוָה ֶדּ ֶר ְך ֻח ֶקּ ָ
יך אָרוּץ | ִכּי ַת ְר ִחיב ִל ִבּיֵ (33) :
ִמ ְצוֹ ֶת ָ
תוֹר ֶת ָך וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנָּה ְב ָכל
וְ ֶא ְצּ ֶרנָּה ֵע ֶקבֲ (34) :ה ִבינֵנִ י וְ ֶא ְצּ ָרה ָ
וֹת ָ
יכנִ י ִבּנְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
יך | ִכּי בוֹ ָח ָפ ְצ ִתּיַ (36) :הט
ֵלבַ (35) :ה ְד ִר ֵ
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְראוֹת ָשׁוְ א |
יך וְ אַל ֶאל ָבּ ַצעַ (37) :הע ֵ
וֹת ָ
ִל ִבּי ֶאל ֵע ְד ֶ
אָת ָך(39) :
ִבּ ְד ָר ֶכ ָך ַחיֵּנִ יָ (38) :ה ֵקם ְל ַע ְב ְדּ ָך ִא ְמ ָר ֶת ָך | ֲא ֶשׁר ְליִ ְר ֶ
טוֹביםִ (40) :הנֵּה
יך ִ
ֲבר ֶח ְר ָפּ ִתי ֲא ֶשׁר ָיג ְֹר ִתּי | ִכּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ַהע ֵ
ֹאנִ י ֲח ָס ֶד ָך יְ הוָה |
יך | ְבּ ִצ ְד ָק ְת ָך ַחיֵּנִ י (41) :וִ יב ֻ
אַב ִתּי ְל ִפ ֻקּ ֶד ָ
ָתּ ְ
שׁוּע ְת ָך ְכּ ִא ְמ ָר ֶת ָך (42) :וְ ֶא ֱענֶה ח ְֹר ִפי ָד ָבר | ִכּי ָב ַט ְח ִתּי
ְתּ ָ
ִבּ ְד ָב ֶר ָך (43) :וְ אַל ַתּ ֵצּל ִמ ִפּי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְמאֹד | ִכּי ְל ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָך
ָ
יִ ָח ְל ִתּי (44) :וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה
ָעד(45) :
עוֹלם ו ֶ
תוֹר ְת ָך ָת ִמיד ְל ָ
ַא ַד ְבּ ָרה
יך ָד ָר ְשׁ ִתּי (46) :ו ֲ
וְ ֶא ְת ַה ְלּ ָכה ָב ְר ָח ָבה | ִכּי ִפ ֻקּ ֶד ָ
יך
וֹת ָ
ֲשׁע ְבּ ִמ ְצ ֶ
יך ֶנגֶד ְמ ָל ִכים וְ לֹא ֵאבוֹשׁ (47) :וְ ֶא ְשׁ ַתּע ַ
ְב ֵעד ֶֹת ָ
יך ֲא ֶשׁר ָ
ֲא ֶשׁר ָ
אָה ְב ִתּי
וֹת ָ
אָה ְב ִתּי (48) :וְ ֶא ָשּׂא ַכ ַפּי ֶאל ִמ ְצ ֶ
יךְ (49) :זכֹר ָדּ ָבר ְל ַע ְב ֶדּ ָך | ַעל ֲא ֶשׁר יִ ַח ְל ָתּנִ י:
יחה ְב ֻח ֶקּ ָ
אָשׂ ָ
וְ ִ
ֵדים
ָתנִ י (51) :ז ִ
ֶח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י | ִכּי ִא ְמ ָר ְת ָך ִחיּ ְ
) (50זֹאת נ ָ
ָכ ְר ִתּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך
יתי (52) :ז ַ
ָט ִ
תּוֹר ְת ָך לֹא נ ִ
ֱה ִליצֻנִ י ַעד ְמאֹד | ִמ ָ
ַתנִ י ֵמ ְר ָשׁ ִעים | ע ְֹז ֵבי
ַל ָע ָפה ֲא ָחז ְ
ֶחם (53) :ז ְ
ָא ְתנ ָ
עוֹלם יְ הוָה ו ֶ
ֵמ ָ
ָכ ְר ִתּי
גוּרי (55) :ז ַ
יך ְבּ ֵבית ְמ ָ
תּוֹר ֶת ָךְ (54) :ז ִמרוֹת ָהיוּ ִלי ֻח ֶקּ ָ
ָ
תּוֹר ֶת ָך (56) :זֹאת ָהיְ ָתה ִלּי | ִכּי
ָא ְשׁ ְמ ָרה ָ
ַב ַלּיְ ָלה ִשׁ ְמ ָך יְ הוָה | ו ֶ
יך(58) :
אָמ ְר ִתּי ִל ְשׁמֹר ְדּ ָב ֶר ָ
ָצ ְר ִתּיֶ (57) :ח ְל ִקי יְ הוָה ַ
יך נ ָ
ִפ ֻקּ ֶד ָ
ֶיך ְב ָכל ֵלב | ָחנֵּנִ י ְכּ ִא ְמ ָר ֶת ָךִ (59) :ח ַשּׁ ְב ִתּי ְד ָר ָכי |
יתי ָפנ ָ
ִח ִלּ ִ
יךַ (60) :ח ְשׁ ִתּי וְ לֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִתּי |
יבה ַר ְג ַלי ֶאל ֵעד ֶֹת ָ
ָאָשׁ ָ
ו ִ
וֹת ָ
ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ֶ
תּוֹר ְת ָך לֹא
ָ
יךֶ (61) :ח ְב ֵלי ְר ָשׁ ִעים ִעוְּ דֻנִ י |
ָשׁ ָכ ְח ִתּיֲ (62) :חצוֹת ַליְ ָלה אָקוּם ְלהוֹדוֹת ָל ְך | ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי
יך:
קּוּד ָ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִפּ ֶ
אוּך | ְ
ִצ ְד ֶק ָךָ (63) :ח ֵבר אָנִ י ְל ָכל ֲא ֶשׁר יְ ֵר ָ
ית
יך ַל ְמּ ֵדנִ י (65) :טוֹב ָע ִשׂ ָ
אָרץ ֻח ֶקּ ָ
)ַ (64ח ְס ְדּ ָך יְ הוָה ָמ ְלאָה ָה ֶ

ָד ַעת ַל ְמּ ֵדנִ י | ִכּי
ִעם ַע ְב ְדּ ָך| יְ ה ָוה ִכּ ְד ָב ֶר ָך (66) :טוּב ַט ַעם ו ַ
יך ֶה ֱא ָמנְ ִתּיֶ (67) :ט ֶרם ֶא ֱענֶה ֲאנִ י שֹׁגֵג | וְ ַע ָתּה ִא ְמ ָר ְת ָך
וֹת ָ
ְב ִמ ְצ ֶ
וּמ ִטיב ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּ ָ
יךָ (69) :ט ְפלוּ ָע ַלי
אַתּה ֵ
ָשׁ ָמ ְר ִתּי (68) :טוֹב ָ
יךָ (70) :ט ַפשׁ ַכּ ֵח ֶלב ִל ָבּם
קּוּד ָ
ֵדים | ֲאנִ י ְבּ ָכל ֵלב ֱאצֹּר ִפּ ֶ
ֶשׁ ֶקר ז ִ
ֲשׁ ְע ִתּי (71) :טוֹב ִלי ִכי ֻענּ ִ
תּוֹר ְת ָך ִשׁע ָ
| ֲאנִ י ָ
ֵיתי | ְל ַמ ַען ֶא ְל ַמד
יך
ָד ָ
ָכ ֶסף (73) :י ֶ
ָהב ו ָ
אַל ֵפי ז ָ
יך | ֵמ ְ
תוֹרת ִפּ ָ
יך (72) :טוֹב ִלי ַ
ֻח ֶקּ ָ
יך
יך (74) :יְ ֵר ֶא ָ
וֹת ָ
ָעשׂוּנִ י וַיְ כוֹנְ נוּנִ י | ֲה ִבינֵנִ י וְ ֶא ְל ְמ ָדה ִמ ְצ ֶ
ָד ְע ִתּי יְ הוָה ִכּי ֶצ ֶדק
יִ ְראוּנִ י וְ יִ ְשׂ ָמחוּ | ִכּי ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִתּי (75) :י ַ
ַח ֵמנִ י |
יתנִ י (76) :יְ ִהי נָא ַח ְס ְדּ ָך ְלנ ֲ
ֶאמוּנָה ִענִּ ָ
יך | ו ֱ
ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
תוֹר ְת ָך
יך וְ ֶא ְחיֶה | ִכּי ָ
ְכּ ִא ְמ ָר ְת ָך ְל ַע ְב ֶדּ ָך (77) :יְ בֹאוּנִ י ַר ֲח ֶמ ָ
ַשׁע ֻ
יח
אָשׂ ַ
ֵדים ִכּי ֶשׁ ֶקר ִעוְּ תוּנִ י | ֲאנִ י ִ
ֲשׁ ָעיֵ (78) :יבֹשׁוּ ז ִ
יך:
יך | וידעו ]וְ י ְֹד ֵעי קרי[ ֵעד ֶֹת ָ
יך (79) :יָשׁוּבוּ ִלי יְ ֵר ֶא ָ
קּוּד ָ
ְבּ ִפ ֶ
יך | ְל ַמ ַען לֹא ֵאבוֹשָׁ (81) :כּ ְל ָתה
) (80יְ ִהי ִל ִבּי ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּ ָ
ַפ ִשׁי | ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִתּיָ (82) :כּלוּ ֵעינַי ְל ִא ְמ ָר ֶת ָך |
שׁוּע ְת ָך נ ְ
ִל ְת ָ
יך
יתי ְכּנֹאד ְבּ ִקיטוֹר | ֻח ֶקּ ָ
ַח ֵמנִ יִ (83) :כּי ָהיִ ִ
ֵלאמֹר ָמ ַתי ְתּנ ֲ
ֲשׂה ְבר ְֹד ַפי
לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיַ (84) :כּ ָמּה יְ ֵמי ַע ְב ֶדּ ָך | ָמ ַתי ַתּע ֶ
תוֹר ֶת ָך(86) :
ֵדים ִשׁיחוֹת | ֲא ֶשׁר לֹא ְכ ָ
ִמ ְשׁ ָפּטָ (85) :כּרוּ ִלי ז ִ
יך ֱאמוּנָה | ֶשׁ ֶקר ְר ָדפוּנִ י ָע ְז ֵרנִ יִ (87) :כּ ְמ ַעט ִכּלּוּנִ י
וֹת ָ
ָכּל ִמ ְצ ֶ
וד ָ
ַב ִתּי ִפ ֻקּ ֶ
ָב ֶ
יךְ (88) :כּ ַח ְס ְדּ ָך ַחיֵּנִ י | וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה
ַאנִ י לֹא ָעז ְ
אָרץ | ו ֲ
עוֹלם יְ הוָה | ְדּ ָב ְר ָך נִ ָצּב ַבּ ָשּׁ ָמיִ םְ (90) :לדֹר
יךְ (89) :ל ָ
ֵעדוּת ִפּ ָ
יך ָע ְמדוּ
ַתּ ֲעמֹדְ (91) :ל ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ָת ָך | כּוֹנַנְ ָתּ ֶא ֶרץ ו ַ
ָודֹר ֱאמוּנ ֶ
אָב ְד ִתּי
ֲשׁ ָעי | אָז ַ
תוֹר ְת ָך ַשׁע ֻ
לוּלי ָ
יךֵ (92) :
ֲב ֶד ָ
ַהיּוֹם | ִכּי ַהכֹּל ע ָ
יתנִ י(94) :
יך | ִכּי ָבם ִחיִּ ָ
קּוּד ָ
עוֹלם לֹא ֶא ְשׁ ַכּח ִפּ ֶ
ְב ָענְ יִ יְ (93) :ל ָ
יך ָד ָר ְשׁ ִתּיִ (95) :לי ִקוּוּ ְר ָשׁ ִעים
קּוּד ָ
יענִ י | ִכּי ִפ ֶ
הוֹשׁ ֵ
ִ
ְל ָך ֲאנִ י
יתי ֵקץ | ְר ָח ָבה
יך ֶא ְתבּוֹנָןְ (96) :ל ָכל ִתּ ְכ ָלה ָר ִא ִ
אַבּ ֵדנִ י | ֵעד ֶֹת ָ
ְל ְ
תוֹר ֶת ָך | ָכּל ַהיּוֹם ִהיא
ָ
אָה ְב ִתּי
ָת ָך ְמאֹדָ (97) :מה ַ
ִמ ְצו ְ
עוֹלם ִהיא ִלי:
וֹת ָך | ִכּי ְל ָ
יח ִתיֵ (98) :מאֹיְ ַבי ְתּ ַח ְכּ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶ
ִשׂ ָ
יחה ִלי(100) :
יך ִשׂ ָ
וֹת ָ
)ִ (99מ ָכּל ְמ ַל ְמּ ַדי ִה ְשׂ ַכּ ְל ִתּי | ִכּי ֵע ְד ֶ
ָצ ְר ִתּיִ (101) :מ ָכּל א ַֹרח ָרע
יך נ ָ
קּוּד ָ
ִמ ְזּ ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָן | ִכּי ִפ ֶ
יך לֹא
אתי ַר ְג ָלי | ְל ַמ ַען ֶא ְשׁמֹר ְדּ ָב ֶר ָךִ (102) :מ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ָכּ ִל ִ
הוֹר ָתנִ יַ (103) :מה נִּ ְמ ְלצוּ ְל ִח ִכּי ִא ְמ ָר ֶת ָך
אַתּה ֵ
ָס ְר ִתּי | ִכּי ָ
קּוּד ָ
ִמ ְדּ ַבשׁ ְל ִפיִ (104) :מ ִפּ ֶ
ֵאתי ָכּל א ַֹרח
יך ֶא ְתבּוֹנָן | ַעל ֵכּן ָשׂנ ִ
יב ִתי (106) :נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי
ָשׁ ֶקר (105) :נֵר ְל ַר ְג ִלי ְד ָב ֶר ָך | וְ אוֹר ִלנְ ִת ָ
ֵיתי ַעד ְמאֹד |
ֵמה | ִל ְשׁמֹר ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק ָךַ (107) :נ ֲענ ִ
ָא ַקיּ ָ
וֲ

יך
וּמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יְ הוָה ַחיֵּנִ י ִכ ְד ָב ֶר ָך (108) :נִ ְדבוֹת ִפּי ְר ֵצה נָא יְ הוָה | ִ
תוֹר ְת ָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי(110) :
ַפ ִשׁי ְב ַכ ִפּי ָת ִמיד | וְ ָ
ַל ְמּ ֵדנִ י (109) :נ ְ
יך לֹא ָת ִע ִ
קּוּד ָ
וּמ ִפּ ֶ
נְ
ָח ְל ִתּי
יתי (111) :נ ַ
ָתנוּ ְר ָשׁ ִעים ַפּח ִלי | ִ
יתי ִל ִבּי ַלעֲשׂוֹת
ָט ִ
עוֹלם | ִכּי ְשׂשׂוֹן ִל ִבּי ֵה ָמּה (112) :נ ִ
יך ְל ָ
וֹת ָ
ֵע ְד ֶ
אָה ְב ִתּי:
תוֹר ְת ָך ָ
ֵאתי | וְ ָ
ֲפים ָשׂנ ִ
עוֹלם ֵע ֶקבֵ (113) :סע ִ
יך ְל ָ
ֻח ֶקּ ָ
וּמ ִגנִּ י ָ
)ִ (114ס ְת ִרי ָ
אָתּה | ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִתּי (115) :סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י
ְמ ֵר ִעים | וְ ֶא ְצּ ָרה ִמ ְצוֹת ֱאל ָֹהיָ (116) :ס ְמ ֵכנִ י ְכ ִא ְמ ָר ְת ָך וְ ֶא ְח ֶיה
יך
ָשׁ ָעה | וְ ֶא ְשׁ ָעה ְב ֻח ֶקּ ָ
ישׁנִ י ִמ ִשּׂ ְב ִריְ (117) :ס ָע ֵדנִ י וְ ִאוּ ֵ
| וְ אַל ְתּ ִב ֵ
יתם:
יך | ִכּי ֶשׁ ֶקר ַתּ ְר ִמ ָ
שׁוֹגים ֵמ ֻח ֶקּ ָ
ית ָכּל ִ
ָת ִמידָ (118) :ס ִל ָ
יך(120) :
אָה ְב ִתּי ֵעד ֶֹת ָ
אָרץ | ָל ֵכן ַ
)ִ (119ס ִגים ִה ְשׁ ַבּ ָתּ ָכל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
יתי ִמ ְשׁ ָפּט
אתיָ (121) :ע ִשׂ ִ
ָס ַמר ִמ ַפּ ְח ְדּ ָך ְב ָשׂ ִרי | ִ
ָר ִ
יך י ֵ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יחנִ י ְלע ְֹשׁ ָקיֲ (122) :ערֹב ַע ְב ְדּ ָך ְלטוֹב | אַל
ָצ ֶדק | ַבּל ַתּנִּ ֵ
וֶ
וּל ִא ְמ ַרת ִצ ְד ֶק ָך:
ישׁוּע ֶת ָך | ְ
ֵדיםֵ (123) :עינַי ָכּלוּ ִל ָ
ַע ְשׁ ֻקנִ י ז ִ
יַ
יך ַל ְמּ ֵדנִ יַ (125) :ע ְב ְדּ ָך אָנִ י
ֲשׂה ִעם ַע ְב ְדּ ָך ְכ ַח ְס ֶדּ ָך וְ ֻח ֶקּ ָ
) (124ע ֵ
יךֵ (126) :עת ַלעֲשׂוֹת ַליהוָה | ֵה ֵפרוּ
ֲה ִבינֵנִ י | וְ ֵא ְד ָעה ֵעד ֶֹת ָ
וּמ ָפּזַ (128) :על
ָהב ִ
יך | ִמזּ ָ
וֹת ָ
אָה ְב ִתּי ִמ ְצ ֶ
תּוֹר ֶת ָךַ (127) :על ֵכּן ַ
ָ
ֵאתי(129) :
קּוּדי כֹל יִ ָשּׁ ְר ִתּי | ָכּל א ַֹרח ֶשׁ ֶקר ָשׂנ ִ
ֵכּן ָכּל ִפּ ֵ
יך ָי ִאיר
ַפ ִשׁיֵ (130) :פּ ַתח ְדּ ָב ֶר ָ
יך | ַעל ֵכּן נְ ָצ ָר ַתם נ ְ
וֹת ָ
ְפּ ָלאוֹת ֵע ְד ֶ
ָא ְשׁ ָ
יך
וֹת ָ
אָפה | ִכּי ְל ִמ ְצ ֶ
ֵמ ִבין ְפּ ָתיִ יםִ (131) :פּי ָפ ַע ְר ִתּי ו ֶ
ָאָב ִתּיְ (132) :פּנֵה ֵא ַלי וְ ָחנֵּנִ י | ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט ְלא ֲֹה ֵבי ְשׁ ֶמ ָך(133) :
י ְ
ְפּ ָע ַמי ָה ֵכן ְבּ ִא ְמ ָר ֶת ָך | וְ אַל ַתּ ְשׁ ֶלט ִבּי ָכל אָוֶןְ (134) :פּ ֵדנִ י
ֵמע ֶֹשׁק ָ
ֶיך ָה ֵאר ְבּ ַע ְב ֶדּ ָך |
יךָ (135) :פּנ ָ
קּוּד ָ
אָדם | וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ִפּ ֶ
ָרדוּ ֵעינָי | ַעל לֹא ָשׁ ְמרוּ
יךַ (136) :פּ ְלגֵי ַמיִ ם י ְ
וְ ַל ְמּ ֵדנִ י ֶאת ֻח ֶקּ ָ
ית
יךִ (138) :צוִּ ָ
אַתּה יְ הוָה | וְ י ָ
ָשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
תוֹר ֶת ָךַ (137) :צ ִדּיק ָ
ָ
אָתי | ִכּי
ֶאמוּנָה ְמאֹדִ (139) :צ ְמּ ַת ְתנִ י ִקנְ ִ
יך | ו ֱ
ֶצ ֶדק ֵעד ֶֹת ָ
רוּפה ִא ְמ ָר ְת ָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְדּ ָך ֲא ֵה ָבהּ:
יך ָצ ָריְ (140) :צ ָ
ָשׁ ְכחוּ ְד ָב ֶר ָ
יך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיִ (142) :צ ְד ָק ְת ָך
)ָ (141צ ִעיר אָנ ִֹכי וְ נִ ְבזֶה | ִפּ ֻקּ ֶד ָ
וּמצוֹק ְמ ָצאוּנִ י |
תוֹר ְת ָך ֱא ֶמתַ (143) :צר ָ
עוֹלם | וְ ָ
ֶצ ֶדק ְל ָ
עוֹלם ֲה ִבינֵנִ י וְ ֶא ְח ֶיה:
יך ְל ָ
וֹת ָ
ֲשׁ ָעיֶ (144) :צ ֶדק ֵע ְד ֶ
יך ַשׁע ֻ
וֹת ָ
ִמ ְצ ֶ
יך ֶאצּ ָֹרה(146) :
אתי ְב ָכל ֵלב ֲענֵנִ י יְ הוָה ֻח ֶקּ ָ
)ָ (145ק ָר ִ
ֶשׁף
יךִ (147) :ק ַדּ ְמ ִתּי ַבנּ ֶ
יענִ י | וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ֵעד ֶֹת ָ
הוֹשׁ ֵ
ִ
יך
את ָ
ְק ָר ִ
ֵעה | לדבריך ] ִל ְד ָב ְר ָך קרי[ יִ ָח ְל ִתּיִ (148) :ק ְדּמוּ ֵעינַי
ָא ַשׁוּ ָ
וֲ
ְ
קוֹלי ִשׁ ְמ ָעה ְכ ַח ְס ֶדּ ָך | יְ הוָה
יח ְבּ ִא ְמ ָר ֶת ָךִ (149) :
אַשׁ ֻמרוֹת | ָל ִשׂ ַ
תּוֹר ְת ָך ָר ָחקוּ:
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָך ַחיֵּנִ יָ (150) :ק ְרבוּ ר ְֹד ֵפי ִז ָמּה | ִמ ָ

יך ֱא ֶמתֶ (152) :ק ֶדם
וֹת ָ
אַתּה יְ הוָה | וְ ָכל ִמ ְצ ֶ
)ָ (151קרוֹב ָ
עוֹלם יְ ַס ְד ָתּםְ (153) :ר ֵאה ָענְ יִ י וְ ַח ְלּ ֵצנִ י |
יך | ִכּי ְל ָ
ָד ְע ִתּי ֵמ ֵעד ֶֹת ָ
יַ
וּג ֵ
יבי ְ
יבה ִר ִ
תוֹר ְת ָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיִ (154) :ר ָ
ִכּי ָ
אָלנִ י | ְל ִא ְמ ָר ְת ָך
יך לֹא ָד ָרשׁוּ:
שׁוּעה | ִכּי ֻח ֶקּ ָ
ַחיֵּנִ יָ (155) :רחוֹק ֵמ ְר ָשׁ ִעים יְ ָ
יך ַחיֵּנִ יַ (157) :ר ִבּים ר ְֹד ַפי
יך ַר ִבּים יְ הוָה | ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
)ַ (156ר ֲח ֶמ ָ
ָט ִ
יך לֹא נ ִ
וֹת ָ
וְ ָצ ָרי | ֵמ ֵע ְד ֶ
קוֹט ָטה
ָא ְת ָ
יתי ב ְֹג ִדים ו ֶ
יתיָ (158) :ר ִא ִ
אָה ְב ִתּי |
יך ָ
קּוּד ָ
| ֲא ֶשׁר ִא ְמ ָר ְת ָך לֹא ָשׁ ָמרוְּ (159) :ר ֵאה ִכּי ִפ ֶ
עוֹלם ָכּל
וּל ָ
יְ הוָה ְכּ ַח ְס ְדּ ָך ַחיֵּנִ י (160) :רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך ֱא ֶמת | ְ
וּמ ְדּ ָב ְר ָך
ִמ ְשׁ ַפּט ִצ ְד ֶק ָךָ (161) :שׂ ִרים ְר ָדפוּנִ י ִחנָּם | ומדבריך ] ִ
מוֹצא ָשׁ ָלל
קרי[ ָפּ ַחד ִל ִבּיָ (162) :שׂשׂ אָנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָך | ְכּ ֵ
אָה ְב ִתּי(164) :
וֹר ְת ָך ָ
ַא ַת ֵע ָבה | תּ ָ
ֵאתי ו ֲ
ָרבֶ (163) :שׁ ֶקר ָשׂנ ִ
ֶשׁ ַבע ַבּיּוֹם ִה ַלּ ְל ִתּ ָ
יך | ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק ָךָ (165) :שׁלוֹם ָרב
ישׁוּע ְת ָך
תוֹר ֶת ָך | וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹלִ (166) :שׂ ַבּ ְר ִתּי ִל ָ
ֹה ֵבי ָ
ְלא ֲ
יך | ָואֹ ֲה ֵבם
ַפ ִשׁי ֵעד ֶֹת ָ
יתיָ (167) :שׁ ְמ ָרה נ ְ
יך ָע ִשׂ ִ
וֹת ָ
וּמ ְצ ֶ
יְ הוָה | ִ
יך | ִכּי ָכל ְדּ ָר ַכי נ ְֶג ֶדּ ָך:
יך וְ ֵעד ֶֹת ָ
קּוּד ָ
ְמאֹדָ (168) :שׁ ַמ ְר ִתּי ִפ ֶ
ֶיך יְ הוָה | ִכּ ְד ָב ְר ָך ֲה ִבינֵנִ יָ (170) :תּבוֹא
ָתי ְל ָפנ ָ
)ִ (169תּ ְק ַרב ִרנּ ִ
ֶיך | ְכּ ִא ְמ ָר ְת ָך ַה ִצּ ֵ
ָתי ְל ָפנ ָ
ְתּ ִחנּ ִ
ילנִ יַ (171) :תּ ַבּ ְענָה ְשׂ ָפ ַתי ְתּ ִה ָלּה |
יך
וֹת ָ
יךַ (172) :תּ ַען ְלשׁוֹנִ י ִא ְמ ָר ֶת ָך | ִכּי ָכל ִמ ְצ ֶ
ִכּי ְת ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּ ָ
יך ָב ָח ְר ִתּי(174) :
ָד ָך ְל ָע ְז ֵרנִ י | ִכּי ִפ ֶ
קּוּד ָ
ֶצּ ֶדקְ (173) :תּ ִהי י ְ
ַפ ִשׁי
ֲשׁ ָעיְ (175) :תּ ִחי נ ְ
תוֹר ְת ָך ַשׁע ֻ
ישׁוּע ְת ָך יְ הוָה | וְ ָ
אַב ִתּי ִל ָ
ָתּ ְ
יתי ְכּ ֶשׂה א ֵֹבד ַבּ ֵקּשׁ
ֲזרֻנִ יָ (176) :תּ ִע ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶט ָך ַיע ְ
וּת ַה ְל ֶל ָךּ | ִ
ְ
וֹת ָ
ַע ְב ֶדּ ָך | ִכּי ִמ ְצ ֶ
יך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי:
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אתי ַו ַיּ ֲענֵנִ י(2) :
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ֶאל יְ הוָה ַבּ ָצּ ָר ָתה ִלּי ָק ָר ִ
ַפ ִשׁי ִמ ְשּׂ ַפת ֶשׁ ֶקר | ִמ ָלּשׁוֹן ְר ִמיָּהַ (3) :מה יִּ ֵתּן
ילה נ ְ
יְ הוָה ַה ִצּ ָ
ַח ֵלי
וּמה יּ ִֹסיף ָל ְך ָלשׁוֹן ְר ִמיָּהִ (4) :ח ֵצּי ִגבּוֹר ְשׁנוּנִ ים | ִעם גּ ֲ
ְל ָך ַ
אָה ֵלי ֵק ָדר:
ַר ִתּי ֶמ ֶשׁ ְך | ָשׁ ַכנְ ִתּי ִעם ֳ
ְר ָת ִמים (5) :אוֹיָה ִלי ִכּי ג ְ
)ַ (6ר ַבּת ָשׁ ְכנָה ָלּהּ נ ְ
ַפ ִשׁי | ִעם שׂוֹנֵא ָשׁלוֹםֲ (7) :אנִ י ָשׁלוֹם וְ ִכי
ֲא ַד ֵבּר | ֵה ָמּה ַל ִמּ ְל ָח ָמה:
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)ִ (1שׁיר ַל ַמּעֲלוֹת | ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמאַיִ ן ָיבֹא ֶע ְז ִרי(2) :
ָאָרץ (3) :אַל יִ ֵתּן ַלמּוֹט ַר ְג ֶל ָך |
ֶע ְז ִרי ֵמ ִעם יְ הוָה | ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
אַל יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר ָךִ (4) :הנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא יִ ָ
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ישׁן | ֵ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ֶךָ (6) :
) (5יְ הוָה שׁ ְֹמ ֶר ָך | יְ הוָה ִצ ְלּ ָך ַעל יַד יְ ִמינ ָ
ָר ַח ַבּ ָלּיְ ָלה (7) :יְ הוָה יִ ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע | יִ ְשׁמֹר ֶאת
ַכּ ָכּה וְ י ֵ
לֹא י ֶ
נְ
עוֹלם:
וּבוֹא ָך | ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
את ָך ֶ
ַפ ֶשׁ ָך (8) :יְ הוָה יִ ְשׁ ָמר ֵצ ְ
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ֵל ְך:
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִ ד | ָשׂ ַמ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִרים ִלי ֵבּית יְ הוָה נ ֵ
רוּשׁ ַלִם
רוּשׁ ָלִם (3) :יְ ָ
) (2ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ַר ְג ֵלינוּ | ִבּ ְשׁ ָע ַריִ ְך יְ ָ
ַח ָדּוֶ (4) :שׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁ ָב ִטים ִשׁ ְב ֵטי
ַה ְבּנוּיָה | ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה ָלּהּ י ְ
ָשׁבוּ
יָהּ ֵעדוּת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם יְ הוָהִ (5) :כּי ָשׁ ָמּה י ְ
ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְשׁ ָפּט | ִכּ ְסאוֹת ְל ֵבית ָדּוִ ידַ (6) :שׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם
יל ְך | ַשׁ ְלוָה
ֹה ָביִ ְך (7) :יְ ִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
רוּשׁ ָלִם | יִ ְשׁ ָליוּ א ֲ
יְ ָ
אַחי וְ ֵר ָעי | ֲא ַד ְבּ ָרה נָּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך(9) :
נוֹתיִ ְךְ (8) :ל ַמ ַען ַ
אַר ְמ ָ
ְבּ ְ
ְל ַמ ַען ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ֲא ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך:
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אתי ֶאת ֵעינַי ַהיֹּ ְשׁ ִבי ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם(2) :
ָשׂ ִ
יך נ ָ
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ֵא ֶל ָ
ֲב ִדים ֶאל יַד ֲאדוֹנ ֶ
ִהנֵּה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ֵיהם ְכּ ֵעינֵי ִשׁ ְפ ָחה ֶאל יַד
ְגּ ִב ְר ָתּהּ | ֵכּן ֵעינֵינוּ ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַעד ֶשׁיְּ ָחנֵּנוָּ (3) :חנֵּנוּ
ַפ ֵשׁנוּ |
יְ הוָה ָחנֵּנוּ | ִכּי ַרב ָשׂ ַב ְענוּ בוּזַ (4) :ר ַבּת ָשׂ ְב ָעה ָלּהּ נ ְ
ַה ַלּ ַעג ַה ַשּׁ ֲאנַנִּ ים ַהבּוּז ִל ְג ֵאיוֹנִ ים:
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ֹאמר נָא
לוּלי יְ הוָה ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ י ַ
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִ ד | ֵ
אָדםֲ (3) :אזַי
לוּלי יְ הוָה ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ | ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (2) :
ַחיִּ ים ְבּ ָלעוּנוּ | ַבּ ֲחרוֹת ָ
אַפּם ָבּנוֲּ (4) :אזַי ַה ַמּיִ ם ְשׁ ָטפוּנוּ |
ַפ ֵשׁנוּ | ַה ַמּיִ ם
ַפ ֵשׁנוֲּ (5) :אזַי ָע ַבר ַעל נ ְ
ַח ָלה ָע ַבר ַעל נ ְ
נְ
ֵיהם(7) :
רוּך יְ הוָה | ֶשׁלֹּא נְ ָתנָנוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁנּ ֶ
ַהזֵּידוֹנִ יםָ (6) :בּ ְ

ַחנוּ
ַאנ ְ
יוֹק ִשׁים | ַה ַפּח נִ ְשׁ ָבּר ו ֲ
ַפ ֵשׁנוּ ְכּ ִצפּוֹר נִ ְמ ְל ָטה ִמ ַפּח ְ
נְ
ָאָרץ:
נִ ְמ ָל ְטנוֶּ (8) :ע ְז ֵרנוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָה | ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
Psalms Chapter 125
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ַהבּ ְֹט ִחים ַבּיהוָה ְכּ ַהר ִציּוֹן לֹא יִ מּוֹט
עוֹלם י ֵ
רוּשׁ ַלִם ָה ִרים ָס ִביב ָלהּ וַיהוָה ָס ִביב ְל ַעמּוֹ |
ֵשׁב (2) :יְ ָ
ְל ָ
גּוֹרל
ָנוּח ֵשׁ ֶבט ָה ֶר ַשׁע ַעל ַ
עוֹלםִ (3) :כּי לֹא י ַ
ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
יהם(4) :
יקים ְבּ ַעוְ ָל ָתה יְ ֵד ֶ
יקים | ְל ַמ ַען לֹא יִ ְשׁ ְלחוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
ַה ַצּ ִדּ ִ
בּוֹתם (5) :וְ ַה ַמּ ִטּים
ישׁ ִרים ְבּ ִל ָ
טּוֹבים | וְ ִל ָ
יבה יְ הוָה ַל ִ
יט ָ
ֵה ִ
ֲלי ָהאָוֶן | ָשׁלוֹם ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יכם יְ הוָה ֶאת פֹּע ֵ
יוֹל ֵ
לּוֹתם ִ
ַע ַק ְל ַק ָ
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יבת ִציּוֹן ָהיִ ינוּ
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ְבּשׁוּב יְ הוָה ֶאת ִשׁ ַ
ֹאמרוּ
וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה | אָז י ְ
ְכּח ְֹל ִמים (2) :אָז יִ ָמּ ֵלא ְשׂחוֹק ִפּינוּ ְ
ַבגּוֹיִ ם ִה ְג ִדּיל יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ִעם ֵא ֶלּהִ (3) :ה ְג ִדּיל יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת
ִע ָמּנוּ ָהיִ ינוּ ְשׂ ֵמ ִחיםָ (4) :
יתנוּ
שׁוּבה יְ הוָה ֶאת שׁבותנו ] ְשׁ ִב ֵ
יקים ַבּ ֶנּגֶבַ (5) :הזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה ְבּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ(6) :
קרי[ | ַכּ ֲא ִפ ִ
ָרע | בֹּא יָבוֹא ְב ִרנָּה נ ֵֹשׂא
וּבכֹה נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשׁ ְך ַהזּ ַ
ֵל ְך ָ
לוֹך י ֵ
ָה ְ
ֲא ֻלמּ ָֹתיו:
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)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִל ְשׁלֹמֹה | ִאם יְ הוָה לֹא יִ ְבנֶה ַביִ ת ָשׁוְ א
וֹמר(2) :
ָע ְמלוּ בוֹנָיו בּוֹ ִאם יְ הוָה לֹא יִ ְשׁ ָמר ִעיר ָשׁוְ א ָשׁ ַקד שׁ ֵ
ֲצ ִבים |
ימי קוּם ְמאַ ֲח ֵרי ֶשׁ ֶבת א ְֹכ ֵלי ֶל ֶחם ָהע ָ
ָשׁוְ א ָל ֶכם ַמ ְשׁ ִכּ ֵ
ַח ַלת יְ הוָה ָבּנִ ים | ָשׂ ָכר ְפּ ִרי
ידידוֹ ֵשׁנָאִ (3) :הנֵּה נ ֲ
ֵכּן יִ ֵתּן ִל ִ
אַשׁ ֵרי
עוּריםְ (5) :
ַה ָבּ ֶטןְ (4) :כּ ִח ִצּים ְבּיַד ִגּבּוֹר | ֵכּן ְבּנֵי ַהנְּ ִ
אַשׁ ָפּתוֹ ֵמ ֶהם | לֹא ֵיבֹשׁוּ ִכּי יְ ַד ְבּרוּ ֶאת
ֶבר ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ֶאת ְ
ַהגּ ֶ
אוֹיְ ִבים ַבּ ָשּׁ ַער:
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אַשׁ ֵרי ָכּל יְ ֵרא יְ הוָה ַהה ֵֹל ְך ִבּ ְד ָר ָכיו(2) :
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ְ
ֶפן פּ ִֹריָּה
יך וְ טוֹב ָל ְךֶ (3) :א ְשׁ ְתּ ָך ְכּג ֶ
אַשׁ ֶר ָ
ֹאכל | ְ
יך ִכּי ת ֵ
יע ַכּ ֶפּ ָ
יְ ִג ַ
ֵיתים ָס ִביב ְל ֻשׁ ְל ָחנ ָ
ַר ְכּ ֵתי ֵב ֶ
ְבּי ְ
ֶךִ (4) :הנֵּה
ֶיך ִכּ ְשׁ ִת ֵלי ז ִ
ית ָך | ָבּנ ָ
וּר ֵאה
ָבר יְ ֵרא יְ הוָה (5) :יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן | ְ
ִכי ֵכן יְ ב ַֹר ְך גּ ֶ
ֶיך | ָשׁלוֹם ַעל
וּר ֵאה ָבנִ ים ְל ָבנ ָ
ֶיךְ (6) :
רוּשׁ ָלִם כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
ְבּטוּב יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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ֹאמר נָא יִ ְשׂ ָר ֵאל(2) :
עוּרי י ַ
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ַר ַבּת ְצ ָררוּנִ י ִמנְּ ַ
ַבּי ָח ְרשׁוּ
ָכלוּ ִליַ (3) :על גּ ִ
עוּרי | גַּם לֹא י ְ
ַר ַבּת ְצ ָררוּנִ י ִמנְּ ָ
יתם קרי[ (4) :יְ הוָה ַצ ִדּיק
ח ְֹר ִשׁים | ֶה ֱא ִריכוּ למענותם ] ְל ַמעֲנִ ָ
| ִק ֵצּץ עֲבוֹת ְר ָשׁ ִעיםֵ (5) :יבֹשׁוּ וְ יִ סֹּגוּ אָחוֹר | כֹּל שֹׂנְ ֵאי ִציּוֹן:
ָבשֶׁ (7) :שׁלֹּא ִמ ֵלּא ַכפּוֹ
) (6יִ ְהיוּ ַכּ ֲח ִציר גַּגּוֹת | ֶשׁ ַקּ ְד ַמת ָשׁ ַלף י ֵ
ֵ
אָמרוּ ָהע ְֹב ִרים ִבּ ְר ַכּת יְ הוָה
קוֹצר וְ ִח ְצנוֹ ְמ ַע ֵמּר (8) :וְ לֹא ְ
יכם | ֵבּ ַר ְכנוּ ֶא ְת ֶכם ְבּ ֵשׁם יְ הוָה:
ֲא ֵל ֶ
Psalms Chapter 130
יך יְ הוָהֲ (2) :אדֹנָי
את ָ
ֲמ ִקּים ְק ָר ִ
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ִמ ַמּע ַ
אָזנ ָ
ִשׁ ְמ ָעה ְב ִ
ֶיך ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּנָיִ (3) :אם
קוֹלי | ִתּ ְהיֶינָה ְ
יחה |
עֲוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהּ | ֲאדֹנָי ִמי ַי ֲעמֹדִ (4) :כּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִל ָ
הוֹח ְל ִתּי:
ַפ ִשׁי | וְ ִל ְד ָברוֹ ָ
יתי יְ הוָה ִקוְּ ָתה נ ְ
ָראִ (5) :קוִּ ִ
ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵ
ַחל
ַפ ִשׁי ַלאדֹנָי | ִמשּׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר (7) :י ֵ
)  (6נ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה ִכּי ִעם יְ הוָה ַה ֶח ֶסד | וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת(8) :
וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִמכֹּל עֲוֹנ ָֹתיו:
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ָבהּ ִל ִבּי וְ לֹא ָרמוּ ֵעינַי וְ לֹא
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִ ד | יְ הוָה לֹא ג ַ
יתי
וּבנִ ְפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנִּ יִ (2) :אם לֹא ִשׁוִּ ִ
ִה ַלּ ְכ ִתּי ִבּ ְגדֹלוֹת ְ
ַחל
ַפ ִשׁי (3) :י ֵ
ָמל ָע ַלי נ ְ
ָמל ֲע ֵלי ִאמּוֹ ַכּגּ ֻ
ַפ ִשׁי | ְכּג ֻ
דוֹמ ְמ ִתּי נ ְ
וְ ַ
עוֹלם:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ הוָה | ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
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)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ְזכוֹר יְ הוָה ְל ָדוִ ד ֵאת ָכּל עֻנּוֹתוֲֹ (2) :א ֶשׁר
יתי |
ָדר ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹבִ (3) :אם אָבֹא ְבּאֹ ֶהל ֵבּ ִ
נִ ְשׁ ַבּע ַליהוָה | נ ַ
צוּעיִ (4) :אם ֶא ֵתּן ְשׁנַת ְל ֵעינָי | ְל ַע ְפ ַע ַפּי
ֱלה ַעל ֶע ֶרשׂ יְ ָ
ִאם ֶאע ֶ
נוּמהַ (5) :עד ֶא ְמ ָצא ָמקוֹם ַליהוָה | ִמ ְשׁ ָכּנוֹת ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹב:
ְתּ ָ
ָער (7) :נָבוֹאָה
אנוּה ִבּ ְשׂ ֵדי י ַ
ֲנוּה ְב ֶא ְפ ָר ָתה | ְמ ָצ ָ
)ִ (6הנֵּה ְשׁ ַמע ָ
ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
קוּמה יְ הוָה
ָ
נוֹתיו | נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ַל ֲהדֹם ַר ְג ָליו(8) :
ֶיך יִ ְל ְבּשׁוּ ֶצ ֶדק |
ֹהנ ָ
ֶך (9) :כּ ֲ
ַארוֹן ֻעזּ ָ
אַתּה ו ֲ
נוּח ֶת ָך | ָ
ִל ְמ ָ
יך יְ ַרנֵּנוַּ (10) :בּעֲבוּר ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך | אַל ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁי ֶח ָך:
יד ָ
ַח ִס ֶ
וֲ
) (11נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ְל ָדוִ ד ֱא ֶמת לֹא יָשׁוּב ִמ ֶמּנָּה | ִמ ְפּ ִרי
יתי וְ ֵעד ִֹתי זוֹ
ֶיך ְבּ ִר ִ
אָשׁית ְל ִכ ֵסּא ָל ְךִ (12) :אם יִ ְשׁ ְמרוּ ָבנ ָ
ִב ְטנְ ָך ִ
ֲדי ַעד י ְ
ֵיהם ע ֵ
ֲא ַל ְמּ ֵדם | גַּם ְבּנ ֶ
ֵשׁבוּ ְל ִכ ֵסּא ָל ְךִ (13) :כּי ָב ַחר
ֲדי ַעד | פֹּה
נוּח ִתי ע ֵ
מוֹשׁב לוֹ (14) :זֹאת ְמ ָ
יְ הוָה ְבּ ִציּוֹן | ִאוָּהּ ְל ָ
יע
אַשׂ ִבּ ַ
ֶיה ְ
ידהּ ָבּ ֵר ְך ֲא ָב ֵר ְך | ֶא ְביוֹנ ָ
יהֵ (15) :צ ָ
ֵא ֵשׁב ִכּי ִאוִּ ִת ָ
יה ַרנֵּן יְ ַרנֵּנוּ(17) :
יד ָ
ַח ִס ֶ
ֶשׁע | ו ֲ
ֶיה ְ
ֹהנ ָ
ָל ֶחם (16) :וְ כ ֲ
אַל ִבּישׁ י ַ
יחי (18) :אוֹיְ ָביו
יח ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד | ָע ַר ְכ ִתּי נֵר ִל ְמ ִשׁ ִ
אַצ ִמ ַ
ָשׁם ְ
ָציץ נִ ְזרוֹ:
אַל ִבּישׁ בּ ֶֹשׁת | וְ ָע ָליו י ִ
ְ
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ָעים ֶשׁ ֶבת ִ
אַחים
וּמה נּ ִ
)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִ ד | ִהנֵּה ַמה טּוֹב ַ
אַהרֹן |
ָקן ְז ַקן ֲ
ָחדַ (2) :כּ ֶשּׁ ֶמן ַהטּוֹב ַעל ָהרֹאשׁ י ֵֹרד ַעל ַהזּ ָ
גַּם י ַ
ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ִפּי ִמדּוֹ ָתיוְ (3) :כּ ַטל ֶח ְרמוֹן ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ַה ְר ֵרי ִציּוֹן | ִכּי
עוֹלם:
ָשׁם ִצוָּה יְ הוָה ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ַחיִּ ים ַעד ָה ָ
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)ִ (1שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת | ִהנֵּה ָבּרֲכוּ ֶאת יְ הוָה ָכּל ַע ְב ֵדי יְ הוָה
וּברֲכוּ
ָהע ְֹמ ִדים ְבּ ֵבית יְ הוָה ַבּ ֵלּילוֹתְ (2) :שׂאוּ יְ ֵד ֶכם ק ֶֹדשׁ | ָ
ָאָרץ:
ֶאת יְ הוָה (3) :יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן | ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
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)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ הוָה | ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ הוָה(2) :
ֶשׁע ְֹמ ִדים ְבּ ֵבית יְ הוָה | ְבּ ַח ְצרוֹת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוַּ (3) :ה ְללוּ יָהּ ִכּי
ַמּרוּ ִל ְשׁמוֹ ִכּי נ ִ
טוֹב יְ הוָה | ז ְ
ָעיםִ (4) :כּי ַי ֲעקֹב ָבּ ַחר לוֹ יָהּ |
ַאדֹנֵינוּ
ָד ְע ִתּי ִכּי גָדוֹל יְ הוָה | ו ֲ
ֻלּתוִֹ (5) :כּי ֲאנִ י י ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְסג ָ
אָרץ
ִמ ָכּל ֱאל ִֹהים (6) :כֹּל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ יְ הוָה ָע ָשׂה | ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם וּ ָב ֶ
ֲלה נְ ִשׂ ִאים ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
ַבּיּ ִ
אָרץ |
ַמּים וְ ָכל ְתּהוֹמוֹתַ (7) :מע ֶ
כוֹרי
רוֹתיוֶ (8) :שׁ ִה ָכּה ְבּ ֵ
אוֹצ ָ
רוּח ֵמ ְ
מוֹצא ַ
ְבּ ָר ִקים ַל ָמּ ָטר ָע ָשׂה ֵ
תוֹכ ִכי
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמהָ (9) :שׁ ַלח אֹתוֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּ ֵ
ִמ ְצ ָריִ ם | ֵמ ָ
ֲב ָדיוֶ (10) :שׁ ִה ָכּה גּוֹיִ ם ַר ִבּים | וְ ָה ַרג
וּב ָכל ע ָ
ִמ ְצ ָריִ ם | ְבּ ַפ ְרעֹה ְ
וּלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן
ֲצוּמיםְ (11) :ל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ְ
ְמ ָל ִכים ע ִ
ַח ָלה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ַח ָלה | נ ֲ
אַר ָצם נ ֲ
ָתן ְ
ָען (12) :וְ נ ַ
וּלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ְכּנ ַ
| ְ
עוֹלם | יְ הוָה ִז ְכ ְר ָך ְלדֹר ָודֹרִ (14) :כּי
ַעמּוֹ (13) :יְ הוָה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
ֲצ ֵבּי ַהגּוֹיִ ם ֶכּ ֶסף
ֶחם (15) :ע ַ
ֲב ָדיו יִ ְתנ ָ
ָדין יְ הוָה ַעמּוֹ | וְ ַעל ע ָ
יִ
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
ָהב | ַמע ֵ
וְ ז ָ
אָדםֶ (16) :פּה ָל ֶהם וְ לֹא יְ ַד ֵבּרוּ | ֵעינַיִ ם
ַא ִזינוּ | אַף ֵאין יֶשׁ
אָזנַיִ ם ָל ֶהם וְ לֹא י ֲ
ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוְּ (17) :
יהם | כֹּל ֲא ֶשׁר בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהם:
מוֹהם יִ ְהיוּ ע ֵֹשׂ ֶ
יהםְ (18) :כּ ֶ
רוּח ְבּ ִפ ֶ
ַ
אַהרֹן ָבּרֲכוּ ֶאת יְ ה ָוה:
)ֵ (19בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּרֲכוּ ֶאת יְ הוָה | ֵבּית ֲ
)ֵ (20בּית ַה ֵלּוִ י ָבּרֲכוּ ֶאת יְ הוָה | יִ ְר ֵאי יְ הוָה ָבּרֲכוּ ֶאת יְ הוָה:
רוּשׁ ָלִם ַה ְללוּ יָהּ:
רוּך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן שׁ ֵֹכן יְ ָ
)ָ (21בּ ְ
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עוֹלם ַח ְסדּוֹ (2) :הוֹדוּ ֵלאל ֵֹהי
) (1הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (3) :הוֹדוּ ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ ים | ִכּי
ָה ֱאל ִֹהים | ִכּי ְל ָ
עוֹלם
ְלע ָֹלם ַח ְסדּוְֹ (4) :לע ֵֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְגּדֹלוֹת ְל ַבדּוֹ | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ(6) :
ַח ְסדּוְֹ (5) :לע ֵֹשׂה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִבּ ְתבוּנָה | ִכּי ְל ָ
אוֹרים
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ (7) :לע ֵֹשׂה ִ
אָרץ ַעל ַה ָמּיִ ם | ִכּי ְל ָ
ְלר ַֹקע ָה ֶ
עוֹלם ַח ְסדּוֶֹ (8) :את ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַבּיּוֹם | ִכּי
ְגּד ִֹלים | ִכּי ְל ָ
כוֹכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשׁלוֹת ַבּ ָלּיְ ָלה | ִכּי
ָר ַח וְ ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֶֹ (9) :את ַהיּ ֵ
ְל ָ
עוֹלם
יהם | ִכּי ְל ָ
כוֹר ֶ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ (10) :ל ַמ ֵכּה ִמ ְצ ַריִ ם ִבּ ְב ֵ
ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ(12) :
תּוֹכם | ִכּי ְל ָ
ַיּוֹצא יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
ַח ְסדּוֹ (11) :ו ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ (13) :לגֹזֵר יַם
רוֹע נְ טוּיָה | ִכּי ְל ָ
וּב ְז ַ
ָקה ִ
ְבּיָד ֲחז ָ
ֱביר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּתוֹכוֹ |
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (14) :וְ ֶהע ִ
ָרים | ִכּי ְל ָ
סוּף ִל ְגז ִ
עוֹלם
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (15) :וְ נִ ֵער ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְביַם סוּף | ִכּי ְל ָ
ִכּי ְל ָ

עוֹלם ַח ְסדּוֹ(17) :
יך ַעמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ִכּי ְל ָ
מוֹל ְ
ַח ְסדּוְֹ (16) :ל ִ
ַהרֹג ְמ ָל ִכים
עוֹלם ַח ְסדּוַֹ (18) :ויּ ֲ
ְל ַמ ֵכּה ְמ ָל ִכים ְגּד ִֹלים | ִכּי ְל ָ
ירים | ִכּי ְל ָ
אַדּ ִ
ִ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ (19) :ל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי | ִכּי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ(21) :
וּלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ (20) :
ְל ָ
ַח ָלה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (22) :נ ֲ
ַח ָלה | ִכּי ְל ָ
אַר ָצם ְלנ ֲ
ָתן ְ
וְ נ ַ
ַע ְבדּוֹ | ִכּי ְל ָ
עוֹלם
ָכר ָלנוּ | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֶֹ (23) :שׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ ז ַ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (25) :נ ֵֹתן ֶל ֶחם
ַח ְסדּוֹ (24) :וַיִּ ְפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (26) :הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ִכּי
ְל ָכל ָבּ ָשׂר | ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ְל ָ
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ָכ ֵרנוּ ֶאת ִציּוֹן(2) :
ָשׁ ְבנוּ גַּם ָבּ ִכינוּ | ְבּז ְ
ַהרוֹת ָבּ ֶבל ָשׁם י ַ
)ַ (1על נ ֲ
ֹרוֹתינוִּ (3) :כּי ָשׁם ְשׁ ֵאלוּנוּ
תוֹכהּ | ָתּ ִלינוּ ִכּנּ ֵ
ֲר ִבים ְבּ ָ
ַעל ע ָ
שׁוֹבינוּ ִדּ ְב ֵרי ִשׁיר וְ ָ
תוֹל ֵלינוּ ִשׂ ְמ ָחה | ִשׁירוּ ָלנוּ ִמ ִשּׁיר ִציּוֹן(4) :
ֵ
ֵכרִ (5) :אם ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך
אַד ַמת נ ָ
ָשׁיר ֶאת ִשׁיר יְ הוָה | ַעל ְ
יך נ ִ
ֵא ְ
רוּשׁ ָלִם ִתּ ְשׁ ַכּח יְ ִמינִ יִ (6) :תּ ְד ַבּק ְלשׁוֹנִ י ְל ִח ִכּי ִאם לֹא
יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ַעל רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָח ִתי(7) :
ֲלה ֶאת יְ ָ
ֶא ְז ְכּ ֵר ִכי | ִאם לֹא אַע ֶ
רוּשׁ ָלִם | ָהא ְֹמ ִרים ָערוּ ָערוּ
ְזכֹר יְ הוָה ִל ְבנֵי ֱאדוֹם ֵאת יוֹם יְ ָ
אַשׁ ֵרי ֶשׁיְ ַשׁ ֶלּם ָל ְך ֶאת
דוּדה | ְ
ַעד ַהיְ סוֹד ָבּהַּ (8) :בּת ָבּ ֶבל ַה ְשּׁ ָ
ֹאחז וְ נִ ֵפּץ ֶאת ע ָֹל ַליִ ְך ֶאל
אַשׁ ֵרי ֶשׁיּ ֵ
ָמ ְל ְתּ ָלנוְּ (9) :
מוּל ְך ֶשׁגּ ַ
ְגּ ֵ
ַה ָסּ ַלע:
Psalms Chapter 138
ַמּ ֶר ָךֶּ (2) :א ְשׁ ַתּ ֲחוֶה
אוֹד ָך ְב ָכל ִל ִבּי | ֶנגֶד ֱאל ִֹהים ֲאז ְ
)ְ (1ל ָדוִ ד ְ
אוֹדה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ַעל ַח ְס ְדּ ָך וְ ַעל ֲא ִמ ֶתּ ָך | ִכּי
ֶאל ֵה ַ
יכל ָק ְד ְשׁ ָך וְ ֶ
ַתּ ֲענֵנִ י |
אתי ו ַ
ִה ְג ַדּ ְל ָתּ ַעל ָכּל ִשׁ ְמ ָך ִא ְמ ָר ֶת ָךְ (3) :בּיוֹם ָק ָר ִ
אָרץ | ִכּי ָשׁ ְמעוּ
ָ
יוֹדוּך יְ הוָה ָכּל ַמ ְל ֵכי ֶ
ַפ ִשׁי עֹז(4) :
ַתּ ְר ִה ֵבנִ י ְבנ ְ
ָשׁירוּ ְבּ ַד ְר ֵכי יְ הוָה | ִכּי גָדוֹל ְכּבוֹד יְ הוָה(6) :
יך (5) :וְ י ִ
ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
ֵדעִ (7) :אם ֵא ֵל ְך
ִכּי ָרם יְ הוָה וְ ָשׁ ָפל יִ ְר ֶאה | וְ ָגב ַֹהּ ִמ ֶמּ ְר ָחק יְ י ָ
ֶך:
יענִ י יְ ִמינ ָ
תוֹשׁ ֵ
ָד ָך וְ ִ
ְבּ ֶק ֶרב ָצ ָרה ְתּ ַחיֵּנִ י | ַעל אַף אֹיְ ַבי ִתּ ְשׁ ַלח י ֶ
יך אַל
ָד ָ
ֲשׂי י ֶ
עוֹלם ַמע ֵ
ֲדי | יְ הוָה ַח ְס ְדּ ָך ְל ָ
) (8יְ הוָה יִ ְגמֹר ַבּע ִ
ֶתּ ֶרף:
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אַתּה
ַתּ ָדעָ (2) :
ַצּ ַח ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר | יְ הוָה ֲח ַק ְר ַתּנִ י ו ֵ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
אָר ִחי וְ ִר ְב ִעי
קוּמי | ַבּנְ ָתּה ְל ֵר ִעי ֵמ ָרחוֹקְ (3) :
ָד ְע ָתּ ִשׁ ְב ִתּי וְ ִ
יַ
ית | וְ ָכל ְדּ ָר ַכי ִה ְס ַכּנְ ָתּהִ (4) :כּי ֵאין ִמ ָלּה ִבּ ְלשׁוֹנִ י | ֵהן יְ הוָה
ֵר ָ
זִ
ַתּ ֶשׁת ָע ַלי ַכּ ֶפּ ָכה(6) :
ָק ֶדם ַצ ְר ָתּנִ י | ו ָ
ֻלּהּ (5) :אָחוֹר ו ֶ
ָד ְע ָתּ כ ָ
יַ
אוּכל ָלהּ(7) :
פלאיה ] ְפּ ִליאָה קרי[ ַד ַעת ִמ ֶמּנִּ י | נִ ְשׂ ְגּ ָבה לֹא ַ
אָנָה ֵא ֵל ְך ֵמ ֶ
ֶיך ֶא ְב ָרחִ (8) :אם ֶא ַסּק ָשׁ ַמיִ ם
רוּח ָך | וְ אָנָה ִמ ָפּנ ָ
ֶךֶּ (9) :א ָשּׂא ַכנְ ֵפי ָשׁ ַחר | ֶא ְשׁ ְכּנָה
יעה ְשּׁאוֹל ִהנּ ָ
אַצּ ָ
אָתּה | וְ ִ
ָשׁם ָ
ֶך(11) :
ֹאחזֵנִ י יְ ִמינ ָ
ָד ָך ַתנְ ֵחנִ י | וְ ת ֲ
אַח ִרית יָם (10) :גַּם ָשׁם י ְ
ְבּ ֲ
ֲדנִ יַ (12) :גּם ח ֶֹשׁ ְך לֹא
שׁוּפנִ י | וְ ַליְ ָלה אוֹר ַבּע ֵ
אַך ח ֶֹשׁ ְך יְ ֵ
ָוא ַֹמר ְ
אוֹרהִ (13) :כּי
יכה ָכּ ָ
ָאיר ַכּ ֲח ֵשׁ ָ
יך ִמ ֶמּ ָך | וְ ַליְ ָלה ַכּיּוֹם י ִ
ַח ִשׁ ְ
יְ
אַתּה ָקנִ ָ
ָ
אוֹד ָך ַעל ִכּי
ְ
ית ִכ ְלי ָֹתי | ְתּ ֻס ֵכּנִ י ְבּ ֶב ֶטן ִא ִמּי(14) :
ַפ ִשׁי י ַֹד ַעת ְמאֹד (15) :לֹא
יך וְ נ ְ
ֲשׂ ָ
יתי | נִ ְפ ָל ִאים ַמע ֶ
נוֹראוֹת נִ ְפ ֵל ִ
ָ
ֻקּ ְמ ִתּי ְבּ ַת ְח ִתּיּוֹת
יתי ַב ֵסּ ֶתר ר ַ
ֻשּׂ ִ
נִ ְכ ַחד ָע ְצ ִמי ִמ ֶמּ ָךּ | ֲא ֶשׁר ע ֵ
ֶ
ָמים
ֻלּם יִ ָכּ ֵתבוּ | י ִ
ֶיך וְ ַעל ִס ְפ ְר ָך כּ ָ
ָל ִמי ָראוּ ֵעינ ָ
אָרץ (16) :גּ ְ
יך ֵאל |
ָקרוּ ֵר ֶע ָ
ֻצּרוּ ולא ]וְ לוֹ קרי[ ֶא ָחד ָבּ ֶהם (17) :וְ ִלי ַמה יּ ְ
יָ
אשׁי ֶהםֶ (18) :א ְס ְפּ ֵרם ֵמחוֹל יִ ְרבּוּן | ֱה ִקיצ ִֹתי
ֶמה ָע ְצמוּ ָר ֵ
לוֹהּ ָר ָשׁע | וְ אַנְ ֵשׁי ָד ִמים סוּרוּ
עוֹדי ִע ָמּ ְךִ (19) :אם ִתּ ְקטֹל ֱא ַ
וְ ִ
יךֲ (21) :הלוֹא
ָשׂא ַל ָשּׁוְ א ָע ֶר ָ
ֻך ִל ְמ ִז ָמּה | נ ֻ
ֹאמר ָ
ֶמנִּ יֲ (20) :א ֶשׁר י ְ
וּב ְת ְ
יך יְ הוָה ֶא ְשׂנָא | ִ
ְמ ַשׂנְ ֶא ָ
קוֹטטַ (22) :תּ ְכ ִלית
קוֹמ ֶמי ָך ֶא ְת ָ
ֵאתים | ְלאוֹיְ ִבים ָהיוּ ִליָ (23) :ח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע ְל ָב ִבי |
ִשׂנְ אָה ְשׂנ ִ
וּר ֵאה ִאם ֶדּ ֶר ְך ע ֶֹצב ִבּי | וּנְ ֵחנִ י ְבּ ֶד ֶר ְך
ְבּ ָחנֵנִ י וְ ַדע ַשׂ ְר ַע ָפּיְ (24) :
עוֹלם:
ָ
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אָדם ָרע | ֵמ ִאישׁ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ דַ (2) :ח ְלּ ֵצנִ י יְ הוָה ֵמ ָ
)ַ (1ל ְמנ ֵ
ֲח ָמ ִסים ִתּנְ ְצ ֵרנִ יֲ (3) :א ֶשׁר ָח ְשׁבוּ ָרעוֹת ְבּ ֵלב | ָכּל יוֹם יָגוּרוּ
ָחשׁ | ֲח ַמת ַע ְכשׁוּב ַתּ ַחת
ִמ ְל ָחמוֹתָ (4) :שׁנֲנוּ ְלשׁוֹנָם ְכּמוֹ נ ָ
ידי ָר ָשׁע ֵמ ִאישׁ ֲח ָמ ִסים
ְשׂ ָפ ֵתימוֹ ֶס ָלהָ (5) :שׁ ְמ ֵרנִ י יְ הוָה ִמ ֵ
ֵאים ַפּח ִלי
ִתּנְ ְצ ֵרנִ י | ֲא ֶשׁר ָח ְשׁבוּ ִל ְדחוֹת ְפּ ָע ָמיָ (6) :ט ְמנוּ ג ִ
ַח ָב ִלים ָפּ ְרשׂוּ ֶר ֶשׁת ְליַד ַמ ְעגָּל | מ ְֹק ִשׁים ָשׁתוּ ִלי ֶס ָלה(7) :
וֲ

אָתּה | ַה ֲא ִזינָה יְ הוָה קוֹל ַתּ ֲחנוּנָי(8) :
אָמ ְר ִתּי ַליהוָה ֵא ִלי ָ
ַ
ָשׁק (9) :אַל
ֹאשׁי ְבּיוֹם נ ֶ
שׁוּע ִתי | ַסכּ ָֹתה ְלר ִ
יְ הוִֹ ה ֲאדֹנָי עֹז יְ ָ
ִתּ ֵתּן יְ הוָה ַמ ֲא ַויֵּי ָר ָשׁע | ְז ָממוֹ אַל ָתּ ֵפק יָרוּמוּ ֶס ָלה(10) :
ֲמל ְשׂ ָפ ֵתימוֹ יכסומו ]יְ ַכ ֵסּמוֹ קרי[ (11) :ימיטו
רֹאשׁ ְמ ִס ָבּי | ע ַ
ַפּ ֵלם ְבּ ַמ ֲהמֹרוֹת ַבּל
ֶח ִלים | ָבּ ֵאשׁ י ִ
יהם גּ ָ
ֲל ֶ
]יִ מּוֹטוּ קרי[ ע ֵ
צוּדנּוּ
אָרץ | ִאישׁ ָח ָמס ָרע יְ ֶ
יָקוּמוִּ (12) :אישׁ ָלשׁוֹן ַבּל יִ כּוֹן ָבּ ֶ
ֲשׂה יְ הוָה ִדּין ָענִ י |
ָד ְע ִתּי קרי[ ִכּי ַיע ֶ
ְל ַמ ְד ֵחפֹת (13) :ידעת ]י ַ
ֵשׁבוּ יְ ָשׁ ִרים
יקים יוֹדוּ ִל ְשׁ ֶמ ָך | י ְ
אַך ַצ ִדּ ִ
ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ְביֹנִ יםְ (14) :
ֶיך:
ֶאת ָפּנ ָ
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קוֹלי
ִ
חוּשׁה ִלּי ַה ֲא ִזינָה
ָ
יך
את ָ
)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | יְ הוָה ְק ָר ִ
ֶיך | ַמ ְשׂאַת ַכּ ַפּי
ְבּ ָק ְר ִאי ָל ְךִ (2) :תּכּוֹן ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנ ָ
יתה יְ הוָה ָשׁ ְמ ָרה ְל ִפי | נִ ְצּ ָרה ַעל ַדּל ְשׂ ָפ ָתי:
ִמנְ ַחת ָע ֶרבִ (3) :שׁ ָ
ישׁים
ֲללוֹת ְבּ ֶר ַשׁע ֶאת ִא ִ
) (4אַל ַתּט ִל ִבּי ְל ָד ָבר ָרע ְל ִה ְת ֵ
עוֹלל ע ִ
ֶה ְל ֵמנִ י ַצ ִדּיק ֶח ֶסד
יהם (5) :י ֶ
וּבל ֶא ְל ַחם ְבּ ַמנְ ַע ֵמּ ֶ
ֲלי אָוֶן | ַ
פֹּע ֵ
וּת ִפ ָלּ ִתי
ֹאשׁי | ִכּי עוֹד ְ
יחנִ י ֶשׁ ֶמן רֹאשׁ אַל יָנִ י ר ִ
יוֹכ ֵ
וְ ִ
ְבּ ָר ֵ
יהם | וְ ָשׁ ְמעוּ ֲא ָמ ַרי ִכּי
ידי ֶס ַלע שׁ ְֹפ ֵט ֶ
יהם (6) :נִ ְשׁ ְמטוּ ִב ֵ
עוֹת ֶ
ֲצ ֵמינוּ ְל ִפי ְשׁאוֹל:
אָרץ | נִ ְפ ְזרוּ ע ָ
ָעמוְּ (7) :כּמוֹ פ ֵֹל ַח וּב ֵֹק ַע ָבּ ֶ
נֵ
יתי אַל ְתּ ַער נ ְ
)ִ (8כּי ֵא ֶל ָ
ַפ ִשׁי(9) :
יך יְ הוִ ה ֲאדֹנָי ֵעינָי | ְבּ ָכה ָח ִס ִ
ֲלי אָוֶן (10) :יִ ְפּלוּ
ָקשׁוּ ִלי | וּמ ְֹקשׁוֹת פֹּע ֵ
ידי ַפח י ְ
ָשׁ ְמ ֵרנִ י ִמ ֵ
ַחד אָנ ִֹכי ַעד ֶאעֱבוֹר:
ְב ַמ ְכמ ָֹריו ְר ָשׁ ִעים | י ַ
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קוֹלי ֶאל יְ הוָה
)ַ (1מ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ ד | ִבּ ְהיוֹתוֹ ַב ְמּ ָע ָרה ְת ִפ ָלּהִ (2) :
יחי | ָצ ָר ִתי
קוֹלי ֶאל יְ הוָה ֶא ְת ַחנָּןֶ (3) :א ְשׁפּ ְֹך ְל ָפנָיו ִשׂ ִ
ֶא ְז ָעק | ִ
יב ִתי |
ָד ְע ָתּ נְ ִת ָ
אַתּה י ַ
רוּחי וְ ָ
אַגּידְ (4) :בּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי ִ
ְל ָפנָיו ִ
וּר ֵאה וְ ֵאין ִלי
ָמין ְ
ְבּא ַֹרח זוּ ֲא ַה ֵלּ ְך ָט ְמנוּ ַפח ִליַ (5) :ה ֵבּיט י ִ
יך
ָע ְק ִתּי ֵא ֶל ָ
ַפ ִשׁי (6) :ז ַ
דּוֹרשׁ ְלנ ְ
אָבד ָמנוֹס ִמ ֶמּנִּ י ֵאין ֵ
ַמ ִכּיר | ַ
אָמ ְר ִתּי ָ
יְ הוָה | ַ
יבה
אַתּה ַמ ְח ִסי ֶח ְל ִקי ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּ יםַ (7) :ה ְק ִשׁ ָ
אָמצוּ ִמ ֶמּנִּ י(8) :
ילנִ י ֵמר ְֹד ַפי ִכּי ְ
לּוֹתי ְמאֹד | ַה ִצּ ֵ
ָתי ִכּי ַד ִ
ֶאל ִרנּ ִ

יקים
ַכ ִתּרוּ ַצ ִדּ ִ
ַפ ִשׁי ְלהוֹדוֹת ֶאת ְשׁ ֶמ ָך | ִבּי י ְ
הוֹציאָה ִמ ַמּ ְסגֵּר נ ְ
ִ
ִכּי ִת ְגמֹל ָע ָלי:
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)ִ (1מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד | יְ הוָה ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ִתי ַה ֲא ִזינָה ֶאל ַתּ ֲחנוּנַי
ָת ָך ֲענֵנִ י ְבּ ִצ ְד ָק ֶת ָך (2) :וְ אַל ָתּבוֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ֶאת ַע ְב ֶדּ ָך |
ֶבּ ֱא ֻמנ ְ
ַפ ִשׁי ִדּ ָכּא ָלאָ ֶרץ
ֶיך ָכל ָחיִ (3) :כּי ָר ַדף אוֹיֵב נ ְ
ִכּי לֹא יִ ְצ ַדּק ְל ָפנ ָ
ַתּ ְת ַע ֵטּף ָע ַלי
עוֹלם (4) :ו ִ
הוֹשׁ ַ
ִ
יבנִ י ְב ַמ ֲח ַשׁ ִכּים ְכּ ֵמ ֵתי ָ
ָתי |
ַחיּ ִ
יתי
ָמים ִמ ֶקּ ֶדם ָה ִג ִ
ָכ ְר ִתּי י ִ
תּוֹמם ִל ִבּי (5) :ז ַ
תוֹכי יִ ְשׁ ֵ
רוּחי | ְבּ ִ
ִ
יך |
ָדי ֵא ֶל ָ
שׂוֹח ַחֵ (6) :פּ ַר ְשׂ ִתּי י ַ
יך ֲא ֵ
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
ֳל ָך | ְבּ ַמע ֵ
ְב ָכל ָפּע ֶ
רוּחי |
ֵפה ְל ָך ֶס ָלהַ (7) :מ ֵהר ֲענֵנִ י יְ הוָה ָכּ ְל ָתה ִ
ַפ ִשׁי ְכּ ֶא ֶרץ ֲעי ָ
נְ
יענִ י
ֶיך ִמ ֶמּנִּ י וְ נִ ְמ ַשׁ ְל ִתּי ִעם י ְֹר ֵדי בוֹרַ (8) :ה ְשׁ ִמ ֵ
אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
יך
יענִ י ֶדּ ֶר ְך זוּ ֵא ֵל ְך ִכּי ֵא ֶל ָ
הוֹד ֵ
ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ִכּי ְב ָך ָב ָט ְח ִתּי | ִ
יך ִכ ִסּ ִתי(10) :
ילנִ י ֵמאֹיְ ַבי יְ הוָה ֵא ֶל ָ
ַפ ִשׁיַ (9) :ה ִצּ ֵ
אתי נ ְ
ָשׂ ִ
נָ
טוֹבה ַתּנְ ֵחנִ י
רוּח ָך ָ
לוֹהי | ֲ
אַתּה ֱא ָ
ֶך ִכּי ָ
ַל ְמּ ֵדנִ י ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹנ ָ
תוֹציא
ְבּ ֶא ֶרץ ִמישׁוֹרְ (11) :ל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך יְ הוָה ְתּ ַחיֵּנִ י | ְבּ ִצ ְד ָק ְת ָך ִ
ֲרי
וּב ַח ְס ְדּ ָך ַתּ ְצ ִמית אֹיְ ָבי | וְ ַה ֲא ַב ְד ָתּ ָכּל צֹר ֵ
ַפ ִשׁיְ (12) :
ִמ ָצּ ָרה נ ְ
ַפ ִשׁי ִכּי ֲאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך:
נְ
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עוֹתי
ָדי ַל ְק ָרב | ֶא ְצ ְבּ ַ
צוּרי ַה ְמ ַל ֵמּד י ַ
רוּך יְ הוָה ִ
)ְ (1ל ָדוִ ד ָבּ ְ
וּמ ַפ ְל ִטי ִלי | ָמ ִגנִּ י וּבוֹ
ַבּי ְ
וּמצוּ ָד ִתי ִמ ְשׂגּ ִ
ַל ִמּ ְל ָח ָמהַ (2) :ח ְס ִדּי ְ
ַתּ ָד ֵעהוּ | ֶבּן
רוֹדד ַע ִמּי ַת ְח ָתּי (3) :יְ הוָה ָמה ָ
אָדם ו ֵ
יתי ָה ֵ
ָח ִס ִ
עוֹבר(5) :
ָמיו ְכּ ֵצל ֵ
אָדם ַל ֶה ֶבל ָדּ ָמה | י ָ
ַתּ ַח ְשּׁ ֵבהוָּ (4) :
ֱאנוֹשׁ ו ְ
ֱשׁנוְּ (6) :בּרוֹק ָבּ ָרק
יך וְ ֵת ֵרד | גַּע ֶבּ ָה ִרים וְ ֶיע ָ
יְ הוָה ַהט ָשׁ ֶמ ָ
יך ִמ ָמּרוֹם | ְפּ ֵצנִ י
ָד ָ
וּת ֻה ֵמּםְ (7) :שׁ ַלח י ֶ
יך ְ
יצם | ְשׁ ַלח ִח ֶצּ ָ
וּת ִפ ֵ
ְ
יהם ִדּ ֶבּר ָשׁוְ א |
ֵכרֲ (8) :א ֶשׁר ִפּ ֶ
ילנִ י ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים ִמיַּד ְבּנֵי נ ָ
וְ ַה ִצּ ֵ
ֵבל
אָשׁי ָרה ָלּ ְך | ְבּנ ֶ
ימינָם יְ ִמין ָשׁ ֶקרֱ (9) :אל ִֹהים ִשׁיר ָח ָדשׁ ִ
וִ ִ
פּוֹצה ֶאת
שׁוּעה ַל ְמּ ָל ִכים | ַה ֶ
נּוֹתן ְתּ ָ
ַמּ ָרה ָלּ ְךַ (10) :ה ֵ
ָעשׂוֹר ֲאז ְ
ֵכר | ֲא ֶשׁר
ילנִ י ִמיַּד ְבּנֵי נ ָ
ָדּוִ ד ַע ְבדּוֹ ֵמ ֶח ֶרב ָר ָעהְ (11) :פּ ֵצנִ י וְ ַה ִצּ ֵ
יהם ִדּ ֶבּר ָשׁוְ א וִ ִ
ימינָם יְ ִמין ָשׁ ֶקרֲ (12) :א ֶשׁר ָבּנֵינוּ ִכּנְ ִט ִעים
ִפּ ֶ
יכל:
נוֹתינוּ ְכזָוִ יֹּת ְמ ֻח ָטּבוֹת ַתּ ְבנִ ית ֵה ָ
יהם | ְבּ ֵ
עוּר ֶ
ֻדּ ִלים ִבּנְ ֵ
ְמג ָ

יקים ִמזַּן ֶאל זַן | צֹאונֵנוּ ַמ ֲא ִליפוֹת
)ְ (13מ ָזוֵינוּ ְמ ֵל ִאים ְמ ִפ ִ
אַלּוּפינוּ ְמ ֻס ָבּ ִלים | ֵאין ֶפּ ֶרץ וְ ֵאין
ֵ
חוּצוֹתינוּ(14) :
ֵ
ֻבּבוֹת ְבּ
ְמר ָ
ָחה ִבּ ְרחֹב ֵֹתינוְּ (15) :
יוֹצאת וְ ֵאין ְצו ָ
ֵ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוֹ |
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁיֲהוָה ֱאל ָֹהיו:
ְ
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ֲכה ִשׁ ְמ ָך
ַא ָבר ָ
לוֹהי ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֲ
רוֹמ ְמ ָך ֱא ַ
)ְ (1תּ ִה ָלּה ְל ָדוִ ד | ֲא ִ
עוֹלם ו ֶ
ַא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
ֲכ ָךּ | ו ֲ
ָעדְ (2) :בּ ָכל יוֹם ֲא ָבר ֶ
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ
ָעד:
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר (4) :דּוֹר ְלדוֹר
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד | וְ ִל ְגד ָ
) (3גָּדוֹל יְ הוָה ְ
הוֹד ָך | וְ ִד ְב ֵרי
יך י ִַגּידוֲּ (5) :ה ַדר ְכּבוֹד ֶ
וּגבוּר ֶֹת ָ
יך | ְ
ֲשׂ ָ
יְ ַשׁ ַבּח ַמע ֶ
יך י ֵ
נוֹרא ֶֹת ָ
יחהֶ (6) :ועֱזוּז ְ
אָשׂ ָ
יך ִ
אוֹת ָ
נִ ְפ ְל ֶ
ֹאמרוּ | וגדולתיך
ַבּיעוּ | וְ ִצ ְד ָק ְת ָך
טוּב ָך י ִ
ֵכר ַרב ְ
דוּלּ ְת ָך קרי[ ֲא ַס ְפּ ֶרנָּה (7) :ז ֶ
וּג ָ
] ְ
וּג ָדל ָח ֶסד (9) :טוֹב
אַפּיִ ם ְ
יְ ַרנֵּנוַּ (8) :חנּוּן וְ ַרחוּם יְ הוָה | ֶא ֶר ְך ַ
יְ הוָה ַלכֹּל | וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמע ָ
יוֹדוּך יְ הוָה ָכּל
ָ
ֲשׂיו(10) :
ֹאמרוּ |
כוּת ָך י ֵ
ֲכוּכהְ (11) :כּבוֹד ַמ ְל ְ
יך יְ ָבר ָ
יד ָ
ַח ִס ֶ
יך | ו ֲ
ַמ ֲע ֶשׂ ָ
וּכבוֹד
אָדם ְגּבוּר ָֹתיו | ְ
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
בוּר ְת ָך יְ ַד ֵבּרוְּ (12) :ל ִ
וּג ָ
ְ
וּמ ְמ ֶשׁ ְל ְתּ ָך
כוּת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָֹל ִמים | ֶ
ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוַֹ (13) :מ ְל ְ
זוֹקף ְל ָכל
סוֹמ ְך יְ הוָה ְל ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים | וְ ֵ
ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹרֵ (14) :
נוֹתן ָל ֶהם ֶאת
אַתּה ֵ
יך יְ ַשׂ ֵבּרוּ | וְ ָ
פוּפיםֵ (15) :עינֵי כֹל ֵא ֶל ָ
ַה ְכּ ִ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ְ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
ָד ָך | ַ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֵֹ (16) :
ֲשׂיוָ (18) :קרוֹב
)ַ (17צ ִדּיק יְ הוָה ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו | וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמע ָ
יְ הוָה ְל ָכל ק ְֹראָיו | ְלכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמתְ (19) :רצוֹן
שׁוֹמר יְ הוָה
יעםֵ (20) :
יוֹשׁ ֵ
ֲשׂה | וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם יִ ְשׁ ַמע וְ ִ
יְ ֵראָיו ַיע ֶ
ַשׁ ִמידְ (21) :תּ ִה ַלּת יְ הוָה
ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו | וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים י ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְל ָ
יְ ַד ֶבּר ִפּי | וִ ָ
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ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָהֲ (2) :א ַה ְל ָלה יְ הוָה ְבּ ַחיָּי |
)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ַה ְל ִלי נ ְ
אָדם
יבים | ְבּ ֶבן ָ
עוֹדי (3) :אַל ִתּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִד ִ
ַמּ ָרה ֵלאל ַֹהי ְבּ ִ
ֲאז ְ
אַד ָמתוֹ | ַבּיּוֹם ַההוּא
ָשׁב ְל ְ
שׁוּעהֵ (4) :תּ ֵצא רוּחוֹ י ֻ
ֶשׁ ֵאין לוֹ ְת ָ
אַשׁ ֵרי ֶשׁ ֵאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֶע ְזרוֹ | ִשׂ ְברוֹ ַעל יְ הוָה
אָבדוּ ֶע ְשׁתֹּנ ָֹתיוְ (5) :
ְ
ָאָרץ ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּם |
ֱאל ָֹהיו (6) :ע ֶֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ

ֲשׁוּקים נ ֵֹתן ֶל ֶחם
עוֹלם (7) :ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ָלע ִ
ַהשּׁ ֵֹמר ֱא ֶמת ְל ָ
סוּרים (8) :יְ הוָה פּ ֵֹק ַח ִעוְ ִרים יְ הוָה
ָל ְר ֵע ִבים | יְ הוָה ַמ ִתּיר ֲא ִ
ֵרים
יקים (9) :יְ הוָה שׁ ֵֹמר ֶאת גּ ִ
פוּפים | יְ הוָה א ֵֹהב ַצ ִדּ ִ
ז ֵֹקף ְכּ ִ
עוֹדד | וְ ֶד ֶר ְך ְר ָשׁ ִעים יְ ַעוֵּת (10) :יִ ְמל ְֹך יְ הוָה
אַל ָמנָה יְ ֵ
יָתוֹם וְ ְ
עוֹלם ֱאל ַֹהיִ ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְללוּ יָהּ:
ְל ָ
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ַמּ ָרה ֱאל ֵֹהינוּ | ִכּי נ ִ
)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ִכּי טוֹב ז ְ
ָעים נָאוָה ְת ִה ָלּה(2) :
בוּרי
רוּשׁ ַלִם יְ הוָה | נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ַכנֵּסָ (3) :הר ֵֹפא ִל ְשׁ ֵ
בּוֹנֵה יְ ָ
ֻלּם
כּוֹכ ִבים | ְלכ ָ
בוֹתם (4) :מוֹנֶה ִמ ְס ָפּר ַל ָ
וּמ ַח ֵבּשׁ ְל ַע ְצּ ָ
ֵלב | ְ
ֵשׁמוֹת יִ ְק ָרא (5) :גָּדוֹל ֲאדוֹנֵינוּ וְ ַרב כּ ַֹח | ִל ְתבוּנָתוֹ ֵאין
אָרץ(7) :
ֲדי ֶ
עוֹדד ֲענָוִ ים יְ הוָה | ַמ ְשׁ ִפּיל ְר ָשׁ ִעים ע ֵ
ִמ ְס ָפּרְ (6) :מ ֵ
תוֹדה | ַז ְמּרוּ ֵלאל ֵֹהינוּ ְב ִכנּוֹרַ (8) :ה ְמ ַכ ֶסּה ָשׁ ַמיִ ם
עֱנוּ ַליהוָה ְבּ ָ
ְבּ ָע ִבים ַה ֵמּ ִכין ָל ֶ
נוֹתן
יח ָה ִרים ָח ִצירֵ (9) :
אָרץ ָמ ָטר | ַה ַמּ ְצ ִמ ַ
בוּרת
ִל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמהּ | ִל ְבנֵי ע ֵֹרב ֲא ֶשׁר יִ ְק ָראוּ (10) :לֹא ִב ְג ַ
רוֹצה יְ הוָה ֶאת
שׁוֹקי ָה ִאישׁ יִ ְר ֶצהֶ (11) :
ֶח ָפּץ | לֹא ְב ֵ
ַהסּוּס י ְ
יְ ֵראָיו | ֶאת ַה ְמי ֲ
רוּשׁ ַלִם ֶאת יְ הוָה |
ַח ִלים ְל ַח ְסדּוַֹ (12) :שׁ ְבּ ִחי יְ ָ
יחי ְשׁ ָע ָריִ ְך | ֵבּ ַר ְך ָבּנַיִ ְך
ַה ְל ִלי ֱאל ַֹהיִ ְך ִציּוֹןִ (13) :כּי ִחזַּק ְבּ ִר ֵ
יע ְך(15) :
ַשׂ ִבּ ֵ
בוּל ְך ָשׁלוֹם | ֵח ֶלב ִח ִטּים י ְ
ְבּ ִק ְר ֵבּ ְךַ (14) :ה ָשּׂם ְגּ ֵ
אָרץ | ַעד ְמ ֵה ָרה יָרוּץ ְדּ ָברוַֹ (16) :הנּ ֵֹתן ֶשׁ ֶלג
ַהשּׁ ֵֹל ַח ִא ְמ ָרתוֹ ֶ
יך ַק ְרחוֹ ְכ ִפ ִתּים | ִל ְפנֵי
ַכּ ָצּ ֶמר | ְכּפוֹר ָכּ ֵא ֶפר יְ ַפזֵּרַ (17) :מ ְשׁ ִל ְ
ַשּׁב רוּחוֹ יִ ְזּלוּ
ַמ ֵסם | י ֵ
ָק ָרתוֹ ִמי ַי ֲעמֹד (18) :יִ ְשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ וְ י ְ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו
ָמיִ םַ (19) :מ ִגּיד דברו ] ְדּ ָב ָריו קרי[ ְל ַי ֲעקֹב | ֻח ָקּיו ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ַבּל יְ ָדעוּם
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל (20) :לֹא ָע ָשׂה ֵכן ְל ָכל גּוֹי ִ
ַה ְללוּ יָהּ:
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רוֹמים:
)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֶאת יְ הוָה ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם | ַה ְללוּהוּ ַבּ ְמּ ִ
אָכיו | ַה ְללוּהוּ ָכּל צבאו ] ְצ ָבאָיו קרי[(3) :
)ַ (2ה ְללוּהוּ ָכל ַמ ְל ָ
ָר ַח | ַה ְללוּהוּ ָכּל ְ
ַה ְללוּהוּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
כּוֹכ ֵבי אוֹרַ (4) :ה ְללוּהוּ ְשׁ ֵמי
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמיִ ם (5) :יְ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ ה ָוה
ָתן וְ לֹא
עוֹלם | ָחק נ ַ
ידם ָל ַעד ְל ָ
ֲמ ֵ
| ִכּי הוּא ִצוָּה וְ נִ ְב ָראוַּ (6) :ו ַיּע ִ

אָרץ | ַתּנִּ ינִ ים וְ ָכל ְתּהֹמוֹת:
ַיעֲבוֹרַ (7) :ה ְללוּ ֶאת יְ הוָה ִמן ָה ֶ
רוּח ְס ָע ָרה ע ָֹשׂה ְד ָברוֹ(9) :
וּב ָרד ֶשׁ ֶלג וְ ִקיטוֹר | ַ
)ֵ (8אשׁ ָ
ֶה ָה ִרים וְ ָכל ְגּ ָבעוֹת | ֵעץ ְפּ ִרי וְ ָכל ֲא ָר ִזיםַ (10) :ה ַחיָּה וְ ָכל
ְבּ ֵה ָמה | ֶר ֶמשׂ וְ ִצפּוֹר ָכּנָףַ (11) :מ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וְ ָכל ְל ֻא ִמּים | ָשׂ ִרים
חוּרים וְ גַם ְבּתוּלוֹת | ְז ֵקנִ ים ִעם
אָרץַ (12) :בּ ִ
וְ ָכל שׁ ְֹפ ֵטי ֶ
נְ ָע ִרים (13) :יְ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ִכּי נִ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ | הוֹדוֹ
ידיו
ָרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוֹ ְתּ ִה ָלּה ְל ָכל ֲח ִס ָ
ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ םַ (14) :ויּ ֶ
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ ַה ְללוּ יָהּ:
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)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ | ְתּ ִה ָלּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲח ִס ִ
ידים:
) (2יִ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּע ָֹשׂיו | ְבּנֵי ִציּוֹן י ִָגילוּ ְב ַמ ְל ָכּם (3) :יְ ַה ְללוּ
רוֹצה יְ הוָה ְבּ ַעמּוֹ |
ַמּרוּ לוִֹ (4) :כּי ֶ
ְשׁמוֹ ְב ָמחוֹל | ְבּתֹף וְ ִכנּוֹר יְ ז ְ
יְ ָפ ֵאר ֲענָוִ ים ִבּ ָ
ידים ְבּ ָכבוֹד | יְ ַרנְּ נוּ ַעל
ַע ְלזוּ ֲח ִס ִ
ישׁוּעה (5) :י ְ
ָדם(7) :
יפיּוֹת ְבּי ָ
וֹממוֹת ֵאל ִבּ ְגרוֹנָם | וְ ֶח ֶרב ִפּ ִ
בוֹתם (6) :ר ְ
ִמ ְשׁ ְכּ ָ
יהם
תּוֹכחֹת ַבּל ֻא ִמּיםֶ (8) :ל ְאסֹר ַמ ְל ֵכ ֶ
ַלעֲשׂוֹת נְ ָק ָמה ַבּגּוֹיִ ם | ֵ
יהם ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶלַ (9) :לעֲשׂוֹת ָבּ ֶהם ִמ ְשׁ ָפּט
ְבּ ִז ִקּים | וְ נִ ְכ ְבּ ֵד ֶ
ידיו ַה ְללוּ יָהּ:
ָכּתוּב ָה ָדר הוּא ְל ָכל ֲח ִס ָ
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יע עֻזּוֹ(2) :
)ַ (1ה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוֹ | ַה ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
ֻדלוַֹ (3) :ה ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע
ַה ְללוּהוּ ִב ְגבוּר ָֹתיו | ַה ְללוּהוּ ְכּרֹב גּ ְ
וּמחוֹל | ַה ְללוּהוּ
ֵבל וְ ִכנּוֹרַ (4) :ה ְללוּהוּ ְבתֹף ָ
שׁוֹפר | ַה ְללוּהוּ ְבּנ ֶ
ָ
ְבּ ִמנִּ ים וְ עוּגָבַ (5) :ה ְללוּהוּ ְב ִצ ְל ְצ ֵלי ָשׁ ַמע | ַה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי
רוּעה (6) :כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהּ ַה ְללוּ יָהּ:
ְת ָ
ֵס ֶפר ִאיּוֹב
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)ִ (1אישׁ ָהיָה ְב ֶא ֶרץ עוּץ ִאיּוֹב ְשׁמוֹ | וְ ָהיָה ָה ִאישׁ ַההוּא ָתּם
ָלדוּ לוֹ ִשׁ ְב ָעה ָבנִ ים
ירא ֱאל ִֹהים וְ ָסר ֵמ ָרע (2) :וַיִּ וּ ְ
ָשׁר וִ ֵ
וְ י ָ

אַל ֵפי
וּשׁל ֶֹשׁת ְ
אַל ֵפי צֹאן ְ
וְ ָשׁלוֹשׁ ָבּנוֹת (3) :וַיְ ִהי ִמ ְקנֵהוּ ִשׁ ְב ַעת ְ
ֻדּה
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֲאתוֹנוֹת ַו ֲעב ָ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֶצ ֶמד ָבּ ָקר ו ֲ
ְג ַמ ִלּים ו ֲ
ַר ָבּה ְמאֹד | וַיְ ִהי ָה ִאישׁ ַההוּא גָּדוֹל ִמ ָכּל ְבּנֵי ֶק ֶדם (4) :וְ ָה ְלכוּ
ָבנָיו וְ ָעשׂוּ ִמ ְשׁ ֶתּה ֵבּית ִאישׁ יוֹמוֹ | וְ ָשׁ ְלחוּ וְ ָק ְראוּ ִל ְשׁל ֶֹשׁת
יהם ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת ִע ָמּ ֶהם (5) :וַיְ ִהי ִכּי ִה ִקּיפוּ יְ ֵמי
אַחי ֵֹת ֶ
ְ
ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה וַיִּ ְשׁ ַלח ִאיּוֹב וַיְ ַק ְדּ ֵשׁם וְ ִה ְשׁ ִכּים ַבּבּ ֶֹקר וְ ֶהע ָ
ֱלה עֹלוֹת
וּברֲכוּ ֱאל ִֹהים
אוּלי ָח ְטאוּ ָבנַי ֵ
אָמר ִאיּוֹב ַ
ֻלּם ִכּי ַ
ִמ ְס ַפּר כּ ָ
ָמים:
ֲשׂה ִאיּוֹב ָכּל ַהיּ ִ
ִבּ ְל ָב ָבם | ָכּ ָכה ַיע ֶ
ַצּב ַעל יְ ה ָוה | ַויָּבוֹא
) (6וַיְ ִהי ַהיּוֹם ַו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי ָה ֱאל ִֹהים ְל ִה ְתי ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַה ָשּׂ ָטן ֵמאַיִ ן ָתּבֹא |
תוֹכםַ (7) :ויּ ֶ
גַם ַה ָשּׂ ָטן ְבּ ָ
וּמ ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּהּ(8) :
אָרץ ֵ
ֹאמר ִמשּׁוּט ָבּ ֶ
ַען ַה ָשּׂ ָטן ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
ַויּ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַה ָשּׂ ָטן ֲה ַשׂ ְמ ָתּ ִל ְבּ ָך ַעל ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב | ִכּי ֵאין
ַויּ ֶ
ַען
ָשׁר יְ ֵרא ֱאל ִֹהים וְ ָסר ֵמ ָרעַ (9) :ויּ ַ
אָרץ ִאישׁ ָתּם וְ י ָ
ָכּמֹהוּ ָבּ ֶ
ָרא ִאיּוֹב ֱאל ִֹהיםֲ (10) :הלֹא
ֹאמר | ַה ִחנָּם י ֵ
ַה ָשּׂ ָטן ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
וּב ַעד ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ ְ
אַתּה קרי[ ַשׂ ְכ ָתּ ַבעֲדוֹ ְ
את ] ָ
אוּלם
אָרץ (11) :וְ ָ
וּמ ְקנֵהוּ ָפּ ַרץ ָבּ ֶ
ֲשׂה ָי ָדיו ֵבּ ַר ְכ ָתּ ִ
ִמ ָסּ ִביב | ַמע ֵ
ְשׁ ַלח נָא י ְ
ֲכ ָךּ(12) :
ֶיך יְ ָבר ֶ
ָד ָך וְ גַע ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ | ִאם לֹא ַעל ָפּנ ָ
ָד ָך ַרק ֵא ָליו אַל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַה ָשּׂ ָטן ִהנֵּה ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ ְבּי ֶ
ַויּ ֶ
ֵצא ַה ָשּׂ ָטן ֵמ ִעם ְפּנֵי יְ הוָה (13) :וַיְ ִהי ַהיּוֹם |
ָד ָך | ַויּ ֵ
ִתּ ְשׁ ַלח י ֶ
יהם ַה ְבּכוֹר(14) :
וּבנ ָֹתיו א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים יַיִ ן ְבּ ֵבית ֲא ִח ֶ
וּבנָיו ְ
ָ
ֹאמר | ַה ָבּ ָקר ָהיוּ ח ְֹרשׁוֹת וְ ָה ֲאתֹנוֹת
אָך ָבּא ֶאל ִאיּוֹב ַויּ ַ
וּמ ְל ְ
ַ
ַתּ ָקּ ֵחם וְ ֶאת ַהנְּ ָע ִרים ִהכּוּ
ַתּפֹּל ְשׁ ָבא ו ִ
יהם (15) :ו ִ
רֹעוֹת ַעל יְ ֵד ֶ
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲאנִ י ְל ַב ִדּי ְל ַה ִגּיד ָל ְך (16) :עוֹד זֶה
ְל ִפי ָח ֶרב | ו ִ
ַתּ ְב ַער
ָפ ָלה ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ִ
ֹאמר ֵאשׁ ֱאל ִֹהים נ ְ
ְמ ַד ֵבּר וְ זֶה ָבּא ַויּ ַ
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲאנִ י ְל ַב ִדּי ְל ַה ִגּיד ָל ְך:
ֹאכ ֵלם | ו ִ
וּבנְּ ָע ִרים ַותּ ְ
ַבּצֹּאן ַ
ֹאמר ַכּ ְשׂ ִדּים ָשׂמוּ ְשׁלֹ ָשׁה
) (17עוֹד זֶה ְמ ַד ֵבּר וְ זֶה ָבּא ַויּ ַ
אשׁים וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים וַיִּ ָקּחוּם וְ ֶאת ַהנְּ ָע ִרים ִהכּוּ ְל ִפי
ָר ִ
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲאנִ י ְל ַב ִדּי ְל ַה ִגּיד ָל ְךַ (18) :עד זֶה ְמ ַד ֵבּר
ָח ֶרב | ו ִ
יך א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים יַיִ ן ְבּ ֵבית
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֶיך ְ
ֹאמר | ָבּנ ָ
וְ זֶה ָבּא ַויּ ַ
דוֹלה ָבּאָה ֵמ ֵע ֶבר ַה ִמּ ְד ָבּר
רוּח ְגּ ָ
יהם ַה ְבּכוֹר (19) :וְ ִהנֵּה ַ
ֲא ִח ֶ
ָא ָמּ ְל ָטה
אַר ַבּע ִפּנּוֹת ַה ַבּיִ ת וַיִּ פֹּל ַעל ַהנְּ ָע ִרים ַויָּמוּתוּ | ו ִ
וַיִּ גַּע ְבּ ְ
ָקם ִאיּוֹב וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְמ ִעלוֹ
ַרק ֲאנִ י ְל ַב ִדּי ְל ַה ִגּיד ָל ְךַ (20) :ויּ ָ
ַו ָיּגָז ֶאת רֹאשׁוֹ | וַיִּ פֹּל ְ
ֹאמר ָערֹם יצתי
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוַּ (21) :ויּ ֶ
ָתן ַויהוָה
אתי קרי[ ִמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי וְ ָערֹם אָשׁוּב ָשׁ ָמה יְ הוָה נ ַ
ָצ ִ
]י ָ

ָל ָקח | יְ ִהי ֵשׁם יְ הוָה ְמב ָֹר ְךְ (22) :בּ ָכל זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיּוֹב |
ָתן ִתּ ְפ ָלה ֵלאל ִֹהים:
וְ לֹא נ ַ
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ַצּב ַעל יְ הוָה | ַויָּבוֹא
) (1וַיְ ִהי ַהיּוֹם ַו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי ָה ֱאל ִֹהים ְל ִה ְתי ֵ
גַם ַה ָשּׂ ָטן ְבּת ָֹכם ְל ִה ְתי ֵ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל
ַצּב ַעל יְ הוָהַ (2) :ויּ ֶ
ֹאמר ִמ ֻשּׁט
ַען ַה ָשּׂ ָטן ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
ַה ָשּׂ ָטן ֵאי ִמזֶּה ָתּבֹא | ַויּ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ַה ָשּׂ ָטן ֲה ַשׂ ְמ ָתּ ִל ְבּ ָך
וּמ ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּהַּ (3) :ויּ ֶ
אָרץ ֵ
ָבּ ֶ
ָשׁר יְ ֵרא
אָרץ ִאישׁ ָתּם וְ י ָ
ֶאל ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב ִכּי ֵאין ָכּמֹהוּ ָבּ ֶ
יתנִ י בוֹ ְל ַב ְלּעוֹ
ַתּ ִס ֵ
ֱאל ִֹהים וְ ָסר ֵמ ָרע | וְ ע ֶֹדנּוּ ַמ ֲח ִזיק ְבּ ֻת ָמּתוֹ ו ְ
ַען ַה ָשּׂ ָטן ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
ֹאמר | עוֹר ְבּ ַעד עוֹר וְ כֹל
ִחנָּםַ (4) :ויּ ַ
ָד ָך וְ גַע ֶאל
אוּלם ְשׁ ַלח נָא י ְ
ַפשׁוָֹ (5) :
ֲא ֶשׁר ָל ִאישׁ יִ ֵתּן ְבּ ַעד נ ְ
ֹאמר יְ הוָה
ֲכ ָךַּ (6) :ויּ ֶ
ֶיך יְ ָבר ֶ
ַע ְצמוֹ וְ ֶאל ְבּ ָשׂרוֹ | ִאם לֹא ֶאל ָפּנ ָ
ֶאל ַה ָשּׂ ָטן ִהנּוֹ ְבי ֶ
ֵצא ַה ָשּׂ ָטן
ַפשׁוֹ ְשׁמֹרַ (7) :ויּ ֵ
אַך ֶאת נ ְ
ָד ָך | ְ
ַך ֶאת ִאיּוֹב ִבּ ְשׁ ִחין ָרע ִמ ַכּף ַר ְגלוֹ עד ]וְ ַעד
ֵמ ֵאת ְפּנֵי יְ הוָה | ַויּ ְ
תוֹך
ָרד בּוֹ | וְ הוּא י ֵֹשׁב ְבּ ְ
קרי[ ָק ְד ֳקדוֹ (8) :וַיִּ ַקּח לוֹ ֶח ֶרשׂ ְל ִה ְתגּ ֵ
ֹאמר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ ע ְֹד ָך ַמ ֲח ִזיק ְבּ ֻת ָמּ ֶת ָך | ָבּ ֵר ְך
ָה ֵא ֶפרַ (9) :ותּ ֶ
אַחת ַהנְּ ָבלוֹת ְתּ ַד ֵבּ ִרי
יה ְכּ ַד ֵבּר ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָמתַ (10) :ויּ ֶ
ֱאל ִֹהים ו ֻ
גַּם ֶאת ַהטּוֹב נְ ַק ֵבּל ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים וְ ֶאת ָה ָרע לֹא נְ ַק ֵבּל | ְבּ ָכל
זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיּוֹב ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו:
) (11וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְשׁל ֶֹשׁת ֵר ֵעי ִאיּוֹב ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ַה ָבּאָה
צוֹפר
וּחי וְ ַ
וּב ְל ַדּד ַהשּׁ ִ
ימנִ י ִ
יפז ַה ֵתּ ָ
ָע ָליו ַו ָיּבֹאוּ ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ֱא ִל ַ
ַחמוֹ (12) :וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת
וּלנ ֲ
ַח ָדּו ָלבוֹא ָלנוּד לוֹ ְ
ֲמ ִתי | וַיִּ ָוּעֲדוּ י ְ
ַה ַנּע ָ
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ | וַיִּ ְק ְרעוּ
ֵיהם ֵמ ָרחוֹק וְ לֹא ִה ִכּירֻהוּ וַיִּ ְשׂאוּ ָ
ֵעינ ֶ
ֵשׁבוּ
יהם ַה ָשּׁ ָמיְ ָמהַ (13) :ויּ ְ
אשׁ ֶ
ִאישׁ ְמ ִעלוֹ וַיִּ ְז ְרקוּ ָע ָפר ַעל ָר ֵ
ָמים וְ ִשׁ ְב ַעת ֵלילוֹת | וְ ֵאין דּ ֵֹבר ֵא ָליו ָדּ ָבר
אָרץ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ִאתּוֹ ָל ֶ
ָדל ַה ְכּ ֵאב ְמאֹד:
ִכּי ָראוּ ִכּי ג ַ
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אַח ֵרי ֵכן ָפּ ַתח ִאיּוֹב ֶאת ִפּיהוּ וַיְ ַק ֵלּל ֶאת יוֹמוֹ:
) ֲ (1
אָמר
ָלד בּוֹ | וְ ַה ַלּיְ ָלה ַ
ֹאבד יוֹם ִאוּ ֶ
ֹאמר (3) :י ַ
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (2ויּ ַ
לוֹהּ
ָברַ (4) :היּוֹם ַההוּא יְ ִהי ח ֶֹשׁ ְך | אַל יִ ְד ְר ֵשׁהוּ ֱא ַ
ה ָֹרה ג ֶ

תּוֹפע ָע ָליו נְ ָה ָרה (5) :יִ ְגאָלֻהוּ ח ֶֹשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת ִתּ ְשׁ ָכּן
ִמ ָמּ ַעל וְ אַל ַ
ירי יוֹםַ (6) :ה ַלּיְ ָלה ַההוּא יִ ָקּ ֵחהוּ
ֲתהוּ ִכּ ְמ ִר ֵ
ָע ָליו ֲע ָננָה | יְ ַבע ֻ
א ֶֹפל | אַל יִ ַח ְדּ ִבּ ֵ
ימי ָשׁנָה ְבּ ִמ ְס ַפּר יְ ָר ִחים אַל ָיבֹאִ (7) :הנֵּה
ַלמוּד | אַל ָתּבֹא ְר ָננָה בוֹ (8) :יִ ְקּבֻהוּ א ְֹר ֵרי
ַה ַלּיְ ָלה ַההוּא יְ ִהי ג ְ
כּוֹכ ֵבי נִ ְשׁפּוֹ | יְ ַקו
ֶח ְשׁכוּ ְ
ָתן (9) :י ְ
ידים ע ֵֹרר ִלוְ י ָ
ֲת ִ
יוֹם | ָהע ִ
ְלאוֹר וָאַיִ ן וְ אַל יִ ְר ֶאה ְבּ ַע ְפ ַע ֵפּי ָשׁ ַחרִ (10) :כּי לֹא ָסגַר ַדּ ְל ֵתי
ַס ֵתּר ָע ָמל ֵמ ֵעינָיָ (11) :ל ָמּה לֹּא ֵמ ֶר ֶחם אָמוּת | ִמ ֶבּ ֶטן
ִב ְטנִ י | ַויּ ְ
וּמה ָשּׁ ַדיִ ם ִכּי
דּוּע ִק ְדּמוּנִ י ִב ְר ָכּיִ ם | ַ
אתי וְ ֶא ְגוָעַ (12) :מ ַ
ָצ ִ
יָ
ָנוּח ִלי:
ָשׁנְ ִתּי אָז י ַ
ִאינָקִ (13) :כּי ַע ָתּה ָשׁ ַכ ְב ִתּי וְ ֶא ְשׁקוֹט | י ַ
אָרץ | ַהבֹּנִ ים ֳח ָרבוֹת ָלמוֹ (15) :אוֹ ִעם
ֲצי ֶ
)ִ (14עם ְמ ָל ִכים וְ יֹע ֵ
ֵפל
יהם ָכּ ֶסף (16) :אוֹ ְכנ ֶ
ָהב ָל ֶהם | ַה ְמ ַמ ְל ִאים ָבּ ֵתּ ֶ
ָשׂ ִרים ז ָ
ָטמוּן לֹא ֶא ְהיֶה | ְכּע ְֹל ִלים לֹא ָראוּ אוֹרָ (17) :שׁם ְר ָשׁ ִעים
ירים ַשׁ ֲאנָנוּ |
ַחד ֲא ִס ִ
יעי כ ַֹח (18) :י ַ
ָח ְדלוּ רֹגֶז | וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג ֵ
לֹא ָשׁ ְמעוּ קוֹל נֹגֵשָׂ (19) :קטֹן וְ גָדוֹל ָשׁם הוּא | וְ ֶע ֶבד ָח ְפ ִשׁי
ָפשׁ(21) :
ֵמ ֲאדֹנָיוָ (20) :ל ָמּה יִ ֵתּן ְל ָע ֵמל אוֹר | וְ ַחיִּ ים ְל ָמ ֵרי נ ֶ
ַח ְפּרֻהוּ ִמ ַמּ ְטמוֹנִ יםַ (22) :ה ְשּׂ ֵמ ִחים
ַה ְמ ַח ִכּים ַל ָמּוֶת וְ ֵאינֶנּוּ | ַויּ ְ
ֱא ֵלי ִגיל | י ִ
ֶבר ֲא ֶשׁר ַדּ ְרכּוֹ
ָשׂישׂוּ ִכּי יִ ְמ ְצאוּ ָק ֶברְ (23) :לג ֶ
לוֹהּ ַבּעֲדוִֹ (24) :כּי ִל ְפנֵי ַל ְח ִמי אַנְ ָח ִתי ָתבֹא |
ָס ְך ֱא ַ
נִ ְס ָתּ ָרה | ַויּ ֶ
ַא ֶשׁר
ֶא ָתיֵנִ י | ו ֲ
וַיִּ ְתּכוּ ַכ ַמּיִ ם ַשׁ ֲאג ָֹתיִ (25) :כּי ַפ ַחד ָפּ ַח ְד ִתּי ַויּ ֱ
ָח ִתּי ַו ָיּבֹא
ָיג ְֹר ִתּי ָיבֹא ִלי (26) :לֹא ָשׁ ַלוְ ִתּי וְ לֹא ָשׁ ַק ְט ִתּי וְ לֹא נ ְ
רֹגֶז:
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יך ִתּ ְל ֶאה |
ֹאמרֲ (2) :הנִ ָסּה ָד ָבר ֵא ֶל ָ
ימנִ י ַויּ ַ
יפז ַה ֵתּ ָ
ַען ֱא ִל ַ
)ַ (1ויּ ַ
ָדיִ ם ָרפוֹת
יוּכלִ (3) :הנֵּה יִ ַסּ ְר ָתּ ַר ִבּים | וְ י ַ
ַעצֹר ְבּ ִמ ִלּין ִמי ָ
וְ
אַמּץ(5) :
וּב ְר ַכּיִ ם כּ ְֹרעוֹת ְתּ ֵ
יך | ִ
כּוֹשׁל יְ ִקימוּן ִמ ֶלּ ָ
ְתּ ַחזֵּקֵ (4) :
ַתּ ָבּ ֵהלֲ (6) :הלֹא
יך ו ִ
ַתּ ֶלא | ִתּגַּע ָע ֶד ָ
יך ו ֵ
ִכּי ַע ָתּה ָתּבוֹא ֵא ֶל ָ
יִ ְר ְ
יךְ (7) :ז ָכר נָא ִמי הוּא
ָת ָך וְ תֹם ְדּ ָר ֶכ ָ
אָת ָך ִכּ ְס ָל ֶת ָך | ִתּ ְקו ְ
יתי ח ְֹר ֵשׁי אָוֶן
אָבד | וְ ֵאיפֹה יְ ָשׁ ִרים נִ ְכ ָחדוַּ (8) :כּ ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ָקי ָ
נִ
רוּח אַפּוֹ
לוֹה י ֵ
| וְ ז ְֹר ֵעי ָע ָמל יִ ְק ְצרֻהוִּ (9) :מנִּ ְשׁ ַמת ֱא ַ
וּמ ַ
ֹאבדוּ | ֵ
ירים נִ ָתּעוּ(11) :
אַריֵה וְ קוֹל ָשׁ ַחל | וְ ִשׁנֵּי ְכ ִפ ִ
יִ ְכלוַּ (10) :שׁ ֲאגַת ְ
וּבנֵי ָל ִביא יִ ְת ָפּ ָרדוּ (12) :וְ ֵא ַלי ָדּ ָבר
ַליִ שׁ א ֵֹבד ִמ ְבּ ִלי ָט ֶרף | ְ
אָזנִ י ֵשׁ ֶמץ ֶמנְ הוִּ (13) :בּ ְשׂ ִע ִפּים ֵמ ֶח ְזיֹנוֹת ָליְ ָלה |
ַתּ ַקּח ְ
יְ ֻגנָּב | ו ִ

וּר ָע ָדה | וְ רֹב
ָשׁיםַ (14) :פּ ַחד ְק ָראַנִ י ְ
ִבּנְ פֹל ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעל ֲאנ ִ
ֲרת
ַחלֹף | ְתּ ַס ֵמּר ַשׂע ַ
רוּח ַעל ָפּנַי י ֲ
מוֹתי ִה ְפ ִחיד (15) :וְ ַ
ַע ְצ ַ
ְבּ ָשׂ ִריַ (16) :י ֲעמֹד וְ לֹא ִ
אַכּיר ַמ ְר ֵאהוּ ְתּמוּנָה ְל ֶנגֶד ֵעינָי |
לוֹה יִ ְצ ָדּק | ִאם ֵמע ֵֹשׂהוּ
ְדּ ָמ ָמה וָקוֹל ֶא ְשׁ ָמעַ (17) :ה ֱאנוֹשׁ ֵמ ֱא ַ
ָשׂים
אָכיו י ִ
וּב ַמ ְל ָ
ַא ִמין | ְ
ֲב ָדיו לֹא י ֲ
ָברֵ (18) :הן ַבּע ָ
יִ ְט ַהר גּ ֶ
ָתּ ֳה ָלה (19) :אַף שׁ ְֹכנֵי ָב ֵתּי ח ֶֹמר ֲא ֶשׁר ֶבּ ָע ָפר יְ ָ
סוֹדם | יְ ַד ְכּאוּם
ֹאבדוּ:
ֶצח י ֵ
ֻכּתּוּ | ִמ ְבּ ִלי ֵמ ִשׂים ָלנ ַ
ִל ְפנֵי ָעשִׁ (20) :מבּ ֶֹקר ָל ֶע ֶרב י ַ
)ֲ (21הלֹא נִ ַסּע יִ ְת ָרם ָבּם | יָמוּתוּ וְ לֹא ְב ָח ְכ ָמה:
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)ְ (1ק ָרא נָא ֲהיֵשׁ עוֹנ ָ
ֶךּ | וְ ֶאל ִמי ִמ ְקּד ִֹשׁים ִתּ ְפנֶהִ (2) :כּי ֶל ֱאוִ יל
יתי ֱאוִ יל ַמ ְשׁ ִרישׁ
ַה ָרג ָכּ ַעשׂ | וּפ ֶֹתה ָתּ ִמית ִקנְ אָהֲ (3) :אנִ י ָר ִא ִ
יֲ
ֶשׁע | וְ יִ ַדּ ְכּאוּ ַב ַשּׁ ַער
ָאקּוֹב ָנוֵהוּ ִפ ְתאֹם (4) :יִ ְר ֲחקוּ ָבנָיו ִמיּ ַ
| וֶ
ֹאכל וְ ֶאל ִמ ִצּנִּ ים יִ ָקּ ֵחהוּ |
וְ ֵאין ַמ ִצּילֲ (5) :א ֶשׁר ְק ִצירוֹ ָר ֵעב י ֵ
וּמ ֲא ָד ָמה לֹא
ֵצא ֵמ ָע ָפר אָוֶן | ֵ
ילםִ (6) :כּי לֹא י ֵ
וְ ָשׁאַף ַצ ִמּים ֵח ָ
וּבנֵי ֶר ֶשׁף י ְַג ִבּיהוּ עוּף:
יוּלּד | ְ
אָדם ְל ָע ָמל ָ
יִ ְצ ַמח ָע ָמלִ (7) :כּי ָ
אָשׂים ִדּ ְב ָר ִתי(9) :
אוּלם ֲאנִ י ֶא ְדרֹשׁ ֶאל ֵאל | וְ ֶאל ֱאל ִֹהים ִ
) ָ (8
ע ֶֹשׂה ְגדֹלוֹת וְ ֵאין ֵח ֶקר | נִ ְפ ָלאוֹת ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּרַ (10) :הנּ ֵֹתן
ָמ ָטר ַעל ְפּנֵי ֶ
אָרץ | וְ שׁ ֵֹל ַח ַמיִ ם ַעל ְפּנֵי חוּצוֹתָ (11) :לשׂוּם
ֶשׁעֵ (12) :מ ֵפר ַמ ְח ְשׁבוֹת
ְשׁ ָפ ִלים ְל ָמרוֹם | וְ ק ְֹד ִרים ָשׂ ְגבוּ י ַ
תּוּשׁיָּה (13) :ל ֵֹכד ֲח ָכ ִמים
ִ
יהם
ֲשׂינָה יְ ֵד ֶ
ֲרוּמים | וְ לֹא ַתע ֶ
ע ִ
יוֹמם יְ ַפ ְגּשׁוּ ח ֶֹשׁ ְך |
ֲצת נִ ְפ ָתּ ִלים נִ ְמ ָה ָרהָ (14) :
ְבּ ָע ְר ָמם | ַוע ַ
וּמיַּד
יהם | ִ
וְ ַכ ַלּיְ ָלה יְ ַמ ְשׁשׁוּ ַב ָצּ ֳה ָריִ םַ (15) :ויּ ַֹשׁע ֵמ ֶח ֶרב ִמ ִפּ ֶ
יה(17) :
ַתּ ִהי ַל ַדּל ִתּ ְקוָה | וְ ע ָֹל ָתה ָק ְפ ָצה ִפּ ָ
ָחזָק ֶא ְביוֹן (16) :ו ְ
וּמוּסר ַשׁ ַדּי אַל ִתּ ְמאָס(18) :
ַ
לוֹהּ |
יוֹכ ֶחנּוּ ֱא ַ
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ ִ
ִהנֵּה ְ
ָדיו קרי[ ִתּ ְר ֶפּינָה(19) :
ֶח ָבּשׁ | יִ ְמ ַחץ וידו ]וְ י ָ
ַכ ִאיב וְ י ְ
ִכּי הוּא י ְ
וּב ֶשׁ ַבע לֹא יִ גַּע ְבּ ָך ָרעְ (20) :בּ ָר ָעב ָפּ ְד ָך
יל ָךּ | ְ
ַצּ ֶ
ְבּ ֵשׁשׁ ָצרוֹת י ִ
ידי ָח ֶרבְ (21) :בּשׁוֹט ָלשׁוֹן ֵתּ ָח ֵבא | וְ לֹא
וּב ִמ ְל ָח ָמה ִמ ֵ
ִמ ָמּוֶת | ְ
אָרץ
וּמ ַחיַּת ָה ֶ
וּל ָכ ָפן ִתּ ְשׂ ָחק | ֵ
ירא ִמשֹּׁד ִכּי יָבוֹאְ (22) :לשֹׁד ְ
ִת ָ
ית ָך | וְ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה
אַבנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ְב ִר ֶ
יראִ (23) :כּי ִעם ְ
אַל ִתּ ָ
וּפ ַק ְד ָתּ נָוְ ָך וְ לֹא
אָה ֶל ָך | ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי ָשׁלוֹם ֳ
ָה ְשׁ ְל ָמה ָל ְך (24) :וְ י ַ
אָרץ:
יך ְכּ ֵע ֶשׂב ָה ֶ
ַר ֶע ָך | וְ ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ
ָד ְע ָתּ ִכּי ַרב ז ְ
ֶת ֱח ָטא (25) :וְ י ַ

ָדישׁ ְבּ ִעתּוִֹ (27) :הנֵּה
)ָ (26תּבוֹא ְב ֶכ ַלח ֱא ֵלי ָק ֶבר | ַכּעֲלוֹת גּ ִ
אַתּה ַדע ָל ְך:
נוּה ֶכּן ִהיא | ְשׁ ָמ ֶענָּה וְ ָ
זֹאת ֲח ַק ְר ָ
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ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
ֹאמר (2) :לוּ ָשׁקוֹל יִ ָשּׁ ֵקל ַכּ ְע ִשׂי | והיתי
ַמּים
ָחדִ (3) :כּי ַע ָתּה ֵמחוֹל י ִ
ֹאזנַיִ ם יִ ְשׂאוּ י ַ
ָתי קרי[ ְבּמ ְ
]וְ ַהוּ ִ
יִ ְכ ָבּד | ַעל ֵכּן ְדּ ָב ַרי ָלעוִּ (4) :כּי ִח ֵצּי ַשׁ ַדּי ִע ָמּ ִדי ֲא ֶשׁר ֲח ָמ ָתם
לוֹהּ י ַ
עוּתי ֱא ַ
רוּחי | ִבּ ֵ
שׁ ָֹתה ִ
ֲלי ֶד ֶשׁא |
ַע ְרכוּנִ יֲ (5) :היִ נְ ַהק ֶפּ ֶרא ע ֵ
ֵאָכל ָתּ ֵפל ִמ ְבּ ִלי ֶמ ַלח | ִאם יֶשׁ
ִאם יִ ְג ֶעה שּׁוֹר ַעל ְבּ ִלילוֲֹ (6) :הי ֵ
ַפ ִשׁי | ֵה ָמּה ִכּ ְדוֵי ַל ְח ִמי:
גּוֹע נ ְ
ַט ַעם ְבּ ִריר ַח ָלּמוּתֵ (7) :מ ֲאנָה ִלנְ ַ
לוֹהּ
לוֹהּ (9) :וְ י ֵֹאל ֱא ַ
ָתי יִ ֵתּן ֱא ַ
)ִ (8מי יִ ֵתּן ָתּבוֹא ֶשׁ ֱא ָל ִתי | וְ ִת ְקו ִ
ַא ַס ְלּ ָדה
ֶח ָמ ִתי ו ֲ
וּת ִהי עוֹד נ ָ
יב ְצּ ֵענִ יְ (10) :
ַתּר יָדוֹ וִ ַ
יד ְכּ ֵאנִ י | י ֵ
וִ ַ
ילה לֹא י ְ
ְב ִח ָ
ַחמוֹל | ִכּי לֹא ִכ ַח ְד ִתּי ִא ְמ ֵרי ָקדוֹשַׁ (11) :מה כּ ִֹחי
ַפ ִשׁיִ (12) :אם כּ ַֹח ֲא ָבנִ ים
יך נ ְ
אַא ִר ְ
וּמה ִקּ ִצּי ִכּי ֲ
ַחל | ַ
ִכי ֲאי ֵ
כּ ִֹחי | ִאם ְבּ ָשׂ ִרי נָחוּשַׁ (13) :ה ִאם ֵאין ֶע ְז ָר ִתי ִבי | וְ ֻת ִשׁיָּה
נִ ְדּ ָחה ִמ ֶמּנִּ יַ (14) :ל ָמּס ֵמ ֵר ֵעהוּ ָח ֶסד | וְ יִ ְראַת ַשׁ ַדּי ַיעֲזוֹב(15) :
ָחל | ַכּ ֲא ִפיק נְ ָח ִלים ַי ֲעבֹרוַּ (16) :הקּ ְֹד ִרים ִמנִּ י
אַחי ָבּ ְגדוּ ְכמוֹ נ ַ
ַ
ָק ַרח | ָע ֵלימוֹ יִ ְת ַע ֶלּם ָשׁ ֶלגְ (17) :בּ ֵעת יְ ז ְֹרבוּ נִ ְצ ָמתוּ | ְבּ ֻחמּוֹ
אָרחוֹת ַדּ ְר ָכּם | ַיעֲלוּ ַבתֹּהוּ
קוֹמם (18) :יִ ָלּ ְפתוּ ְ
נִ ְדעֲכוּ ִמ ְמּ ָ
אָרחוֹת ֵתּ ָמא | ֲה ִליכֹת ְשׁ ָבא ִקוּוּ ָלמוֹ:
ֹאבדוִּ (19) :ה ִבּיטוּ ְ
וְ י ֵ
יתם
ֶח ָפּרוִּ (21) :כּי ַע ָתּה ֱהיִ ֶ
יה ַויּ ְ
) (20בֹּשׁוּ ִכּי ָב ָטח | ָבּאוּ ָע ֶד ָ
אָמ ְר ִתּי ָהבוּ ִלי |
יראוֲּ (22) :ה ִכי ַ
ַתּ ָ
לא ]לוֹ קרי[ | ִתּ ְראוּ ֲח ַתת ו ִ
יצים
וּמיַּד ָע ִר ִ
וּמ ְלּטוּנִ י ִמיַּד ָצר | ִ
ֲדיַ (23) :
ֹח ֶכם ִשׁ ֲחדוּ ַבע ִ
וּמכּ ֲ
ִ
יתי ָה ִבינוּ ִלי:
וּמה ָשּׁ ִג ִ
אַח ִרישׁ | ַ
ַאנִ י ֲ
ִתּ ְפדּוּנִ י (24) :הוֹרוּנִ י ו ֲ
הוֹכ ַח ִמ ֶכּם(26) :
יח ֵ
יּוֹכ ַ
וּמה ִ
)ַ (25מה נִּ ְמ ְרצוּ ִא ְמ ֵרי י ֶֹשׁר | ַ
רוּח ִא ְמ ֵרי נֹאָשׁ (27) :אַף ַעל
וּל ַ
הוֹכח ִמ ִלּים ַתּ ְחשֹׁבוּ | ְ
ַה ְל ַ
יָתוֹם ַתּ ִפּילוּ | וְ ִת ְכרוּ ַעל ֵריע ֶ
הוֹאילוּ ְפנוּ ִבי |
ֲכם (28) :וְ ַע ָתּה ִ
ֵיכם ִאם ֲא ַכזֵּבֻ (29) :שׁבוּ נָא אַל ְתּ ִהי ַעוְ ָלה | ושׁבי
וְ ַעל ְפּנ ֶ
]וְ שׁוּבוּ קרי[ עוֹד ִצ ְד ִקי ָבהֲּ (30) :היֵשׁ ִבּ ְלשׁוֹנִ י ַעוְ ָלה | ִאם ִח ִכּי
ָבין ַהוּוֹת:
לֹא י ִ
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ָמיו:
ימי ָשׂ ִכיר י ָ
אָרץ | וְ ִכ ֵ
ֲלי קרי[ ֶ
)ֲ (1הלֹא ָצ ָבא ֶל ֱאנוֹשׁ על ]ע ֵ
וּכ ָשׂ ִכיר יְ ַקוֶּה ָפעֳלוֵֹ (3) :כּן ָהנְ ַח ְל ִתּי ִלי
)ְ (2כּ ֶע ֶבד יִ ְשׁאַף ֵצל | ְ
יְ
אָמ ְר ִתּי ָמ ַתי
ַר ֵחי ָשׁוְ א | וְ ֵלילוֹת ָע ָמל ִמנּוּ ִליִ (4) :אם ָשׁ ַכ ְב ִתּי וְ ַ
ָשׁףָ (5) :ל ַבשׁ ְבּ ָשׂ ִרי
ֲדי נ ֶ
ֻדים ע ֵ
וּמ ַדּד ָע ֶרב | וְ ָשׂ ַב ְע ִתּי נְ ד ִ
אָקוּם ִ
ָמי ַקלּוּ
עוֹרי ָרגַע וַיִּ ָמּ ֵאס (6) :י ַ
ִר ָמּה וגישׁ ]וְ גוּשׁ קרי[ ָע ָפר | ִ
רוּח ַחיָּי | לֹא ָתשׁוּב
אָרג | ַויִּ ְכלוּ ְבּ ֶא ֶפס ִתּ ְקוָהְ (7) :זכֹר ִכּי ַ
ִמנִּ י ֶ
ֶיך ִבּי וְ ֵאינֶנִּ י:
שׁוּרנִ י ֵעין ר ִֹאי | ֵעינ ָ
ֵעינִ י ִל ְראוֹת טוֹב (8) :לֹא ְת ֵ
ֲלה (10) :לֹא יָשׁוּב
ֵל ְך | ֵכּן ֵ
יוֹרד ְשׁאוֹל לֹא ַיע ֶ
)ָ (9כּ ָלה ָענָן ַויּ ַ
ירנּוּ עוֹד ְמקֹמוֹ (11) :גַּם ֲאנִ י לֹא ֶא ֱח ָשׂ ְך
עוֹד ְל ֵביתוֹ | וְ לֹא ַי ִכּ ֶ
ַפ ִשׁיֲ (12) :היָם אָנִ י ִאם
יחה ְבּ ַמר נ ְ
אָשׂ ָ
רוּחי ִ
ִפּי | ֲא ַד ְבּ ָרה ְבּ ַצר ִ
ַח ֵמנִ י ַע ְר ִשׂי |
אָמ ְר ִתּי ְתּנ ֲ
ַתּנִּ ין | ִכּי ָת ִשׂים ָע ַלי ִמ ְשׁ ָמרִ (13) :כּי ַ
וּמ ֶח ְזיֹנוֹת
יחי ִמ ְשׁ ָכּ ִבי (14) :וְ ִח ַתּ ַתּנִ י ַב ֲחלֹמוֹת | ֵ
יִ ָשּׂא ְב ִשׂ ִ
מוֹתי(16) :
ַפ ִשׁי | ָמוֶת ֵמ ַע ְצ ָ
ַתּ ְב ַחר ַמ ֲחנָק נ ְ
ֲתנִּ י (15) :ו ִ
ְתּ ַבע ַ
ָמיָ (17) :מה
אַס ִתּי לֹא ְלע ָֹלם ֶא ְחיֶה | ֲח ַדל ִמ ֶמּנִּ י ִכּי ֶה ֶבל י ָ
ָמ ְ
ַתּ ְפ ְק ֶדנּוּ
ַדּ ֶלנּוּ | וְ ִכי ָת ִשׁית ֵא ָליו ִל ֶבּ ָך (18) :ו ִ
ֱאנוֹשׁ ִכּי ְתג ְ
ָעים ִתּ ְב ָחנֶנּוַּ (19) :כּ ָמּה לֹא ִת ְשׁ ֶעה ִמ ֶמּנִּ י | לֹא
ִל ְב ָק ִרים | ִל ְרג ִ
אָדם |
אתי ָמה ֶא ְפ ַעל ָל ְך נ ֵֹצר ָה ָ
ֻקּיָ (20) :ח ָט ִ
ַת ְר ֵפּנִ י ַעד ִבּ ְל ִעי ר ִ
וּמה לֹא
ָא ְהיֶה ָע ַלי ְל ַמ ָשּׂאֶ (21) :
ָל ָמה ַשׂ ְמ ַתּנִ י ְל ִמ ְפגָּע ָל ְך ו ֶ
ֲביר ֶאת עֲוֹנִ י | ִכּי ַע ָתּה ֶל ָע ָפר ֶא ְשׁ ָכּב וְ ִשׁ ֲח ְר ַתּנִ י
ִת ָשּׂא ִפ ְשׁ ִעי וְ ַתע ִ
וְ ֵאינֶנִּ י:
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רוּח
ֹאמרַ (2) :עד אָן ְתּ ַמ ֶלּל ֵא ֶלּה | וְ ַ
שּׁוּחי ַוי ַ
ַען ִבּ ְל ַדּד ַה ִ
)ַ (1ויּ ַ
ַכּ ִבּיר ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
יךַ (3) :ה ֵאל יְ ַעוֵּת ִמ ְשׁ ָפּט | וְ ִאם ַשׁ ַדּי יְ ַעוֵּת ֶצ ֶדק:
אַתּה
ֶיך ָח ְטאוּ לוֹ | וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ְבּיַד ִפּ ְשׁ ָעםִ (5) :אם ָ
)ִ (4אם ָבּנ ָ
אָתּה ִכּי
ָשׁר ָ
ַך וְ י ָ
ְתּ ַשׁ ֵחר ֶאל ֵאל | וְ ֶאל ַשׁ ַדּי ִתּ ְת ַחנָּןִ (6) :אם ז ְ
ית ָך ִמ ְצ ָער |
אשׁ ְ
יך | וְ ִשׁ ַלּם נְ וַת ִצ ְד ֶק ָך (7) :וְ ָהיָה ֵר ִ
ָעיר ָע ֶל ָ
ַע ָתּה י ִ
ית ָך יִ ְשׂגֶּה ְמאֹדִ (8) :כּי ְשׁאַל נָא ְלדֹר ִרישׁוֹן | וְ כוֹנֵן
אַח ִר ְ
וְ ֲ
ֲלי
ָמינוּ ע ֵ
ֵדע | ִכּי ֵצל י ֵ
ַחנוּ וְ לֹא נ ָ
בוֹתםִ (9) :כּי ְתמוֹל ֲאנ ְ
ְל ֵח ֶקר ֲא ָ
יוֹצאוּ ִמ ִלּים:
וּמ ִלּ ָבּם ִ
ֹאמרוּ ָל ְך | ִ
יוֹרוּך י ְ
ָ
אָרץֲ (10) :הלֹא ֵהם
ֶ
)ֲ (11היִ ְג ֶאה גּ ֶֹמא ְבּלֹא ִב ָצּה | יִ ְשׂגֶּה אָחוּ ְב ִלי ָמיִ ם (12) :ע ֶֹדנּוּ
אָרחוֹת ָכּל
יבשֵׁ (13) :כּן ְ
ְב ִאבּוֹ לֹא יִ ָקּ ֵטף | וְ ִל ְפנֵי ָכל ָח ִציר יִ ָ
וּבית
ֹאבדֲ (14) :א ֶשׁר יָקוֹט ִכּ ְסלוֹ | ֵ
שׁ ְֹכ ֵחי ֵאל | וְ ִת ְקוַת ָחנֵף תּ ֵ

ַח ִזיק בּוֹ
ַע ָכּ ִבישׁ ִמ ְב ַטחוֹ (15) :יִ ָשּׁ ֵען ַעל ֵבּיתוֹ וְ לֹא ַי ֲעמֹד | י ֲ
ַקתּוֹ ֵת ֵצא:
וְ לֹא יָקוּםָ (16) :רטֹב הוּא ִל ְפנֵי ָשׁ ֶמשׁ | וְ ַעל ַגּנָּתוֹ יֹנ ְ
ֶחזֶהִ (18) :אם יְ ַב ְלּ ֶענּוּ
)ַ (17על גַּל ָשׁ ָר ָשׁיו יְ ֻס ָבּכוּ | ֵבּית ֲא ָבנִ ים י ֱ
יךֶ (19) :הן הוּא ְמשׂוֹשׂ ַדּ ְרכּוֹ |
ִמ ְמּקוֹמוֹ | וְ ִכ ֶחשׁ בּוֹ לֹא ְר ִאי ִת ָ
ַח ִזיק
אַחר יִ ְצ ָמחוֶּ (20) :הן ֵאל לֹא יִ ְמאַס ָתּם | וְ לֹא י ֲ
וּמ ָע ָפר ֵ
ֵ
ְבּיַד ְמ ֵר ִעיםַ (21) :עד יְ ַמ ֵלּה ְשׂחוֹק ִפּ ָ
רוּעה(22) :
יך ְת ָ
וּשׂ ָפ ֶת ָ
יך | ְ
יך יִ ְל ְבּשׁוּ ב ֶֹשׁת | וְ א ֶֹהל ְר ָשׁ ִעים ֵאינֶנּוּ:
שֹׂנְ ֶא ָ
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וּמה יִּ ְצ ַדּק
ָד ְע ִתּי ִכי ֵכן | ַ
אָמנָם י ַ
ֹאמרְ (2) :
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
אַחת ִמנִּ י
ַחפֹּץ ָל ִריב ִעמּוֹ | לֹא ַי ֲענֶנּוּ ַ
ֱאנוֹשׁ ִעם ֵאלִ (3) :אם י ְ
אַמּיץ כּ ַֹח | ִמי ִה ְק ָשׁה ֵא ָליו וַיִּ ְשׁ ָלם(5) :
אָלףֲ (4) :ח ַכם ֵל ָבב וְ ִ
ֶ
ָדעוּ | ֲא ֶשׁר ֲה ָפ ָכם ְבּאַפּוַֹ (6) :ה ַמּ ְר ִגּיז
ַה ַמּ ְע ִתּיק ָה ִרים וְ לֹא י ָ
ֶא ֶרץ ִמ ְמּ ָ
יה יִ ְת ַפ ָלּצוּןָ (7) :הא ֵֹמר ַל ֶח ֶרס וְ לֹא
מּוּד ָ
קוֹמהּ | וְ ַע ֶ
דוֹר ְך ַעל
ַחתֹּם (8) :נ ֶֹטה ָשׁ ַמיִ ם ְל ַבדּוֹ | וְ ֵ
כּוֹכ ִבים י ְ
וּב ַעד ָ
יִ ְז ָרח | ְ
ימה וְ ַח ְד ֵרי ֵת ָמן (10) :ע ֶֹשׂה
ָבּ ֳמ ֵתי יָם (9) :עֹ ֶשׂה ָעשׁ ְכּ ִסיל וְ ִכ ָ
ְגדֹלוֹת ַעד ֵאין ֵח ֶקר | וְ נִ ְפ ָלאוֹת ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּרֵ (11) :הן ַי ֲעבֹר
ַחתֹּף ִמי
אָבין לוֵֹ (12) :הן י ְ
ַחלֹף וְ לֹא ִ
ָע ַלי וְ לֹא ֶא ְר ֶאה | וְ י ֲ
ָשׁיב אַפּוֹ
לוֹהּ לֹא י ִ
ֲשׂהֱ (13) :א ַ
ֹאמר ֵא ָליו ַמה ַתּע ֶ
יבנּוּ | ִמי י ַ
יְ ִשׁ ֶ
| תחתו ] ַתּ ְח ָתּיו קרי[ ָשׁ ֲחחוּ ע ְֹז ֵרי ָר ַהב (14) :אַף ִכּי אָנ ִֹכי
ֶא ֱענֶנּוּ | ֶא ְב ֲח ָרה ְד ָב ַרי ִעמּוֲֹ (15) :א ֶשׁר ִאם ָצ ַד ְק ִתּי לֹא ֶא ֱענֶה |
אַא ִמין ִכּי
אתי ַו ַיּ ֲענֵנִ י | לֹא ֲ
ִל ְמשׁ ְֹפ ִטי ֶא ְת ַחנָּןִ (16) :אם ָק ָר ִ
שׁוּפנִ י | וְ ִה ְר ָבּה ְפ ָצ ַעי ִחנָּם:
קוֹליֲ (17) :א ֶשׁר ִבּ ְשׂ ָע ָרה יְ ֵ
ַי ֲא ִזין ִ
ַשׂ ִבּ ַענִ י ַמ ְמּר ִֹריםִ (19) :אם
רוּחי | ִכּי י ְ
) (18לֹא יִ ְתּנֵנִ י ָה ֵשׁב ִ
ידנִ יִ (20) :אם ֶא ְצ ָדּק ִפּי
יוֹע ֵ
אַמּיץ ִהנֵּה | וְ ִאם ְל ִמ ְשׁ ָפּט ִמי ִ
ְלכ ַֹח ִ
ַפ ִשׁי
ַע ְק ֵשׁנִ יָ (21) :תּם אָנִ י לֹא ֵא ַדע נ ְ
יענִ י | ָתּם אָנִ י ַויּ ְ
ַר ִשׁ ֵ
יְ
אָמ ְר ִתּי | ָתּם וְ ָר ָשׁע הוּא
אַחת ִהיא ַעל ֵכּן ַ
ֶא ְמאַס ַחיָּיַ (22) :
ָמית ִפּ ְתאֹם | ְל ַמ ַסּת נְ ִקיִּ ם יִ ְל ָעג(24) :
ְמ ַכ ֶלּהִ (23) :אם שׁוֹט י ִ
יה יְ ַכ ֶסּה | ִאם לֹא ֵאפוֹא ִמי
ֶא ֶרץ נִ ְתּנָה ְביַד ָר ָשׁע ְפּנֵי שׁ ְֹפ ֶט ָ
טוֹבהָ (26) :ח ְלפוּ
ָמי ַקלּוּ ִמנִּ י ָרץ | ָבּ ְרחוּ לֹא ָראוּ ָ
הוּא (25) :וְ י ַ
אָמ ִרי
ֲלי א ֶֹכלִ (27) :אם ְ
ֶשׁר יָטוּשׂ ע ֵ
ִעם ֳאנִ יּוֹת ֵא ֶבה | ְכּנ ֶ
אַב ִליגָהָ (28) :יג ְֹר ִתּי ָכל ַע ְצּב ָֹתי |
יחי | ֶא ֶע ְז ָבה ָפנַי וְ ְ
ֶא ְשׁ ְכּ ָחה ִשׂ ִ
ַקּנִ י (29) :אָנ ִֹכי ֶא ְר ָשׁע | ָל ָמּה זֶּה ֶה ֶבל ִאיגָע:
ָד ְע ִתּי ִכּי לֹא ְתנ ֵ
יַ

כּוֹתי ְבּבֹר ַכּ ָפּי:
ַה ִז ִ
)ִ (30אם ִה ְת ָר ַח ְצ ִתּי במו ] ְב ֵמי קרי[ ָשׁ ֶלג | ו ֲ
מוֹתיִ (32) :כּי לֹא ִאישׁ
) (31אָז ַבּ ַשּׁ ַחת ִתּ ְט ְבּ ֵלנִ י | וְ ִתעֲבוּנִ י ַשׂ ְל ָ
ָכּמֹנִ י ֶא ֱענֶנּוּ | נָבוֹא י ְ
יח |
מוֹכ ַ
ַח ָדּו ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט (33) :לֹא יֵשׁ ֵבּינֵינוּ ִ
ָסר ֵמ ָע ַלי ִשׁ ְבטוֹ | וְ ֵא ָמתוֹ אַל
ָשׁת יָדוֹ ַעל ְשׁנֵינוּ (34) :י ֵ
יֵ
יר ֶאנּוּ | ִכּי לֹא ֵכן אָנ ִֹכי ִע ָמּ ִדי:
אַד ְבּ ָרה וְ לֹא ִא ָ
ֲתנִּ יַ (35) :
ְתּ ַבע ַ
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ָק ָטה נ ְ
)  (1נ ְ
יחי ֲא ַד ְבּ ָרה ְבּ ַמר ַנ ְפ ִשׁי:
ַפ ִשׁי ְבּ ַחיָּי | ֶא ֶע ְז ָבה ָע ַלי ִשׂ ִ
יבנִ י(3) :
יענִ י ַעל ַמה ְתּ ִר ֵ
הוֹד ֵ
יענִ י | ִ
לוֹהּ אַל ַתּ ְר ִשׁ ֵ
) (2א ַֹמר ֶאל ֱא ַ
ֲצת ְר ָשׁ ִעים
יך | וְ ַעל ע ַ
יע ַכּ ֶפּ ָ
ֲהטוֹב ְל ָך ִכּי ַת ֲעשֹׁק ִכּי ִת ְמאַס יְ ִג ַ
הוֹפ ְע ָתַּ (4) :ה ֵעינֵי ָב ָשׂר ָל ְך | ִאם ִכּ ְראוֹת ֱאנוֹשׁ ִתּ ְר ֶאה(5) :
ָ
ָברִ (6) :כּי ְת ַב ֵקּשׁ
ימי ג ֶ
יך ִכּ ֵ
נוֹת ָ
יך | ִאם ְשׁ ֶ
ָמ ָ
ימי ֱאנוֹשׁ י ֶ
ֲה ִכ ֵ
וּל ַח ָטּ ִ
אתי ִת ְדרוֹשַׁ (7) :על ַדּ ְע ְתּ ָך ִכּי לֹא ֶא ְר ָשׁע | וְ ֵאין
ַלעֲוֹנִ י | ְ
ַתּ ַב ְלּ ֵענִ י:
ַחד ָס ִביב ו ְ
יך ִע ְצּבוּנִ י ַו ַיּעֲשׂוּנִ י | י ַ
ָד ָ
ָד ָך ַמ ִצּיל (8) :י ֶ
ִמיּ ְ
יבנִ יֲ (10) :הלֹא
יתנִ י | וְ ֶאל ָע ָפר ְתּ ִשׁ ֵ
ֲשׂ ָ
)ְ (9ז ָכר נָא ִכּי ַכח ֶֹמר ע ִ
ישׁנִ י |
וּב ָשׂר ַתּ ְל ִבּ ֵ
יאנִ י (11) :עוֹר ָ
יכנִ י | וְ ַכ ְגּ ִבנָּה ַתּ ְק ִפּ ֵ
ֶכ ָח ָלב ַתּ ִתּ ֵ
ית ִע ָמּ ִדי |
ָח ֶסד ָע ִשׂ ָ
ידים ְתּס ְֹכ ֵכנִ יַ (12) :חיִּ ים ו ֶ
ֲצמוֹת וְ ִג ִ
וּבע ָ
ַ
וּפ ֻק ָדּ ְת ָך ָשׁ ְמ ָרה ִ
ְ
ָד ְע ִתּי ִכּי
רוּחי (13) :וְ ֵא ֶלּה ָצ ַפנְ ָתּ ִב ְל ָב ֶב ָך | י ַ
ַקּנִ י:
וּמעֲוֹנִ י לֹא ְתנ ֵ
וּשׁ ַמ ְר ָתּנִ י | ֵ
אתי ְ
זֹאת ִע ָמּ ְךִ (14) :אם ָח ָט ִ
ֹאשׁי | ְשׂ ַבע
אַל ַלי ִלי וְ ָצ ַד ְק ִתּי לֹא ֶא ָשּׂא ר ִ
)ִ (15אם ָר ַשׁ ְע ִתּי ְ
צוּדנִ י | וְ ָתשֹׁב ִתּ ְת ַפּ ָלּא
וּר ֵאה ָענְ יִ י (16) :וְ יִ ְג ֶאה ַכּ ַשּׁ ַחל ְתּ ֵ
ָקלוֹן ְ
יך נ ְֶג ִדּי וְ ֶת ֶרב ַכּ ַע ְשׂ ָך ִע ָמּ ִדי | ֲח ִליפוֹת וְ ָצ ָבא
ִביְ (17) :תּ ַח ֵדּשׁ ֵע ֶד ָ
אתנִ י | ֶא ְגוַע וְ ַעיִ ן לֹא ִת ְר ֵאנִ י(19) :
ִע ִמּי (18) :וְ ָל ָמּה ֵמ ֶר ֶחם ה ֵֹצ ָ
אוּבלֲ (20) :הלֹא ְמ ַעט
יתי ֶא ְהיֶה | ִמ ֶבּ ֶטן ַל ֶקּ ֶבר ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר לֹא ָהיִ ִ
אַב ִליגָה
ַח ָדל קרי[ | ישׁית ]וְ ִשׁית קרי[ ִמ ֶמּנִּ י וְ ְ
ָמי יחדל ]ו ֲ
יַ
ְמּ ָעטְ (21) :בּ ֶט ֶרם ֵא ֵל ְך וְ לֹא אָשׁוּב | ֶאל ֶא ֶרץ ח ֶֹשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת:
יפ ָתה ְכּמוֹ א ֶֹפל ַצ ְל ָמוֶת וְ לֹא ְס ָד ִרים ַותּ ַֹפע ְכּמוֹ
)ֶ (22א ֶרץ ֵע ָ
א ֶֹפל:
Job Chapter 11
ֵענֶה |
ֹאמרֲ (2) :הרֹב ְדּ ָב ִרים לֹא י ָ
ֲמ ִתי ַויּ ַ
ַען צ ַֹפר ַה ַנּע ָ
)ַ (1ויּ ַ
ַתּ ְל ַעג
ַח ִרישׁו | ו ִ
יך ְמ ִתים י ֲ
וְ ִאם ִאישׁ ְשׂ ָפ ַתיִ ם יִ ְצ ָדּקַ (3) :בּ ֶדּ ָ

ֶיך(5) :
יתי ְב ֵעינ ָ
וּבר ָהיִ ִ
ַך ִל ְק ִחי | ַ
ֹאמר ז ְ
וְ ֵאין ַמ ְכ ִלםַ (4) :ותּ ֶ
לוֹהּ ַדּ ֵבּר | וְ יִ ְפ ַתּח ְשׂ ָפ ָתיו ִע ָמּ ְך (6) :וְ ַיגֶּד ְל ָך
אוּלם ִמי יִ ֵתּן ֱא ַ
וְ ָ
ַתּ ֲעלֻמוֹת ָח ְכ ָמה ִכּי ִכ ְפ ַליִ ם ְל ִ
לוֹה
ַשּׁה ְל ָך ֱא ַ
תוּשׁיָּה | וְ ַדע ִכּי י ֶ
לוֹה ִתּ ְמ ָצא | ִאם ַעד ַתּ ְכ ִלית ַשׁ ַדּי ִתּ ְמ ָצא:
ֶךַ (7) :ה ֵח ֶקר ֱא ַ
ֵמעֲוֹנ ָ
)  (8גּ ְ
ֲמ ָקּה ִמ ְשּׁאוֹל ַמה ֵתּ ָדע(9) :
ָב ֵהי ָשׁ ַמיִ ם ַמה ִתּ ְפ ָעל | ע ֻ
ַס ִגּיר |
ַחלֹף וְ י ְ
וּר ָח ָבה ִמנִּ י יָםִ (10) :אם י ֲ
ֻכּה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ָדּהּ | ְ
ֲאר ָ
ַרא אָוֶן
יבנּוִּ (11) :כּי הוּא ָי ַדע ְמ ֵתי ָשׁוְ א | ַויּ ְ
וּמי יְ ִשׁ ֶ
ַק ִהיל ִ
וְ י ְ
ָלד:
אָדם יִ וּ ֵ
וְ לֹא יִ ְתבּוֹנָן (12) :וְ ִאישׁ נָבוּב יִ ָלּ ֵבב | וְ ַעיִ ר ֶפּ ֶרא ָ
וּפ ַר ְשׂ ָתּ ֵא ָליו ַכּ ֶפּ ָךִ (14) :אם אָוֶן
ינוֹת ִל ֶבּ ָך | ָ
אַתּה ֲה ִכ ָ
)ִ (13אם ָ
יך ַעוְ ָלהִ (15) :כּי אָז ִתּ ָשּׂא
יקהוּ | וְ אַל ַתּ ְשׁ ֵכּן ְבּא ָֹה ֶל ָ
ָד ָך ַה ְר ִח ֵ
ְבּי ְ
אַתּה ָע ָמל
יראִ (16) :כּי ָ
ית ֻמ ָצק וְ לֹא ִת ָ
ֶיך ִממּוּם | וְ ָהיִ ָ
ָפנ ָ
ֻפה
וּמ ָצּ ֳה ַריִ ם יָקוּם ָח ֶלד | ָתּע ָ
ִתּ ְשׁ ָכּח | ְכּ ַמיִ ם ָע ְברוּ ִת ְזכֹּרִ (17) :
ַכּבּ ֶֹקר ִתּ ְהיֶהָ (18) :
וּב ַט ְח ָתּ ִכּי יֵשׁ ִתּ ְקוָה | וְ ָח ַפ ְר ָתּ ָל ֶב ַטח
ֶיך ַר ִבּים(20) :
ִתּ ְשׁ ָכּב (19) :וְ ָר ַב ְצ ָתּ וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד | וְ ִחלּוּ ָפנ ָ
ָתם ַמ ַפּח
אָבד ִמנְ ֶהם וְ ִת ְקו ָ
וּמנוֹס ַ
וְ ֵעינֵי ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְכ ֶלינָה | ָ
ָפשׁ:
נֶ
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ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
אַתּם ָעם | וְ ִע ָמּ ֶכם ָתּמוּת
אָמנָם ִכּי ֶ
ֹאמרְ (2) :
מוֹכם לֹא נ ֵֹפל אָנ ִֹכי ִמ ֶכּם | וְ ֶאת ִמי
ָח ְכ ָמה (3) :גַּם ִלי ֵל ָבב ְכּ ֶ
לוֹהּ ַו ַיּ ֲענֵהוּ |
ֵאין ְכּמוֹ ֵא ֶלּהְ (4) :שׂחֹק ְל ֵר ֵעהוּ ֶא ְהיֶה ק ֵֹרא ֶל ֱא ַ
ְשׂחוֹק ַצ ִדּיק ָתּ ִמיםַ (5) :ל ִפּיד בּוּז ְל ַע ְשׁתּוּת ַשׁ ֲאנָן | נָכוֹן
וּב ֻטּחוֹת ְל ַמ ְר ִגּיזֵי
ֲדי ָרגֶל (6) :יִ ְשׁ ָליוּ א ָֹה ִלים ְלשׁ ְֹד ִדים ַ
ְלמוֹע ֵ
אוּלם ְשׁאַל נָא ְב ֵהמוֹת
לוֹהּ ְבּיָדוֹ (7) :וְ ָ
ֵאל | ַל ֲא ֶשׁר ֵה ִביא ֱא ַ
אָרץ וְ ת ֶֹר ָךּ |
יח ָל ֶ
וְ ת ֶֹר ָךּ | וְ עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַיגֶּד ָל ְך (8) :אוֹ ִשׂ ַ
ָדע ְבּ ָכל ֵא ֶלּה | ִכּי יַד יְ הוָה
יס ְפּרוּ ְל ָך ְדּגֵי ַהיָּםִ (9) :מי לֹא י ַ
וִ ַ
ָע ְשׂ ָתה זֹּאתֲ (10) :א ֶשׁר ְבּיָדוֹ נ ֶ
רוּח ָכּל ְבּ ַשׂר ִאישׁ:
ֶפשׁ ָכּל ָחי | וְ ַ
)ֲ (11הלֹא אֹזֶן ִמ ִלּין ִתּ ְב ָחן | וְ ֵח ְך א ֶֹכל יִ ְט ַעם לוֹ(12) :
ָמים ְתּבוּנָהִ (13) :עמּוֹ ָח ְכ ָמה
ישׁים ָח ְכ ָמה | וְ א ֶֹר ְך י ִ
ישׁ ִ
ִבּ ִ
בוּרה | לוֹ ֵע ָצה ְ
וּג ָ
ְ
ַהרוֹס וְ לֹא יִ ָבּנֶה | יִ ְסגֹּר ַעל
וּתבוּנָהֵ (14) :הן י ֲ
ַה ְפכוּ
ישׁ ְלּ ֵחם וְ י ַ
ַעצֹר ַבּ ַמּיִ ם וְ יִ ָבשׁוּ | וִ ַ
ִאישׁ וְ לֹא יִ ָפּ ֵת ַחֵ (15) :הן י ְ
יך
מוֹל ְ
וּמ ְשׁגֶּהִ (17) :
תוּשׁיָּה | לוֹ שֹׁגֵג ַ
אָרץִ (16) :עמּוֹ עֹז וְ ִ
ֶ
מוּסר ְמ ָל ִכים ִפּ ֵתּ ַח |
הוֹללַ (18) :
שׁוֹלל | וְ שׁ ְֹפ ִטים יְ ֵ
ֲצים ָ
יוֹע ִ

שׁוֹלל | וְ ֵא ָתנִ ים
ֹהנִ ים ָ
יך כּ ֲ
מוֹל ְ
ֵיהםִ (19) :
ֶאסֹר ֵאזוֹר ְבּ ָמ ְתנ ֶ
ַויּ ְ
ֶא ָמנִ ים | וְ ַט ַעם ְז ֵקנִ ים יִ ָקּח(21) :
יְ ַס ֵלּףֵ (20) :מ ִסיר ָשׂ ָפה ְלנ ֱ
ַלּה
יקים ִר ָפּהְ (22) :מג ֶ
יח ֲא ִפ ִ
וּמ ִז ַ
יבים | ְ
שׁוֹפ ְך בּוּז ַעל נְ ִד ִ
ֵ
ֲמקוֹת ִמנִּ י ח ֶֹשׁ ְך | ַויּ ֵֹצא ָלאוֹר ַצ ְל ָמוֶתַ (23) :מ ְשׂ ִגּיא ַלגּוֹיִ ם
עֻ
אשׁי ַעם ָהאָ ֶרץ
אַבּ ֵדם | שׁ ֵֹט ַח ַלגּוֹיִ ם ַויַּנְ ֵחםֵ (24) :מ ִסיר ֵלב ָר ֵ
וַיְ ְ
ַת ֵעם
ַת ֵעם ְבּתֹהוּ לֹא ָד ֶר ְך (25) :יְ ַמ ְשׁשׁוּ חֹ ֶשׁ ְך וְ לֹא אוֹר | ַויּ ְ
| ַויּ ְ
ַכּ ִשּׁכּוֹר:
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ַתּ ֶבן ָלהְּ (2) :כּ ַד ְע ְתּ ֶכם
אָזנִ י ו ָ
)ֶ (1הן כֹּל ָר ֲא ָתה ֵעינִ י | ָשׁ ְמ ָעה ְ
אוּלם ֲאנִ י ֶאל ַשׁ ַדּי
ָד ְע ִתּי גַם אָנִ י | לֹא נ ֵֹפל אָנ ִֹכי ִמ ֶכּםָ (3) :
יַ
אַתּם ט ְֹפ ֵלי ָשׁ ֶקר |
אוּלם ֶ
הוֹכ ַח ֶאל ֵאל ֶא ְח ָפּץ (4) :וְ ָ
ֲא ַד ֵבּר | וְ ֵ
וּת ִהי ָל ֶכם
ֻלּ ֶכםִ (5) :מי יִ ֵתּן ַה ֲח ֵרשׁ ַתּ ֲח ִרישׁוּן | ְ
ר ְֹפ ֵאי ֱא ִלל כּ ְ
תוֹכ ְח ִתּי | וְ ִרבוֹת ְשׂ ָפ ַתי ַה ְק ִשׁיבוּ(7) :
ְל ָח ְכ ָמהִ (6) :שׁ ְמעוּ נָא ַ
ַה ְל ֵאל ְתּ ַד ְבּרוּ ַעוְ ָלה | וְ לוֹ ְתּ ַד ְבּרוּ ְר ִמיָּהֲ (8) :ה ָפנָיו ִתּ ָשּׂאוּן |
ַחקֹר ֶא ְת ֶכם | ִאם ְכּ ָה ֵתל
ִאם ָל ֵאל ְתּ ִריבוּןֲ (9) :הטוֹב ִכּי י ְ
יח ֶא ְת ֶכם | ִאם ַבּ ֵסּ ֶתר ָפּנִ ים
יוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
ֶבּ ֱאנוֹשׁ ְתּ ָה ֵתלּוּ בוֵֹ (10) :
יכם:
ֲל ֶ
וּפ ְחדּוֹ יִ פֹּל ע ֵ
ִתּ ָשּׂאוּןֲ (11) :הלֹא ְשׂ ֵאתוֹ ְתּ ַב ֵעת ֶא ְת ֶכם | ַ
יכםַ (13) :ה ֲח ִרישׁוּ
ַבּ ֶ
ַבּי ח ֶֹמר גּ ֵ
ֵיכם ִמ ְשׁ ֵלי ֵא ֶפר | ְלג ֵ
)ִ (12ז ְכרֹנ ֶ
ִמ ֶמּנִּ י ו ֲ
ַא ַד ְבּ ָרה אָנִ י | וְ ַי ֲעבֹר ָע ַלי ָמהַ (14) :על ָמה ֶא ָשּׂא ְב ָשׂ ִרי
ַחל
אָשׂים ְבּ ַכ ִפּיֵ (15) :הן יִ ְק ְט ֵלנִ י לא ]לוֹ קרי[ ֲאי ֵ
ַפ ִשׁי ִ
ְב ִשׁנָּי | וְ נ ְ
ישׁוּעה | ִכּי לֹא
יח (16) :גַּם הוּא ִלי ִל ָ
אוֹכ ַ
אַך ְדּ ָר ַכי ֶאל ָפּנָיו ִ
| ְ
ֵיכם:
אָזנ ֶ
ָתי ְבּ ְ
אַחו ִ
מוֹע ִמ ָלּ ִתי | וְ ֲ
ְל ָפנָיו ָחנֵף יָבוֹאִ (17) :שׁ ְמעוּ ָשׁ ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ֲאנִ י ֶא ְצ ָדּקִ (19) :מי
)ִ (18הנֵּה נָא ָע ַר ְכ ִתּי ִמ ְשׁ ָפּט | י ַ
אַך ְשׁ ַתּיִ ם אַל
אַח ִרישׁ וְ ֶא ְגוָעְ (20) :
ָריב ִע ָמּ ִדי | ִכּי ַע ָתּה ֲ
הוּא י ִ
ֶיך לֹא ֶא ָסּ ֵתרַ (21) :כּ ְפּ ָך ֵמ ָע ַלי ַה ְר ַחק |
ַתּ ַעשׂ ִע ָמּ ִדי | אָז ִמ ָפּנ ָ
וּק ָרא וְ אָנ ִֹכי ֶא ֱענֶה | אוֹ ֲא ַד ֵבּר
ֲתנִּ יְ (22) :
וְ ֵא ָמ ְת ָך אַל ְתּ ַבע ַ
ַה ִשׁ ֵ
וֲ
אתי
יבנִ יַ (23) :כּ ָמּה ִלי עֲוֹנוֹת וְ ַח ָטּאוֹת | ִפּ ְשׁ ִעי וְ ַח ָטּ ִ
ֶיך ַת ְס ִתּיר | וְ ַת ְח ְשׁ ֵבנִ י ְלאוֹיֵב ָל ְך(25) :
יענִ יָ (24) :ל ָמּה ָפנ ָ
ה ִֹד ֵ
ָבשׁ ִתּ ְרדֹּףִ (26) :כּי ִת ְכתֹּב ָע ַלי
ֶה ָע ֶלה נִ ָדּף ַתּעֲרוֹץ | וְ ֶאת ַקשׁ י ֵ
עוּרי (27) :וְ ָת ֵשׂם ַבּ ַסּד ַר ְג ַלי
ישׁנִ י עֲוֹנוֹת נְ ָ
תוֹר ֵ
ְמרֹרוֹת | וְ ִ
חוֹתי | ַעל ָשׁ ְר ֵשׁי ַר ְג ַלי ִתּ ְת ַח ֶקּה (28) :וְ הוּא
אָר ָ
וְ ִת ְשׁמוֹר ָכּל ְ
ְכּ ָר ָקב יִ ְב ֶלה | ְכּ ֶבגֶד ֲא ָכלוֹ ָעשׁ:
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ָצא
וּשׂ ַבע רֹגֶזְ (2) :כּ ִציץ י ָ
ָמים ְ
אָדם יְ לוּד ִא ָשּׁה | ְק ַצר י ִ
) ָ (1
ֶך |
וַיִּ ָמּל | וַיִּ ְב ַרח ַכּ ֵצּל וְ לֹא ַיעֲמוֹד (3) :אַף ַעל זֶה ָפּ ַק ְח ָתּ ֵעינ ָ
וְ א ִֹתי ָת ִביא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ִע ָמּ ְךִ (4) :מי יִ ֵתּן ָטהוֹר ִמ ָטּ ֵמא לֹא
ָמיו ִמ ְס ַפּר ֳח ָד ָשׁיו ִא ָתּ ְך | חקו ] ֻח ָקּיו
רוּצים י ָ
ֶא ָחדִ (5) :אם ֲח ִ
ֶח ָדּל | ַעד יִ ְר ֶצה
ית וְ לֹא ַיעֲבוֹרְ (6) :שׁ ֵעה ֵמ ָע ָליו וְ י ְ
קרי[ ָע ִשׂ ָ
ַח ִליף
ְכּ ָשׂ ִכיר יוֹמוִֹ (7) :כּי יֵשׁ ָל ֵעץ ִתּ ְקוָה | ִאם יִ ָכּ ֵרת וְ עוֹד י ֲ
וּב ָע ָפר יָמוּת
אָרץ ָשׁ ְרשׁוֹ | ֶ
ַקתּוֹ לֹא ֶת ְח ָדּלִ (8) :אם י ְַז ִקין ָבּ ֶ
וְ יֹנ ְ
ֶבר
ָטע (10) :וְ ג ֶ
ַפ ִר ַח | וְ ָע ָשׂה ָק ִציר ְכּמוֹ נ ַ
יח ַמיִ ם י ְ
ִגּ ְזעוֵֹ (9) :מ ֵר ַ
ָהר
אָזלוּ ַמיִ ם ִמנִּ י יָם | וְ נ ָ
אָדם וְ אַיּוְֹ (11) :
ֶח ָלשׁ | וַיִּ ְגוַע ָ
יָמוּת ַויּ ֱ
ָבשׁ (12) :וְ ִאישׁ ָשׁ ַכב וְ לֹא יָקוּם | ַעד ִבּ ְל ִתּי ָשׁ ַמיִ ם לֹא
ֶח ַרב וְ י ֵ
יֱ
ָתםִ (13) :מי יִ ֵתּן ִבּ ְשׁאוֹל ַתּ ְצ ִפּנֵנִ י
ָקיצוּ וְ לֹא ֵיעֹרוּ ִמ ְשּׁנ ָ
יִ
אַפּ ָך | ָתּ ִשׁית ִלי חֹק וְ ִת ְז ְכּ ֵרנִ יִ (14) :אם
ירנִ י ַעד שׁוּב ֶ
ַתּ ְס ִתּ ֵ
יפ ִתי(15) :
ַחל ַעד בּוֹא ֲח ִל ָ
ֶבר ֲהיִ ְחיֶה | ָכּל יְ ֵמי ְצ ָב ִאי ֲאי ֵ
יָמוּת גּ ֶ
יך ִת ְכסֹףִ (16) :כּי ַע ָתּה ְצ ָע ַדי
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
ֶךּ | ְל ַמע ֵ
ִתּ ְק ָרא וְ אָנ ִֹכי ֶא ֱענ ָ
אתיָ (17) :ח ֻתם ִבּ ְצרוֹר ִפּ ְשׁ ִעי |
ִתּ ְספּוֹר | לֹא ִת ְשׁמוֹר ַעל ַח ָטּ ִ
ֶע ַתּק
נוֹפל יִ בּוֹל | וְ צוּר י ְ
אוּלם ַהר ֵ
ַתּ ְטפֹּל ַעל עֲוֹנִ י (18) :וְ ָ
וִ
יה ע ַ
יח ָ
ִמ ְמּקֹמוֲֹ (19) :א ָבנִ ים ָשׁ ֲחקוּ ַמיִ ם ִתּ ְשׁטֹף ְס ִפ ֶ
אָרץ |
ֲפר ֶ
ַהל ְֹך | ְמ ַשׁנֶּה
ֶצח ַויּ ֲ
וְ ִת ְקוַת ֱאנוֹשׁ ֶה ֱא ַב ְד ָתִּ (20) :תּ ְת ְק ֵפהוּ ָלנ ַ
ָבין
ֵדע | וְ יִ ְצעֲרוּ וְ לֹא י ִ
ַתּ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ (21) :יִ ְכ ְבּדוּ ָבנָיו וְ לֹא י ָ
ָפנָיו ו ְ
ַפשׁוֹ ָע ָליו ֶתּ ֱא ָבל:
אַך ְבּ ָשׂרוֹ ָע ָליו יִ ְכאָב | וְ נ ְ
ָלמוְֹ (22) :
Job Chapter 15
רוּח |
ֹאמרֶ (2) :ה ָח ָכם ַי ֲענֶה ַד ַעת ַ
ימנִ י ַויּ ַ
יפז ַה ֵתּ ָ
ַען ֱא ִל ַ
)ַ (1ויּ ַ
וּמ ִלּים לֹא
ימ ֵלּא ָק ִדים ִבּ ְטנוֵֹ (3) :
וִ ַ
הוֹכ ַח ְבּ ָד ָבר לֹא יִ ְסכּוֹן | ִ
יחה ִל ְפנֵי ֵאל:
אַתּה ָתּ ֵפר יִ ְראָה | וְ ִת ְג ַרע ִשׂ ָ
יוֹעיל ָבּם (4) :אַף ָ
ִ
יך
ֲך ִפ ָ
ַר ִשׁיע ָ
ֲרוּמים (6) :י ְ
יך | וְ ִת ְב ַחר ְלשׁוֹן ע ִ
אַלּף עֲוֹנְ ָך ִפ ָ
)ִ (5כּי יְ ֵ
וּשׂ ָפ ֶת ָ
וְ לֹא אָנִ י | ְ
ָלד | וְ ִל ְפנֵי
אָדם ִתּוּ ֵ
יך ַיעֲנוּ ָב ְךֲ (7) :ה ִראישׁוֹן ָ
יך
לוֹה ִתּ ְשׁ ָמע | וְ ִת ְג ַרע ֵא ֶל ָ
חוֹל ְל ָתַּ (8) :ה ְבסוֹד ֱא ַ
ָ
ְג ָבעוֹת
ֵדע | ָתּ ִבין וְ לֹא ִע ָמּנוּ הוּא (10) :גַּם
ָד ְע ָתּ וְ לֹא נ ָ
ָח ְכ ָמהַ (9) :מה יּ ַ
ָמיםַ (11) :ה ְמ ַעט ִמ ְמּ ָך
יך י ִ
אָב ָ
ָשׁישׁ ָבּנוּ | ַכּ ִבּיר ֵמ ִ
ָשׂב ַגּם י ִ

וּמה
ַתּנְ ֻחמוֹת ֵאל | וְ ָד ָבר ָלאַט ִע ָמּ ְךַ (12) :מה יִּ ָקּ ֲח ָך ִל ֶבּ ָך | ַ
יך
את ִמ ִפּ ָ
רוּח ָך | וְ ה ֵֹצ ָ
ֶיךִ (13) :כּי ָת ִשׁיב ֶאל ֵאל ֶ
יִּ ְר ְזמוּן ֵעינ ָ
ִמ ִלּיןָ (14) :מה ֱאנוֹשׁ ִכּי יִ ְז ֶכּה | וְ ִכי יִ ְצ ַדּק יְ לוּד ִא ָשּׁהֵ (15) :הן
ַא ִמין | וְ ָשׁ ַמיִ ם לֹא זַכּוּ ְב ֵעינָיו:
בקדשׁו ] ִבּ ְקד ָֹשׁיו קרי[ לֹא י ֲ
ֶא ָלח | ִאישׁ שׁ ֶֹתה ַכ ַמּיִ ם ַעוְ ָלהֲ (17) :א ַחוְ ָך
) (16אַף ִכּי נִ ְת ָעב וְ נ ֱ
יתי ו ֲ
ְשׁ ַמע ִלי | וְ זֶה ָח ִז ִ
ַא ַס ֵפּ ָרהֲ (18) :א ֶשׁר ֲח ָכ ִמים י ִַגּידוּ | וְ לֹא
אָרץ | וְ לֹא ָע ַבר זָר
בוֹתםָ (19) :ל ֶהם ְל ַב ָדּם נִ ְתּנָה ָה ֶ
ִכ ֲחדוּ ֵמ ֲא ָ
וּמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים נִ ְצ ְפּנוּ
חוֹלל | ִ
תוֹכםָ (20) :כּל יְ ֵמי ָר ָשׁע הוּא ִמ ְת ֵ
ְבּ ָ
בוֹאנּוּ(22) :
שׁוֹדד יְ ֶ
אָזנָיו | ַבּ ָשּׁלוֹם ֵ
ֶל ָע ִריץ (21) :קוֹל ְפּ ָח ִדים ְבּ ְ
ַא ִמין שׁוּב ִמנִּ י ח ֶֹשׁ ְך | וצפו ]וְ ָצפוּי קרי[ הוּא ֱא ֵלי ָח ֶרב:
לֹא י ֲ
ָדע ִכּי נָכוֹן ְבּיָדוֹ יוֹם ח ֶֹשׁ ְך(24) :
) (23נ ֵֹדד הוּא ַל ֶלּ ֶחם אַיֵּה | י ַ
וּמ ָ
צוּקה | ִתּ ְת ְק ֵפהוּ ְכּ ֶמ ֶל ְך ָע ִתיד ַל ִכּידוֹרִ (25) :כּי
ֲתהוּ ַצר ְ
יְ ַבע ֻ
ַבּר (26) :יָרוּץ ֵא ָליו ְבּ ַצוָּאר |
ָטה ֶאל ֵאל יָדוֹ | וְ ֶאל ַשׁ ַדּי יִ ְתגּ ָ
נָ
ֲלי
ימה ע ֵ
ַעשׂ ִפּ ָ
ַבּי ָמ ִגנָּיוִ (27) :כּי ִכ ָסּה ָפנָיו ְבּ ֶח ְלבּוֹ | ַויּ ַ
ֲבי גּ ֵ
ַבּע ִ
ֵשׁבוּ ָלמוֹ | ֲא ֶשׁר
ָכ ֶסל (28) :וַיִּ ְשׁכּוֹן ָע ִרים נִ ְכ ָחדוֹת ָבּ ִתּים לֹא י ְ
ֶע ַשׁר וְ לֹא יָקוּם ֵחילוֹ | וְ לֹא יִ ֶטּה
ַלּים (29) :לֹא י ְ
ִה ְת ַע ְתּדוּ ְלג ִ
ָל ֶ
ַבּשׁ ַשׁ ְל ָה ֶבת |
ַקתּוֹ ְתּי ֵ
אָרץ ִמנְ ָלם (30) :לֹא יָסוּר ִמנִּ י ח ֶֹשׁ ְך יֹנ ְ
ַא ֵמן בשׁו ] ַבּ ָשּׁיו קרי[ נִ ְת ָעה | ִכּי
רוּח ִפּיו (31) :אַל י ֲ
וְ יָסוּר ְבּ ַ
מוּרתוְֹ (32) :בּלֹא יוֹמוֹ ִתּ ָמּ ֵלא | וְ ִכ ָפּתוֹ לֹא
ָשׁוְ א ִתּ ְהיֶה ְת ָ
ַשׁ ֵל ְך ַכּזַּיִ ת נִ ָצּתוִֹ (34) :כּי
ֶפן ִבּ ְסרוֹ | וְ י ְ
ַחמֹס ַכּגּ ֶ
ַר ֲע ָננָה (33) :י ְ
אָה ֵלי שׁ ַֹחדָ (35) :הרֹה ָע ָמל
אָכ ָלה ֳ
ַלמוּד | וְ ֵאשׁ ְ
ֲדת ָחנֵף גּ ְ
עַ
וּב ְטנָם ָתּ ִכין ִמ ְר ָמה:
וְ ָילֹד אָוֶן | ִ
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ַח ֵמי ָע ָמל
ֹאמרָ (2) :שׁ ַמ ְע ִתּי ְכ ֵא ֶלּה ַרבּוֹת | ְמנ ֲ
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
יצ ָך ִכּי ַת ֲענֶה (4) :גַּם
ַמ ִר ְ
רוּח | אוֹ ַמה יּ ְ
ֻלּ ֶכםֲ (3) :ה ֵקץ ְל ִד ְב ֵרי ַ
כְּ
אַח ִבּ ָ
ַפ ִשׁי ְ
ַפ ְשׁ ֶכם ַתּ ַחת נ ְ
אָנ ִֹכי ָכּ ֶכם ֲא ַד ֵבּ ָרה | לוּ יֵשׁ נ ְ
ירה
אַמּ ְצ ֶכם ְבּמוֹ
ֹאשׁיֲ (5) :א ִ
יכם ְבּמוֹ ר ִ
ֲל ֶ
יעה ע ֵ
יכם ְבּ ִמ ִלּים וְ אָנִ ָ
ֲל ֶ
עֵ
ֵח ֵשׂ ְך ְכּ ֵא ִבי |
ַחשׂ ְֹךִ (6) :אם ֲא ַד ְבּ ָרה לֹא י ָ
ִפי | וְ נִ יד ְשׂ ָפ ַתי י ְ
אַח ְדּ ָלה ַמה ִמנִּ י י ֲ
וְ ְ
מּוֹת ָכּל
אַך ַע ָתּה ֶה ְלאָנִ י | ֲה ִשׁ ָ
ַהל ְֹךְ (7) :
ָקם ִבּי ַכ ֲח ִשׁי ְבּ ָפנַי ַי ֲע ֶנה(9) :
ַתּ ְק ְמ ֵטנִ י ְל ֵעד ָהיָה | ַויּ ָ
ֲד ִתי (8) :ו ִ
עָ
אַפּוֹ ָט ַרף וַיִּ ְשׂ ְט ֵמנִ י ָח ַרק ָע ַלי ְבּ ִשׁנָּיו | ָצ ִרי יִ ְלטוֹשׁ ֵעינָיו ִלי:
ַחד ָע ַלי יִ ְת ַמ ָלּאוּן:
יהם ְבּ ֶח ְר ָפּה ִהכּוּ ְל ָחיָי | י ַ
)ָ (10פּעֲרוּ ָע ַלי ְבּ ִפ ֶ

ירנִ י ֵאל ֶאל עֲוִ יל | וְ ַעל יְ ֵדי ְר ָשׁ ִעים יִ ְר ֵטנִ יָ (12) :שׁ ֵלו
ַס ִגּ ֵ
) (11י ְ
ימנִ י לוֹ ְל ַמ ָטּ ָרה:
אָחז ְבּ ָע ְר ִפּי וַיְ ַפ ְצ ְפּ ֵצנִ י | וַיְ ִק ֵ
יתי וַיְ ַפ ְר ְפּ ֵרנִ י וְ ַ
ָהיִ ִ
יוֹתי וְ לֹא י ְ
)ָ (13יסֹבּוּ ָע ַלי ַר ָבּיו יְ ַפ ַלּח ִכּ ְל ַ
אָרץ
ַחמוֹל | יִ ְשׁפּ ְֹך ָל ֶ
ְמ ֵר ָר ִתי (14) :יִ ְפ ְר ֵצנִ י ֶפ ֶרץ ַעל ְפּנֵי ָפ ֶרץ | ָירֻץ ָע ַלי ְכּ ִגבּוֹר(15) :
ֲלי ִג ְל ִדּי | וְ ע ַֹל ְל ִתּי ֶב ָע ָפר ַק ְרנִ יָ (16) :פּנַי חמרמרה
ַשׂק ָתּ ַפ ְר ִתּי ע ֵ
] ֳח ַמ ְר ְמרוּ קרי[ ִמנִּ י ֶב ִכי | וְ ַעל ַע ְפ ַע ַפּי ַצ ְל ָמוֶתַ (17) :על לֹא
ַכּהֶ (18) :א ֶרץ אַל ְתּ ַכ ִסּי ָד ִמי | וְ אַל יְ ִהי
וּת ִפ ָלּ ִתי ז ָ
ָח ָמס ְבּ ַכ ָפּי | ְ
ֲק ִתי (19) :גַּם ַע ָתּה ִהנֵּה ַב ָשּׁ ַמיִ ם ֵע ִדי | וְ ָשׂ ֲה ִדי
ָמקוֹם ְל ַזע ָ
יוֹכח
לוֹה ָדּ ְל ָפה ֵעינִ י (21) :וְ ַ
יצי ֵר ָעי | ֶאל ֱא ַ
רוֹמיםְ (20) :מ ִל ַ
ַבּ ְמּ ִ
ֶא ָתיוּ
אָדם ְל ֵר ֵעהוִּ (22) :כּי ְשׁנוֹת ִמ ְס ָפּר י ֱ
וּבן ָ
לוֹהּ | ֶ
ֶבר ִעם ֱא ַ
ְלג ֶ
| וְ א ַֹרח לֹא אָשׁוּב ֶא ֱהל ְֹך:
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ָמי נִ ְז ָעכוּ ְק ָב ִרים ִליִ (2) :אם לֹא ֲה ֻת ִלים
רוּחי ֻח ָבּ ָלה י ַ
) ִ (1
ימה נָּא ָע ְר ֵבנִ י ִע ָמּ ְך | ִמי
רוֹתם ָתּ ַלן ֵעינִ יִ (3) :שׂ ָ
וּב ַה ְמּ ָ
ִע ָמּ ִדי | ְ
הוּא ְלי ִ
ָדי יִ ָתּ ֵק ַעִ (4) :כּי ִל ָבּם ָצ ַפנְ ָתּ ִמּ ָשּׂ ֶכל | ַעל ֵכּן לֹא ְתר ֵֹמם:
)ְ (5ל ֵח ֶלק י ִַגּיד ֵר ִעים | וְ ֵעינֵי ָבנָיו ִתּ ְכ ֶלנָה (6) :וְ ִה ִצּגַנִ י ִל ְמשֹׁל
ֻרי ַכּ ֵצּל
ַתּ ַכהּ ִמ ַכּ ַעשׂ ֵעינִ י | וִ יצ ַ
ַע ִמּים | וְ ת ֶֹפת ְל ָפנִ ים ֶא ְהיֶה (7) :ו ֵ
ָקי ַעל ָחנֵף יִ ְתע ָֹרר(9) :
ֻלּםָ (8) :ישֹׁמּוּ יְ ָשׁ ִרים ַעל זֹאת | וְ נ ִ
כָּ
ֻלּם
אוּלם כּ ָ
ָדיִ ם י ִֹסיף א ֶֹמץ (10) :וְ ָ
וּט ָהר י ַ
ֹאחז ַצ ִדּיק ַדּ ְרכּוֹ | ֳ
וְ י ֵ
ָמי ָע ְברוּ ִזמּ ַֹתי
ָתּ ֻשׁבוּ וּבֹאוּ נָא | וְ לֹא ֶא ְמ ָצא ָב ֶכם ָח ָכם (11) :י ַ
ָשׂימוּ | אוֹר ָקרוֹב ִמ ְפּנֵי
מוֹר ֵשׁי ְל ָב ִביַ (12) :ליְ ָלה ְליוֹם י ִ
נִ ְתּקוּ | ָ
צוּעי(14) :
יתי | ַבּח ֶֹשׁ ְך ִר ַפּ ְד ִתּי יְ ָ
ח ֶֹשׁ ְךִ (13) :אם ֲא ַקוֶּה ְשׁאוֹל ֵבּ ִ
ַאח ִֹתי ָל ִר ָמּה (15) :וְ אַיֵּה
אָתּה | ִא ִמּי ו ֲ
ַל ַשּׁ ַחת ָק ָר ִ
אָבי ָ
אתי ִ
שׁוּרנָּהַ (16) :בּ ֵדּי ְשׁאֹל ֵתּ ַר ְדנָה | ִאם
ָתי ִמי יְ ֶ
ָתי | וְ ִת ְקו ִ
ֵאפוֹ ִת ְקו ִ
ָחת:
ַחד ַעל ָע ָפר נ ַ
יַ
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ַען ִבּ ְל ַדּד ַה ֻשּׁ ִחי ַויּ ַ
ֹאמרַ (2) :עד אָנָה ְתּ ִשׂימוּן ִקנְ ֵצי
)ַ (1ויּ ַ
ֶח ַשׁ ְבנוּ ַכ ְבּ ֵה ָמה |
דּוּע נ ְ
אַחר נְ ַד ֵבּרַ (3) :מ ַ
ְל ִמ ִלּין | ָתּ ִבינוּ וְ ַ
אָרץ
ַפשׁוֹ ְבּאַפּוֹ | ַה ְל ַמ ַענְ ָך ֵתּ ָעזַב ֶ
ֵיכם (4) :ט ֵֹרף נ ְ
נִ ְט ִמינוּ ְבּ ֵעינ ֶ
ֶע ַתּק צוּר ִמ ְמּקֹמוֹ (5) :גַּם אוֹר ְר ָשׁ ִעים יִ ְד ָע ְך | וְ לֹא יִ גַּהּ
וְ י ְ

ֵצרוּ
אָהלוֹ | וְ נֵרוֹ ָע ָליו יִ ְד ָע ְך (7) :י ְ
ְשׁ ִביב ִאשּׁוֹ (6) :אוֹר ָח ַשׁ ְך ְבּ ֳ
ֲצתוִֹ (8) :כּי ֻשׁ ַלּח ְבּ ֶר ֶשׁת ְבּ ַר ְג ָליו | וְ ַעל
יכהוּ ע ָ
ֲדי אוֹנוֹ | וְ ַת ְשׁ ִל ֵ
ַצע ֵ
ַחזֵק ָע ָליו ַצ ִמּים(10) :
ֹאחז ְבּ ָע ֵקב ָפּח | י ֲ
ְשׂ ָב ָכה יִ ְת ַה ָלּ ְך (9) :י ֵ
ֲתהוּ
ָתיבָ (11) :ס ִביב ִבּע ֻ
ֲלי נ ִ
ֻדתּוֹ ע ֵ
וּמ ְלכּ ְ
אָרץ ַח ְבלוֹ | ַ
ָטמוּן ָבּ ֶ
ֶה ִפיצֻהוּ ְל ַר ְג ָליו (12) :יְ ִהי ָר ֵעב אֹנוֹ | וְ ֵאיד נָכוֹן
ַב ָלּהוֹת | ו ֱ
ֹאכל ַבּ ָדּיו ְבּכוֹר ָמוֶת(14) :
ֹאכל ַבּ ֵדּי עוֹרוֹ | י ַ
ְל ַצ ְלעוֹ (13) :י ַ
אָהלוֹ ִמ ְב ַטחוֹ | וְ ַת ְצ ִע ֵדהוּ ְל ֶמ ֶל ְך ַבּ ָלּהוֹתִ (15) :תּ ְשׁכּוֹן
ָתק ֵמ ֳ
יִ נּ ֵ
ָפ ִריתִ (16) :מ ַתּ ַחת ָשׁ ָר ָשׁיו
אָהלוֹ ִמ ְבּ ִלי לוֹ | יְ ז ֶֹרה ַעל ָנוֵהוּ ג ְ
ְבּ ֳ
אָרץ | וְ לֹא ֵשׁם
אָבד ִמנִּ י ֶ
וּמ ַמּ ַעל יִ ַמּל ְק ִצירוִֹ (17) :ז ְכרוֹ ַ
יִ ָבשׁוּ | ִ
וּמ ֵתּ ֵבל יְ נִ דֻּהוּ:
ֶה ְדּפֻהוּ ֵמאוֹר ֶאל ח ֶֹשׁ ְך | ִ
לוֹ ַעל ְפּנֵי חוּץ (18) :י ְ
גוּריוַ (20) :על
ֶכד ְבּ ַעמּוֹ | וְ ֵאין ָשׂ ִריד ִבּ ְמ ָ
) (19לֹא נִ ין לוֹ וְ לֹא נ ֶ
אַך ֵא ֶלּה
אָחזוּ ָשׂ ַערְ (21) :
אַחרֹנִ ים | וְ ַק ְדמֹנִ ים ֲ
ָשׁמּוּ ֲ
יוֹמוֹ נ ַ
ָדע ֵאל:
ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ַעוָּל | וְ זֶה ְמקוֹם לֹא י ַ
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וּת ַד ְכּאוּנַנִ י
ַפ ִשׁי | ְ
תּוֹגיוּן נ ְ
ֹאמרַ (2) :עד אָנָה ְ
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
ְב ִמ ִלּים (3) :זֶה ֶע ֶשׂר ְפּ ָע ִמים ַתּ ְכ ִלימוּנִ י | לֹא ֵתבֹשׁוּ ַתּ ְה ְכּרוּ
אָמנָם
ָתיִ (5) :אם ְ
יתי | ִא ִתּי ָתּ ִלין ְמשׁוּג ִ
אָמנָם ָשׁ ִג ִ
ִלי (4) :וְ אַף ְ
לוֹהּ
תוֹכיחוּ ָע ַלי ֶח ְר ָפּ ִתּיְ (6) :דּעוּ ֵאפוֹ ִכּי ֱא ַ
ָע ַלי ַתּ ְג ִדּילוּ | וְ ִ
וּמצוּדוֹ ָע ַלי ִה ִקּיףֵ (7) :הן ֶא ְצ ַעק ָח ָמס וְ לֹא ֵא ָענֶה |
ִעוְּ ָתנִ י | ְ
יבוֹתי
ָדר וְ לֹא ֶאעֱבוֹר | וְ ַעל נְ ִת ַ
אָר ִחי ג ַ
ֲא ַשׁוַּע וְ ֵאין ִמ ְשׁ ָפּטְ (8) :
ֹאשׁי:
ֲט ֶרת ר ִ
ָסר ע ֶ
בוֹדי ֵמ ָע ַלי ִה ְפ ִשׁיט | ַויּ ַ
ָשׂיםְ (9) :כּ ִ
ח ֶֹשׁ ְך י ִ
ַחר ָע ַלי
ָתיַ (11) :ויּ ַ
ַסּע ָכּ ֵעץ ִתּ ְקו ִ
ָא ַל ְך | ַויּ ַ
) (10יִ ְתּ ֵצנִ י ָס ִביב ו ֵ
דוּדיו ַו ָיּסֹלּוּ ָע ַלי
ַחד ָיבֹאוּ ְג ָ
ַח ְשׁ ֵבנִ י לוֹ ְכ ָצ ָריו (12) :י ַ
אַפּוֹ | ַויּ ְ
אַחי ֵמ ָע ַלי ִה ְר ִחיק | וְ י ְֹד ַעי
אָה ִליַ (13) :
ַדּ ְר ָכּם | ַויּ ֲ
ַחנוּ ָס ִביב ְל ֳ
ָרי
ֻדּ ַעי ְשׁ ֵכחוּנִ י (15) :גּ ֵ
וּמי ָ
רוֹבי | ְ
אַך זָרוּ ִמ ֶמּנִּ יָ (14) :ח ְדלוּ ְק ָ
ְ
ֵיהם(16) :
יתי ְב ֵעינ ֶ
ָכ ִרי ָהיִ ִ
אַמה ַֹתי ְלזָר ַתּ ְח ְשׁבֻנִ י | נ ְ
יתי וְ ְ
ֵב ִ
ָרה
רוּחי ז ָ
אתי וְ לֹא ַי ֲענֶה | ְבּמוֹ ִפי ֶא ְת ַחנֶּן לוִֹ (17) :
ְל ַע ְב ִדּי ָק ָר ִ
ילים ָמ ֲאסוּ ִבי |
ְל ִא ְשׁ ִתּי | וְ ַחנּ ִֹתי ִל ְבנֵי ִב ְטנִ י (18) :גַּם עֲוִ ִ
אָקוּמה וַיְ ַד ְבּרוּ ִביִ (19) :תּעֲבוּנִ י ָכּל ְמ ֵתי ִ
ָ
אָה ְב ִתּי
סוֹדי | וְ זֶה ַ
ָא ְת ַמ ְלּ ָטה ְבּעוֹר
וּב ְב ָשׂ ִרי ָדּ ְב ָקה ַע ְצ ִמי | ו ֶ
עוֹרי ִ
ֶה ְפּכוּ ִביְ (20) :בּ ִ
נְ
לוֹהּ נ ְָג ָעה ִבּי(22) :
אַתּם ֵר ָעי | ִכּי יַד ֱא ַ
ִשׁנָּיָ (21) :חנֻּנִ י ָחנֻּנִ י ֶ
וּמ ְבּ ָשׂ ִרי לֹא ִת ְשׂ ָבּעוִּ (23) :מי יִ ֵתּן ֵאפוֹ
ָל ָמּה ִתּ ְר ְדּ ֻפנִ י ְכמוֹ ֵאל | ִ

ֻחקוְּ (24) :בּ ֵעט ַבּ ְרזֶל וְ ע ָֹפ ֶרת |
וְ יִ ָכּ ְתבוּן ִמ ָלּי | ִמי יִ ֵתּן ַבּ ֵסּ ֶפר וְ י ָ
אַחרוֹן ַעל
ֹא ִלי ָחי | וְ ֲ
ָד ְע ִתּי גּ ֲ
ַאנִ י י ַ
ֵח ְצבוּן (25) :ו ֲ
ָל ַעד ַבּצּוּר י ָ
וּמ ְבּ ָשׂ ִרי ֶא ֱחזֶה
אַחר ִ
ָע ָפר יָקוּם (26) :וְ ַ
עוֹרי נִ ְקּפוּ זֹאת | ִ
לוֹהֲּ (27) :א ֶשׁר ֲאנִ י ֶא ֱחזֶה ִלּי וְ ֵעינַי ָראוּ וְ לֹא זָר | ָכּלוּ ִכ ְלי ַֹתי
ֱא ַ
ֹאמרוּ ַמה נִּ ְר ָדּף לוֹ | וְ שׁ ֶֹרשׁ ָדּ ָבר נִ ְמ ָצא ִבי:
ְבּ ֵח ִקיִ (28) :כּי ת ְ
) (29גּוּרוּ ָל ֶכם ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב ִכּי ֵח ָמה עֲוֹנוֹת ָח ֶרב | ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן
שׁדין ] ַשׁדּוּן קרי[:
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וּבעֲבוּר
ֹאמרָ (2) :ל ֵכן ְשׂ ִע ַפּי יְ ִשׁיבוּנִ י | ַ
ֲמ ִתי ַויּ ַ
ַען צ ַֹפר ַה ַנּע ָ
)ַ (1ויּ ַ
ָתי ַי ֲענֵנִ י(4) :
רוּח ִמ ִבּינ ִ
מוּסר ְכּ ִל ָמּ ִתי ֶא ְשׁ ָמע | וְ ַ
חוּשׁי ִביַ (3) :
ִ
אָרץִ (5) :כּי ִרנְ נַת
ֲלי ֶ
אָדם ע ֵ
ָד ְע ָתּ ִמנִּ י ַעד | ִמנִּ י ִשׂים ָ
ֲהזֹאת י ַ
ֲלה ַל ָשּׁ ַמיִ ם
ֲדי ָרגַעִ (6) :אם ַיע ֶ
ְר ָשׁ ִעים ִמ ָקּרוֹב | וְ ִשׂ ְמ ַחת ָחנֵף ע ֵ
ֹאמרוּ
ֹאבד | רֹאָיו י ְ
ֶצח י ֵ
יעְ (7) :כּ ֶגלֲלוֹ ָלנ ַ
ִשׂיאוֹ | וְ רֹאשׁוֹ ָל ָעב י ִַגּ ַ
ֻדּד ְכּ ֶח ְזיוֹן ָליְ ָלה(9) :
אַיּוַֹ (8) :כּ ֲחלוֹם יָעוּף וְ לֹא יִ ְמ ָצאוּהוּ | וְ י ַ
שׁוּרנּוּ ְמקוֹמוָֹ (10) :בּנָיו
תוֹסיף | וְ לֹא עוֹד ְתּ ֶ
ָפתּוּ וְ לֹא ִ
ַעיִ ן ְשׁז ַ
מוֹתיו ָמ ְלאוּ עלומו
ָדיו ָתּ ֵשׁ ְבנָה אוֹנוַֹ (11) :ע ְצ ָ
יְ ַרצּוּ ַד ִלּים | וְ י ָ
ֲלוּמיו קרי[ | וְ ִעמּוֹ ַעל ָע ָפר ִתּ ְשׁ ָכּבִ (12) :אם ַתּ ְמ ִתּיק ְבּ ִפיו
]ע ָ
ַע ְז ֶבנָּה |
יה וְ לֹא י ַ
ַחמֹל ָע ֶל ָ
ידנָּה ַתּ ַחת ְלשׁוֹנוֹ (13) :י ְ
ַכ ִח ֶ
ָר ָעה | י ְ
ָענָּה ְבּ ְ
רוֹרת ְפּ ָתנִ ים
ֶה ָפּ ְך | ְמ ַ
תוֹך ִחכּוַֹ (14) :ל ְחמוֹ ְבּ ֵמ ָעיו נ ְ
וְ יִ ְמנ ֶ
יוֹר ֶשׁנּוּ ֵאל (16) :רֹאשׁ
ְבּ ִק ְרבּוַֹ (15) :חיִ ל ָבּ ַלע וַיְ ִק ֶאנּוּ | ִמ ִבּ ְטנוֹ ִ
ֵרא ִב ְפ ַלגּוֹת |
ְפּ ָתנִ ים יִ ינָק | ַתּ ַה ְרגֵהוּ ְלשׁוֹן ֶא ְפ ֶעה (17) :אַל י ֶ
ַח ֵלי ְדּ ַבשׁ וְ ֶח ְמאָהֵ (18) :מ ִשׁיב ָיגָע וְ לֹא יִ ְב ָלע | ְכּ ֵחיל
ַה ֵרי נ ֲ
נֲ
מוּרתוֹ וְ לֹא ַי ֲעלֹסִ (19) :כּי ִר ַצּץ ָעזַב ַדּ ִלּים | ַבּיִ ת ָגּזַל וְ לֹא
ְתּ ָ
ָדע ָשׁ ֵלו ְבּ ִב ְטנוֹ | ַבּ ֲחמוּדוֹ לֹא יְ ַמ ֵלּט(21) :
יִ ֶבנֵהוִּ (20) :כּי לֹא י ַ
ָחיל טוּבוִֹ (22) :בּ ְמלֹאות ִשׂ ְפקוֹ
אָכלוֹ | ַעל ֵכּן לֹא י ִ
ֵאין ָשׂ ִריד ְל ְ
בוֹאנּוּ (23) :יְ ִהי ְל ַמ ֵלּא ִב ְטנוֹ יְ ַשׁ ַלּח בּוֹ
ֵצר לוֹ | ָכּל יַד ָע ֵמל ְתּ ֶ
יֶ
ֵשׁק ַבּ ְרזֶל |
ַמ ֵטר ָע ֵלימוֹ ִבּ ְלחוּמוֹ (24) :יִ ְב ַרח ִמנּ ֶ
ֲחרוֹן אַפּוֹ | וְ י ְ
וּב ָרק ִמ ְמּר ָֹרתוֹ
ֵצא ִמ ֵגּוָה | ָ
חוּשׁהָ (25) :שׁ ַלף ַויּ ֵ
ַתּ ְח ְל ֵפהוּ ֶק ֶשׁת נְ ָ
אָכ ֵלהוּ ֵאשׁ
ַהל ְֹך ָע ָליו ֵא ִמיםָ (26) :כּל ח ֶֹשׁ ְך ָטמוּן ִל ְצפּוּנָיו | ְתּ ְ
יֲ
ֵרע ָשׂ ִריד ְבּ ֳ
אָהלוֹ (27) :יְ גַלּוּ ָשׁ ַמיִ ם עֲוֹנוֹ | וְ ֶא ֶרץ
ֻפּח י ַ
לֹא נ ָ
קוֹמ ָמה לוֹ (28) :יִ גֶל יְ בוּל ֵבּיתוֹ | נִ גָּרוֹת ְבּיוֹם אַפּוֹ(29) :
ִמ ְת ָ
ַח ַלת ִא ְמרוֹ ֵמ ֵאל:
אָדם ָר ָשׁע ֵמ ֱאל ִֹהים | וְ נ ֲ
זֶה ֵח ֶלק ָ
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וּת ִהי זֹאת
מוֹע ִמ ָלּ ִתי | ְ
ֹאמרִ (2) :שׁ ְמעוּ ָשׁ ַ
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
אַחר ַדּ ְבּ ִרי ַת ְל ִעיג:
יכםָ (3) :שׂאוּנִ י וְ אָנ ִֹכי ֲא ַד ֵבּר | וְ ַ
ַתּנְ חוּמ ֵֹת ֶ
רוּחיְ (5) :פּנוּ
דּוּע לֹא ִת ְק ַצר ִ
יחי | וְ ִאם ַמ ַ
אָדם ִשׂ ִ
)ֶ (4האָנ ִֹכי ְל ָ
ָכ ְר ִתּי וְ נִ ְב ָה ְל ִתּי |
ֵא ַלי וְ ָה ַשׁמּוּ | וְ ִשׂימוּ ָיד ַעל ֶפּה (6) :וְ ִאם ז ַ
ָברוּ
דּוּע ְר ָשׁ ִעים יִ ְחיוּ | ָע ְתקוּ גַּם גּ ְ
אָחז ְבּ ָשׂ ִרי ַפּ ָלּצוּתַ (7) :מ ַ
וְ ַ
ַר ָעם נָכוֹן ִל ְפנ ֶ
ֵיהם(9) :
יהם ְל ֵעינ ֶ
ֵיהם ִע ָמּם | וְ ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ
ָחיִ ל (8) :ז ְ
יהם (10) :שׁוֹרוֹ
ֲל ֶ
לוֹהּ ע ֵ
יהם ָשׁלוֹם ִמ ָפּ ַחד | וְ לֹא ֵשׁ ֶבט ֱא ַ
ָבּ ֵתּ ֶ
ִע ַבּר וְ לֹא י ְַג ִעל | ְתּ ַפ ֵלּט ָפּ ָרתוֹ וְ לֹא ְת ַשׁ ֵכּל (11) :יְ ַשׁ ְלּחוּ ַכצֹּאן
ַל ֵד ֶ
יהם | וְ י ְ
יל ֶ
עֲוִ ֵ
יהם יְ ַר ֵקּדוּן (12) :יִ ְשׂאוּ ְכּתֹף וְ ִכנּוֹר | וְ יִ ְשׂ ְמחוּ
וּב ֶרגַע ְשׁאוֹל
יהם | ְ
ְלקוֹל עוּגָב (13) :יבלו ]יְ ַכלּוּ קרי[ ַבטּוֹב יְ ֵמ ֶ
יך לֹא ָח ָפ ְצנוּ:
ֹאמרוּ ָל ֵאל סוּר ִמ ֶמּנּוּ | וְ ַד ַעת ְדּ ָר ֶכ ָ
ֵחתּוַּ (14) :ויּ ְ
יָ
)ַ (15מה ַשׁ ַדּי ִכּי נ ַ
נּוֹעיל ִכּי נִ ְפגַּע בּוֵֹ (16) :הן לֹא
וּמה ִ
ַע ְב ֶדנּוּ | ַ
ֲצת ְר ָשׁ ִעים ָר ֲח ָקה ֶמנִּ יַ (17) :כּ ָמּה ֵנר ְר ָשׁ ִעים
טוּבם | ע ַ
ָדם ָ
ְבי ָ
ידם | ֲח ָב ִלים יְ ַח ֵלּק ְבּאַפּוֹ (18) :יִ ְהיוּ
יִ ְד ָע ְך וְ ָיבֹא ָע ֵלימוֹ ֵא ָ
לוֹהּ יִ ְצפֹּן ְל ָבנָיו
סוּפהֱ (19) :א ַ
ָבתּוּ ָ
וּכמֹץ ְגּנ ַ
רוּח | ְ
ְכּ ֶת ֶבן ִל ְפנֵי ַ
ֵדע (20) :יִ ְראוּ עינו ] ֵעינָיו קרי[ ִכּידוֹ |
אוֹנוֹ | יְ ַשׁ ֵלּם ֵא ָליו וְ י ָ
וּמ ֲח ַמת ַשׁ ַדּי יִ ְשׁ ֶתּהִ (21) :כּי ַמה ֶח ְפצוֹ ְבּ ֵביתוֹ ֲ
ֵ
וּמ ְס ַפּר
אַח ָריו | ִ
ֳח ָד ָשׁיו ֻח ָצּצוַּ (22) :ה ְל ֵאל יְ ַל ֶמּד ָדּ ַעת | וְ הוּא ָר ִמים יִ ְשׁפּוֹט:
ֲטינָיו
) (23זֶה יָמוּת ְבּ ֶע ֶצם ֻתּמּוֹ | כֻּלּוֹ ַשׁ ְל ֲאנַן וְ ָשׁ ֵליו (24) :ע ִ
ֶפשׁ ָמ ָרה
מוֹתיו יְ ֻשׁ ֶקּה (25) :וְ זֶה יָמוּת ְבּנ ֶ
ָמ ְלאוּ ָח ָלב | וּמ ַֹח ַע ְצ ָ
ַחד ַעל ָע ָפר יִ ְשׁ ָכּבוּ | וְ ִר ָמּה ְתּ ַכ ֶסּה
טּוֹבה (26) :י ַ
אָכל ַבּ ָ
| וְ לֹא ַ
וּמ ִזמּוֹת ָע ַלי ַתּ ְחמֹסוּ:
יכם | ְ
בוֹת ֶ
ָד ְע ִתּי ַמ ְח ְשׁ ֵ
יהםֵ (27) :הן י ַ
ֲל ֶ
עֵ
ָדיב | וְ אַיֵּה א ֶֹהל ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ְר ָשׁ ִעים:
)ִ (28כּי ת ְ
ֹאמרוּ אַיֵּה ֵבית נ ִ
ַכּרוִּ (30) :כּי
עוֹב ֵרי ָד ֶר ְך | וְ אֹת ָֹתם לֹא ְתנ ֵ
)ֲ (29הלֹא ְשׁ ֶא ְל ֶתּם ְ
יוּבלוִּ (31) :מי י ִַגּיד ַעל ָפּנָיו
ֲברוֹת ָ
ֵח ֶשׂ ְך ָרע | ְליוֹם ע ָ
ְליוֹם ֵאיד י ָ
יוּבל | וְ ַעל
ַדּ ְרכּוֹ | וְ הוּא ָע ָשׂה ִמי יְ ַשׁ ֶלּם לוֹ (32) :וְ הוּא ִל ְק ָברוֹת ָ
אָדם
אַח ָריו ָכּל ָ
ָחל | וְ ֲ
ָדישׁ יִ ְשׁקוֹדָ (33) :מ ְתקוּ לוֹ ִר ְג ֵבי נ ַ
גִּ
ַחמוּנִ י ָה ֶבל |
יך ְתּנ ֲ
וּל ָפנָיו ֵאין ִמ ְס ָפּר (34) :וְ ֵא ְ
שׁוֹך ְ
יִ ְמ ְ
יכם נִ ְשׁאַר ָמ ַעל:
וּתשׁוּב ֵֹת ֶ
ְ
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ָבר | ִכּי יִ ְסכֹּן
ֹאמרַ (2) :ה ְל ֵאל יִ ְס ָכּן גּ ֶ
יפז ַה ֵתּ ָמנִ י ַויּ ַ
ַען ֱא ִל ַ
)ַ (1ויּ ַ
ָע ֵלימוֹ ַמ ְשׂ ִכּילַ (3) :ה ֵח ֶפץ ְל ַשׁ ַדּי ִכּי ִת ְצ ָדּק | וְ ִאם ֶבּ ַצע ִכּי ַת ֵתּם
אָת ָך י ִֹכ ֶ
ְדּ ָר ֶכ ָ
יח ָך | יָבוֹא ִע ְמּ ָך ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּטֲ (5) :הלֹא
יךֲ (4) :ה ִמיִּ ְר ְ
יך ִחנָּם |
אַח ָ
יךִ (6) :כּי ַת ְחבֹּל ֶ
ָר ָע ְת ָך ַר ָבּה | וְ ֵאין ֵקץ ַלעֲוֹנ ֶֹת ָ
וּמ ָר ֵעב
ֲרוּמּים ַתּ ְפ ִשׁיט (7) :לֹא ַמיִ ם ָעיֵף ַתּ ְשׁ ֶקה | ֵ
וּב ְג ֵדי ע ִ
ִ
ֵשׁב ָבּהּ:
אָרץ | וּנְ שׂוּא ָפנִ ים י ֶ
רוֹע לוֹ ָה ֶ
ִתּ ְמנַע ָל ֶחם (8) :וְ ִאישׁ ְז ַ
ֻכּאַ (10) :על ֵכּן
וּזרֹעוֹת יְ תֹ ִמים יְ ד ָ
יקם | ְ
אַל ָמנוֹת ִשׁ ַלּ ְח ָתּ ֵר ָ
) ְ (9
יב ֶה ְל ָך ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם (11) :אוֹ ח ֶֹשׁ ְך לֹא
יך ַפ ִחים | וִ ַ
יבוֹת ָ
ְס ִב ֶ
לוֹהּ גּ ַֹבהּ ָשׁ ָמיִ ם |
ִת ְר ֶאה | וְ ִשׁ ְפ ַעת ַמיִ ם ְתּ ַכ ֶסּ ָךֲּ (12) :הלֹא ֱא ַ
ָדע ֵאל | ַה ְב ַעד
אָמ ְר ָתּ ַמה יּ ַ
כּוֹכ ִבים ִכּי ָרמּוּ (13) :וְ ַ
וּר ֵאה רֹאשׁ ָ
ְ
עָ
ֲר ֶפל יִ ְשׁפּוֹטָ (14) :ע ִבים ֵס ֶתר לוֹ וְ לֹא יִ ְר ֶאה | וְ חוּג ָשׁ ַמיִ ם
עוֹלם ִתּ ְשׁמֹר | ֲא ֶשׁר ָדּ ְרכוּ ְמ ֵתי אָוֶן(16) :
יִ ְת ַה ָלּ ְךַ (15) :הא ַֹרח ָ
סוֹדםָ (17) :הא ְֹמ ִרים ָל ֵאל
יוּצק יְ ָ
ָהר ַ
ֲא ֶשׁר ֻק ְמּטוּ וְ לֹא ֵעת | נ ָ
יהם טוֹב
וּמה יִּ ְפ ַעל ַשׁ ַדּי ָלמוֹ (18) :וְ הוּא ִמ ֵלּא ָב ֵתּ ֶ
סוּר ִמ ֶמּנּוּ | ַ
ָקי
יקים וְ יִ ְשׂ ָמחוּ | וְ נ ִ
ֲצת ְר ָשׁ ִעים ָר ֲח ָקה ֶמנִּ י (19) :יִ ְראוּ ַצ ִדּ ִ
| ַוע ַ
אָכ ָלה ֵאשׁ(21) :
ימנוּ | וְ יִ ְת ָרם ְ
יִ ְל ַעג ָלמוִֹ (20) :אם לֹא נִ ְכ ַחד ִק ָ
טוֹבהַ (22) :קח נָא ִמ ִפּיו
בוֹאַת ָך ָ
ְ
וּשׁ ָלם ָבּ ֶהם ְתּ
ַה ְס ֶכּן נָא ִעמּוֹ | ְ
תּוֹרה | וְ ִשׂים ֲא ָמ ָריו ִבּ ְל ָב ֶב ָךִ (23) :אם ָתּשׁוּב ַעד ַשׁ ַדּי ִתּ ָבּנֶה |
ָ
וּבצוּר נְ ָח ִלים
אָה ֶל ָך (24) :וְ ִשׁית ַעל ָע ָפר ָבּ ֶצר | ְ
ַתּ ְר ִחיק ַעוְ ָלה ֵמ ֳ
יך | וְ ֶכ ֶסף תּוֹ ָעפוֹת ָל ְךִ (26) :כּי אָז
אוֹפיר (25) :וְ ָהיָה ַשׁ ַדּי ְבּ ָצ ֶר ָ
ִ
ֶיךַ (27) :תּ ְע ִתּיר ֵא ָליו
לוֹהּ ָפּנ ָ
ַעל ַשׁ ַדּי ִתּ ְת ַענָּג | וְ ִת ָשּׂא ֶאל ֱא ַ
ָקם ָל ְך | וְ ַעל
אוֹמר וְ י ָ
יך ְת ַשׁ ֵלּם (28) :וְ ִת ְגזַר ֶ
וְ יִ ְשׁ ָמ ֶע ָךּ | וּנְ ָד ֶר ָ
ֹאמר ֵגּוָה | וְ ַשׁח ֵעינַיִ ם
יך ָנגַהּ אוֹרִ (29) :כּי ִה ְשׁ ִפּילוּ ַותּ ֶ
ְדּ ָר ֶכ ָ
יך:
ָקי | וְ נִ ְמ ַלט ְבּבֹר ַכּ ֶפּ ָ
יוֹשׁ ַע (30) :יְ ַמ ֵלּט ִאי נ ִ
ִ
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ָדי ָכּ ְב ָדה ַעל
ֹאמר (2) :גַּם ַהיּוֹם ְמ ִרי ִשׂ ִחי | י ִ
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
ָד ְע ִתּי וְ ֶא ְמ ָצ ֵאהוּ | אָבוֹא ַעד ְתּכוּנָתוֹ(4) :
אַנְ ָח ִתיִ (3) :מי יִ ֵתּן י ַ
תוֹכחוֹתֵ (5) :א ְד ָעה ִמ ִלּים
וּפי ֲא ַמ ֵלּא ָ
ֶא ֶע ְר ָכה ְל ָפנָיו ִמ ְשׁ ָפּט | ִ
ָריב ִע ָמּ ִדי | לֹא
ֹאמר ִליַ (6) :ה ְבּ ָרב כּ ַֹח י ִ
אָבינָה ַמה יּ ַ
ַי ֲענֵנִ י | וְ ִ
ֶצח
ַא ַפ ְלּ ָטה ָלנ ַ
נוֹכח ִעמּוֹ | ו ֲ
ָשׁר ָ
ָשׂם ִבּיָ (7) :שׁם י ָ
אַך הוּא י ִ
ְ
אָבין לוֹ(9) :
ִמשּׁ ְֹפ ִטיֵ (8) :הן ֶק ֶדם ֶא ֱהל ְֹך וְ ֵאינֶנּוּ | וְ אָחוֹר וְ לֹא ִ

ָמין וְ לֹא ֶא ְר ֶאהִ (10) :כּי
ַעטֹף י ִ
אָחז | י ְ
ְשׂמֹאול ַבּ ֲעשֹׂתוֹ וְ לֹא ַ
אָחזָה ַר ְג ִלי |
ָהב ֵא ֵצאַ (11) :בּ ֲא ֻשׁרוֹ ֲ
ָדע ֶדּ ֶר ְך ִע ָמּ ִדי | ְבּ ָחנַנִ י ַכּזּ ָ
יַ
ַדּ ְרכּוֹ ָשׁ ַמ ְר ִתּי וְ לֹא אָטִ (12) :מ ְצוַת ְשׂ ָפ ָתיו וְ לֹא ִ
אָמישׁ | ֵמ ֻח ִקּי
ַפשׁוֹ ִאוְּ ָתה
יבנּוּ | וְ נ ְ
וּמי יְ ִשׁ ֶ
ָצ ַפנְ ִתּי ִא ְמ ֵרי ִפיו (13) :וְ הוּא ְב ֶא ָחד ִ
ַשׁ ִלים ֻח ִקּי | וְ ָכ ֵהנָּה ַרבּוֹת ִעמּוַֹ (15) :על ֵכּן
ָעשִׂ (14) :כּי י ְ
ַויּ ַ
ִמ ָפּנָיו ֶא ָבּ ֵהל | ֶא ְתבּוֹנֵן וְ ֶא ְפ ַחד ִמ ֶמּנּוּ (16) :וְ ֵאל ֵה ַר ְך ִל ִבּי |
וּמ ָפּנַי ִכּ ָסּה
ילנִ יִ (17) :כּי לֹא נִ ְצ ַמ ִתּי ִמ ְפּנֵי ח ֶֹשׁ ְך | ִ
וְ ַשׁ ַדּי ִה ְב ִה ָ
א ֶֹפל:
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)ַ (1מ ַ
דּוּע ִמ ַשּׁ ַדּי לֹא נִ ְצ ְפּנוּ ִע ִתּים | וידעו ]וְ י ְֹד ָעיו קרי[ לֹא ָחזוּ
תוֹמים
ַשּׂיגוּ | ֵע ֶדר גּ ְָזלוּ וַיִּ ְרעוֲּ (3) :חמוֹר יְ ִ
ָמיוְ (2) :גּ ֻבלוֹת י ִ
יָ
ַחד
אַל ָמנָה (4) :יַטּוּ ֶא ְביוֹנִ ים ִמ ָדּ ֶר ְך | י ַ
ַח ְבּלוּ שׁוֹר ְ
יִ נְ ָהגוּ | י ְ
ָצאוּ ְבּ ָפע ָ
אָרץֵ (5) :הן ְפּ ָר ִאים ַבּ ִמּ ְד ָבּר י ְ
ֻח ְבּאוּ עֲנִ יֵּי ֶ
ֳלם ְמ ַשׁ ֲח ֵרי
ֲר ָבה לוֹ ֶל ֶחם ַלנְּ ָע ִריםַ (6) :בּ ָשּׂ ֶדה ְבּ ִלילוֹ יקצירו
ַל ָטּ ֶרף | ע ָ
ָלינוּ ִמ ְבּ ִלי ְלבוּשׁ
]יִ ְקצוֹרוּ קרי[ | וְ ֶכ ֶרם ָר ָשׁע יְ ַל ֵקּשׁוָּ (7) :ערוֹם י ִ
וּמ ְבּ ִלי ַמ ְח ֶסה
ֶרם ָה ִרים יִ ְר ָטבוּ | ִ
| וְ ֵאין ְכּסוּת ַבּ ָקּ ָרהִ (8) :מזּ ֶ
ַחבֹּלוָּ (10) :ערוֹם
ִח ְבּקוּ צוּר (9) :יִ ְג ְזלוּ ִמשֹּׁד יָתוֹם | וְ ַעל ָענִ י י ְ
ָשׂאוּ ע ֶֹמרֵ (11) :בּין שׁוּר ָֹתם
וּר ֵע ִבים נ ְ
ִה ְלּכוּ ְבּ ִלי ְלבוּשׁ | ְ
יְ
ֶפשׁ
ַצ ִהירוּ | יְ ָק ִבים ָדּ ְרכוּ וַיִּ ְצ ָמאוֵּ (12) :מ ִעיר ְמ ִתים יִ נְ אָקוּ וְ נ ֶ
ָשׂים ִתּ ְפ ָלהֵ (13) :ה ָמּה ָהיוּ ְבּמ ְֹר ֵדי
לוֹהּ לֹא י ִ
ֶא ַ
ֵע | ו ֱ
ֲח ָל ִלים ְתּ ַשׁוּ ַ
ָשׁבוּ ִבּנְ ִתיב ָֹתיוָ (14) :לאוֹר יָקוּם
אוֹר | לֹא ִה ִכּירוּ ְד ָר ָכיו וְ לֹא י ְ
וּב ַלּיְ ָלה יְ ִהי ַכ ַגּנָּב (15) :וְ ֵעין נ ֵֹאף
רוֹצ ַח יִ ְק ָטל ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן | ַ
ֵ
ָשׂים(16) :
שׁוּרנִ י ָעיִ ן | וְ ֵס ֶתר ָפּנִ ים י ִ
ֶשׁף ֵלאמֹר לֹא ְת ֵ
ָשׁ ְמ ָרה נ ֶ
ָדעוּ אוֹרִ (17) :כּי
יוֹמם ִח ְתּמוּ ָלמוֹ לֹא י ְ
ָח ַתר ַבּח ֶֹשׁ ְך ָבּ ִתּים | ָ
ַכּיר ַבּ ְלהוֹת ַצ ְל ָמוֶתַ (18) :קל
ַח ָדּו בּ ֶֹקר ָלמוֹ ַצ ְל ָמוֶת | ִכּי י ִ
יְ
אָרץ | לֹא יִ ְפנֶה ֶדּ ֶר ְך
הוּא ַעל ְפּנֵי ַמיִ ם ְתּ ֻק ַלּל ֶח ְל ָק ָתם ָבּ ֶ
ְכּ ָר ִמיםִ (19) :ציָּה גַם חֹם יִ ְג ְזלוּ ֵמ ֵ
ימי ֶשׁ ֶלג ְשׁאוֹל ָח ָטאוּ(20) :
ַתּ ָשּׁ ֵבר ָכּ ֵעץ ַעוְ ָלה:
ָכר | ו ִ
יִ ְשׁ ָכּ ֵחהוּ ֶר ֶחם ְמ ָתקוֹ ִר ָמּה עוֹד לֹא יִ זּ ֵ
וּמ ַשׁ ְך
ֵטיבָ (22) :
אַל ָמנָה לֹא יְ י ִ
ֲק ָרה לֹא ֵת ֵלד | וְ ְ
) (21ר ֶֹעה ע ָ
ירים ְבּכֹחוֹ | יָקוּם וְ לֹא י ֲ
אַבּ ִ
ִ
ַא ִמין ַבּ ַחיִּ ין (23) :יִ ֶתּן לוֹ ָל ֶב ַטח
יהם (24) :רוֹמּוּ ְמּ ַעט וְ ֵאינֶנּוּ וְ ֻה ְמּכוּ
וְ יִ ָשּׁ ֵען | וְ ֵעינֵיהוּ ַעל ַדּ ְר ֵכ ֶ

וּכרֹאשׁ ִשׁבּ ֶֹלת יִ ָמּלוּ (25) :וְ ִאם לֹא ֵאפוֹ ִמי
ַכּכֹּל יִ ָקּ ְפצוּן | ְ
ָשׂם ְלאַל ִמ ָלּ ִתי:
יבנִ י | וְ י ֵ
ַכ ִז ֵ
יְ
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ָפ ַחד ִעמּוֹ | ע ֶֹשׂה
ֹאמרַ (2) :ה ְמ ֵשׁל ו ַ
ַען ִבּ ְל ַדּד ַה ֻשּׁ ִחי ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
רוֹמיוֲ (3) :היֵשׁ ִמ ְס ָפּר ִל ְג ָ
ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
דוּדיו | וְ ַעל ִמי לֹא יָקוּם
וּמה יִּ ְז ֶכּה יְ לוּד ִא ָשּׁה:
וּמה יִּ ְצ ַדּק ֱאנוֹשׁ ִעם ֵאל | ַ
אוֹרהוַּ (4) :
ֵ
כוֹכ ִבים לֹא זַכּוּ ְב ֵעינָיו (6) :אַף
ַא ִהיל | וְ ָ
ָר ַח וְ לֹא י ֲ
)ֵ (5הן ַעד י ֵ
תּוֹל ָעה:
אָדם ֵ
וּבן ָ
ִכּי ֱאנוֹשׁ ִר ָמּה | ֶ
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רוֹע
הוֹשׁ ְע ָתּ ְז ַ
ַר ָתּ ְללֹא כ ַֹח | ַ
ֹאמרֶ (2) :מה ָעז ְ
ַען ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
הוֹד ְע ָתּ(4) :
תוּשׁיָּה ָלרֹב ָ
ָע ְצ ָתּ ְללֹא ָח ְכ ָמה | וְ ִ
לֹא עֹזַ (3) :מה יּ ַ
ָצאָה ִמ ֶמּ ָךָּ (5) :ה ְר ָפ ִאים
ַד ָתּ ִמ ִלּין | וְ נִ ְשׁ ַמת ִמי י ְ
ֶאת ִמי ִהגּ ְ
ֵיהםָ (6) :ערוֹם ְשׁאוֹל נ ְֶגדּוֹ | וְ ֵאין
חוֹללוּ | ִמ ַתּ ַחת ַמיִ ם וְ שׁ ְֹכנ ֶ
יְ ָ
ְכּסוּת ָל ֲא ַבדּוֹן (7) :נ ֶֹטה ָצפוֹן ַעל תֹּהוּ | תּ ֶֹלה ֶא ֶרץ ַעל ְבּ ִלי
אַחז
ָמה (8) :צ ֵֹרר ַמיִ ם ְבּ ָע ָביו | וְ לֹא נִ ְב ַקע ָענָן ַתּ ְח ָתּםְ (9) :מ ֵ
ְפּנֵי ִכ ֵסּה | ַפּ ְר ֵשׁז ָע ָליו ֲענָנוֹ (10) :חֹק ָחג ַעל ְפּנֵי ָמיִ ם | ַעד
מּוּדי ָשׁ ַמיִ ם יְ ָ
רוֹפפוּ | וְ יִ ְת ְמהוּ
ַתּ ְכ ִלית אוֹר ִעם ח ֶֹשׁ ְךַ (11) :ע ֵ
וּב ְתבוּנָתוֹ קרי[
ֲרתוְֹ (12) :בּכֹחוֹ ָרגַע ַהיָּם | ובתובנתו ] ִ
ִמ ַגּע ָ
ָחשׁ ָבּ ִרי ַח:
ֲלה יָדוֹ נ ָ
ָמ ַחץ ָר ַהבְ (13) :בּרוּחוֹ ָשׁ ַמיִ ם ִשׁ ְפ ָרה | חֹל ָ
וּמה ֵשּׁ ֶמץ ָדּ ָבר נִ ְשׁ ַמע
)ֶ (14הן ֵא ֶלּה ְקצוֹת דרכו ] ְדּ ָר ָכיו קרי[ ַ
בוּרוֹתיו קרי[ ִמי יִ ְתבּוֹנָן:
ָ
בּוֹ | וְ ַר ַעם גבורתו ] ְגּ
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ֹאמרַ (2) :חי ֵאל ֵה ִסיר ִמ ְשׁ ָפּ ִטי |
)ַ (1ויּ ֶֹסף ִאיּוֹב ְשׂ ֵאת ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
לוֹהּ
רוּח ֱא ַ
ַפ ִשׁיִ (3) :כּי ָכל עוֹד נִ ְשׁ ָמ ִתי ִבי | וְ ַ
וְ ַשׁ ַדּי ֵה ַמר נ ְ
ֶהגֶּה ְר ִמיָּה:
וּלשׁוֹנִ י ִאם י ְ
אַפּיִ (4) :אם ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה ְשׂ ָפ ַתי ַעוְ ָלה | ְ
ְבּ ִ
אָסיר ֻתּ ָמּ ִתי
אַצ ִדּיק ֶא ְת ֶכם | ַעד ֶא ְגוָע לֹא ִ
ילה ִלּי ִאם ְ
)ָ (5ח ִל ָ
ֶח ַרף ְל ָב ִבי
אַר ֶפּ ָה | לֹא י ֱ
ַק ִתּי וְ לֹא ְ
ִמ ֶמּנִּ יְ (6) :בּ ִצ ְד ָק ִתי ֶה ֱחז ְ
קוֹמ ִמי ְכ ַעוָּלִ (8) :כּי ַמה
וּמ ְת ְ
ָמי (7) :יְ ִהי ְכ ָר ָשׁע אֹיְ ִבי | ִ
ִמיּ ָ

ֲקתוֹ יִ ְשׁ ַמע
ַפשׁוַֹ (9) :ה ַצע ָ
לוֹהּ נ ְ
ֵשׁל ֱא ַ
ִתּ ְקוַת ָחנֵף ִכּי יִ ְב ָצע | ִכּי י ֶ
ֵאל | ִכּי ָתבוֹא ָע ָליו ָצ ָרהִ (10) :אם ַעל ַשׁ ַדּי יִ ְת ַענָּג | יִ ְק ָרא
ֱא ַ
אוֹרה ֶא ְת ֶכם ְבּיַד ֵאל | ֲא ֶשׁר ִעם ַשׁ ַדּי לֹא
לוֹהּ ְבּ ָכל ֵעתֶ (11) :
יתם | וְ ָל ָמּה זֶּה ֶה ֶבל ֶתּ ְה ָבּלוּ:
ֻלּ ֶכם ֲח ִז ֶ
אַתּם כּ ְ
ֲא ַכ ֵחדֵ (12) :הן ֶ
ַח ַלת ָע ִר ִ
) (13זֶה ֵח ֶלק ָ
יצים ִמ ַשּׁ ַדּי יִ ָקּחוּ:
אָדם ָר ָשׁע ִעם ֵאל | וְ נ ֲ
)ִ (14אם יִ ְרבּוּ ָבנָיו ְלמוֹ ָח ֶרב | וְ ֶצ ֱא ָצאָיו לֹא יִ ְשׂ ְבּעוּ ָל ֶחם(15) :
אַל ְמנ ָֹתיו לֹא ִת ְב ֶכּינָה:
ידיו קרי[ ַבּ ָמּוֶת יִ ָקּ ֵברוּ | וְ ְ
שׂרידו ] ְשׂ ִר ָ
ָכין
ָכין ַמ ְלבּוּשׁ (17) :י ִ
)ִ (16אם יִ ְצבֹּר ֶכּ ָע ָפר ָכּ ֶסף | וְ ַכח ֶֹמר י ִ
וּכ ֻס ָכּה
ַחלֹקָ (18) :בּנָה ָכ ָעשׁ ֵבּיתוֹ | ְ
ָקי י ֲ
וְ ַצ ִדּיק יִ ְל ָבּשׁ | וְ ֶכ ֶסף נ ִ
ֵאָסף | ֵעינָיו ָפּ ַקח וְ ֵאינֶנּוּ:
ָע ָשׂה נ ֵֹצרָ (19) :ע ִשׁיר יִ ְשׁ ַכּב וְ לֹא י ֵ
סוּפה (21) :יִ ָשּׂ ֵאהוּ
ָבתּוּ ָ
)ַ (20תּ ִשּׂיגֵהוּ ַכ ַמּיִ ם ַבּ ָלּהוֹת | ַליְ ָלה ְגּנ ַ
ַחמֹל |
ַשׁ ֵל ְך ָע ָליו וְ לֹא י ְ
ֲרהוּ ִמ ְמּקֹמוֹ (22) :וְ י ְ
ישׂע ֵ
ֵל ְך | וִ ָ
ָק ִדים וְ י ַ
רוֹח יִ ְב ָרח (23) :יִ ְשׂפֹּק ָע ֵלימוֹ ַכ ֵפּימוֹ | וְ יִ ְשׁרֹק ָע ָליו
ִמיָּדוֹ ָבּ ַ
ִמ ְמּקֹמוֹ:
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)ִ (1כּי יֵשׁ ַל ֶכּ ֶסף ָ
ָהב ָיזֹקּוַּ (2) :בּ ְרזֶל ֵמ ָע ָפר
וּמקוֹם ַלזּ ָ
מוֹצא | ָ
וּל ָכל ַתּ ְכ ִלית
חוּשׁהֵ (3) :קץ ָשׂם ַלח ֶֹשׁ ְך ְ
ֻקּח | וְ ֶא ֶבן יָצוּק נְ ָ
יָ
חוֹקר | ֶא ֶבן א ֶֹפל וְ ַצ ְל ָמוֶתָ (4) :פּ ַרץ נ ַ
ַחל ֵמ ִעם גָּר
ֵ
הוּא
ֵצא
ַהנִּ ְשׁ ָכּ ִחים ִמנִּ י ָרגֶל | ַדּלּוּ ֵמ ֱאנוֹשׁ נָעוֶּ (5) :א ֶרץ ִמ ֶמּנָּה י ֵ
ֶיה |
ֶה ַפּ ְך ְכּמוֹ ֵאשְׁ (6) :מקוֹם ַס ִפּיר ֲא ָבנ ָ
יה נ ְ
ָל ֶחם | וְ ַת ְח ֶתּ ָ
ָפתּוּ ֵעין אַ ָיּה:
ָתיב לֹא יְ ָדעוֹ ָעיִ ט | וְ לֹא ְשׁז ַ
ָהב לוֹ (7) :נ ִ
וְ ַע ְפרֹת ז ָ
) (8לֹא ִה ְד ִריכֻהוּ ְבנֵי ָשׁ ַחץ | לֹא ָע ָדה ָע ָליו ָשׁ ַחלַ (9) :בּ ַח ָלּ ִמישׁ
ָשׁ ַלח יָדוֹ | ָה ַפ ְך ִמשּׁ ֶֹרשׁ ָה ִריםַ (10) :בּצּוּרוֹת יְ א ִֹרים ִבּ ֵקּ ַע | וְ ָכל
ֻמהּ י ִֹצא
יְ ָקר ָר ֲא ָתה ֵעינוִֹ (11) :מ ְבּ ִכי נְ ָהרוֹת ִח ֵבּשׁ | וְ ַת ֲעל ָ
אוֹר:
) (12וְ ַה ָח ְכ ָמה ֵמאַיִ ן ִתּ ָמּ ֵצא | וְ ֵאי זֶה ְמקוֹם ִבּינָה (13) :לֹא
יַ
אָמר
ָדע ֱאנוֹשׁ ֶע ְר ָכּהּ | וְ לֹא ִת ָמּ ֵצא ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּ יםְ (14) :תּהוֹם ַ
יה |
ֻתּן ְסגוֹר ַתּ ְח ֶתּ ָ
אָמר ֵאין ִע ָמּ ִדי (15) :לֹא י ַ
לֹא ִבי ִהיא | וְ יָם ַ
אוֹפיר |
ִ
ירהּ (16) :לֹא ְת ֻס ֶלּה ְבּ ֶכ ֶתם
וְ לֹא יִ ָשּׁ ֵקל ֶכּ ֶסף ְמ ִח ָ
וּז ִ
ָהב ְ
ַע ְר ֶכנָּה ז ָ
ְבּשׁ ַֹהם י ָ
כוֹכית |
ָקר וְ ַס ִפּיר (17) :לֹא י ַ
וּמ ֶשׁ ְך
ָכר | ֶ
ָבישׁ לֹא יִ זּ ֵ
מוּר ָתהּ ְכּ ִלי ָפזָ (18) :ראמוֹת וְ ג ִ
וּת ָ
ְ

ַע ְר ֶכנָּה ִפּ ְט ַדת כּוּשׁ | ְבּ ֶכ ֶתם ָטהוֹר
ָח ְכ ָמה ִמ ְפּנִ ינִ ים (19) :לֹא י ַ
לֹא ְת ֻס ֶלּה:
ֶע ְל ָמה
) (20וְ ַה ָח ְכ ָמה ֵמאַיִ ן ָתּבוֹא | וְ ֵאי זֶה ְמקוֹם ִבּינָה (21) :וְ נ ֶ
ֵמ ֵעינֵי ָכל ָחי | ֵ
ָמוֶת
וּמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם נִ ְס ָתּ ָרהֲ (22) :א ַבדּוֹן ו ָ
אָזנֵינוּ ָשׁ ַמ ְענוּ ִשׁ ְמ ָעהֱּ (23) :אל ִֹהים ֵה ִבין ַדּ ְר ָכּהּ |
אָמרוּ | ְבּ ְ
ְ
ַבּיט |
אָרץ י ִ
קוֹמהִּ (24) :כּי הוּא ִל ְקצוֹת ָה ֶ
ָדע ֶאת ְמ ָ
וְ הוּא י ַ
וּמיִ ם
רוּח ִמ ְשׁ ָקל | ַ
ַתּ ַחת ָכּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְר ֶאהַ (25) :לעֲשׂוֹת ָל ַ
ִתּ ֵכּן ְבּ ִמ ָדּהַ (26) :בּעֲשׂתוֹ ַל ָמּ ָטר חֹק | וְ ֶד ֶר ְך ַל ֲח ִזיז קֹלוֹת(27) :
אָדם ֵהן
ֹאמר ָל ָ
אָז ָראָהּ וַיְ ַס ְפּ ָרהּ | ֱה ִכינָהּ וְ גַם ֲח ָק ָרהַּ (28) :ויּ ֶ
יִ ְראַת ֲאדֹנָי ִהיא ָח ְכ ָמה | וְ סוּר ֵמ ָרע ִבּינָה:
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ַר ֵחי ֶק ֶדם |
ֹאמרִ (2) :מי יִ ְתּנֵנִ י ְכי ְ
)ַ (1ויּ ֶֹסף ִאיּוֹב ְשׂ ֵאת ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
ֹאשׁי | ְלאוֹרוֹ ֵא ֶל ְך
ֲלי ר ִ
לוֹהּ יִ ְשׁ ְמ ֵרנִ יְ (3) :בּ ִהלּוֹ נֵרוֹ ע ֵ
ימי ֱא ַ
ִכּ ֵ
אָה ִלי:
ֲלי ֳ
לוֹהּ ע ֵ
ימי ָח ְר ִפּי | ְבּסוֹד ֱא ַ
יתי ִבּ ֵ
ח ֶֹשׁ ְךַ (4) :כּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ִ
יכי ְבּ ֵח ָמה |
יבוֹתי נְ ָע ָריִ (6) :בּ ְרחֹץ ֲה ִל ַ
)ְ (5בּעוֹד ַשׁ ַדּי ִע ָמּ ִדי | ְס ִב ַ
וְ צוּר יָצוּק ִע ָמּ ִדי ַפּ ְלגֵי ָשׁ ֶמןְ (7) :בּ ֵצ ִ
ֲלי ָק ֶרת |
אתי ַשׁ ַער ע ֵ
ישׁים ָקמוּ
ישׁ ִ
ֶח ָבּאוּ | וִ ִ
מוֹשׁ ִביָ (8) :ראוּנִ י נְ ָע ִרים וְ נ ְ
אָכין ָ
ָבּ ְרחוֹב ִ
יהם (10) :קוֹל
ָשׂימוּ ְל ִפ ֶ
ָע ָמדוָּ (9) :שׂ ִרים ָע ְצרוּ ְב ִמ ִלּים | וְ ַכף י ִ
ֶח ָבּאוּ | ְ
ידים נ ְ
נְ ִג ִ
וּלשׁוֹנָם ְל ִח ָכּם ָדּ ֵב ָקהִ (11) :כּי אֹזֶן ָשׁ ְמ ָעה
ֵע |
ידנִ יִ (12) :כּי ֲא ַמ ֵלּט ָענִ י ְמ ַשׁוּ ַ
ַתּ ִע ֵ
אַשּׁ ֵרנִ י | וְ ַעיִ ן ָר ֲא ָתה ו ְ
ַו ְתּ ְ
אַל ָמנָה
וְ יָתוֹם וְ לֹא עֹזֵר לוִֹ (13) :בּ ְר ַכּת א ֵֹבד ָע ַלי ָתּבֹא | וְ ֵלב ְ
אַרנִ ןֶ (14) :צ ֶדק ָל ַב ְשׁ ִתּי וַיִּ ְל ָבּ ֵשׁנִ י | ִכּ ְמ ִעיל וְ ָצנִ יף ִמ ְשׁ ָפּ ִטי(15) :
ְ
יתי ַל ִעוֵּר | וְ ַר ְג ַליִ ם ַל ִפּ ֵסּ ַח אָנִ י (16) :אָב אָנ ִֹכי
ֵעינַיִ ם ָהיִ ִ
ָא ַשׁ ְבּ ָרה ְמ ַת ְלּעוֹת
ָד ְע ִתּי ֶא ְח ְק ֵרהוּ (17) :ו ֲ
ָל ֶא ְביוֹנִ ים | וְ ִרב לֹא י ַ
יך ָט ֶרףָ (18) :וא ַֹמר ִעם ִקנִּ י ֶא ְגוָע | וְ ַכחוֹל
אַשׁ ִל ְ
וּמ ִשּׁנָּיו ְ
ַעוָּל | ִ
ירי:
ָלין ִבּ ְק ִצ ִ
תוּח ֱא ֵלי ָמיִ ם | וְ ַטל י ִ
ָמיםָ (19) :שׁ ְר ִשׁי ָפ ַ
אַר ֶבּה י ִ
ְ
ָדי ַת ֲח ִליףִ (21) :לי ָשׁ ְמעוּ
בוֹדי ָח ָדשׁ ִע ָמּ ִדי | וְ ַק ְשׁ ִתּי ְבּי ִ
)ְ (20כּ ִ
אַח ֵרי ְד ָב ִרי לֹא יִ ְשׁנוּ | וְ ָע ֵלימוֹ
ֲצ ִתיֲ (22) :
וְ יִ ֵחלּוּ | וְ יִ ְדּמוּ ְלמוֹ ע ָ
יהם ָפּעֲרוּ ְל ַמ ְלקוֹשׁ:
וּפ ֶ
ִתּטֹּף ִמ ָלּ ִתי (23) :וְ יִ ֲחלוּ ַכ ָמּ ָטר ִלי | ִ
)ֶ (24א ְשׂ ַחק ֲא ֵל ֶהם לֹא י ֲ
ַפּילוּן(25) :
ַא ִמינוּ | וְ אוֹר ָפּנַי לֹא י ִ
ֲחר ַדּ ְר ָכּם וְ ֵא ֵשׁב רֹאשׁ וְ ֶא ְשׁכּוֹן ְכּ ֶמ ֶל ְך ַבּ ְגּדוּד | ַכּ ֲא ֶשׁר
ֶאב ַ
ַחם:
ֲא ֵב ִלים יְ נ ֵ
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אַס ִתּי
ָמים | ֲא ֶשׁר ָמ ְ
ירים ִמ ֶמּנִּ י ְלי ִ
) (1וְ ַע ָתּה ָשׂ ֲחקוּ ָע ַלי ְצ ִע ִ
יהם ָל ָמּה ִלּי |
בוֹתם ָל ִשׁית ִעם ַכּ ְל ֵבי צֹאנִ י (2) :גַּם כּ ַֹח יְ ֵד ֶ
ֲא ָ
ַלמוּד | ַהע ְֹר ִקים ִציָּה
אָבד ָכּ ַלחְ (3) :בּ ֶח ֶסר ְ
וּב ָכ ָפן גּ ְ
ָע ֵלימוֹ ַ
יח | וְ שׁ ֶֹרשׁ
ֲלי ִשׂ ַ
לּוּח ע ֵ
וּמשֹׁאָהַ (4) :הקּ ְֹט ִפים ַמ ַ
ֶא ֶמשׁ שׁוֹאָה ְ
ָריעוּ ָע ֵלימוֹ ַכּ ַגּנָּב(6) :
ְר ָת ִמים ַל ְח ָמםִ (5) :מן גֵּו יְ ג ָֹרשׁוּ | י ִ
יחים יִ נְ ָהקוּ |
ַבּעֲרוּץ נְ ָח ִלים ִל ְשׁכֹּן | ח ֵֹרי ָע ָפר וְ ֵכ ִפיםֵ (7) :בּין ִשׂ ִ
ָבל גַּם ְבּנֵי ְב ִלי ֵשׁם | נִ ְכּאוּ ִמן
ַתּ ַחת ָחרוּל יְ ֻס ָפּחוְּ (8) :בּנֵי נ ָ
ָא ִהי ָל ֶהם ְל ִמ ָלּה(10) :
יתי | ו ֱ
ָתם ָהיִ ִ
אָרץ (9) :וְ ַע ָתּה נְ ִגינ ָ
ָה ֶ
וּמ ָפּנַי לֹא ָח ְשׂכוּ רֹקִ (11) :כּי יתרו ]יִ ְת ִרי
ִתּעֲבוּנִ י ָר ֲחקוּ ֶמנִּ י | ִ
ָמין ִפּ ְר ַחח
קרי[ ִפ ַתּח וַיְ ַענֵּנִ י | וְ ֶר ֶסן ִמ ָפּנַי ִשׁ ֵלּחוַּ (12) :על י ִ
ָתסוּ
ידם (13) :נ ְ
אָרחוֹת ֵא ָ
יָקוּמוּ | ַר ְג ַלי ִשׁ ֵלּחוּ ַו ָיּסֹלּוּ ָע ַלי ְ
ֶא ָתיוּ |
ָתי י ִֹעילוּ לֹא עֹזֵר ָלמוְֹ (14) :כּ ֶפ ֶרץ ָר ָחב י ֱ
יב ִתי | ְל ַהוּ ִ
נְ ִת ָ
רוּח
ַלגָּלוָּ (15) :ה ְה ַפּ ְך ָע ַלי ַבּ ָלּהוֹת | ִתּ ְרדֹּף ָכּ ַ
ַתּ ַחת שֹׁאָה ִה ְתגּ ְ
ַפ ִשׁי |
נְ ִד ָב ִתי וּ ְכ ָעב ָע ְב ָרה יְ ֻשׁ ָע ִתי (16) :וְ ַע ָתּה ָע ַלי ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפּ ְך נ ְ
ֲצ ַמי נִ ַקּר ֵמ ָע ָלי | וְ ע ְֹר ַקי לֹא
ֹאחזוּנִ י יְ ֵמי עֹנִ יַ (17) :ליְ ָלה ע ָ
י ֲ
ַאַז ֵרנִ י:
ֻתּנְ ִתּי י ְ
בוּשׁי | ְכּ ִפי כ ָ
יִ ְשׁ ָכּבוּןְ (18) :בּ ָרב כּ ַֹח יִ ְת ַח ֵפּשׂ ְל ִ
יך
ָא ֶפרֲ (20) :א ַשׁוַּע ֵא ֶל ָ
ָא ְת ַמ ֵשּׁל ֶכּ ָע ָפר ו ֵ
) (19ה ָֹרנִ י ַלח ֶֹמר | ו ֶ
אַכזָר ִלי |
ַתּ ְתבֹּנֶן ִבּיֵ (21) :תּ ָה ֵפ ְך ְל ְ
וְ לֹא ַת ֲענֵנִ י | ָע ַמ ְד ִתּי ו ִ
יבנִ י | ְ
וּתמ ְֹגגֵנִ י
רוּח ַתּ ְר ִכּ ֵ
ָד ָך ִת ְשׂ ְט ֵמנִ יִ (22) :תּ ָשּׂ ֵאנִ י ֶאל ַ
ְבּע ֶֹצם י ְ
מוֹעד
וּבית ֵ
יבנִ י | ֵ
ָד ְע ִתּי ָמוֶת ְתּ ִשׁ ֵ
תּוּשׁיָּה קרי[ִ (23) :כּי י ַ
תשׁוה ] ִ
שׁוּע(25) :
אַך לֹא ְב ִעי יִ ְשׁ ַלח יָד | ִאם ְבּ ִפידוֹ ָל ֶהן ַ
ְל ָכל ָחיְ (24) :
ַפ ִשׁי ָל ֶא ְביוֹןִ (26) :כּי טוֹב
יתי ִל ְק ֵשׁה יוֹם | ָע ְג ָמה נ ְ
ִאם לֹא ָב ִכ ִ
ֻתּחוּ
ַח ָלה ְלאוֹר ַו ָיּבֹא א ֶֹפלֵ (27) :מ ַעי ר ְ
ַאי ֲ
יתי ַו ָיּבֹא ָרע | ו ֲ
ִקוִּ ִ
וְ לֹא ָדמּוּ ִק ְדּ ֻמנִ י יְ ֵמי עֹנִ י (28) :ק ֵֹדר ִה ַלּ ְכ ִתּי ְבּלֹא ַח ָמּה |
ַק ְמ ִתּי ַב ָקּ ָהל ֲא ַשׁוּ ַ
יתי ְל ַתנִּ ים | וְ ֵר ַע ִל ְבנוֹת
ֵע (29) :אָח ָהיִ ִ
עוֹרי ָשׁ ַחר ֵמ ָע ָלי | וְ ַע ְצ ִמי ָח ָרה ִמנִּ י ח ֶֹרב (31) :וַיְ ִהי
ַי ֲענָהִ (30) :
ָבי ְלקוֹל בּ ִֹכים:
ְל ֵא ֶבל ִכּנּ ִֹרי | וְ ֻעג ִ
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וּמה ֵח ֶלק
תוּלהֶ (2) :
וּמה ֶא ְתבּוֹנֵן ַעל ְבּ ָ
)ְ (1בּ ִרית ָכּ ַר ִתּי ְל ֵעינָי | ָ
ַח ַלת ַשׁ ַדּי ִמ ְמּר ִֹמיםֲ (3) :הלֹא ֵאיד ְל ַעוָּל |
לוֹהּ ִמ ָמּ ַעל | וְ נ ֲ
ֱא ַ
ֵכר ְלפֹע ֵ
וְ נ ֶ
ֲלי אָוֶןֲ (4) :הלֹא הוּא יִ ְר ֶאה ְד ָר ָכי | וְ ָכל ְצ ָע ַדי
ַתּ ַחשׁ ַעל ִמ ְר ָמה ַר ְג ִלי(6) :
יִ ְספּוֹרִ (5) :אם ָה ַל ְכ ִתּי ִעם ָשׁוְ א | ו ַ
אַשּׁ ִרי
לוֹהּ ֻתּ ָמּ ִתיִ (7) :אם ִתּ ֶטּה ֻ
ֵדע ֱא ַ
ֹאזנֵי ֶצ ֶדק | וְ י ַ
יִ ְשׁ ְק ֵלנִ י ְבמ ְ
וּב ַכ ַפּי ָדּ ַבק ֻמאוּם:
אַחר ֵעינַי ָה ַל ְך ִל ִבּי ְ
ִמנִּ י ַה ָדּ ֶר ְך | וְ ַ
ֹאכל | וְ ֶצ ֱא ָצאַי יְ שׁ ָֹרשׁוִּ (9) :אם נִ ְפ ָתּה ִל ִבּי
אַחר י ֵ
)ֶ (8א ְז ְר ָעה וְ ֵ
אַחר ִא ְשׁ ִתּי |
אָר ְב ִתּיִ (10) :תּ ְט ַחן ְל ֵ
ַעל ִא ָשּׁה | וְ ַעל ֶפּ ַתח ֵר ִעי ָ
יה יִ ְכ ְרעוּן ֲא ֵח ִריןִ (11) :כּי הוא ] ִהיא קרי[ ִז ָמּה | והיא
וְ ָע ֶל ָ
ֹאכל |
יליםִ (12) :כּי ֵאשׁ ִהיא ַעד ֲא ַבדּוֹן תּ ֵ
]וְ הוּא קרי[ ָעוֹן ְפּ ִל ִ
בוּאָתי ְת ָשׁ ֵרשִׁ (13) :אם ֶא ְמאַס ִמ ְשׁ ַפּט ַע ְב ִדּי ו ֲ
ִ
וּב ָכל ְתּ
ְ
ַא ָמ ִתי |
ֱשׂה ִכּי יָקוּם ֵאל | וְ ִכי יִ ְפקֹד ָמה
וּמה ֶאע ֶ
ְבּ ִר ָבם ִע ָמּ ִדיָ (14) :
יבנּוֲּ (15) :הלֹא ַב ֶבּ ֶטן ע ֵֹשׂנִ י ָע ָשׂהוּ | וַיְ ֻכנֶנּוּ ָבּ ֶר ֶחם ֶא ָחד:
ֲא ִשׁ ֶ
אַל ָמנָה ֲא ַכ ֶלּה (17) :וְ א ַֹכל
)ִ (16אם ֶא ְמנַע ֵמ ֵח ֶפץ ַדּ ִלּים | וְ ֵעינֵי ְ
עוּרי ְגּ ֵד ַלנִ י ְכאָב
אָכל יָתוֹם ִמ ֶמּנָּהִ (18) :כּי ִמנְּ ַ
ִפּ ִתּי ְל ַב ִדּי | וְ לֹא ַ
אוֹבד ִמ ְבּ ִלי ְלבוּשׁ |
וּמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי אַנְ ֶחנָּהִ (19) :אם ֶא ְר ֶאה ֵ
| ִ
וְ ֵאין ְכּסוּת ָל ֶא ְביוֹןִ (20) :אם לֹא ֵברֲכוּנִ י חלצו ] ֲח ָל ָציו קרי[ |
ָדי | ִכּי
יפוֹתי ַעל יָתוֹם י ִ
וּמגֵּז ְכּ ָב ַשׂי יִ ְת ַח ָמּםִ (21) :אם ֲהנִ ִ
ִ
ֶא ְר ֶאה ַב ַשּׁ ַער ֶע ְז ָר ִתיְ (22) :כּ ֵת ִפי ִמ ִשּׁ ְכ ָמה ִתפּוֹל | וְ ֶא ְזר ִֹעי
אוּכל:
וּמ ְשּׂ ֵאתוֹ לֹא ָ
ִמ ָקּנָה ִת ָשּׁ ֵברִ (23) :כּי ַפ ַחד ֵא ַלי ֵאיד ֵאל | ִ
אָמ ְר ִתּי ִמ ְב ַט ִחיִ (25) :אם
ָהב ִכּ ְס ִלי | וְ ַל ֶכּ ֶתם ַ
)ִ (24אם ַשׂ ְמ ִתּי ז ָ
ֶא ְשׂ ַמח ִכּי ַרב ֵח ִ
ָדיִ (26) :אם ֶא ְר ֶאה
ילי | וְ ִכי ַכ ִבּיר ָמ ְצאָה י ִ
ַתּ ַשּׁק
ָקר ה ֵֹל ְך (27) :וַיִּ ְפ ְתּ ַבּ ֵסּ ֶתר ִל ִבּי | ו ִ
ָר ַח י ָ
אוֹר ִכּי ָי ֵהל | וְ י ֵ
ילי | ִכּי ִכ ַח ְשׁ ִתּי ָל ֵאל ִמ ָמּ ַעל(29) :
ָדי ְל ִפי (28) :גַּם הוּא ָעוֹן ְפּ ִל ִ
יִ
ִאם ֶא ְשׂ ַמח ְבּ ִפיד ְמ ַשׂנְ ִאי | וְ ִה ְתע ַֹר ְר ִתּי ִכּי ְמ ָצאוֹ ָרע (30) :וְ לֹא
אָמרוּ
ַפשׁוִֹ (31) :אם לֹא ְ
אָלה נ ְ
ָת ִתּי ַל ֲחטֹא ִח ִכּי | ִל ְשׁאֹל ְבּ ָ
נַ
ָלין גֵּר |
אָה ִלי | ִמי יִ ֵתּן ִמ ְבּ ָשׂרוֹ לֹא נִ ְשׂ ָבּעַ (32) :בּחוּץ לֹא י ִ
ְמ ֵתי ֳ
אָדם ְפּ ָשׁ ָעי | ִל ְטמוֹן
יתי ְכ ָ
ְדּ ָל ַתי ָלא ַֹרח ֶא ְפ ָתּחִ (33) :אם ִכּ ִסּ ִ
ְבּ ֻח ִבּי עֲוֹנִ יִ (34) :כּי ֶאעֱרוֹץ ָהמוֹן ַר ָבּה וּבוּז ִמ ְשׁ ָפּחוֹת יְ ִח ֵתּנִ י |
ָאדֹּם לֹא ֵא ֵצא ָפ ַתחִ (35) :מי יִ ֶתּן ִלי שׁ ֵֹמ ַע ִלי ֶהן ָתּוִ י ַשׁ ַדּי
וֶ
יביִ (36) :אם לֹא ַעל ִשׁ ְכ ִמי ֶא ָשּׂ ֶאנּוּ |
ַי ֲענֵנִ י | וְ ֵס ֶפר ָכּ ַתב ִאישׁ ִר ִ
ֶא ֶענְ ֶדנּוּ ע ָ
ידנּוּ | ְכּמוֹ נ ִָגיד
אַגּ ֶ
ֲטרוֹת ִליִ (37) :מ ְס ַפּר ְצ ָע ַדי ִ
יה יִ ְב ָכּיוּן:
ַחד ְתּ ָל ֶמ ָ
אַד ָמ ִתי ִת ְז ָעק | וְ י ַ
ֲבנּוִּ (38) :אם ָע ַלי ְ
ֲא ָקר ֶ

יה ִה ָפּ ְח ִתּי(40) :
ֶפשׁ ְבּ ָע ֶל ָ
אָכ ְל ִתּי ְב ִלי ָכ ֶסף | וְ נ ֶ
)ִ (39אם כּ ָֹחהּ ַ
חוֹח וְ ַת ַחת ְשׂע ָֹרה ָב ְא ָשׁה | ַתּמּוּ ִדּ ְב ֵרי ִאיּוֹב:
ֵצא ַ
ַתּ ַחת ִח ָטּה י ֵ
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ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֵמעֲנוֹת ֶאת ִאיּוֹב | ִכּי הוּא
) (1וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ ְשׁל ֶֹשׁת ָה ֲאנ ִ
ַצ ִדּיק ְבּ ֵעינָיו:
בּוּזי ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ָרם | ְבּ ִאיּוֹב
) (2וַיִּ ַחר אַף ֱא ִליהוּא ֶבן ַבּ ַר ְכ ֵאל ַה ִ
ָח ָרה אַפּוֹ ַעל ַצ ְדּקוֹ נ ְ
וּב ְשׁל ֶֹשׁת ֵר ָעיו ָח ָרה
ַפשׁוֹ ֵמ ֱאל ִֹהיםִ (3) :
ֶא ִליהוּ
ַר ִשׁיעוּ ֶאת ִאיּוֹב (4) :ו ֱ
אַפּוֹ | ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ָמ ְצאוּ ַמ ֲענֶה ַויּ ְ
ָמים(5) :
ִח ָכּה ֶאת ִאיּוֹב ִבּ ְד ָב ִרים | ִכּי ְז ֵקנִ ים ֵה ָמּה ִמ ֶמּנּוּ ְלי ִ
ָשׁים וַיִּ ַחר אַפּוֹ:
ַרא ֱא ִליהוּא ִכּי ֵאין ַמ ֲענֶה ְבּ ִפי ְשׁל ֶֹשׁת ָה ֲאנ ִ
ַויּ ְ
ָמים
ֹאמר | ָצ ִעיר ֲאנִ י ְלי ִ
בּוּזי ַויּ ַ
ַען ֱא ִליהוּא ֶבן ַבּ ַר ְכ ֵאל ַה ִ
)ַ (6ויּ ַ
ירא ֵמ ַחוֹּת ֵדּ ִעי ֶא ְת ֶכם(7) :
ָא ָ
ָח ְל ִתּי ו ִ
ישׁים ַעל ֵכּן ז ַ
אַתּם יְ ִשׁ ִ
וְ ֶ
רוּח
אָכן ַ
ָמים יְ ַד ֵבּרוּ | וְ רֹב ָשׁנִ ים י ִֹדיעוּ ָח ְכ ָמהֵ (8) :
אָמ ְר ִתּי י ִ
ַ
ֶח ָכּמוּ |
ִהיא ֶב ֱאנוֹשׁ | וְ נִ ְשׁ ַמת ַשׁ ַדּי ְתּ ִבינֵם (9) :לֹא ַר ִבּים י ְ
אָמ ְר ִתּי ִשׁ ְמ ָעה ִלּי | ֲא ַחוֶּה ֵדּ ִעי
ָבינוּ ִמ ְשׁ ָפּטָ (10) :ל ֵכן ַ
וּז ֵקנִ ים י ִ
ְ
יכם | ַעד
אָזין ַעד ְתּבוּנ ֵֹת ֶ
יכם ִ
הוֹח ְל ִתּי ְל ִד ְב ֵר ֶ
אַף אָנִ יֵ (11) :הן ַ
יח
מוֹכ ַ
יכם ֶא ְתבּוֹנָן | וְ ִהנֵּה ֵאין ְל ִאיּוֹב ִ
ַתּ ְח ְקרוּן ִמ ִלּין (12) :וְ ָע ֵד ֶ
ֹאמרוּ ָמ ָצאנוּ ָח ְכ ָמה | ֵאל יִ ְדּ ֶפנּוּ
עוֹנֶה ֲא ָמ ָריו ִמ ֶכּםֶ (13) :פּן תּ ְ
יבנּוּ:
יכם לֹא ֲא ִשׁ ֶ
וּב ִא ְמ ֵר ֶ
לֹא ִאישׁ (14) :וְ לֹא ָע ַר ְך ֵא ַלי ִמ ִלּין | ְ
הוֹח ְל ִתּי
)ַ (15חתּוּ לֹא ָענוּ עוֹד | ֶה ְע ִתּיקוּ ֵמ ֶהם ִמ ִלּים (16) :וְ ַ
ִכּי לֹא יְ ַד ֵבּרוּ | ִכּי ָע ְמדוּ לֹא ָענוּ עוֹד (17) :אַ ֲענֶה אַף ֲאנִ י ֶח ְל ִקי
רוּח
יק ְתנִ י ַ
| ֲא ַחוֶּה ֵד ִעי אַף אָנִ יִ (18) :כּי ָמ ֵל ִתי ִמ ִלּים | ֱה ִצ ַ
ִבּ ְטנִ יִ (19) :הנֵּה ִב ְטנִ י ְכּיַיִ ן לֹא יִ ָפּ ֵת ַח | ְכּאֹבוֹת ֲח ָד ִשׁים יִ ָבּ ֵק ַע:
)ֲ (20א ַד ְבּ ָרה וְ יִ ְרוַח ִלי | ֶא ְפ ַתּח ְשׂ ָפ ַתי וְ ֶא ֱענֶה (21) :אַל נָא
ָד ְע ִתּי ֲא ַכ ֶנּה
אָדם לֹא ֲא ַכנֶּהִ (22) :כּי לֹא י ַ
ֶא ָשּׂא ְפנֵי ִאישׁ | וְ ֶאל ָ
| ִכּ ְמ ַעט יִ ָשּׂ ֵאנִ י ע ֵֹשׂנִ י:
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אוּלם ְשׁ ַמע נָא ִאיּוֹב ִמ ָלּי | וְ ָכל ְדּ ָב ַרי ַה ֲא ִזינָהִ (2) :הנֵּה נָא
) (1וְ ָ
ָפּ ַת ְח ִתּי ִפי | ִדּ ְבּ ָרה ְלשׁוֹנִ י ְב ִח ִכּי (3) :י ֶֹשׁר ִל ִבּי ֲא ָמ ָרי | וְ ַד ַעת
רוּח ֵאל ָע ָשׂ ְתנִ י | וְ נִ ְשׁ ַמת ַשׁ ַדּי ְתּ ַח ֵיּנִ י:
ְשׂ ָפ ַתי ָבּרוּר ִמ ֵלּלוַּ (4) :

יך
ַצּ ָבהֵ (6) :הן ֲאנִ י ְכ ִפ ָ
יבנִ י | ֶע ְר ָכה ְל ָפנַי ִה ְתי ָ
וּכל ֲה ִשׁ ֵ
)ִ (5אם תּ ַ
ֲת ָךּ |
ָל ֵאל | ֵמח ֶֹמר ק ַֹר ְצ ִתּי גַם אָנִ יִ (7) :הנֵּה ֵא ָמ ִתי לֹא ְת ַבע ֶ
אַכ ִפּי ָע ֶל ָ
וְ ְ
אָזנָי | וְ קוֹל ִמ ִלּין
אָמ ְר ָתּ ְב ְ
אַך ַ
יך לֹא יִ ְכ ָבּדְ (8) :
ַך ֲאנִ י ְבּ ִלי ָפ ַשׁע | ַחף אָנ ִֹכי וְ לֹא ָעוֹן ִליֵ (10) :הן
ֶא ְשׁ ָמע (9) :ז ְ
ַח ְשׁ ֵבנִ י ְלאוֹיֵב לוֹ (11) :י ֵ
ְתּנוּאוֹת ָע ַלי יִ ְמ ָצא | י ְ
ָשׂם ַבּ ַסּד ַר ְג ָלי |
ֶךּ | ִכּי יִ ְר ֶבּה
אָרח ָֹתיֶ (12) :הן זֹאת לֹא ָצ ַד ְק ָתּ ֶא ֱענ ָ
יִ ְשׁמֹר ָכּל ְ
בוֹת | ִכּי ָכל ְדּ ָב ָריו לֹא
דּוּע ֵא ָליו ִרי ָ
לוֹה ֵמ ֱאנוֹשַׁ (13) :מ ַ
ֱא ַ
שׁוּרנָּה(15) :
אַחת יְ ַד ֶבּר ֵאל | ִ
וּב ְשׁ ַתּיִ ם לֹא יְ ֶ
ַי ֲענֶהִ (14) :כּי ְב ַ
ֲלי
ָשׁים | ִבּ ְתנוּמוֹת ע ֵ
ַבּ ֲחלוֹם ֶח ְזיוֹן ַליְ ָלה ִבּנְ פֹל ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעל ֲאנ ִ
ַחתֹּם(17) :
וּבמ ָֹס ָרם י ְ
ָשׁים | ְ
ִמ ְשׁ ָכּב (16) :אָז יִ ְג ֶלה אֹזֶן ֲאנ ִ
ֲשׂה | וְ ֵגוָה ִמגּ ֶ
אָדם ַמע ֶ
ְל ָה ִסיר ָ
ַפשׁוֹ ִמנִּ י
ַחשׂ ְֹך נ ְ
ֶבר יְ ַכ ֶסּה (18) :י ְ
הוּכח ְבּ ַמ ְכאוֹב ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ |
ָשׁ ַחת | וְ ַחיָּתוֹ ֵמ ֲעבֹר ַבּ ָשּׁ ַלח (19) :וְ ַ
ַפשׁוֹ
ֲצ ָמיו ֵא ָתן (20) :וְ ִז ֲה ַמתּוּ ַחיָּתוֹ ָל ֶחם | וְ נ ְ
וריב ]וְ רוֹב קרי[ ע ָ
ַמ ֲא ַכל ַתּ ֲאוָה (21) :יִ ֶכל ְבּ ָשׂרוֹ ֵמר ִֹאי | ושׁפי ]וְ ֻשׁפּוּ קרי[
ַפשׁוֹ | וְ ַחיָּתוֹ
ַתּ ְק ַרב ַל ַשּׁ ַחת נ ְ
מוֹתיו לֹא רֻאוּ (22) :ו ִ
ַע ְצ ָ
אָלף |
אָך ֵמ ִליץ ֶא ָחד ִמנִּ י ֶ
ַל ְמ ִמ ִתיםִ (23) :אם יֵשׁ ָע ָליו ַמ ְל ְ
אָדם י ְ
ְל ַה ִגּיד ְל ָ
ֹאמר ְפּ ָד ֵעהוּ ֵמ ֶר ֶדת ָשׁ ַחת
ָשׁרוֹ (24) :וַיְ ֻח ֶנּנּוּ ַויּ ֶ
ֲלוּמיו:
ימי ע ָ
ֻט ַפשׁ ְבּ ָשׂרוֹ ִמנּ ַֹער | יָשׁוּב ִל ֵ
אתי כ ֶֹפר (25) :ר ֲ
ָמ ָצ ִ
ָשׁב ֶל ֱאנוֹשׁ
רוּעה | ַויּ ֶ
ַרא ָפּנָיו ִבּ ְת ָ
לוֹהּ וַיִּ ְר ֵצהוּ ַויּ ְ
ֶע ַתּר ֶאל ֱא ַ
) (26י ְ
ֵיתי
ָשׁר ֶה ֱעו ִ
אתי וְ י ָ
ֹאמר ָח ָט ִ
ָשׁים ַויּ ֶ
ִצ ְד ָקתוָֹ (27) :ישֹׁר ַעל ֲאנ ִ
ַפשׁוֹ קרי[ ֵמ ֲעבֹר ַבּ ָשּׁ ַחת |
וְ לֹא ָשׁוָה ִליָ (28) :פּ ָדה נפשׁי ]נ ְ
וחיתי ]וְ ַחיָּתוֹ קרי[ ָבּאוֹר ִתּ ְר ֶאהֶ (29) :הן ָכּל ֵא ֶלּה יִ ְפ ַעל ֵאל |
ַפשׁוֹ ִמנִּ י ָשׁ ַחת | ֵלאוֹר
ָברְ (30) :ל ָה ִשׁיב נ ְ
ֲמיִ ם ָשׁלוֹשׁ ִעם גּ ֶ
ַפּע ַ
ְבּאוֹר ַה ַחיִּ יםַ (31) :ה ְק ֵשׁב ִאיּוֹב ְשׁ ַמע ִלי | ַה ֲח ֵרשׁ וְ אָנ ִֹכי
יבנִ י | ַדּ ֵבּר ִכּי ָח ַפ ְצ ִתּי ַצ ְדּ ֶק ָךּ:
ֲא ַד ֵבּרִ (32) :אם יֵשׁ ִמ ִלּין ֲה ִשׁ ֵ
אַלּ ְפ ָך ָח ְכ ָמה:
ַא ֶ
אַתּה ְשׁ ַמע ִלי | ַה ֲח ֵרשׁ ו ֲ
)ִ (33אם אַיִ ן ָ
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ֹאמרִ (2) :שׁ ְמעוּ ֲח ָכ ִמים ִמ ָלּי | וְ י ְֹד ִעים
ַען ֱא ִליהוּא ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
ַה ֲא ִזינוּ ִליִ (3) :כּי אֹזֶן ִמ ִלּין ִתּ ְב ָחן | וְ ֵח ְך יִ ְט ַעם ֶל ֱאכֹל(4) :
אָמר ִאיּוֹב
ֵד ָעה ֵבינֵינוּ ַמה טּוֹבִ (5) :כּי ַ
ִמ ְשׁ ָפּט נִ ְב ֲח ָרה ָלּנוּ | נ ְ
ָצ ַד ְק ִתּי | וְ ֵאל ֵה ִסיר ִמ ְשׁ ָפּ ִטיַ (6) :על ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ֲא ַכזֵּב | אָנוּשׁ ִח ִצּי
אָרח
ֶבר ְכּ ִאיּוֹב | יִ ְשׁ ֶתּה ַלּ ַעג ַכּ ָמּיִ ם (8) :וְ ַ
ְב ִלי ָפ ַשׁעִ (7) :מי ג ֶ

אָמר לֹא
ֲלי אָוֶן | וְ ָל ֶל ֶכת ִעם אַנְ ֵשׁי ֶר ַשׁעִ (9) :כּי ַ
ְל ֶח ְב ָרה ִעם פֹּע ֵ
ֲשׁי ֵל ָבב ִשׁ ְמעוּ ִלי |
ָבר | ִבּ ְרצֹתוֹ ִעם ֱאל ִֹהיםָ (10) :ל ֵכן אַנ ֵ
יִ ְס ָכּן גּ ֶ
אָדם יְ ַשׁ ֶלּם לוֹ |
ָח ִל ָלה ָל ֵאל ֵמ ֶר ַשׁע וְ ַשׁ ַדּי ֵמ ָעוֶלִ (11) :כּי פ ַֹעל ָ
יע | וְ ַשׁ ַדּי
ַר ִשׁ ַ
אָמנָם ֵאל לֹא י ְ
ַמ ִצ ֶאנּוּ (12) :אַף ְ
וּכא ַֹרח ִאישׁ י ְ
ְ
וּמי ָשׂם ֵתּ ֵבל
אָר ָצה | ִ
לֹא יְ ַעוֵּת ִמ ְשׁ ָפּטִ (13) :מי ָפ ַקד ָע ָליו ְ
כָּ
ֶאסֹף:
ָשׂים ֵא ָליו ִלבּוֹ | רוּחוֹ וְ נִ ְשׁ ָמתוֹ ֵא ָליו י ֱ
ֻלּהִּ (14) :אם י ִ
אָדם ַעל ָע ָפר יָשׁוּב (16) :וְ ִאם ִבּינָה
ָחד | וְ ָ
) (15יִ ְגוַע ָכּל ָבּ ָשׂר י ַ
ִשׁ ְמ ָעה זֹּאת | ַה ֲא ִזינָה ְלקוֹל ִמ ָלּיַ (17) :האַף שׂוֹנֵא ִמ ְשׁ ָפּט
ָעל |
יעַ (18) :ה ֲאמֹר ְל ֶמ ֶל ְך ְבּ ִליּ ַ
ַחבוֹשׁ | וְ ִאם ַצ ִדּיק ַכּ ִבּיר ַתּ ְר ִשׁ ַ
יֲ
שׁוֹע
ָשׂא ְפּנֵי ָשׂ ִרים וְ לֹא נִ ַכּר ַ
יביםֲ (19) :א ֶשׁר לֹא נ ָ
ָר ָשׁע ֶאל נְ ִד ִ
ַחצוֹת ָליְ ָלה
ָמתוּ ו ֲ
ֻלּםֶ (20) :רגַע י ֻ
ָדיו כּ ָ
ֲשׂה י ָ
ִל ְפנֵי ָדל | ִכּי ַמע ֵ
אַבּיר לֹא ְביָדִ (21) :כּי ֵעינָיו ַעל
ָסירוּ ִ
יְ גֹעֲשׁוּ ָעם וְ ַי ֲעבֹרוּ | וְ י ִ
ַדּ ְר ֵכי ִאישׁ | וְ ָכל ְצ ָע ָדיו יִ ְר ֶאהֵ (22) :אין ח ֶֹשׁ ְך וְ ֵאין ַצ ְל ָמוֶת |
ְל ִה ָסּ ֶתר ָשׁם פֹּע ֵ
ָשׂים עוֹד | ַל ֲהל ְֹך
ֲלי אָוֶןִ (23) :כּי לֹא ַעל ִאישׁ י ִ
ֲמד ֲא ֵח ִרים
ירים לֹא ֵח ֶקר | ַו ַיּע ֵ
ֶאל ֵאל ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּטָ (24) :יר ַֹע ַכּ ִבּ ִ
יהם | וְ ָה ַפ ְך ַליְ ָלה וְ יִ ַדּ ָכּאוּ(26) :
ַכּיר ַמ ְע ָבּ ֵד ֶ
ַתּ ְח ָתּםָ (25) :ל ֵכן י ִ
ַתּ ַחת ְר ָשׁ ִעים ְס ָפ ָקם ִבּ ְמקוֹם ר ִֹאיםֲ (27) :א ֶשׁר ַעל ֵכּן ָסרוּ
ֲקת
אַח ָריו | וְ ָכל ְדּ ָר ָכיו לֹא ִה ְשׂ ִכּילוְּ (28) :ל ָה ִביא ָע ָליו ַצע ַ
ֵמ ֲ
ָדּל | וְ ַצע ַ
ַס ֵתּר
ַר ִשׁ ַע וְ י ְ
וּמי י ְ
ַשׁ ִקט ִ
ֲקת עֲנִ יִּ ים יִ ְשׁ ָמע (29) :וְ הוּא י ְ
אָדם
ָחדִ (30) :מ ְמּל ְֹך ָ
אָדם י ַ
שׁוּרנּוּ | וְ ַעל גּוֹי וְ ַעל ָ
וּמי יְ ֶ
ָפּנִ ים ִ
אתי לֹא ֶא ְחבֹּל:
ָשׂ ִ
אָמר נ ָ
ָחנֵף ִממּ ְֹק ֵשׁי ָעםִ (31) :כּי ֶאל ֵאל ֶה ַ
אַתּה ה ֵֹרנִ י | ִאם ָעוֶל ָפּ ַע ְל ִתּי לֹא א ִֹסיף:
ֲדי ֶא ֱחזֶה ָ
)ִ (32בּ ְלע ֵ
אַתּה ִת ְב ַחר וְ לֹא אָנִ י |
אַס ָתּ ִכּי ָ
)ַ (33ה ֵמ ִע ְמּ ָך יְ ַשׁ ְל ֶמנָּה ִכּי ָמ ְ
ֶבר ָח ָכם שׁ ֵֹמ ַע
ֹאמרוּ ִלי | וְ ג ֶ
ָד ְע ָתּ ַד ֵבּר (34) :אַנְ ֵשׁי ֵל ָבב י ְ
וּמה י ַ
ַ
וּד ָב ָריו לֹא ְב ַה ְשׂ ֵכּיל(36) :
ִליִ (35) :איּוֹב לֹא ְב ַד ַעת יְ ַד ֵבּר | ְ
ֶצח | ַעל ְתּ ֻשׁבֹת ְבּאַנְ ֵשׁי אָוֶןִ (37) :כּי י ִֹסיף
אָבי יִ ָבּ ֵחן ִאיּוֹב ַעד נ ַ
ִ
ֶרב ֲא ָמ ָריו ָל ֵאל:
ַעל ַח ָטּאתוֹ ֶפ ַשׁע ֵבּינֵינוּ יִ ְספּוֹק | וְ י ֶ
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אָמ ְר ָתּ
ֹאמרֲ (2) :הזֹאת ָח ַשׁ ְב ָתּ ְל ִמ ְשׁ ָפּט | ַ
ַען ֱא ִליהוּ ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
ֹאמר ַמה יִּ ְס ָכּן ָל ְך | ָמה א ִֹעיל ֵמ ַח ָטּ ִ
ִצ ְד ִקי ֵמ ֵאלִ (3) :כּי ת ַ
אתי:
וּר ֵאה |
יך ִע ָמּ ְךַ (5) :ה ֵבּט ָשׁ ַמיִ ם ְ
יב ָך ִמ ִלּין | וְ ֶאת ֵר ֶע ָ
)ֲ (4אנִ י ֲא ִשׁ ְ
ָבהוּ ִמ ֶמּ ָךִּ (6) :אם ָח ָטא ָת ַמה ִתּ ְפ ָעל בּוֹ | וְ ַרבּוּ
וְ שׁוּר ְשׁ ָח ִקים גּ ְ

ֲשׂה לּוִֹ (7) :אם ָצ ַד ְק ָתּ ַמה ִתּ ֶתּן לוֹ | אוֹ ַמה
יך ַמה ַתּע ֶ
ְפ ָשׁ ֶע ָ
אָדם ִצ ְד ָק ֶת ָך(9) :
וּל ֶבן ָ
מוֹך ִר ְשׁ ֶע ָך | ְ
ָד ָך יִ ָקּחְ (8) :ל ִאישׁ ָכּ ָ
ִמיּ ְ
ֲשׁוּקים י ְַז ִעיקוּ | יְ ַשׁוְּ עוּ ִמ ְזּ ַ
ֵמרֹב ע ִ
אָמר
רוֹע ַר ִבּים (10) :וְ לֹא ַ
לוֹהּ ע ָֹשׂי | נ ֵֹתן ְז ִמרוֹת ַבּ ָלּיְ ָלהַ (11) :מ ְלּ ֵפנוּ ִמ ַבּ ֲהמוֹת
אַיֵּה ֱא ַ
וּמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם יְ ַח ְכּ ֵמנוָּ (12) :שׁם יִ ְצעֲקוּ וְ לֹא ַי ֲענֶה |
אָרץ | ֵ
ֶ
אַך ָשׁוְ א לֹא יִ ְשׁ ַמע ֵאל | וְ ַשׁ ַדּי לֹא
ִמ ְפּנֵי ְגּאוֹן ָר ִעיםְ (13) :
חוֹלל
וּת ֵ
שׁוּרנּוּ | ִדּין ְל ָפנָיו ְ
ֹאמר לֹא ְת ֶ
שׁוּר ָנּה (14) :אַף ִכּי ת ַ
יְ ֶ
ָדע ַבּ ַפּשׁ ְמאֹד(16) :
לוֹ (15) :וְ ַע ָתּה ִכּי אַיִ ן ָפּ ַקד אַפּוֹ | וְ לֹא י ַ
ַכ ִבּר:
וְ ִאיּוֹב ֶה ֶבל יִ ְפ ֶצה ִפּיהוּ | ִבּ ְב ִלי ַד ַעת ִמ ִלּין י ְ
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ֶךּ | ִכּי עוֹד
ַא ַחוּ ָ
ֹאמרַ (2) :כּ ַתּר ִלי ְז ֵעיר ו ֲ
)ַ (1ויּ ֶֹסף ֱא ִליהוּא ַויּ ַ
ֲלי ֶא ֵתּן ֶצ ֶדק(4) :
לוֹהּ ִמ ִלּיםֶ (3) :א ָשּׂא ֵד ִעי ְל ֵמ ָרחוֹק | וְ ְלפֹע ִ
ֶל ֱא ַ
אָמנָם לֹא ֶשׁ ֶקר ִמ ָלּי | ְתּ ִמים ֵדּעוֹת ִע ָמּ ְךֶ (5) :הן ֵאל ַכּ ִבּיר
ִכּי ְ
וּמ ְשׁ ַפּט עֲנִ יִּ ים
וְ לֹא יִ ְמאָס | ַכּ ִבּיר כּ ַֹח ֵלב (6) :לֹא יְ ַחיֶּה ָר ָשׁע | ִ
יבם
יִ ֵתּן (7) :לֹא יִ ְג ַרע ִמ ַצּ ִדּיק ֵעינָיו | וְ ֶאת ְמ ָל ִכים ַל ִכּ ֵסּא ַויּ ִֹשׁ ֵ
סוּרים ַבּ ִזּ ִקּים | יִ ָלּ ְכדוּן ְבּ ַח ְב ֵלי עֹנִ י:
ֶצח וַיִּ ְג ָבּהוּ (8) :וְ ִאם ֲא ִ
ָלנ ַ
אָזנָם
ַבּרוּ (10) :וַיִּ גֶל ְ
יהם ִכּי יִ ְתגּ ָ
וּפ ְשׁ ֵע ֶ
ֳלם | ִ
)ַ (9ו ַיּגֵּד ָל ֶהם ָפּע ָ
מּוּסר | ַויּ ֶ
ַל ָ
ֹאמר ִכּי יְ ֻשׁבוּן ֵמאָוֶןִ (11) :אם יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ַי ֲעבֹדוּ |
ימים (12) :וְ ִאם לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ
ֵיהם ַבּנְּ ִע ִ
וּשׁנ ֶ
יהם ַבּטּוֹב ְ
יְ ַכלּוּ יְ ֵמ ֶ
ָשׂימוּ אָף |
ְבּ ֶשׁ ַלח ַי ֲעבֹרוּ | וְ יִ ְגוְ עוּ ִכּ ְב ִלי ָד ַעת (13) :וְ ַחנְ ֵפי ֵלב י ִ
ָתם
ַפ ָשׁם | וְ ַחיּ ָ
לֹא יְ ַשׁוְּ עוּ ִכּי ֲא ָס ָרםָ (14) :תּמֹת ַבּנּ ַֹער נ ְ
אָזנָם (16) :וְ אַף
ַבּ ְקּ ֵד ִשׁים (15) :יְ ַח ֵלּץ ָענִ י ְב ָענְ יוֹ | וְ יִ גֶל ַבּ ַלּ ַחץ ְ
ַחת ֻשׁ ְל ָחנְ ָך ָמ ֵלא
יה | וְ נ ַ
מוּצק ַתּ ְח ֶתּ ָ
ית ָך ִמ ִפּי ָצר ַר ַחב לֹא ָ
ֲה ִס ְ
וּמ ְשׁ ָפּט יִ ְתמֹכוִּ (18) :כּי
את | ִדּין ִ
ָד ֶשׁן (17) :וְ ִדין ָר ָשׁע ָמ ֵל ָ
ַטּ ָךֲּ (19) :ה ַי ֲער ְֹך שׁוּ ֲע ָך
ית ָך ְב ָס ֶפק | וְ ָרב כּ ֶֹפר אַל י ֶ
ֵח ָמה ֶפּן יְ ִס ְ
לֹא ְב ָצר | וְ כֹל ַמ ֲא ַמ ֵצּי כ ַֹח (20) :אַל ִתּ ְשׁאַף ַה ָלּיְ ָלה | ַלעֲלוֹת
ַע ִמּים ַתּ ְח ָתּםִ (21) :ה ָשּׁ ֶמר אַל ֵתּ ֶפן ֶאל אָוֶן | ִכּי ַעל זֶה ָבּ ַח ְר ָתּ
מוֹרהִ (23) :מי
ַשׂ ִגּיב ְבּכֹחוֹ | ִמי ָכמֹהוּ ֶ
ֵמעֹנִ יֶ (22) :הן ֵאל י ְ
אָמר ָפּ ַע ְל ָתּ ַעוְ ָלהְ (24) :זכֹר ִכּי ַת ְשׂ ִגּיא
וּמי ַ
ָפ ַקד ָע ָליו ַדּ ְרכּוֹ | ִ
ַבּיט
אָדם ָחזוּ בוֹ | ֱאנוֹשׁ י ִ
ָשׁיםָ (25) :כּל ָ
ָפעֳלוֹ | ֲא ֶשׁר שׁ ְֹררוּ ֲאנ ִ
ֵדע | ִמ ְס ַפּר ָשׁנָיו וְ לֹא ֵח ֶקר:
ֵמ ָרחוֹקֶ (26) :הן ֵאל ַשׂ ִגּיא וְ לֹא נ ָ
ָרע נִ ְט ֵפי ָמיִ ם | ָיזֹקּוּ ָמ ָטר ְל ֵאדוֲֹ (28) :א ֶשׁר יִ ְזּלוּ
)ִ (27כּי יְ ג ַ

ָבין ִמ ְפ ְר ֵשׂי ָעב |
אָדם ָרב (29) :אַף ִאם י ִ
ֲלי ָ
ְשׁ ָח ִקים | יִ ְרעֲפוּ ע ֵ
ְתּ ֻשׁאוֹת ֻס ָכּתוֵֹ (30) :הן ָפּ ַרשׂ ָע ָליו אוֹרוֹ | וְ ָשׁ ְר ֵשׁי ַהיָּם ִכּ ָסּה:
)ִ (31כּי ָבם י ִ
ָדין ַע ִמּים | יִ ֶתּן א ֶֹכל ְל ַמ ְכ ִבּירַ (32) :על ַכּ ַפּיִ ם
יע (33) :י ִַגּיד ָע ָליו ֵרעוֹ | ִמ ְקנֶה אַף
יה ְב ַמ ְפ ִגּ ַ
ִכּ ָסּה אוֹר | וַיְ ַצו ָע ֶל ָ
עוֹלה:
ַעל ֶ
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ֶח ַרד ִל ִבּי | וְ יִ ַתּר ִמ ְמּקוֹמוִֹ (2) :שׁ ְמעוּ ָשׁ ַ
) (1אַף ְלזֹאת י ֱ
ֵצאַ (3) :תּ ַחת ָכּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְשׁ ֵרהוּ |
ְבּרֹגֶז קֹלוֹ | וְ ֶהגֶה ִמ ִפּיו י ֵ
ַר ֵעם ְבּקוֹל
אַח ָריו יִ ְשׁאַג קוֹל י ְ
אָרץֲ (4) :
וְ אוֹרוֹ ַעל ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
ַר ֵעם ֵאל ְבּקוֹלוֹ
ְגּאוֹנוֹ | וְ לֹא יְ ַע ְקּ ֵבם ִכּי יִ ָשּׁ ַמע קוֹלוֹ (5) :י ְ
ֹאמר ֱהוֵא אָ ֶרץ
ֵדעִ (6) :כּי ַל ֶשּׁ ַלג י ַ
נִ ְפ ָלאוֹת | ע ֶֹשׂה ְגדֹלוֹת וְ לֹא נ ָ
ַחתּוֹם |
אָדם י ְ
ֶשׁם ִמ ְטרוֹת עֻזּוְֹ (7) :בּיַד ָכּל ָ
ֶשׁם ָמ ָטר וְ ג ֶ
| וְ ג ֶ
ַתּבֹא ַחיָּה ְבמוֹ ֶ
ָל ַד ַעת ָכּל אַנְ ֵשׁי ַמע ֵ
אָרב |
ֲשׂהוּ (8) :ו ָ
ָרים
וּמ ְמּז ִ
סוּפה | ִ
יה ִת ְשׁכֹּןִ (9) :מן ַה ֶח ֶדר ָתּבוֹא ָ
וּב ְמעוֹנ ֶֹת ָ
ִ
מוּצק(11) :
ָק ָרהִ (10) :מנִּ ְשׁ ַמת ֵאל יִ ֶתּן ָק ַרח | וְ ר ַֹחב ַמיִ ם ְבּ ָ
ָפיץ ֲענַן אוֹרוֹ (12) :וְ הוּא ְמ ִסבּוֹת
יח ָעב | י ִ
ַט ִר ַ
אַף ְבּ ִרי י ְ
ֳלם | כֹּל ֲא ֶשׁר
ִמ ְת ַה ֵפּ ְך בתחבולתו ] ְבּ ַת ְחבּוּל ָֹתיו קרי[ ְל ָפע ָ
אַרצוֹ | ִאם
אָר ָצהִ (13) :אם ְל ֵשׁ ֶבט ִאם ְל ְ
יְ ַצוֵּם ַעל ְפּנֵי ֵת ֵבל ְ
ַמ ִצ ֵאהוַּ (14) :ה ֲא ִזינָה זֹּאת ִאיּוֹב | ֲעמֹד וְ ִה ְתבּוֹנֵן
ְל ֶח ֶסד י ְ
יע אוֹר
הוֹפ ַ
יהם | וְ ִ
ֲל ֶ
לוֹהּ ע ֵ
נִ ְפ ְלאוֹת ֵאלֲ (15) :ה ֵת ַדע ְבּשׂוּם ֱא ַ
ֲענָנוֲֹ (16) :ה ֵת ַדע ַעל ִמ ְפ ְל ֵשׂי ָעב | ִמ ְפ ְלאוֹת ְתּ ִמים ֵדּ ִעים(17) :
יע ִעמּוֹ
יך ַח ִמּים | ְבּ ַה ְשׁ ִקט ֶא ֶרץ ִמ ָדּרוֹםַ (18) :תּ ְר ִק ַ
ָד ָ
ֲא ֶשׁר ְבּג ֶ
ֹאמר לוֹ |
יענוּ ַמה נּ ַ
הוֹד ֵ
מוּצקִ (19) :
ָקים ִכּ ְר ִאי ָ
ִל ְשׁ ָח ִקים | ֲחז ִ
אָמר
לֹא ַנ ֲער ְֹך ִמ ְפּנֵי ח ֶֹשׁ ְךַ (20) :היְ ֻס ַפּר לוֹ ִכּי ֲא ַד ֵבּר | ִאם ַ
ֻלּע (21) :וְ ַע ָתּה לֹא ָראוּ אוֹר ָבּ ִהיר הוּא ַבּ ְשּׁ ָח ִקים |
ִאישׁ ִכּי יְ ב ָ
נוֹרא
לוֹהּ ָ
ֶא ֶתה | ַעל ֱא ַ
ָהב י ֱ
ַתּ ַט ֲה ֵרםִ (22) :מ ָצּפוֹן ז ָ
רוּח ָע ְב ָרה ו ְ
וְ ַ
הוֹדַ (23) :שׁ ַדּי לֹא ְמ ָצאנֻהוּ ַשׂ ִגּיא כ ַֹח | ִ
וּמ ְשׁ ָפּט וְ רֹב ְצ ָד ָקה
ָשׁים | לֹא יִ ְר ֶאה ָכּל ַח ְכ ֵמי ֵלב:
לֹא יְ ַענֶּהָ (24) :ל ֵכן יְ ֵראוּהוּ ֲאנ ִ
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ֹאמר:
ַען יְ הוָה ֶאת ִאיּוֹב מנהסערה ] ִמן ַה ְסּ ָע ָרה קרי[ ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
ֶבר
יך ֵע ָצה ְב ִמ ִלּין ְבּ ִלי ָד ַעתֱ (3) :אזָר נָא ְכג ֶ
)ִ (2מי זֶה ַמ ְח ִשׁ ְ
ָס ִדי ֶ
הוֹד ֵ
אָל ָך וְ ִ
יך | וְ ֶא ְשׁ ְ
ֲח ָל ֶצ ָ
אָרץ | ַהגֵּד
ית ְבּי ְ
יענִ יֵ (4) :איפֹה ָהיִ ָ
יה
ָטה ָע ֶל ָ
יה ִכּי ֵת ָדע | אוֹ ִמי נ ָ
ָד ְע ָתּ ִבינָהִ (5) :מי ָשׂם ְמ ַמ ֶדּ ָ
ִאם י ַ
ָרה ֶא ֶבן ִפּנּ ָ
ֶיה ָה ְט ָבּעוּ | אוֹ ִמי י ָ
ָקּוַ (6) :על ָמה ֲא ָדנ ָ
ָתהְּ (7) :בּ ָרן
ָס ְך ִבּ ְד ָל ַתיִ ם
ָריעוּ ָכּל ְבּנֵי ֱאל ִֹהיםַ (8) :ויּ ֶ
כּוֹכ ֵבי ב ֶֹקר | ַויּ ִ
ַחד ְ
יַ
ֲר ֶפל ֲח ֻת ָלּתוֹ:
שׂוּמי ָענָן ְלבֻשׁוֹ | ַוע ָ
ֵצאְ (9) :בּ ִ
יָם | ְבּ ִגיחוֹ ֵמ ֶר ֶחם י ֵ
וּד ָל ָתיִ םָ (11) :וא ַֹמר ַעד
יח ְ
ָאָשׂים ְבּ ִר ַ
ָא ְשׁבֹּר ָע ָליו ֻח ִקּי | ו ִ
) (10ו ֶ
יך
ָמ ָ
יךֲ (12) :ה ִמיּ ֶ
ַלּ ָ
ָשׁית ִבּ ְגאוֹן גּ ֶ
פֹּה ָתבוֹא וְ לֹא ת ִֹסיף | וּפֹא י ִ
ית בּ ֶֹקר | ידעתה ]יִ ַדּ ְע ָתּה קרי[ שׁחר ] ַה ַשּׁ ַחר קרי[ ְמקֹמוֹ:
ִצוִּ ָ
אָרץ | וְ יִ ָנּעֲרוּ ְר ָשׁ ִעים ִמ ֶמּנָּה(14) :
)ֶ (13ל ֱאחֹז ְבּ ַכנְ פוֹת ָה ֶ
ַצּבוּ ְכּמוֹ ְלבוּשׁ (15) :וְ יִ ָמּנַע
חוֹתם | וְ יִ ְתי ְ
ָ
ִתּ ְת ַה ֵפּ ְך ְכּח ֶֹמר
את ַעד נִ ְב ֵכי יָם |
רוֹע ָר ָמה ִתּ ָשּׁ ֵברֲ (16) :ה ָב ָ
וּז ַ
אוֹרם | ְ
ֵמ ְר ָשׁ ִעים ָ
ֲרי
ֲרי ָמוֶת | וְ ַשׁע ֵ
וּב ֵח ֶקר ְתּהוֹם ִה ְת ַה ָלּ ְכ ָתֲּ (17) :הנִ ְגלוּ ְל ָך ַשׁע ֵ
ְ
ָד ְע ָתּ
אָרץ | ַהגֵּד ִאם י ַ
ַצ ְל ָמוֶת ִתּ ְר ֶאהִ (18) :ה ְתבֹּנַנְ ָתּ ַעד ַר ֲח ֵבי ֶ
ֻלּהֵּ (19) :אי זֶה ַה ֶדּ ֶר ְך יִ ְשׁ ָכּן אוֹר | וְ ח ֶֹשׁ ְך ֵאי זֶה ְמקֹמוֹ(20) :
כָ
ָד ְע ָתּ ִכּי
ִכּי ִת ָקּ ֶחנּוּ ֶאל ְגּבוּלוֹ | וְ ִכי ָת ִבין נְ ִתיבוֹת ֵבּיתוֹ (21) :י ַ
את ֶאל א ְֹצרוֹת ָשׁ ֶלג |
יך ַר ִבּיםֲ (22) :ה ָב ָ
ָמ ָ
וּמ ְס ַפּר י ֶ
ָלד | ִ
אָז ִתּוּ ֵ
וְ א ְֹצרוֹת ָבּ ָרד ִתּ ְר ֶאהֲ (23) :א ֶשׁר ָח ַשׂ ְכ ִתּי ְל ֶעת ָצר | ְליוֹם ְק ָרב
אָרץ:
ֲלי ֶ
ָפץ ָק ִדים ע ֵ
ֵח ֶלק אוֹר | י ֵ
וּמ ְל ָח ָמהֵ (24) :אי זֶה ַה ֶדּ ֶר ְך י ָ
ִ
)ִ (25מי ִפ ַלּג ַל ֶשּׁ ֶטף ְתּ ָע ָלה | וְ ֶד ֶר ְך ַל ֲח ִזיז קֹלוֹתְ (26) :ל ַה ְמ ִטיר
יע שֹׁאָה
אָדם בּוְֹ (27) :ל ַה ְשׂ ִבּ ַ
ַעל ֶא ֶרץ לֹא ִאישׁ | ִמ ְד ָבּר לֹא ָ
יח מ ָֹצא ֶד ֶשׁאֲ (28) :היֵשׁ ַל ָמּ ָטר אָב | אוֹ ִמי
וּל ַה ְצ ִמ ַ
וּמשֹׁאָה | ְ
ְ
וּכפֹר ָשׁ ַמיִ ם ִמי
ָצא ַה ָקּ ַרח | ְ
הוֹליד ֶא ְג ֵלי ָטלִ (29) :מ ֶבּ ֶטן ִמי י ָ
ִ
וּפנֵי ְתהוֹם יִ ְת ַל ָכּדוּ(31) :
יְ ָלדוָֹ (30) :כּ ֶא ֶבן ַמיִ ם יִ ְת ַח ָבּאוּ | ְ
ימה | אוֹ מ ְֹשׁכוֹת ְכּ ִסיל ְתּ ַפ ֵתּ ַח(32) :
ֲדנּוֹת ִכּ ָ
ַה ְת ַק ֵשּׁר ַמע ַ
ָד ְע ָתּ
ֶיה ַתנְ ֵחםֲ (33) :הי ַ
ֲהת ִֹציא ַמזָּרוֹת ְבּ ִעתּוֹ | וְ ַעיִ שׁ ַעל ָבּנ ָ
אָרץֲ (34) :ה ָת ִרים ָל ָעב
ֻחקּוֹת ָשׁ ָמיִ ם | ִאם ָתּ ִשׂים ִמ ְשׁ ָטרוֹ ָב ֶ
קוֹל ָך | וְ ִשׁ ְפ ַעת ַמיִ ם ְתּ ַכ ֶסּ ָךַּ (35) :ה ְת ַשׁ ַלּח ְבּ ָר ִקים וְ י ֵ
ֶ
ֵלכוּ |
ָתן
ֹאמרוּ ְל ָך ִהנֵּנוִּ (36) :מי ָשׁת ַבּ ֻטּחוֹת ָח ְכ ָמה | אוֹ ִמי נ ַ
וְ י ְ
ַל ֶשּׂ ְכוִ י ִבינָהִ (37) :מי יְ ַס ֵפּר ְשׁ ָח ִקים ְבּ ָח ְכ ָמה | וְ נִ ְב ֵלי ָשׁ ַמיִ ם ִמי
ַשׁ ִכּיבְ (38) :בּ ֶצ ֶקת ָע ָפר ַל ָ
יְ
ֻבּקוֲּ (39) :ה ָתצוּד
ָבים יְ ד ָ
וּרג ִ
מּוּצק | ְ
ירים ְתּ ַמ ֵלּאִ (40) :כּי ָישֹׁחוּ ַב ְמּעוֹנוֹת |
ְל ָל ִביא ָט ֶרף | וְ ַחיַּת ְכּ ִפ ִ

ָכין ָלע ֵֹרב ֵצידוֹ | ִכּי ילדו
אָרבִ (41) :מי י ִ
ֵשׁבוּ ַב ֻסּ ָכּה ְלמוֹ ֶ
יְ
]יְ ָל ָדיו קרי[ ֶאל ֵאל יְ ַשׁוֵּעוּ יִ ְתעוּ ִל ְב ִלי א ֶֹכל:
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ָד ְע ָתּ ֵעת ֶל ֶדת ַיע ֵ
)ֲ (1הי ַ
ֲלי ָס ַלע | ח ֵֹלל אַיָּלוֹת ִתּ ְשׁמֹר(2) :
ָד ְע ָתּ ֵעת ִל ְד ָתּנָהִ (3) :תּ ְכ ַר ְענָה
ִתּ ְספֹּר יְ ָר ִחים ְתּ ַמ ֶלּאנָה | וְ י ַ
ֵיהם יִ ְרבּוּ
ַח ְלמוּ ְבנ ֶ
יהם ְתּ ַשׁ ַלּ ְחנָה (4) :י ְ
יהן ְתּ ַפ ַלּ ְחנָה | ֶח ְב ֵל ֶ
ַל ֵד ֶ
יְ
ַב ָבּר | י ְ
ָצאוּ וְ לֹא ָשׁבוּ ָלמוִֹ (5) :מי ִשׁ ַלּח ֶפּ ֶרא ָח ְפ ִשׁי | וּמ ְֹסרוֹת
נוֹתיו
וּמ ְשׁ ְכּ ָ
ֲר ָבה ֵביתוֹ | ִ
ָערוֹד ִמי ִפ ֵתּ ַחֲ (6) :א ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ע ָ
ְמ ֵל ָחה (7) :יִ ְשׂ ַחק ַל ֲהמוֹן ִק ְריָה | ְתּ ֻשׁאוֹת נוֹגֵשׂ לֹא יִ ְשׁ ָמע(8) :
ֹאבה ֵרּים
אַחר ָכּל יָרוֹק יִ ְדרוֹשֲׁ (9) :הי ֶ
יְ תוּר ָה ִרים ִמ ְר ֵעהוּ | וְ ַ
בוּס ָךֲ (10) :ה ִת ְק ָשׁר ֵרים ְבּ ֶת ֶלם ֲעבֹתוֹ |
ָלין ַעל ֲא ֶ
ָע ְב ֶד ָך | ִאם י ִ
יךֲ (11) :ה ִת ְב ַטח בּוֹ ִכּי ַרב כֹּחוֹ |
אַח ֶר ָ
ֲמ ִקים ֲ
ִאם יְ ַשׂ ֵדּד ע ָ
ָשׁיב קרי[
יע ָךֲ (12) :ה ַת ֲא ִמין בּוֹ ִכּי ישׁוב ]י ִ
וְ ַת ֲעזֹב ֵא ָליו יְ ִג ֶ
ֱל ָסה | ִאם ֶא ְב ָרה
ֶאסֹףְ (13) :כּנַף ְרנָנִ ים ֶנע ָ
ָרנְ ָך י ֱ
ַר ֶע ָך | וְ ג ְ
זְ
אָרץ ֵבּ ֶצ ָ
ידה וְ נ ָֹצהִ (14) :כּי ַת ֲעזֹב ָל ֶ
ֲח ִס ָ
יה | וְ ַעל ָע ָפר ְתּ ַח ֵמּם:
דוּשׁ ָה(16) :
זוּר ָה | וְ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ְתּ ֶ
ַתּ ְשׁ ַכּח ִכּי ֶרגֶל ְתּ ֶ
) (15ו ִ
יעהּ ְבּ ִלי ָפ ַחדִ (17) :כּי ִה ָשּׁהּ
ֶיה ְלּלֹא ָלהּ | ְל ִריק יְ ִג ָ
יח ָבּנ ָ
ִה ְק ִשׁ ַ
לוֹהּ ָח ְכ ָמה | וְ לֹא ָח ַלק ָלהּ ַבּ ִבּינָהָ (18) :כּ ֵעת ַבּ ָמּרוֹם ַתּ ְמ ִריא
ֱא ַ
בוּרה | ֲה ַת ְל ִבּישׁ
וּלר ְֹכבוֲֹ (19) :ה ִת ֵתּן ַלסּוּס ְגּ ָ
| ִתּ ְשׂ ַחק ַלסּוּס ְ
ימה:
ַחרוֹ ֵא ָ
אַר ֶבּה | הוֹד נ ְ
ישׁנּוּ ָכּ ְ
ַצוָּארוֹ ַר ְע ָמהְ (20) :ה ַת ְר ִע ֶ
ָשׁק(22) :
ֵצא ִל ְק ַראת נ ֶ
ָשׂישׂ ְבּכ ַֹח | י ֵ
ַח ְפּרוּ ָב ֵע ֶמק וְ י ִ
) (21י ְ
ֵחת | וְ לֹא יָשׁוּב ִמ ְפּנֵי ָח ֶרבָ (23) :ע ָליו ִתּ ְרנֶה
יִ ְשׂ ַחק ְל ַפ ַחד וְ לֹא י ָ
אָרץ | וְ לֹא
ַמּא ֶ
אַשׁ ָפּה | ַל ַהב ֲחנִ ית וְ ִכידוֹןְ (24) :בּ ַר ַעשׁ וְ רֹגֶז יְ ג ֶ
ְ
וּמ ָרחוֹק
ֹאמר ֶהאָח ֵ
שׁוֹפרְ (25) :בּ ֵדי שׁ ָֹפר י ַ
ַא ִמין ִכּי קוֹל ָ
יֲ
ַא ֶבר ֵנץ |
ָת ָך י ֲ
רוּעהֲ (26) :ה ִמ ִבּינ ְ
וּת ָ
יח ִמ ְל ָח ָמה | ַר ַעם ָשׂ ִרים ְ
ָר ַ
יִ
ָפיו קרי[ ְל ֵת ָ
יִ ְפרֹשׂ כנפו ] ְכּנ ָ
ָשׁר |
יהּ נ ֶ
יך י ְַג ִבּ ַ
ימןִ (27) :אם ַעל ִפּ ָ
צוּדה:
וּמ ָ
ָרים ִקנּוֶֹ (28) :ס ַלע יִ ְשׁכֹּן וְ יִ ְתלֹנָן | ַעל ֶשׁן ֶס ַלע ְ
וְ ִכי י ִ
ַבּיטוּ (30) :ואפרחו
)ִ (29מ ָשּׁם ָח ַפר א ֶֹכל | ְל ֵמ ָרחוֹק ֵעינָיו י ִ
וּב ֲא ֶשׁר ֲח ָל ִלים ָשׁם הוּא:
]וְ ֶא ְפר ָֹחיו קרי[ יְ ַע ְלעוּ ָדם | ַ
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ֹאמרֲ (2) :הרֹב ִעם ַשׁ ַדּי יִ סּוֹר |
ַען יְ הוָה ֶאת ִאיּוֹב ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
לוֹהּ ַי ֲע ֶננָּה:
יח ֱא ַ
מוֹכ ַ
ִ
ָדי
יב ָךּ | י ִ
ֹאמרֵ (4) :הן ַקלּ ִֹתי ָמה ֲא ִשׁ ֶ
ַען ִאיּוֹב ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
)ַ (3ויּ ַ
וּשׁ ַתּיִ ם וְ לֹא
אַחת ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ לֹא ֶא ֱענֶה | ְ
ַשׂ ְמ ִתּי ְלמוֹ ִפיַ (5) :
אוֹסיף:
ִ
ֹאמר(7) :
ַען יְ הוָה ֶאת ִאיּוֹב מנסערה ] ִמן ְס ָע ָרה קרי[ ַויּ ַ
)ַ (6ויּ ַ
יענִ יַ (8) :האַף ָתּ ֵפר
וֹד ֵ
אָל ָך וְ ה ִ
יך | ֶא ְשׁ ְ
ֶבר ֲח ָל ֶצ ָ
ֱאזָר נָא ְכג ֶ
רוֹע ָכּ ֵאל ָל ְך |
יענִ י ְל ַמ ַען ִתּ ְצ ָדּק (9) :וְ ִאם ְז ַ
ִמ ְשׁ ָפּ ִטי | ַתּ ְר ִשׁ ֵ
ֲדה נָא גָאוֹן ָוג ַֹבהּ | וְ הוֹד וְ ָה ָדר
וּבקוֹל ָכּמֹהוּ ַת ְר ֵעם (10) :ע ֵ
ְ
וּר ֵאה ָכל גּ ֶ
ִתּ ְל ָבּשָׁ (11) :ה ֵפץ ֶע ְברוֹת ֶ
ֵאה וְ ַה ְשׁ ִפּי ֵלהוּ:
אַפּ ָך | ְ
ַהד ְֹך ְר ָשׁ ִעים ַתּ ְח ָתּם(13) :
יעהוּ | ו ֲ
ֵאה ַה ְכנִ ֵ
)ְ (12ר ֵאה ָכל גּ ֶ
אוֹד ָךּ |
ֵיהם ֲחבֹשׁ ַבּ ָטּמוּן (14) :וְ גַם ֲאנִ י ֶ
ָחד | ְפּנ ֶ
ָט ְמנֵם ֶבּ ָע ָפר י ַ
תוֹשׁ ַע ְל ָך יְ ִמינ ָ
ִכּי ִ
יתי ִע ָמּ ְך |
ֶךִ (15) :הנֵּה נָא ְב ֵהמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ירי
ֹאכלִ (16) :הנֵּה נָא כֹחוֹ ְב ָמ ְתנָיו | וְ אֹנוֹ ִבּ ְשׁ ִר ֵ
ָח ִציר ַכּ ָבּ ָקר י ֵ
ידי פחדו ] ַפ ֲח ָדיו קרי[
אָרז | ִגּ ֵ
ַחפֹּץ ְזנָבוֹ ְכמוֹ ֶ
ִב ְטנוֹ (17) :י ְ
חוּשׁה | ְגּ ָר ָמיו ִכּ ְמ ִטיל ַבּ ְרזֶל(19) :
יקי נְ ָ
ֲצ ָמיו ֲא ִפ ֵ
יְ שׂ ָֹרגוּ (18) :ע ָ
אשׁית ַדּ ְר ֵכי ֵאל | ָהעֹשׂוֹ ַיגֵּשׁ ַח ְרבּוִֹ (20) :כּי בוּל ָה ִרים
הוּא ֵר ִ
יִ ְשׂאוּ לוֹ | וְ ָכל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה יְ ַשׂ ֲחקוּ ָשׁםַ (21) :תּ ַחת ֶצ ֱא ִלים
וּב ָצּה (22) :יְ ֻסכֻּהוּ ֶצ ֱא ִלים ִצלֲלוֹ | יְ ֻסבּוּהוּ
יִ ְשׁ ָכּב | ְבּ ֵס ֶתר ָקנֶה ִ
ַר ֵדּן
יח י ְ
ַחפּוֹז | יִ ְב ַטח ִכּי י ִָג ַ
ָהר לֹא י ְ
ָחלֵ (23) :הן ַי ֲעשֹׁק נ ָ
ַע ְר ֵבי נ ַ
מוֹק ִשׁים יִ נְ ָקב אָף(25) :
ֶאל ִפּיהוְּ (24) :בּ ֵעינָיו יִ ָקּ ֶחנּוּ | ְבּ ְ
יע ְלשֹׁנוֲֹ (26) :ה ָת ִשׂים
וּב ֶח ֶבל ַתּ ְשׁ ִק ַ
ָתן ְבּ ַח ָכּה | ְ
ִתּ ְמשׁ ְֹך ִלוְ י ָ
יך ַתּ ֲחנוּנִ ים
ַר ֶבּה ֵא ֶל ָ
חוֹח ִתּקּוֹב ֶל ֱחיוֲֹ (27) :הי ְ
וּב ַ
אַגמוֹן ְבּאַפּוֹ | ְ
ְ
יך ַרכּוֹתֲ (28) :היִ ְכרֹת ְבּ ִרית ִע ָמּ ְך | ִתּ ָקּ ֶחנּוּ
| ִאם יְ ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
יך:
ֲרוֹת ָ
עוֹלםַ (29) :ה ְת ַשׂ ֶחק בּוֹ ַכּ ִצּפּוֹר | וְ ִת ְק ְשׁ ֶרנּוּ ְל ַנע ֶ
ְל ֶע ֶבד ָ
ֶחצוּהוּ ֵבּין ְכּ ַנעֲנִ יםַ (31) :ה ְת ַמ ֵלּא
) (30יִ ְכרוּ ָע ָליו ַח ָבּ ִרים | י ֱ
וּב ִצ ְל ַצל ָדּ ִגים רֹאשׁוִֹ (32) :שׂים ָע ָליו ַכּ ֶפּ ָך | ְזכֹר
ְב ֻשׂכּוֹת עוֹרוֹ | ְ
תּוֹסף:
ִמ ְל ָח ָמה אַל ַ
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אַכזָר ִכּי
ֻטל (2) :לֹא ְ
ָבה | ֲהגַם ֶאל ַמ ְראָיו י ָ
)ֵ (1הן תּ ַֹח ְלתּוֹ נִ ְכז ָ
וּמי הוּא ְל ָפנַי יִ ְתי ָ
עוּרנּוּ | ִ
יְ ֶ
ַא ַשׁ ֵלּם | ַתּ ַחת
ימנִ י ו ֲ
ַצּבִ (3) :מי ִה ְק ִדּ ַ
וּד ַבר
אַח ִרישׁ ַבּ ָדּיו | ְ
ָכּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִלי הוּא (4) :לא ]לוֹ קרי[ ֲ

ְגּבוּרוֹת וְ ִחין ֶע ְרכּוִֹ (5) :מי ִג ָלּה ְפּנֵי ְלבוּשׁוֹ | ְבּ ֶכ ֶפל ִר ְסנוֹ ִמי
ַאוָה
ימה (7) :גּ ֲ
יָבוֹאַ (6) :דּ ְל ֵתי ָפנָיו ִמי ִפ ֵתּ ַח | ְס ִביבוֹת ִשׁנָּיו ֵא ָ
יקי ָמ ִגנִּ ים | ָסגוּר ָ
ֲא ִפ ֵ
רוּח
חוֹתם ָצרֶ (8) :א ָחד ְבּ ֶא ָחד יִ גַּשׁוּ | וְ ַ
ֻבּקוּ | יִ ְת ַל ְכּדוּ וְ לֹא
אָחיהוּ יְ ד ָ
ֵיהםִ (9) :אישׁ ְבּ ִ
לֹא יָבוֹא ֵבינ ֶ
ֲטישׁ ָֹתיו ָתּ ֶהל אוֹר | וְ ֵעינָיו ְכּ ַע ְפ ַע ֵפּי ָשׁ ַחר(11) :
יִ ְת ָפּ ָרדוּ (10) :ע ִ
ידים י ֲ
ִמ ִפּיו ַל ִפּ ִ
ֵצא
יריו י ֵ
ידוֹדי ֵאשׁ יִ ְת ַמ ָלּטוִּ (12) :מנְּ ִח ָ
ַהלֹכוּ | ִכּ ֵ
ֶח ִלים ְתּ ַל ֵהט | וְ ַל ַהב ִמ ִפּיו
ַפשׁוֹ גּ ָ
אַגמֹן (13) :נ ְ
ָפוּח וְ ְ
ָע ָשׁן | ְכּדוּד נ ַ
אָבהַ (15) :מ ְפּ ֵלי
וּל ָפנָיו ָתּדוּץ ְדּ ָ
ָלין עֹז | ְ
ֵצאְ (14) :בּ ַצוָּארוֹ י ִ
יֵ
אָבן |
ְב ָשׂרוֹ ָד ֵבקוּ | יָצוּק ָע ָליו ַבּל יִ מּוֹטִ (16) :לבּוֹ יָצוּק ְכּמוֹ ֶ
וְ יָצוּק ְכּ ֶפ ַלח ַתּ ְח ִתּיתִ (17) :מ ֵשּׂתוֹ יָגוּרוּ ֵא ִלים | ִמ ְשּׁ ָב ִרים
יִ ְת ַח ָטּאוַּ (18) :מ ִשּׂיגֵהוּ ֶח ֶרב ְבּ ִלי ָתקוּם | ֲחנִ ית ַמ ָסּע וְ ִשׁ ְריָה:
) (19י ְ
יחנּוּ
ַב ִר ֶ
חוּשׁה (20) :לֹא י ְ
ַחשֹׁב ְל ֶת ֶבן ַבּ ְרזֶל | ְל ֵעץ ִר ָקּבוֹן נְ ָ
תוֹתח |
ֶח ְשׁבוּ ָ
אַבנֵי ָק ַלעְ (21) :כּ ַקשׁ נ ְ
ֶה ְפּכוּ לוֹ ְ
ֶבן ָק ֶשׁת | ְל ַקשׁ נ ְ
דּוּדי ָח ֶרשׂ | יִ ְר ַפּד ָחרוּץ
וְ יִ ְשׂ ַחק ְל ַר ַעשׁ ִכּידוֹןַ (22) :תּ ְח ָתּיו ַח ֵ
ָשׂים ַכּ ֶמּ ְר ָק ָחה:
צוּלה | יָם י ִ
יח ַכּ ִסּיר ְמ ָ
ַר ִתּ ַ
ֲלי ִטיט (23) :י ְ
עֵ
יבהֵ (25) :אין ַעל
ַחשֹׁב ְתּהוֹם ְל ֵשׂ ָ
ָתיב | י ְ
ָאיר נ ִ
אַח ָריו י ִ
)ֲ (24
ָע ָפר ָמ ְשׁלוֹ | ֶה ָעשׂוּ ִל ְב ִלי ָחתֵ (26) :את ָכּל ָגּב ַֹהּ יִ ְר ֶאה | הוּא
ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ְבּנֵי ָשׁ ַחץ:
Job Chapter 42
ָד ְע ִתּי קרי[ ִכּי כֹל
ֹאמר (2) :ידעת ]י ַ
ַען ִאיּוֹב ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
)ַ (1ויּ ַ
תּוּכל | וְ לֹא יִ ָבּ ֵצר ִמ ְמּ ָך ְמ ִז ָמּהִ (3) :מי זֶה ַמ ְע ִלים ֵע ָצה ְבּ ִלי
ָ
אָבין נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנִּ י וְ לֹא ֵא ָדע(4) :
ַד ִתּי וְ לֹא ִ
ָד ַעת | ָל ֵכן ִהגּ ְ
יענִ יְ (5) :ל ֵשׁ ַמע אֹזֶן
הוֹד ֵ
אָל ָך וְ ִ
ְשׁ ַמע נָא וְ אָנ ִֹכי ֲא ַד ֵבּר | ֶא ְשׁ ְ
אָת ָךַ (6) :על ֵכּן ֶא ְמאַס וְ נִ ַח ְמ ִתּי | ַעל
יך | וְ ַע ָתּה ֵעינִ י ָר ְ
ְשׁ ַמ ְע ִתּ ָ
ָא ֶפר:
ָע ָפר ו ֵ
אַחר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל ִאיּוֹב |
) (7וַיְ ִהי ַ
וּב ְשׁנֵי ֵר ֶע ָ
אַפּי ְב ָך ִ
יפז ַה ֵתּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ֱא ִל ַ
ַויּ ֶ
יך ִכּי
ימנִ י ָח ָרה ִ
לֹא ִד ַבּ ְר ֶתּם ֵא ַלי נְ כוֹנָה ְכּ ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב (8) :וְ ַע ָתּה ְקחוּ ָל ֶכם
יתם
וּלכוּ ֶאל ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב וְ ַה ֲע ִל ֶ
ילים ְ
ִשׁ ְב ָעה ָפ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
ֲל ֶ
עוֹלה ַבּ ַע ְד ֶכם וְ ִאיּוֹב ַע ְב ִדּי יִ ְת ַפּ ֵלּל ע ֵ
יכם | ִכּי ִאם ָפּנָיו ֶא ָשּׂא
ָ
ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם נְ ָב ָלה ִכּי לֹא ִד ַבּ ְר ֶתּם ֵא ַלי נְ כוֹנָה ְכּ ַע ְב ִדּי
ֲמ ִתי
שּׁוּחי צ ַֹפר ַה ַנּע ָ
ִאיּוֹבַ (9) :ויּ ְ
וּב ְל ַדּד ַה ִ
ימנִ י ִ
יפז ַה ֵתּ ָ
ֵלכוּ ֱא ִל ַ

יהם יְ הוָה | וַיִּ ָשּׂא יְ ה ָוה ֶאת ְפּנֵי ִאיּוֹב:
ַו ַיּעֲשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
) (10וַיהוָה ָשׁב ֶאת שׁבית ] ְשׁבוּת קרי[ ִאיּוֹב ְבּ ִה ְת ַפּ ְללוֹ ְבּ ַעד
ֵר ֵעהוּ | ַויּ ֶֹסף יְ הוָה ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ְל ִאיּוֹב ְל ִמ ְשׁנֶהַ (11) :ו ָיּבֹאוּ
יוֹתיו קרי[ וְ ָכל י ְֹד ָעיו ְל ָפנִ ים
אַח ָ
ֵא ָליו ָכּל ֶא ָחיו וְ ָכל אחיתיו ] ְ
ַחמוּ אֹתוֹ ַעל ָכּל ָה ָר ָעה
ַויֹּא ְכלוּ ִעמּוֹ ֶל ֶחם ְבּ ֵביתוֹ ַו ָיּנֻדוּ לוֹ וַיְ נ ֲ
ֲא ֶשׁר ֵה ִביא יְ הוָה ָע ָליו | וַיִּ ְתּנוּ לוֹ ִאישׁ ְק ִשׂ ָ
יטה ֶא ָחת וְ ִאישׁ
אשׁתוֹ |
אַח ִרית ִאיּוֹב ֵמ ֵר ִ
ָהב ֶא ָחד (12) :וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת ֲ
ֶנזֶם ז ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ֶא ֶלף צֹאן וְ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ְגּ ַמ ִלּים וְ ֶא ֶלף
וַיְ ִהי לוֹ ְ
ֶצ ֶמד ָבּ ָקר וְ ֶא ֶלף ֲאתוֹנוֹת (13) :וַיְ ִהי לוֹ ִשׁ ְב ָענָה ָבנִ ים וְ ָשׁלוֹשׁ
יעה |
ימה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית ְק ִצ ָ
אַחת יְ ִמ ָ
ָבּנוֹת (14) :וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ָה ַ
ָשׁים יָפוֹת ִכּ ְבנוֹת
פּוּך (15) :וְ לֹא נִ ְמ ָצא נ ִ
ישׁית ֶק ֶרן ַה ְ
וְ ֵשׁם ַה ְשּׁ ִל ִ
יהם:
תוֹך ֲא ֵח ֶ
ַח ָלה ְבּ ְ
יהם נ ֲ
אָרץ | וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
ִאיּוֹב ְבּ ָכל ָה ֶ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה | וירא
אַח ֵרי זֹאת ֵמאָה וְ ְ
) (16וַיְ ִחי ִאיּוֹב ֲ
ָמת
אַר ָבּ ָעה דֹּרוֹתַ (17) :ויּ ָ
]וַיִּ ְר ֶאה קרי[ ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת ְבּנֵי ָבנָיו ְ
ָמים:
וּשׂ ַבע י ִ
ָקן ְ
ִאיּוֹב ז ֵ
ֵס ֶפר ִמ ְשׁ ֵלי
Proverbs Chapter 1
)ִ (1מ ְשׁ ֵלי ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ ד | ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאלָ (2) :ל ַד ַעת ָח ְכ ָמה
ָ
מוּסר ַה ְשׂ ֵכּל | ֶצ ֶדק
וּמוּסר | ְל ָה ִבין ִא ְמ ֵרי ִבינָהָ (3) :ל ַק ַחת ַ
ַער ַדּ ַעת
ישׁ ִריםָ (4) :ל ֵתת ִל ְפ ָתאיִ ם ָע ְר ָמה | ְלנ ַ
וּמ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט ֵ
ִ
יוֹסף ֶל ַקח | וְ נָבוֹן ַתּ ְחבֻּלוֹת יִ ְקנֶה:
וּמ ִז ָמּה (5) :יִ ְשׁ ַמע ָח ָכם וְ ֶ
ְ
יצה | ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים וְ ִחיד ָֹתם (7) :יִ ְראַת
וּמ ִל ָ
)ְ (6ל ָה ִבין ָמ ָשׁל ְ
ילים ָבּזוּ:
וּמוּסר ֱאוִ ִ
ָ
אשׁית ָדּ ַעת | ָח ְכ ָמה
יְ הוָה ֵר ִ
תּוֹרת ִא ֶמּ ָךִ (9) :כּי ִלוְ יַת
יך | וְ אַל ִתּטֹּשׁ ַ
אָב ָ
מוּסר ִ
)ְ (8שׁ ַמע ְבּנִ י ַ
ַר ְגּר ֶֹת ָ
ֵחן ֵהם ְלר ֶ
תּוּך
יךְ (10) :בּנִ י ִאם יְ ַפ ָ
ָקים ְלג ְ
ֹאשׁ ָך | ַו ֲענ ִ
ֶא ְר ָבה ְל ָדם
ֹאמרוּ ְל ָכה ִא ָתּנוּ | נ ֶ
ַח ָטּ ִאים אַל תּ ֵֹבאִ (11) :אם י ְ
ימים
וּת ִמ ִ
ָקי ִחנָּם (12) :נִ ְב ָל ֵעם ִכּ ְשׁאוֹל ַחיִּ ים | ְ
נִ ְצ ְפּנָה ְלנ ִ
ְכּ ְ
ָקר נִ ְמ ָצא | נְ ַמ ֵלּא ָב ֵתּינוּ ָשׁ ָלל(14) :
יוֹר ֵדי בוֹרָ (13) :כּל הוֹן י ָ
ֻלּנוְּ (15) :בּנִ י אַל
תוֹכנוּ | ִכּיס ֶא ָחד יִ ְהיֶה ְלכ ָ
גּוֹר ְל ָך ַתּ ִפּיל ְבּ ֵ
ָ
יהם ָל ַרע
יב ָתםִ (16) :כּי ַר ְג ֵל ֶ
ֵתּ ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ִא ָתּם | ְמנַע ַר ְג ְל ָך ִמנְּ ִת ָ
ימ ֲהרוּ ִל ְשׁ ָפּ ְך ָדּםִ (17) :כּי ִחנָּם ְמז ָֹרה ָה ָר ֶשׁת | ְבּ ֵעינֵי
יָרוּצוּ | וִ ַ

ַפשׁ ָֹתם(19) :
ֶארֹבוּ | יִ ְצ ְפּנוּ ְלנ ְ
ָכל ַבּ ַעל ָכּנָף (18) :וְ ֵהם ְל ָד ָמם י ֱ
ֶפשׁ ְבּ ָע ָליו יִ ָקּח:
אָרחוֹת ָכּל בּ ֵֹצ ַע ָבּ ַצע | ֶאת נ ֶ
ֵכּן ְ
)ָ (20ח ְכמוֹת ַבּחוּץ ָתּרֹנָּה | ָבּ ְרחֹבוֹת ִתּ ֵתּן ָ
קוֹלהְּ (21) :בּרֹאשׁ
ֹאמרַ (22) :עד
יה ת ֵ
ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא | ְבּ ִפ ְת ֵחי ְשׁ ָע ִרים ָבּ ִעיר ֲא ָמ ֶר ָ
ילים
וּכ ִס ִ
ָמ ַתי ְפּ ָתיִ ם ְתּ ֵא ֲהבוּ ֶפ ִתי | וְ ֵל ִצים ָלצוֹן ָח ְמדוּ ָל ֶהם ְ
רוּחי
יעה ָל ֶכם ִ
יִ ְשׂנְ אוּ ָד ַעתָ (23) :תּשׁוּבוּ ְל ַ
אַבּ ָ
תוֹכ ְח ִתּי | ִהנֵּה ִ
ָדי
יתי י ִ
ָט ִ
ַתּ ָמ ֵאנוּ | נ ִ
אתי ו ְ
ַען ָק ָר ִ
יעה ְד ָב ַרי ֶא ְת ֶכם (24) :י ַ
אוֹד ָ
ִ
יתם:
תוֹכ ְח ִתּי לֹא ֲא ִב ֶ
ֲצ ִתי | וְ ַ
ַתּ ְפ ְרעוּ ָכל ע ָ
וְ ֵאין ַמ ְק ִשׁיב (25) :ו ִ
יד ֶכם ֶא ְשׂ ָחק | ֶא ְל ַעג ְבּבֹא ַפ ְח ְדּ ֶכםְ (27) :בּבֹא
) (26גַּם ֲאנִ י ְבּ ֵא ְ
ֶא ֶתה | ְבּבֹא
סוּפה י ֱ
יד ֶכם ְכּ ָ
כשׁאוה ] ְכשׁוֹאָה קרי[ ַפּ ְח ְדּ ֶכם וְ ֵא ְ
צוּקה (28) :אָז יִ ְק ָר ֻאנְ נִ י וְ לֹא ֶא ֱענֶה | יְ ַשׁ ֲחרֻנְ נִ י
יכם ָצ ָרה וְ ָ
ֲל ֶ
עֵ
וְ לֹא יִ ְמ ָצ ֻאנְ נִ יַ (29) :תּ ַחת ִכּי ָשׂנְ אוּ ָד ַעת | וְ יִ ְראַת יְ הוָֹה לֹא
ֹאכלוּ
תּוֹכ ְח ִתּי (31) :וְ י ְ
ָאצוּ ָכּל ַ
ֲצ ִתי | נ ֲ
ָב ָחרוּ (30) :לֹא אָבוּ ַלע ָ
שׁוּבת ְפּ ָתיִ ם
יהם יִ ְשׂ ָבּעוִּ (32) :כּי ְמ ַ
וּממֹּ ֲעצ ֵֹת ֶ
ִמ ְפּ ִרי ַד ְר ָכּם | ִ
ילים ְתּ ְ
אַבּ ֵדם (33) :וְ שׁ ֵֹמ ַע ִלי יִ ְשׁ ָכּן ֶבּ ַטח |
ַתּ ַה ְרגֵם | וְ ַשׁ ְלוַת ְכּ ִס ִ
וְ ַשׁ ֲאנַן ִמ ַפּ ַחד ָר ָעה:
Proverbs Chapter 2
וֹתי ִתּ ְצפֹּן ִא ָתּ ְךְ (2) :ל ַה ְק ִשׁיב
וּמ ְצ ַ
)ְ (1בּנִ י ִאם ִתּ ַקּח ֲא ָמ ָרי | ִ
אָזנ ָ
ַל ָח ְכ ָמה ְ
ֶך | ַתּ ֶטּה ִל ְבּ ָך ַל ְתּבוּנָהִ (3) :כּי ִאם ַל ִבּינָה ִת ְק ָרא |
קוֹל ָךִ (4) :אם ְתּ ַב ְק ֶשׁנָּה ַכ ָכּ ֶסף | וְ ַכ ַמּ ְטמוֹנִ ים
ַל ְתּבוּנָה ִתּ ֵתּן ֶ
ַתּ ְח ְפּ ֶשׂנָּה (5) :אָז ָתּ ִבין יִ ְראַת יְ הוָה | וְ ַד ַעת ֱאל ִֹהים ִתּ ְמ ָצא:
וּתבוּנָה (7) :וצפן ]יִ ְצפֹּן
)ִ (6כּי יְ הוָה יִ ֵתּן ָח ְכ ָמה | ִמ ִפּיו ַדּ ַעת ְ
אָרחוֹת
תּוּשׁיָּה | ָמגֵן ְלה ְֹל ֵכי תֹםִ (8) :לנְ צֹר ְ
ִ
קרי[ ַליְ ָשׁ ִרים
ידיו קרי[ יִ ְשׁמֹר (9) :אָז ָתּ ִבין ֶצ ֶדק
ִמ ְשׁ ָפּט | וְ ֶד ֶר ְך חסידו ] ֲח ִס ָ
ישׁ ִרים ָכּל ַמ ְעגַּל טוֹבִ (10) :כּי ָתבוֹא ָח ְכ ָמה ְב ִל ֶבּ ָך
וּמ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט | ֵ
ִ
יך ְתּבוּנָה
ַפ ְשׁ ָך יִ נְ ָעםְ (11) :מ ִז ָמּה ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶל ָ
| וְ ַד ַעת ְלנ ְ
יל ָך ִמ ֶדּ ֶר ְך ָרע | ֵמ ִאישׁ ְמ ַד ֵבּר ַתּ ְהפֻּכוֹת:
ִתנְ ְצ ֶר ָכּהְ (12) :ל ַה ִצּ ְ
אָרחוֹת י ֶֹשׁר | ָל ֶל ֶכת ְבּ ַד ְר ֵכי ח ֶֹשׁ ְך(14) :
)ַ (13הע ְֹז ִבים ְ
ַה ְשּׂ ֵמ ִחים ַלעֲשׂוֹת ָרע | י ִָגילוּ ְבּ ַת ְהפֻּכוֹת ָרעֲ (15) :א ֶשׁר
לוֹזים ְבּ ַמ ְע ְגּל ָ
יהם ִע ְקּ ִשׁים | וּנְ ִ
אָרח ֵֹת ֶ
ְ
יל ָך
וֹתםְ (16) :ל ַה ִצּ ְ
ֶבת אַלּוּף
יקהַ (17) :העֹז ֶ
יה ֶה ֱח ִל ָ
ָכ ִריָּה ֲא ָמ ֶר ָ
ָרה | ִמנּ ְ
ֵמ ִא ָשּׁה ז ָ
יה ָשׁ ֵכ ָחהִ (18) :כּי ָשׁ ָחה ֶאל ָמוֶת
יה | וְ ֶאת ְבּ ִרית ֱאל ֶֹה ָ
עוּר ָ
נְ ֶ

יה לֹא יְ שׁוּבוּן |
יהָ (19) :כּל ָבּ ֶא ָ
יתהּ | וְ ֶאל ְר ָפ ִאים ַמ ְע ְגּל ֶֹת ָ
ֵבּ ָ
טוֹבים |
ִ
אָרחוֹת ַחיִּ יםְ (20) :ל ַמ ַען ֵתּ ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך
ַשּׂיגוּ ְ
וְ לֹא י ִ
אָרץ |
יקים ִתּ ְשׁמֹרִ (21) :כּי יְ ָשׁ ִרים יִ ְשׁ ְכּנוּ ֶ
אָרחוֹת ַצ ִדּ ִ
וְ ְ
וּבוֹג ִדים
ְ
וּר ָשׁ ִעים ֵמ ֶא ֶרץ יִ ָכּ ֵרתוּ |
ָתרוּ ָבהְּ (22) :
ימים יִ וּ ְ
וּת ִמ ִ
ְ
יִ ְסּחוּ ִמ ֶמּנָּה:
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וֹתי יִ צֹּר ִל ֶבּ ָךִ (2) :כּי א ֶֹר ְך
וּמ ְצ ַ
תּוֹר ִתי אַל ִתּ ְשׁ ָכּח | ִ
)ְ (1בּנִ י ָ
וּשׁנוֹת ַחיִּ ים | וְ ָשׁלוֹם ִ
ָמים ְ
יִ
ֶא ֶמת אַל
יוֹסיפוּ ָל ְךֶ (3) :ח ֶסד ו ֱ
וּמ ָצא
לוּח ִל ֶבּ ָךְ (4) :
יך ָכּ ְת ֵבם ַעל ַ
רוֹת ָ
ַר ְגּ ֶ
ֻך | ָק ְשׁ ֵרם ַעל גּ ְ
ַע ְזב ָ
יַ
אָדם:
ֵחן וְ ֵשׂ ֶכל טוֹב | ְבּ ֵעינֵי ֱאל ִֹהים וְ ָ
ָת ָך אַל ִתּ ָשּׁ ֵעןְ (6) :בּ ָכל
)ְ (5בּ ַטח ֶאל יְ הוָה ְבּ ָכל ִל ֶבּ ָך | וְ ֶאל ִבּינ ְ
ֶיך
יך (7) :אַל ְתּ ִהי ָח ָכם ְבּ ֵעינ ָ
ַשּׁר א ְֹרח ֶֹת ָ
יך ָד ֵעהוּ | וְ הוּא יְ י ֵ
ְדּ ָר ֶכ ָ
| יְ ָרא ֶאת יְ הוָה וְ סוּר ֵמ ָרעִ (8) :ר ְפאוּת ְתּ ִהי ְל ָשׁ ֶרּ ָך | וְ ִשׁקּוּי
אשׁית ָכּל
וּמ ֵר ִ
ֶך | ֵ
יךַ (9) :כּ ֵבּד ֶאת יְ הוָה ֵמהוֹנ ָ
ְל ַע ְצ ֶ
מוֹת ָ
יך יִ ְפרֹצוּ:
יך ָשׂ ָבע | וְ ִתירוֹשׁ יְ ָק ֶב ָ
בוּאָת ָך (10) :וְ יִ ָמּ ְלאוּ ֲא ָס ֶמ ָ
ֶ
ְתּ
תוֹכ ְחתּוֹ(12) :
מוּסר יְ הוָה ְבּנִ י אַל ִתּ ְמאָס | וְ אַל ָתּקֹץ ְבּ ַ
)ַ (11
יוֹכ ַ
ֶא ַהב יְ הוָה ִ
וּכאָב ֶאת ֵבּן יִ ְר ֶצה(13) :
יח | ְ
ִכּי ֶאת ֲא ֶשׁר י ֱ
ָפיק ְתּבוּנָהִ (14) :כּי טוֹב
אָדם י ִ
אָדם ָמ ָצא ָח ְכ ָמה | וְ ָ
אַשׁ ֵרי ָ
ְ
בוּאָתהּ (15) :יְ ָק ָרה ִהיא
ָ
וּמ ָחרוּץ ְתּ
ַס ְח ָרהּ ִמ ְסּ ַחר ָכּ ֶסף | ֵ
יך לֹא יִ ְשׁווּ ָבהּ (16) :א ֶֹר ְך
מפניים ] ִמ ְפּנִ ינִ ים קרי[ | וְ ָכל ֲח ָפ ֶצ ָ
יה ַד ְר ֵכי
ֹאולהּ ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹדְ (17) :דּ ָר ֶכ ָ
ימינָהּ | ִבּ ְשׂמ ָ
ָמים ִבּ ִ
יִ
יקים
יה ָשׁלוֹםֵ (18) :עץ ַחיִּ ים ִהיא ַל ַמּ ֲח ִז ִ
יבוֹת ָ
נ ַֹעם | וְ ָכל נְ ִת ֶ
יה ְמ ֻא ָשּׁר:
ָבּהּ | וְ ת ְֹמ ֶכ ָ
אָרץ | כּוֹנֵן ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְתבוּנָה(20) :
ָסד ֶ
) (19יְ הוָה ְבּ ָח ְכ ָמה י ַ
וּשׁ ָח ִקים יִ ְרעֲפוּ ָטלְ (21) :בּנִ י אַל
ְבּ ַד ְעתּוֹ ְתּהוֹמוֹת נִ ְב ָקעוּ | ְ
ֶיך | נְ צֹר ֻתּ ִשׁיָּה ְ
ָילֻזוּ ֵמ ֵעינ ָ
ַפ ֶשׁ ָך |
וּמ ִז ָמּה (22) :וְ יִ ְהיוּ ַחיִּ ים ְלנ ְ
יך (23) :אָז ֵתּ ֵל ְך ָל ֶב ַטח ַדּ ְר ֶכּ ָך | וְ ַר ְג ְל ָך לֹא ִתגּוֹף:
ַר ְגּר ֶֹת ָ
וְ ֵחן ְלג ְ
ָת ָך (25) :אַל
)ִ (24אם ִתּ ְשׁ ַכּב לֹא ִת ְפ ָחד | וְ ָשׁ ַכ ְב ָתּ וְ ָע ְר ָבה ְשׁנ ֶ
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹאִ (26) :כּי יְ הוָה
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם | ִ
ִתּ ָ
יִ ְהיֶה ְב ִכ ְס ֶל ָך | וְ ָשׁ ַמר ַר ְג ְל ָך ִמ ָלּ ֶכד (27) :אַל ִתּ ְמנַע טוֹב ִמ ְבּ ָע ָליו
ֹאמר לרעיך
ָד ָך קרי[ ַלעֲשׂוֹת (28) :אַל תּ ַ
| ִבּ ְהיוֹת ְל ֵאל ידיך ]י ְ
וּמ ָחר ֶא ֵתּן וְ יֵשׁ ִא ָתּ ְך (29) :אַל ַתּ ֲחרֹשׁ
ֲך קרי[ ֵל ְך וָשׁוּב ָ
] ְל ֵרע ָ

יוֹשׁב ָל ֶב ַטח ִא ָתּ ְך (30) :אַל תרוב ] ָתּ ִריב
ֲך ָר ָעה | וְ הוּא ֵ
ַעל ֵרע ָ
אָדם ִח ָנּם | ִאם לֹא ְג ָמ ְל ָך ָר ָעה (31) :אַל ְתּ ַקנֵּא
קרי[ ִעם ָ
ֲבת יְ הוָה
ְבּ ִאישׁ ָח ָמס | וְ אַל ִתּ ְב ַחר ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיוִ (32) :כּי תוֹע ַ
נָלוֹז | וְ ֶאת יְ ָשׁ ִרים סוֹדוְֹ (33) :מ ֵא ַרת יְ הוָה ְבּ ֵבית ָר ָשׁע | וּנְ וֵה
ָליץ | ולעניים ]וְ ַל ֲענָוִ ים
יקים יְ ָב ֵר ְךִ (34) :אם ַל ֵלּ ִצים הוּא י ִ
ַצ ִדּ ִ
ילים ֵמ ִרים
וּכ ִס ִ
קרי[ יִ ֶתּן ֵחןָ (35) :כּבוֹד ֲח ָכ ִמים יִ נְ ָחלוּ | ְ
ָקלוֹן:
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מוּסר אָב | וְ ַה ְק ִשׁיבוּ ָל ַד ַעת ִבּינָהִ (2) :כּי ֶל ַקח
)ִ (1שׁ ְמעוּ ָבנִ ים ַ
אָבי |
יתי ְל ִ
תּוֹר ִתי אַל ַתּ ֲעזֹבוִּ (3) :כּי ֵבן ָהיִ ִ
ָת ִתּי ָל ֶכם | ָ
טוֹב נ ַ
ֹאמר ִלי יִ ְת ָמ ְך ְדּ ָב ַרי ִל ֶבּ ָך |
ָחיד ִל ְפנֵי ִא ִמּיַ (4) :ויּ ֵֹרנִ י ַויּ ֶ
ַר ְך וְ י ִ
ֶחיֵהְ (5) :קנֵה ָח ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָה | אַל ִתּ ְשׁ ַכּח
וֹתי ו ְ
ְשׁמֹר ִמ ְצ ַ
וְ אַל ֵתּט ֵמ ִא ְמ ֵרי ִפי (6) :אַל ַתּ ַע ְז ֶב ָה וְ ִת ְשׁ ְמ ֶר ָךּ | ֱא ָה ֶב ָה וְ ִת ְצּ ֶר ָךּ:
וּב ָכל ִקנְ יָנְ ָך ְקנֵה ִבינָה(8) :
אשׁית ָח ְכ ָמה ְקנֵה ָח ְכ ָמה | ְ
)ֵ (7ר ִ
ֹאשׁ ָך
רוֹמ ֶמ ָךּ | ְתּ ַכ ֵבּ ְד ָך ִכּי ְת ַח ְבּ ֶקנָּהִ (9) :תּ ֵתּן ְלר ְ
וּת ְ
ַס ְל ְס ֶל ָה ְ
ֶךְּ (10) :שׁ ַמע ְבּנִ י וְ ַקח ֲא ָמ ָרי |
ֲט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְתּ ַמ ְגּנ ָ
ִלוְ יַת ֵחן | ע ֶ
יך
יך | ִה ְד ַר ְכ ִתּ ָ
וְ יִ ְרבּוּ ְל ָך ְשׁנוֹת ַחיִּ יםְ (11) :בּ ֶד ֶר ְך ָח ְכ ָמה ה ֵֹר ִת ָ
ֲד ָך | וְ ִאם ָתּרוּץ לֹא
ְבּ ַמ ְע ְגּ ֵלי י ֶֹשׁרְ (12) :בּ ֶל ְכ ְתּ ָך לֹא י ַ
ֵצר ַצע ֶ
ֶיך:
מּוּסר אַל ֶתּ ֶרף | נִ ְצּ ֶר ָה ִכּי ִהיא ַחיּ ָ
ִת ָכּ ֵשׁלַ (13) :ה ֲחזֵק ַבּ ָ
אַשּׁר ְבּ ֶד ֶר ְך ָר ִעים(15) :
)ְ (14בּא ַֹרח ְר ָשׁ ִעים אַל ָתּבֹא | וְ אַל ְתּ ֵ
ֲבר בּוֹ | ְשׂ ֵטה ֵמ ָע ָליו ַועֲבוֹרִ (16) :כּי לֹא יִ ְשׁנוּ
ְפּ ָר ֵעהוּ אַל ַתּע ָ
ַכ ִשׁילוּ קרי[:
ָתם ִאם לֹא יכשׁולו ]י ְ
ָרעוּ | וְ נִ ְג ְז ָלה ְשׁנ ָ
ִאם לֹא י ֵ
)ִ (17כּי ָל ֲחמוּ ֶל ֶחם ֶר ַשׁע | וְ יֵין ֲח ָמ ִסים יִ ְשׁתּוּ (18) :וְ א ַֹרח
הוֹל ְך וָאוֹר ַעד נְ כוֹן ַהיּוֹםֶ (19) :דּ ֶר ְך
יקים ְכּאוֹר נֹגַהּ | ֵ
ַצ ִדּ ִ
ָדעוּ ַבּ ֶמּה יִ ָכּ ֵשׁלוּ:
ְר ָשׁ ִעים ָכּ ֲא ֵפ ָלה | לֹא י ְ
ַלּיזוּ
ֶך (21) :אַל י ִ
אָזנ ָ
יבה | ַל ֲא ָמ ַרי ַהט ְ
)ְ (20בּנִ י ִל ְד ָב ַרי ַה ְק ִשׁ ָ
ֵמ ֵעינ ָ
יהם |
תוֹך ְל ָב ֶב ָךִ (22) :כּי ַחיִּ ים ֵהם ְלמ ְֹצ ֵא ֶ
ֶיך | ָשׁ ְמ ֵרם ְבּ ְ
וּל ָכל ְבּ ָשׂרוֹ ַמ ְר ֵפּאִ (23) :מ ָכּל ִמ ְשׁ ָמר נְ צֹר ִל ֶבּ ָך | ִכּי ִמ ֶמּנּוּ
ְ
ְ
וּלזוּת ְשׂ ָפ ַתיִ ם
תּוֹצאוֹת ַחיִּ יםָ (24) :ה ֵסר ִמ ְמּ ָך ִע ְקּשׁוּת ֶפּה | ְ
יך יַיְ ִשׁרוּ נ ְֶג ֶדּ ָך:
ַבּיטוּ | וְ ַע ְפ ַע ֶפּ ָ
ֶיך ְלנ ַֹכח י ִ
ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּ ָךֵּ (25) :עינ ָ
ָמין
יך יִ כֹּנוּ (27) :אַל ֵתּט י ִ
)ַ (26פּ ֵלּס ַמ ְעגַּל ַר ְג ֶל ָך | וְ ָכל ְדּ ָר ֶכ ָ
וּשׂמֹאול | ָה ֵסר ַר ְג ְל ָך ֵמ ָרע:
ְ
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ֶךִ (2) :ל ְשׁמֹר
אָזנ ָ
ָתי ַהט ְ
יבה | ִל ְתבוּנ ִ
)ְ (1בּנִ י ְל ָח ְכ ָמ ִתי ַה ְק ִשׁ ָ
ָרה |
יך יִ נְ צֹרוִּ (3) :כּי נ ֶֹפת ִתּטּ ְֹפנָה ִשׂ ְפ ֵתי ז ָ
ְמ ִזמּוֹת | וְ ַד ַעת ְשׂ ָפ ֶת ָ
יתהּ ָמ ָרה ַכ ַלּ ֲענָה | ַח ָדּה ְכּ ֶח ֶרב
אַח ִר ָ
וְ ָח ָלק ִמ ֶשּׁ ֶמן ִח ָכּהּ (4) :וְ ֲ
יה יִ ְתמֹכוּ (6) :אֹ ַרח
יה י ְֹרדוֹת ָמוֶת | ְשׁאוֹל ְצ ָע ֶד ָ
ִפּיּוֹתַ (5) :ר ְג ֶל ָ
יה לֹא ֵת ָדע:
ַחיִּ ים ֶפּן ְתּ ַפ ֵלּס | נָעוּ ַמ ְע ְגּל ֶֹת ָ
) (7וְ ַע ָתּה ָבנִ ים ִשׁ ְמעוּ ִלי | וְ אַל ָתּסוּרוּ ֵמ ִא ְמ ֵרי ִפיַ (8) :ה ְר ֵחק
יתהֶּ (9) :פּן ִתּ ֵתּן
יה ַד ְר ֶכּ ָך | וְ אַל ִתּ ְק ַרב ֶאל ֶפּ ַתח ֵבּ ָ
ֵמ ָע ֶל ָ
ָרים כּ ֶֹח ָך |
ָריֶ (10) :פּן יִ ְשׂ ְבּעוּ ז ִ
אַכז ִ
יך ְל ְ
וּשׁנ ֶֹת ָ
הוֹד ָך | ְ
ַל ֲא ֵח ִרים ֶ
ית ָך | ִבּ ְכלוֹת ְבּ ָשׂ ְר ָך
אַח ִר ֶ
ָה ְמ ָתּ ְב ֲ
ָכ ִרי (11) :וְ נ ַ
יך ְבּ ֵבית נ ְ
ֲצ ֶב ָ
ַוע ָ
תוֹכ ַחת נָאַץ ִל ִבּי:
מוּסר | וְ ַ
ֵאתי ָ
יך ָשׂנ ִ
אָמ ְר ָתּ ֵא ְ
וּשׁ ֵא ֶר ָך (12) :וְ ַ
ְ
) (13וְ לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּקוֹל ָ
אָזנִ י:
יתי ְ
מוֹרי | וְ ִל ְמ ַל ְמּ ַדי לֹא ִה ִטּ ִ
תוֹך ָק ָהל וְ ֵע ָדהְ (15) :שׁ ֵתה ַמיִ ם
יתי ְב ָכל ָרע | ְבּ ְ
)ִ (14כּ ְמ ַעט ָהיִ ִ
חוּצה |
יך ָ
תּוֹך ְבּ ֵא ֶר ָך (16) :יָפוּצוּ ַמ ְעיְ נ ֶֹת ָ
בּוֹר ָך | וְ נ ְֹז ִלים ִמ ְ
ִמ ֶ
ָרים ִא ָתּ ְך:
ָבּ ְרחֹבוֹת ַפּ ְלגֵי ָמיִ ם (17) :יִ ְהיוּ ְל ָך ְל ַב ֶדּ ָך | וְ ֵאין ְלז ִ
ֶלת
עוּר ָך (19) :אַיּ ֶ
וּשׂ ַמח ֵמ ֵא ֶשׁת נְ ֶ
רוּך | ְ
קוֹר ָך ָב ְ
) (18יְ ִהי ְמ ְ
אַה ָב ָתהּ ִתּ ְשׁגֶּה
יה יְ ַרוּ ָ
ֲלת ֵחן | ַדּ ֶדּ ָ
ֻך ְב ָכל ֵעת ְבּ ֲ
ֲא ָה ִבים וְ ַיע ַ
ָכ ִריָּה(21) :
וּת ַח ֵבּק ֵחק נ ְ
ָרה | ְ
ָת ִמיד (20) :וְ ָל ָמּה ִת ְשׁגֶּה ְבנִ י ְבז ָ
ִכּי נֹ ַכח ֵעינֵי יְ הוָה ַדּ ְר ֵכי ִאישׁ | וְ ָכל ַמ ְע ְגּל ָֹתיו ְמ ַפ ֵלּס(22) :
וּב ַח ְב ֵלי ַח ָטּאתוֹ יִ ָתּ ֵמ ְך(23) :
ווֹנוֹתיו יִ ְל ְכּדֻנוֹ ֶאת ָה ָר ָשׁע | ְ
ַע ָ
ַלתּוֹ יִ ְשׁגֶּה:
וּברֹב ִאוּ ְ
מוּסר | ְ
הוּא יָמוּת ְבּ ֵאין ָ
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נוֹק ְשׁ ָתּ
יךַ (2) :
)ְ (1בּנִ י ִאם ָע ַר ְב ָתּ ְל ֵר ֶע ָך | ָתּ ַק ְע ָתּ ַלזָּר ַכּ ֶפּ ָ
ְב ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
ֲשׂה זֹאת ֵאפוֹא ְבּנִ י
יך (3) :ע ֵ
יך | נִ ְל ַכּ ְד ָתּ ְבּ ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
יך (4) :אַל
וּר ַהב ֵר ֶע ָ
את ְב ַכף ֵר ֶע ָך | ֵל ְך ִה ְת ַר ֵפּס ְ
ָצל ִכּי ָב ָ
וְ ִהנּ ֵ
ָצל ִכּ ְצ ִבי ִמיָּד |
יךִ (5) :הנּ ֵ
נוּמה ְל ַע ְפ ַע ֶפּ ָ
וּת ָ
ֶיך | ְ
ִתּ ֵתּן ֵשׁנָה ְל ֵעינ ָ
וּכ ִצפּוֹר ִמיַּד יָקוּשׁ:
ְ
ַח ָכםֲ (7) :א ֶשׁר ֵאין ָלהּ
יה ו ֲ
)ֵ (6ל ְך ֶאל נְ ָמ ָלה ָע ֵצל | ְר ֵאה ְד ָר ֶכ ָ
אָג ָרה ַב ָקּ ִציר
ָק ִצין שׁ ֵֹטר וּמ ֵֹשׁלָ (8) :תּ ִכין ַבּ ַקּיִ ץ ַל ְח ָמהּ | ְ
ָת ָך(10) :
ַמ ֲא ָכ ָלהַּ (9) :עד ָמ ַתי ָע ֵצל ִתּ ְשׁ ָכּב | ָמ ַתי ָתּקוּם ִמ ְשּׁנ ֶ

וּבא
ָדיִ ם ִל ְשׁ ָכּבָ (11) :
ְמ ַעט ֵשׁנוֹת ְמ ַעט ְתּנוּמוֹת | ְמ ַעט ִחבֻּק י ַ
וּמ ְחס ְֹר ָך ְכּ ִאישׁ ָמגֵן:
אשׁ ָך | ַ
ִכ ְמ ַה ֵלּ ְך ֵר ֶ
הוֹל ְך ִע ְקּשׁוּת ֶפּה (13) :ק ֵֹרץ
ַעל ִאישׁ אָוֶן | ֵ
אָדם ְבּ ִליּ ַ
)ָ (12
ְבּ ֵעינָיו מ ֵֹלל ְבּ ַר ְג ָלו | מ ֶֹרה ְבּ ֶא ְצ ְבּע ָֹתיוַ (14) :תּ ְהפֻּכוֹת ְבּ ִלבּוֹ
ח ֵֹרשׁ ָרע ְבּ ָכל ֵעת | מדנים ] ִמ ְדיָנִ ים קרי[ יְ ַשׁ ֵלּ ַחַ (15) :על ֵכּן
ִפּ ְתאֹם יָבוֹא ֵאידוֹ | ֶפּ ַתע יִ ָשּׁ ֵבר וְ ֵאין ַמ ְר ֵפּא:
ַפשׁוֹ:
ֲבת קרי[ נ ְ
)ֶ (16שׁשׁ ֵהנָּה ָשׂנֵא יְ הוָה | וְ ֶשׁ ַבע תועבות ]תּוֹע ַ
ָקיֵ (18) :לב
ָדיִ ם שׁ ְֹפכוֹת ָדּם נ ִ
)ֵ (17עינַיִ ם ָרמוֹת ְלשׁוֹן ָשׁ ֶקר | וְ י ַ
יח
ָפ ַ
ח ֵֹרשׁ ַמ ְח ְשׁבוֹת אָוֶן | ַר ְג ַליִ ם ְמ ַמ ֲהרוֹת ָלרוּץ ָל ָר ָעה (19) :י ִ
אַחים:
וּמ ַשׁ ֵלּ ַח ְמ ָדנִ ים ֵבּין ִ
ָבים ֵעד ָשׁ ֶקר | ְ
ְכּז ִ
תּוֹרת ִא ֶמּ ָך(21) :
יך | וְ אַל ִתּטֹּשׁ ַ
אָב ָ
) (20נְ צֹר ְבּנִ י ִמ ְצוַת ִ
ַר ְגּר ֶֹת ָךְ (22) :בּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ָך
ָק ְשׁ ֵרם ַעל ִל ְבּ ָך ָת ִמיד | ָענְ ֵדם ַעל גּ ְ
יח ָך:
יצוֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶ
ַה ִק ָ
יך | ו ֲ
ַתּנְ ֶחה א ָֹת ְך ְבּ ָשׁ ְכ ְבּ ָך ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶל ָ
מוּסר:
תּוֹכחוֹת ָ
תוֹרה אוֹר | וְ ֶד ֶר ְך ַחיִּ ים ְ
)ִ (23כּי נֵר ִמ ְצוָה וְ ָ
)ִ (24ל ְשׁ ָמ ְר ָך ֵמ ֵא ֶשׁת ָרע | ֵמ ֶח ְל ַקת ָלשׁוֹן נ ְ
ָכ ִריָּה (25) :אַל
יהִ (26) :כּי ְב ַעד
ָפיָהּ ִבּ ְל ָב ֶב ָך | וְ אַל ִתּ ָקּ ֲח ָך ְבּ ַע ְפ ַע ֶפּ ָ
ַתּ ְחמֹד י ְ
ֶפשׁ יְ ָק ָרה ָתצוּד:
ִא ָשּׁה זוֹנָה ַעד ִכּ ַכּר ָל ֶחם | וְ ֵא ֶשׁת ִאישׁ נ ֶ
ָדיו לֹא ִת ָשּׂ ַר ְפנָהִ (28) :אם
וּבג ָ
ַח ֶתּה ִאישׁ ֵאשׁ ְבּ ֵחיקוֹ | ְ
)ֲ (27הי ְ
ֶח ִלים | וְ ַר ְג ָליו לֹא ִת ָכּוֶינָהֵ (29) :כּן ַה ָבּא ֶאל
יְ ַה ֵלּ ְך ִאישׁ ַעל ַהגּ ָ
ֵע ָבּהּ (30) :לֹא יָבוּזוּ ַל ַגּנָּב ִכּי
ָקה ָכּל ַהנֹּג ַ
ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ | לֹא יִ נּ ֶ
ַפשׁוֹ ִכּי יִ ְר ָעב (31) :וְ נִ ְמ ָצא יְ ַשׁ ֵלּם ִשׁ ְב ָע ָתיִ ם | ֶאת
יִ ְגנוֹב | ְל ַמ ֵלּא נ ְ
ַפשׁוֹ
ָכּל הוֹן ֵבּיתוֹ יִ ֵתּן (32) :נ ֵֹאף ִא ָשּׁה ֲח ַסר ֵלב | ַמ ְשׁ ִחית נ ְ
ֲשׂנָּהֶ (33) :נגַע וְ ָקלוֹן יִ ְמ ָצא | וְ ֶח ְר ָפּתוֹ לֹא ִת ָמּ ֶחה(34) :
הוּא ַיע ֶ
ָקם (35) :לֹא יִ ָשּׂא ְפּ ֵני
ַחמוֹל ְבּיוֹם נ ָ
ָבר | וְ לֹא י ְ
ִכּי ִקנְ אָה ֲח ַמת גּ ֶ
ֹאבה ִכּי ַת ְר ֶבּה שׁ ַֹחד:
ָכל כּ ֶֹפר | וְ לֹא י ֶ
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וֹתי
וֹתי ִתּ ְצפֹּן ִא ָתּ ְךְ (2) :שׁמֹר ִמ ְצ ַ
וּמ ְצ ַ
)ְ (1בּנִ י ְשׁמֹר ֲא ָמ ָרי | ִ
יך |
ֶיךָ (3) :ק ְשׁ ֵרם ַעל ֶא ְצ ְבּע ֶֹת ָ
תוֹר ִתי ְכּ ִאישׁוֹן ֵעינ ָ
ֶחיֵה | וְ ָ
וְ
אָתּ | וּמ ָֹדע
לוּח ִל ֶבּ ָךֱ (4) :אמֹר ַל ָח ְכ ָמה ֲאח ִֹתי ְ
ָכּ ְת ֵבם ַעל ַ
יה
ָכ ִריָּה ֲא ָמ ֶר ָ
ָרה | ִמנּ ְ
ַל ִבּינָה ִת ְק ָראִ (5) :ל ְשׁ ָמ ְר ָך ֵמ ִא ָשּׁה ז ָ
ַבּי נִ ְשׁ ָק ְפ ִתּי(7) :
יתי | ְבּ ַעד ֶא ְשׁנ ִ
יקהִ (6) :כּי ְבּ ַחלּוֹן ֵבּ ִ
ֶה ֱח ִל ָ
ַער ֲח ַסר ֵלב (8) :ע ֵֹבר ַבּשּׁוּק
אָבינָה ַב ָבּנִ ים נ ַ
ָא ֶרא ַב ְפּ ָתאיִ ם ִ
וֵ

ֶשׁף ְבּ ֶע ֶרב יוֹם | ְבּ ִאישׁוֹן
יתהּ יִ ְצ ָעדְ (9) :בּנ ֶ
ֵא ֶצל ִפּנָּהּ | וְ ֶד ֶר ְך ֵבּ ָ
ֻרת
ַא ֵפ ָלה (10) :וְ ִהנֵּה ִא ָשּׁה ִל ְק ָראתוֹ | ִשׁית זוֹנָה וּנְ צ ַ
ַליְ ָלה ו ֲ
יתהּ לֹא יִ ְשׁ ְכּנוּ ַר ְג ֶל ָ
יה(12) :
ֵלב (11) :ה ִֹמיָּה ִהיא וְ ס ָֹר ֶרת | ְבּ ֵב ָ
ַפּ ַעם ַבּחוּץ ַפּ ַעם ָבּ ְרחֹבוֹת | וְ ֵא ֶצל ָכּל ִפּנָּה ֶת ֱארֹב(13) :
ֹאמר לוִֹ (14) :ז ְב ֵחי
ֶיה ַותּ ַ
ָשׁ ָקה לּוֹ | ֵה ֵעזָה ָפנ ָ
יקה בּוֹ וְ נ ְ
וְ ֶה ֱח ִז ָ
את ָך
אתי ִל ְק ָר ֶ
ָצ ִ
ְשׁ ָל ִמים ָע ָלי | ַהיּוֹם ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי נְ ָד ָריַ (15) :על ֵכּן י ָ
ָא ְמ ָצ ֶא ָךַּ (16) :מ ְר ַב ִדּים ָר ַב ְד ִתּי ַע ְר ִשׂי | ֲח ֻטבוֹת
ֶיך ו ֶ
| ְל ַשׁ ֵחר ָפּנ ָ
ַפ ִתּי ִמ ְשׁ ָכּ ִבי | מֹר ֲא ָה ִלים וְ ִקנָּמוֹן(18) :
ֵאטוּן ִמ ְצ ָריִ ם (17) :נ ְ
ְל ָכה נִ ְרוֶה ד ִֹדים ַעד ַהבּ ֶֹקר | נִ ְת ַע ְלּ ָסה ָבּ ֳא ָה ִביםִ (19) :כּי ֵאין
ָה ִאישׁ ְבּ ֵביתוֹ | ָה ַל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ֵמ ָרחוֹקְ (20) :צרוֹר ַה ֶכּ ֶסף ָל ַקח
ְבּיָדוֹ | ְליוֹם ַה ֵכּ ֶסא ָיבֹא ֵביתוִֹ (21) :ה ַטּתּוּ ְבּרֹב ִל ְק ָחהּ | ְבּ ֵח ֶלק
יה ִפּ ְתאֹם | ְכּשׁוֹר ֶאל ָט ַבח
אַח ֶר ָ
הוֹל ְך ֲ
יחנּוֵּ (22) :
יה ַתּ ִדּ ֶ
ְשׂ ָפ ֶת ָ
מוּסר ֱאוִ ילַ (23) :עד יְ ַפ ַלּח ֵחץ ְכּ ֵבדוֹ ְכּ ַמ ֵהר
וּכ ֶע ֶכס ֶאל ַ
יָבוֹא ְ
ַפשׁוֹ הוּא:
ָדע ִכּי ְבנ ְ
ִצפּוֹר ֶאל ָפּח | וְ לֹא י ַ
ֵשׂ ְט
) (24וְ ַע ָתּה ָבנִ ים ִשׁ ְמעוּ ִלי | וְ ַה ְק ִשׁיבוּ ְל ִא ְמ ֵרי ִפי (25) :אַל י ְ
יהִ (26) :כּי ַר ִבּים ֲח ָל ִלים
יבוֹת ָ
יה ִל ֶבּ ָך | אַל ֵתּ ַתע ִבּנְ ִת ֶ
ֶאל ְדּ ָר ֶכ ָ
ִה ִפּ ָ
יתהּ | י ְֹרדוֹת
ֶיהַ (27) :דּ ְר ֵכי ְשׁאוֹל ֵבּ ָ
ֻמים ָכּל ֲה ֻרג ָ
ילה | ַו ֲעצ ִ
ֶאל ַח ְד ֵרי ָמוֶת:
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קוֹלהְּ (2) :בּרֹאשׁ
וּתבוּנָה ִתּ ֵתּן ָ
)ֲ (1הלֹא ָח ְכ ָמה ִת ְק ָרא | ְ
ֲלי ָד ֶר ְך | ֵבּית נְ ִתיבוֹת נִ ָצּ ָבהְ (3) :ליַד ְשׁ ָע ִרים ְל ִפי
רוֹמים ע ֵ
ְמ ִ
ישׁים ֶא ְק ָרא |
יכם ִא ִ
ָק ֶרת | ְמבוֹא ְפ ָת ִחים ָתּרֹנָּהֲ (4) :א ֵל ֶ
ילים
וּכ ִס ִ
אָדםָ (5) :ה ִבינוּ ְפ ָתאיִ ם ָע ְר ָמה | ְ
קוֹלי ֶאל ְבּנֵי ָ
וְ ִ
וּמ ְפ ַתּח ְשׂ ָפ ַתי
ידים ֲא ַד ֵבּר | ִ
ָה ִבינוּ ֵלבִ (6) :שׁ ְמעוּ ִכּי נְ ִג ִ
ֲבת ְשׂ ָפ ַתי ֶר ַשׁע(8) :
ֶהגֶּה ִח ִכּי | וְ תוֹע ַ
ישׁ ִריםִ (7) :כּי ֱא ֶמת י ְ
ֵמ ָ
ֻלּם נְ כ ִֹחים
ְבּ ֶצ ֶדק ָכּל ִא ְמ ֵרי ִפי | ֵאין ָבּ ֶהם נִ ְפ ָתּל וְ ִע ֵקּשׁ (9) :כּ ָ
מוּס ִרי וְ אַל ָכּ ֶסף |
ישׁ ִרים ְלמ ְֹצ ֵאי ָד ַעתְ (10) :קחוּ ָ
ַל ֵמּ ִבין | וִ ָ
טוֹבה ָח ְכ ָמה ִמ ְפּנִ ינִ ים | וְ ָכל
וְ ַד ַעת ֵמ ָחרוּץ נִ ְב ָחרִ (11) :כּי ָ
ֲח ָפ ִצים לֹא יִ ְשׁווּ ָבהֲּ (12) :אנִ י ָח ְכ ָמה ָשׁ ַכנְ ִתּי ָע ְר ָמה | וְ ַד ַעת
ְמ ִזמּוֹת ֶא ְמ ָצא (13) :יִ ְראַת יְ הוָה ְשׂנֹאת ָרע | גֵּאָה וְ גָאוֹן וְ ֶד ֶר ְך
תוּשׁיָּה | ֲאנִ י ִבינָה ִלי
ֵאתיִ (14) :לי ֵע ָצה וְ ִ
וּפי ַת ְהפֻּכוֹת ָשׂנ ִ
ָרע ִ
רוֹזנִ ים יְ ח ְֹקקוּ ֶצ ֶדקִ (16) :בּי
בוּרהִ (15) :בּי ְמ ָל ִכים יִ ְמלֹכוּ | וְ ְ
ְג ָ

יבים ָכּל שׁ ְֹפ ֵטי ֶצ ֶדקֲ (17) :אנִ י אהביה
ָשׂ ִרים ָישֹׂרוּ | וּנְ ִד ִ
וּמ ַשׁ ֲח ַרי יִ ְמ ָצ ֻאנְ נִ י (18) :ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד ִא ִתּי |
]א ֲֹה ַבי קרי[ ֵא ָהב | ְ
בוּאָתי
ִ
וּת
וּמ ָפּז | ְ
וּצ ָד ָקה (19) :טוֹב ִפּ ְריִ י ֵמ ָחרוּץ ִ
הוֹן ָע ֵתק ְ
תוֹך נְ ִתיבוֹת
ִמ ֶכּ ֶסף נִ ְב ָחרְ (20) :בּא ַֹרח ְצ ָד ָקה ֲא ַה ֵלּך | ְבּ ְ
יהם ֲא ַמ ֵלּא:
ִמ ְשׁ ָפּטְ (21) :ל ַהנְ ִחיל א ֲֹה ַבי יֵשׁ | וְ א ְֹצר ֵֹת ֶ
אשׁית ַדּ ְרכּוֹ | ֶק ֶדם ִמ ְפ ָע ָליו ֵמאָז(23) :
) (22יְ הוָה ָקנָנִ י ֵר ִ
אָרץְ (24) :בּ ֵאין ְתּהֹמוֹת
ֵמ ָ
עוֹלם נִ ַסּ ְכ ִתּי ֵמרֹאשׁ ִמ ַקּ ְד ֵמי ֶ
חוֹל ְל ִתּי | ְבּ ֵאין ַמ ְעיָנוֹת נִ ְכ ַבּ ֵדּי ָמיִ םְ (25) :בּ ֶט ֶרם ָה ִרים ָה ְט ָבּעוּ
ָ
חוֹל ְל ִתּיַ (26) :עד לֹא ָע ָשׂה ֶא ֶרץ וְ חוּצוֹת | וְ רֹאשׁ
| ִל ְפנֵי ְג ָבעוֹת ָ
ָע ְפרוֹת ֵתּ ֵבלַ (27) :בּ ֲה ִכינוֹ ָשׁ ַמיִ ם ָשׁם אָנִ י | ְבּחוּקוֹ חוּג ַעל ְפּנֵי
אַמּצוֹ ְשׁ ָח ִקים ִמ ָמּ ַעל | ַבּעֲזוֹז ִעינוֹת ְתּהוֹם(29) :
ְתהוֹםְ (28) :בּ ְ
אָרץ:
מוֹס ֵדי ֶ
ַע ְברוּ ִפיו | ְבּחוּקוֹ ְ
וּמיִ ם לֹא י ַ
ְבּשׂוּמוֹ ַליָּם ֻחקּוֹ ַ
ֲשׁ ִעים יוֹם יוֹם ְמ ַשׂ ֶח ֶקת
ָא ְהיֶה ַשׁע ֻ
ָא ְהיֶה ֶא ְצלוֹ אָמוֹן | ו ֶ
) (30ו ֶ
ֲשׁ ַעי ֶאת ְבּנֵי
אַרצוֹ | וְ ַשׁע ֻ
ְל ָפנָיו ְבּ ָכל ֵעתְ (31) :מ ַשׂ ֶח ֶקת ְבּ ֵת ֵבל ְ
אָדם:
ָ
אַשׁ ֵרי ְדּ ָר ַכי יִ ְשׁמֹרוִּ (33) :שׁ ְמעוּ
) (32וְ ַע ָתּה ָבנִ ים ִשׁ ְמעוּ ִלי | וְ ְ
אָדם שׁ ֵֹמ ַע ִלי ִל ְשׁקֹד
אַשׁ ֵרי ָ
מוּסר ַו ֲח ָכמוּ וְ אַל ִתּ ְפ ָרעוְּ (34) :
ָ
ַעל ַדּ ְלת ַֹתי יוֹם יוֹם | ִל ְשׁמֹר ְמזוּזֹת ְפּ ָת ָחיִ (35) :כּי מ ְֹצ ִאי
ָפק ָרצוֹן ֵמיְ הוָה (36) :וְ ח ְֹט ִאי
מצאי ] ָמ ָצא קרי[ ַחיִּ ים | ַויּ ֶ
אָהבוּ ָמוֶת:
ַפשׁוֹ | ָכּל ְמ ַשׂנְ אַי ֲ
ח ֵֹמס נ ְ
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יה ִשׁ ְב ָעהָ (2) :ט ְב ָחה
מּוּד ָ
יתהּ | ָח ְצ ָבה ַע ֶ
)ָ (1ח ְכמוֹת ָבּנְ ָתה ֵב ָ
יה
ִט ְב ָחהּ ָמ ְס ָכה יֵינָהּ | אַף ָע ְר ָכה ֻשׁ ְל ָחנָהָּ (3) :שׁ ְל ָחה ַנ ֲער ֶֹת ָ
ָסר ֵהנָּה | ֲח ַסר ֵלב
ַפּי ְמר ֵֹמי ָק ֶרתִ (4) :מי ֶפ ִתי י ֻ
ִת ְק ָרא | ַעל גּ ֵ
וּשׁתוּ ְבּיַיִ ן ָמ ָס ְכ ִתּי(6) :
אָמ ָרה לּוְֹ (5) :לכוּ ַל ֲחמוּ ְב ַל ֲח ִמי | ְ
ְ
ִע ְזבוּ ְפ ָתאיִ ם וִ ְחיוּ | וְ ִא ְשׁרוּ ְבּ ֶד ֶר ְך ִבּינָה (7) :י ֵֹסר ֵלץ ל ֵֹק ַח לוֹ
ָא ָךּ |
תּוֹכח ֵלץ ֶפּן יִ ְשׂנ ֶ
יח ְל ָר ָשׁע מוּמוֹ (8) :אַל ַ
וּמוֹכ ַ
ִ
ָקלוֹן |
ֶא ָה ֶב ָךֵּ (9) :תּן ְל ָח ָכם וְ י ְ
הוֹכח ְל ָח ָכם וְ י ֱ
ַ
הוֹדע
ֶח ַכּם עוֹד | ַ
יוֹסף ֶל ַקח:
ְל ַצ ִדּיק וְ ֶ
)ְ (10תּ ִח ַלּת ָח ְכ ָמה יִ ְראַת יְ הוָה | וְ ַד ַעת ְקד ִֹשׁים ִבּינָהִ (11) :כּי
יוֹסיפוּ ְלּ ָך ְשׁנוֹת ַחיִּ יםִ (12) :אם ָח ַכ ְמ ָתּ
יך | וְ ִ
ָמ ָ
ִבי יִ ְרבּוּ י ֶ
ָח ַכ ְמ ָתּ ָלּ ְך | וְ ַל ְצ ָתּ ְל ַב ְדּ ָך ִת ָשּׂאֵ (13) :א ֶשׁת ְכּ ִסילוּת ה ִֹמיָּה |

יתהּ | ַעל ִכּ ֵסּא
ָשׁ ָבה ְל ֶפ ַתח ֵבּ ָ
ָד ָעה ָמּה (14) :וְ י ְ
וּבל י ְ
ְפּ ַתיּוּת ַ
חוֹתם:
ַשּׁ ִרים א ְֹר ָ
ְמר ֵֹמי ָק ֶרתִ (15) :ל ְקרֹא ְלע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְך | ַה ְמי ְ
ַח ַסר ֵלב וְ ְ
)ִ (16מי ֶפ ִתי י ֻ
אָמ ָרה לּוַֹ (17) :מיִ ם
ָסר ֵהנָּה | ו ֲ
ָדע ִכּי ְר ָפ ִאים
נוּבים יִ ְמ ָתּקוּ | וְ ֶל ֶחם ְס ָת ִרים יִ נְ ָעם (18) :וְ לֹא י ַ
ְגּ ִ
יה:
ֻא ָ
ָשׁם | ְבּ ִע ְמ ֵקי ְשׁאוֹל ְקר ֶ
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)ִ (1מ ְשׁ ֵלי ְשׁלֹמֹה |
ֵבּן ָח ָכם יְ ַשׂ ַמּח אָב ֵ
יוֹעילוּ
וּבן ְכּ ִסיל תּוּגַת ִאמּוֹ (2) :לֹא ִ
ֶפשׁ
ַר ִעיב יְ הוָה נ ֶ
וּצ ָד ָקה ַתּ ִצּיל ִמ ָמּוֶת (3) :לֹא י ְ
וֹצרוֹת ֶר ַשׁע | ְ
א ְ
ֶהדֹּףָ (4) :ראשׁ ע ֶֹשׂה ַכף ְר ִמיָּה | וְ יַד
ַצ ִדּיק | וְ ַהוַּת ְר ָשׁ ִעים י ְ
רוּצים ַתּע ִ
ָח ִ
ֲשׁיר (5) :אֹגֵר ַבּ ַקּיִ ץ ֵבּן ַמ ְשׂ ִכּיל | נִ ְר ָדּם ַבּ ָקּ ִציר ֵבּן
וּפי ְר ָשׁ ִעים יְ ַכ ֶסּה ָח ָמס(7) :
ֵמ ִבישְׁ (6) :בּ ָרכוֹת ְלרֹאשׁ ַצ ִדּיק | ִ
ֵכר ַצ ִדּיק ִל ְב ָר ָכה | וְ ֵשׁם ְר ָשׁ ִעים יִ ְר ָקבֲ (8) :ח ַכם ֵלב יִ ַקּח
זֶ
ֵל ְך ֶבּ ַטח |
הוֹל ְך ַבּתֹּם י ֶ
ֶאוִ יל ְשׂ ָפ ַתיִ ם יִ ָלּ ֵבטֵ (9) :
ִמ ְצוֹת | ו ֱ
ֶאוִ יל ְשׂ ָפ ַתיִ ם
ָד ַע (10) :ק ֵֹרץ ַעיִ ן יִ ֵתּן ַע ָצּ ֶבת | ו ֱ
וּמ ַע ֵקּשׁ ְדּ ָר ָכיו יִ וּ ֵ
ְ
וּפי ְר ָשׁ ִעים יְ ַכ ֶסּה ָח ָמס:
יִ ָלּ ֵבטְ (11) :מקוֹר ַחיִּ ים ִפּי ַצ ִדּיק | ִ
אַה ָבה:
עוֹרר ְמ ָדנִ ים | וְ ַעל ָכּל ְפּ ָשׁ ִעים ְתּ ַכ ֶסּה ֲ
)ִ (12שׂנְ אָה ְתּ ֵ
)ְ (13בּ ִשׂ ְפ ֵתי נָבוֹן ִתּ ָמּ ֵצא ָח ְכ ָמה | וְ ֵשׁ ֶבט ְלגֵו ֲח ַסר ֵלב(14) :
וּפי ֱאוִ יל ְמ ִח ָתּה ְקר ָֹבה (15) :הוֹן ָע ִשׁיר
ֲח ָכ ִמים יִ ְצ ְפּנוּ ָד ַעת | ִ
ֻלּת ַצ ִדּיק ְל ַחיִּ ים |
ישׁםְ (16) :פּע ַ
ִק ְריַת עֻזּוֹ | ְמ ִח ַתּת ַדּ ִלּים ֵר ָ
מוּסר | וְ עוֹזֵב
שׁוֹמר ָ
ְתּבוּאַת ָר ָשׁע ְל ַח ָטּאת (17) :א ַֹרח ְל ַחיִּ ים ֵ
וּמוֹצא ִד ָבּה
ִ
תּוֹכ ַחת ַמ ְת ֶעהְ (18) :מ ַכ ֶסּה ִשׂנְ אָה ִשׂ ְפ ֵתי ָשׁ ֶקר |
ַ
ֶח ַדּל ָפּ ַשׁע | וְ ח ֵֹשׂ ְך ְשׂ ָפ ָתיו
הוּא ְכ ִסילְ (19) :בּרֹב ְדּ ָב ִרים לֹא י ְ
ַמ ְשׂ ִכּילֶ (20) :כּ ֶסף נִ ְב ָחר ְלשׁוֹן ַצ ִדּיק | ֵלב ְר ָשׁ ִעים ִכּ ְמ ָעט(21) :
ילים ַבּ ֲח ַסר ֵלב יָמוּתוּ(22) :
ֶאוִ ִ
ִשׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּיק יִ ְרעוּ ַר ִבּים | ו ֱ
יוֹסף ֶע ֶצב ִע ָמּהִּ (23) :כּ ְשׂחוֹק
ֲשׁיר | וְ לֹא ִ
ִבּ ְר ַכּת יְ הוָה ִהיא ַתע ִ
גוֹרת ָר ָשׁע
ִל ְכ ִסיל עֲשׂוֹת ִז ָמּה | וְ ָח ְכ ָמה ְל ִאישׁ ְתּבוּנָהְ (24) :מ ַ
סוּפה וְ ֵאין
יקים יִ ֵתּןַ (25) :כּעֲבוֹר ָ
בוֹאנּוּ | וְ ַת ֲאוַת ַצ ִדּ ִ
ִהיא ְת ֶ
עוֹלםַ (26) :כּח ֶֹמץ ַל ִשּׁנַּיִ ם וְ ֶכ ָע ָשׁן ָל ֵעינָיִ ם |
ָר ָשׁע | וְ ַצ ִדּיק יְ סוֹד ָ
תּוֹסיף י ִ
ִ
וּשׁנוֹת
ָמים | ְ
ֵכּן ֶה ָע ֵצל ְלשׁ ְֹל ָחיו (27) :יִ ְראַת יְ הוָה
יקים ִשׂ ְמ ָחה | וְ ִת ְקוַת
תּוֹח ֶלת ַצ ִדּ ִ
ֶ
ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְקצ ְֹרנָה(28) :
ֲלי
וּמ ִח ָתּה ְלפֹע ֵ
ֹאבדָ (29) :מעוֹז ַלתֹּם ֶדּ ֶר ְך יְ הוָה | ְ
ְר ָשׁ ִעים תּ ֵ

אָרץ:
וּר ָשׁ ִעים לֹא יִ ְשׁ ְכּנוּ ֶ
עוֹלם ַבּל יִ מּוֹט | ְ
אָוֶןַ (30) :צ ִדּיק ְל ָ
וּלשׁוֹן ַתּ ְהפֻּכוֹת ִתּ ָכּ ֵרתִ (32) :שׂ ְפ ֵתי
)ִ (31פּי ַצ ִדּיק יָנוּב ָח ְכ ָמה | ְ
ֵדעוּן ָרצוֹן | וּ ִפי ְר ָשׁ ִעים ַתּ ְהפֻּכוֹת:
ַצ ִדּיק י ְ
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ֲבת יְ הוָה | וְ ֶא ֶבן ְשׁ ֵל ָמה ְרצוֹנוָֹ (2) :בּא
ֹאזנֵי ִמ ְר ָמה תּוֹע ַ
)  (1מ ְ
נוּעים ָח ְכ ָמהֻ (3) :תּ ַמּת יְ ָשׁ ִרים ַתּנְ ֵחם
זָדוֹן ַו ָיּבֹא ָקלוֹן | וְ ֶאת ְצ ִ
יוֹעיל הוֹן ְבּיוֹם
בּוֹג ִדים ושׁדם ]יְ ָשׁ ֵדּם קרי[ (4) :לֹא ִ
| וְ ֶס ֶלף ְ
ַשּׁר ַדּ ְרכּוֹ |
וּצ ָד ָקה ַתּ ִצּיל ִמ ָמּוֶתִ (5) :צ ְד ַקת ָתּ ִמים ְתּי ֵ
ֶע ְב ָרה | ְ
וּב ַהוַּת בּ ְֹג ִדים
ילם | ְ
וּב ִר ְשׁ ָעתוֹ יִ פֹּל ָר ָשׁעִ (6) :צ ְד ַקת יְ ָשׁ ִרים ַתּ ִצּ ֵ
ְ
תוֹח ֶלת אוֹנִ ים
ֹאבד ִתּ ְקוָה | וְ ֶ
אָדם ָר ָשׁע תּ ַ
יִ ָלּ ֵכדוְּ (7) :בּמוֹת ָ
ֶח ָלץ | ַו ָיּבֹא ָר ָשׁע ַתּ ְח ָתּיוְ (9) :בּ ֶפה
אָב ָדהַ (8) :צ ִדּיק ִמ ָצּ ָרה נ ֱ
ָ
יקים
ֵח ֵלצוְּ (10) :בּטוּב ַצ ִדּ ִ
יקים י ָ
וּב ַד ַעת ַצ ִדּ ִ
ַשׁ ִחת ֵר ֵעהוּ | ְ
ָחנֵף י ְ
וּב ֲאבֹד ְר ָשׁ ִעים ִרנָּהְ (11) :בּ ִב ְר ַכּת יְ ָשׁ ִרים ָתּרוּם
ַתּ ֲעלֹץ ִק ְריָה | ַ
וּב ִפי ְר ָשׁ ִעים ֵתּ ָה ֵרסָ (12) :בּז ְל ֵר ֵעהוּ ֲח ַסר ֵלב | וְ ִאישׁ
ָק ֶרת | ְ
רוּח
ֶא ַמן ַ
ַלּה סּוֹד | וְ נ ֱ
הוֹל ְך ָר ִכיל ְמג ֶ
ַח ִרישֵׁ (13) :
ְתּבוּנוֹת י ֲ
יוֹעץ:
שׁוּעה ְבּרֹב ֵ
וּת ָ
ְמ ַכ ֶסּה ָד ָברְ (14) :בּ ֵאין ַתּ ְחבֻּלוֹת יִ ָפּל ָעם | ְ
בּוֹט ַחֵ (16) :א ֶשׁת ֵחן
ֵרוֹע ִכּי ָע ַרב זָר | וְ שֹׂנֵא ת ְֹק ִעים ֵ
)ַ (15רע י ַ
יצים יִ ְת ְמכוּ ע ֶֹשׁר (17) :גּ ֵֹמל נ ְ
ַפשׁוֹ ִאישׁ
ִתּ ְתמ ְֹך ָכּבוֹד | וְ ָע ִר ִ
ֻלּת ָשׁ ֶקר | וְ ז ֵֹר ַע
ָריָ (18) :ר ָשׁע ע ֶֹשׂה ְפע ַ
אַכז ִ
ָח ֶסד | וְ ע ֵֹכר ְשׁ ֵארוֹ ְ
וּמ ַר ֵדּף ָר ָעה
ְצ ָד ָקה ֶשׂ ֶכר ֱא ֶמתֵ (19) :כּן ְצ ָד ָקה ְל ַחיִּ ים | ְ
ימי ָד ֶר ְך:
וּרצוֹנוֹ ְתּ ִמ ֵ
ֲבת יְ הוָה ִע ְקּ ֵשׁי ֵלב | ְ
ְלמוֹתוֹ (20) :תּוֹע ַ
ָהב
יקים נִ ְמ ָלטֶ (22) :נזֶם ז ָ
ֶרע ַצ ִדּ ִ
ָקה ָרּע | וְ ז ַ
) (21יָד ְליָד לֹא יִ נּ ֶ
אַך
יקים ְ
ָפה וְ ָס ַרת ָט ַעםַ (23) :תּ ֲאוַת ַצ ִדּ ִ
ְבּאַף ֲח ִזיר | ִא ָשּׁה י ָ
חוֹשׂ ְך
נוֹסף עוֹד | וְ ֵ
טוֹב | ִתּ ְקוַת ְר ָשׁ ִעים ֶע ְב ָרה (24) :יֵשׁ ְמ ַפזֵּר וְ ָ
וּמ ְרוֶה גַּם הוּא
ֻשּׁן | ַ
ֶפשׁ ְבּ ָר ָכה ְתד ָ
אַך ְל ַמ ְחסוֹר (25) :נ ֶ
ִמיּ ֶֹשׁר ְ
ֵע ָבּר יִ ְקּבֻהוּ ְלאוֹם | ְ
יוֹרא (26) :מֹנ ַ
ֶ
וּב ָר ָכה ְלרֹאשׁ ַמ ְשׁ ִבּיר:
בּוֹט ַח
בוֹאנּוֵּ (28) :
) (27שׁ ֵֹחר טוֹב יְ ַב ֵקּשׁ ָרצוֹן | וְ ד ֵֹרשׁ ָר ָעה ְת ֶ
עוֹכר ֵבּיתוֹ
יקים יִ ְפ ָרחוֵּ (29) :
ְבּ ָע ְשׁרוֹ הוּא יִ פֹּל | וְ ֶכ ָע ֶלה ַצ ִדּ ִ
יִ נְ ַחל ַ
רוּח | וְ ֶע ֶבד ֱאוִ יל ַל ֲח ַכם ֵלבְ (30) :פּ ִרי ַצ ִדּיק ֵעץ ַחיִּ ים |
אָרץ יְ ֻשׁ ָלּם | אַף ִכּי ָר ָשׁע
וְ ל ֵֹק ַח נְ ָפשׂוֹת ָח ָכםֵ (31) :הן ַצ ִדּיק ָבּ ֶ
חוֹטא:
וְ ֵ
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ָפיק
תוֹכ ַחת ָבּ ַער (2) :טוֹב י ִ
מוּסר א ֵֹהב ָדּ ַעת | וְ שֹׂנֵא ַ
) (1א ֵֹהב ָ
אָדם ְבּ ֶר ַשׁע |
יע (3) :לֹא יִ כּוֹן ָ
ַר ִשׁ ַ
ָרצוֹן ֵמיְ הוָה | וְ ִאישׁ ְמ ִזמּוֹת י ְ
וּכ ָר ָקב
ֲט ֶרת ַבּ ְע ָלהּ | ְ
יקים ַבּל יִ מּוֹטֵ (4) :א ֶשׁת ַחיִ ל ע ֶ
וְ שׁ ֶֹרשׁ ַצ ִדּ ִ
יקים ִמ ְשׁ ָפּט | ַתּ ְחבֻּלוֹת
ישׁהַ (5) :מ ְח ְשׁבוֹת ַצ ִדּ ִ
מוֹתיו ְמ ִב ָ
ְבּ ַע ְצ ָ
וּפי יְ ָשׁ ִרים
ְר ָשׁ ִעים ִמ ְר ָמהִ (6) :דּ ְב ֵרי ְר ָשׁ ִעים ֱא ָרב ָדּם | ִ
ילםָ (7) :ה ְ
ַצּ ֵ
יִ
יקים ַי ֲעמֹד(8) :
וּבית ַצ ִדּ ִ
פוֹך ְר ָשׁ ִעים וְ ֵאינָם | ֵ
ְל ִפי ִשׂ ְכלוֹ יְ ֻה ַלּל ִאישׁ | וְ ַנ ֲעוֵה ֵלב יִ ְהיֶה ָלבוּז (9) :טוֹב נִ ְק ֶלה
ֶפשׁ ְבּ ֶה ְמתּוֹ
יוֹד ַע ַצ ִדּיק נ ֶ
ַח ַסר ָל ֶחםֵ (10) :
וְ ֶע ֶבד לוֹ | ִמ ְמּ ַת ַכּ ֵבּד ו ֲ
אַכז ִ
| וְ ַר ֲח ֵמי ְר ָשׁ ִעים ְ
אַד ָמתוֹ יִ ְשׂ ַבּע ָל ֶחם | וּ ְמ ַר ֵדּף
ָרי (11) :ע ֵֹבד ְ
יקים
יקים ֲח ַסר ֵלבָ (12) :ח ַמד ָר ָשׁע ְמצוֹד ָר ִעים | וְ שׁ ֶֹרשׁ ַצ ִדּ ִ
ֵר ִ
יִ ֵתּןְ (13) :בּ ֶפ ַשׁע ְשׂ ָפ ַתיִ ם ֵ
ֵצא ִמ ָצּ ָרה ַצ ִדּיק(14) :
מוֹקשׁ ָרע | ַויּ ֵ
ָשׁיב קרי[
אָדם ישׁוב ]י ִ
וּגמוּל יְ ֵדי ָ
ִמ ְפּ ִרי ִפי ִאישׁ יִ ְשׂ ַבּע טוֹב | ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו | וְ שׁ ֵֹמ ַע ְל ֵע ָצה ָח ָכםֱ (16) :אוִ יל
לוֶֹ (15) :דּ ֶר ְך ֱאוִ יל י ָ
יח ֱאמוּנָה י ִַגּיד
ָפ ַ
ָדע ַכּ ְעסוֹ | וְ כ ֶֹסה ָקלוֹן ָערוּם (17) :י ִ
ַבּיּוֹם יִ וּ ַ
בּוֹטה ְכּ ַמ ְד ְקרוֹת ָח ֶרב |
ֶצ ֶדק | וְ ֵעד ְשׁ ָק ִרים ִמ ְר ָמה (18) :יֵשׁ ֶ
וּלשׁוֹן ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ֵפּאְ (19) :שׂ ַפת ֱא ֶמת ִתּכּוֹן ָל ַעד | וְ ַעד
ְ
אַר ִגּ ָ
ְ
ֲצי
וּליֹע ֵ
יעה ְלשׁוֹן ָשׁ ֶקרִ (20) :מ ְר ָמה ְבּ ֶלב ח ְֹר ֵשׁי ָרע | ְ
וּר ָשׁ ִעים ָמ ְלאוּ
ָשׁלוֹם ִשׂ ְמ ָחה (21) :לֹא יְ ֻאנֶּה ַל ַצּ ִדּיק ָכּל אָוֶן | ְ
ֲבת יְ הוָה ִשׂ ְפ ֵתי ָשׁ ֶקר | וְ ע ֵֹשׂי ֱאמוּנָה ְרצוֹנוֹ(23) :
ָרע (22) :תּוֹע ַ
ָ
ֶלת (24) :יַד
ילים יִ ְק ָרא ִאוּ ֶ
אָדם ָערוּם כּ ֶֹסה ָדּ ַעת | וְ ֵלב ְכּ ִס ִ
וּר ִמיָּה ִתּ ְהיֶה ָל ַמסְ (25) :דּאָגָה ְב ֶלב ִאישׁ
רוּצים ִתּ ְמשׁוֹל | ְ
ָח ִ
ָתר ֵמ ֵר ֵעהוּ ַצ ִדּיק | וְ ֶד ֶר ְך
ַשׁ ֶחנָּה | וְ ָד ָבר טוֹב יְ ַשׂ ְמּ ֶחנָּה (26) :י ֵ
יְ
ָקר
אָדם י ָ
ַחר ְֹך ְר ִמיָּה ֵצידוֹ | וְ הוֹן ָ
ְר ָשׁ ִעים ַתּ ְת ֵעם (27) :לֹא י ֲ
יבה אַל ָמוֶת:
ָחרוּץְ (28) :בּא ַֹרח ְצ ָד ָקה ַחיִּ ים | וְ ֶד ֶר ְך נְ ִת ָ
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מוּסר אָב | וְ ֵלץ לֹא ָשׁ ַמע ְגּ ָע ָרהִ (2) :מ ְפּ ִרי ִפי ִאישׁ
)ֵ (1בּן ָח ָכם ַ
ַפשׁוֹ | פּ ֵֹשׂק
ֶפשׁ בּ ְֹג ִדים ָח ָמס (3) :נ ֵֹצר ִפּיו שׁ ֵֹמר נ ְ
ֹאכל טוֹב | וְ נ ֶ
י ַ
ֻצים
ֶפשׁ ָחר ִ
ַפשׁוֹ ָע ֵצל | וְ נ ֶ
ְשׂ ָפ ָתיו ְמ ִח ָתּה לוִֹ (4) :מ ְתאַוָּה וָאַיִ ן נ ְ
ַב ִאישׁ וְ י ְ
ְתּד ָ
ַח ִפּיר(6) :
ֻשּׁןְ (5) :דּ ַבר ֶשׁ ֶקר יִ ְשׂנָא ַצ ִדּיק | וְ ָר ָשׁע י ְ
ְצ ָד ָקה ִתּצֹּר ָתּם ָדּ ֶר ְך | וְ ִר ְשׁ ָעה ְתּ ַס ֵלּף ַח ָטּאת (7) :יֵשׁ ִמ ְת ַע ֵשּׁר

ֶפשׁ ִאישׁ ָע ְשׁרוֹ | וְ ָרשׁ
רוֹשׁשׁ וְ הוֹן ָרב (8) :כּ ֶֹפר נ ֶ
וְ ֵאין כֹּל | ִמ ְת ֵ
יקים יִ ְשׂ ָמח | וְ נֵר ְר ָשׁ ִעים יִ ְד ָע ְך:
לֹא ָשׁ ַמע ְגּ ָע ָרה (9) :אוֹר ַצ ִדּ ִ
)ַ (10רק ְבּזָדוֹן יִ ֵתּן ַמ ָצּה | וְ ֶאת ָ
נוֹע ִצים ָח ְכ ָמה (11) :הוֹן
תּוֹח ֶלת ְמ ֻמ ָשּׁ ָכה
ֶ
ַר ֶבּה(12) :
ֵמ ֶה ֶבל יִ ְמ ָעט | וְ ק ֵֹבץ ַעל יָד י ְ
ֵח ֶבל לוֹ |
ַמ ֲח ָלה ֵלב | וְ ֵעץ ַחיִּ ים ַתּ ֲאוָה ָבאָהָ (13) :בּז ְל ָד ָבר י ָ
וִ ֵ
תּוֹרת ָח ָכם ְמקוֹר ַחיִּ ים | ָלסוּר
ירא ִמ ְצוָה הוּא יְ ֻשׁ ָלּםַ (14) :
יתן:
ִממּ ְֹק ֵשׁי ָמוֶתֵ (15) :שׂ ֶכל טוֹב יִ ֶתּן ֵחן | וְ ֶד ֶר ְך בּ ְֹג ִדים ֵא ָ
אָך
ֶלתַ (17) :מ ְל ְ
וּכ ִסיל יִ ְפרֹשׂ ִאוּ ֶ
ֲשׂה ְב ָד ַעת | ְ
)ָ (16כּל ָערוּם ַיע ֶ
פּוֹר ַע
ָר ָשׁע יִ פֹּל ְבּ ָרע | וְ ִציר ֱאמוּנִ ים ַמ ְר ֵפּאֵ (18) :רישׁ וְ ָקלוֹן ֵ
ָפשׁ |
ֱרב ְלנ ֶ
תּוֹכ ַחת יְ ֻכ ָבּדַ (19) :תּ ֲאוָה נִ ְהיָה ֶתע ַ
שׁוֹמר ַ
מוּסר | וְ ֵ
ָ
הוֹל ְך קרי[ ֶאת
ילים סוּר ֵמ ָרע (20) :הלוך ] ֵ
ֲבת ְכּ ִס ִ
וְ תוֹע ַ
ֲח ָכ ִמים וחכם ]י ְ
ֵרוֹע(21) :
ילים י ַ
ֶח ָכּם קרי[ | וְ ר ֶֹעה ְכ ִס ִ
יקים יְ ַשׁ ֶלּם טוֹב (22) :טוֹב
ַח ָטּ ִאים ְתּ ַר ֵדּף ָר ָעה | וְ ֶאת ַצ ִדּ ִ
חוֹטאָ (23) :רב א ֶֹכל נִ יר
יַנְ ִחיל ְבּ ֵני ָבנִ ים | וְ ָצפוּן ַל ַצּ ִדּיק ֵחיל ֵ
ָר ִ
חוֹשׂ ְך ִשׁ ְבטוֹ שׂוֹנֵא ְבנוֹ |
אשׁים | וְ יֵשׁ נִ ְס ֶפּה ְבּלֹא ִמ ְשׁ ָפּטֵ (24) :
וּב ֶטן
ַפשׁוֹ | ֶ
מוּסרַ (25) :צ ִדּיק א ֵֹכל ְלשׂ ַֹבע נ ְ
ָ
וְ א ֲֹהבוֹ ִשׁ ֲחרוֹ
ְר ָשׁ ִעים ֶתּ ְח ָסר:
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ָד ָ
ֶלת ְבּי ֶ
יתהּ | וְ ִאוּ ֶ
ָשׁים ָבּנְ ָתה ֵב ָ
)ַ (1ח ְכמוֹת נ ִ
יה ֶת ֶה ְר ֶסנּוּ(2) :
ָשׁרוֹ יְ ֵרא יְ הוָה | וּנְ לוֹז ְדּ ָר ָכיו בּוֹזֵהוְּ (3) :בּ ִפי ֱאוִ יל
הוֹל ְך ְבּי ְ
ֵ
מוּרםְ (4) :בּ ֵאין ֲא ָל ִפים
ַאוָה | וְ ִשׂ ְפ ֵתי ֲח ָכ ִמים ִתּ ְשׁ ֵ
ח ֶֹטר גּ ֲ
ֵאבוּס ָבּר | וְ ָרב ְתּבוּאוֹת ְבּכ ַֹח שׁוֹרֵ (5) :עד ֱאמוּנִ ים לֹא יְ ַכזֵּב |
ָבים ֵעד ָשׁ ֶקרִ (6) :בּ ֶקּשׁ ֵלץ ָח ְכ ָמה וָאָיִ ן | וְ ַד ַעת ְלנָבוֹן
יח ְכּז ִ
ָפ ַ
וְ י ִ
ָד ְע ָתּ ִשׂ ְפ ֵתי ָד ַעת(8) :
וּבל י ַ
ָקלֵ (7) :ל ְך ִמ ֶנּגֶד ְל ִאישׁ ְכּ ִסיל | ַ
נָ
ילים ִמ ְר ָמהֱ (9) :אוִ ִלים
ֶלת ְכּ ִס ִ
ָח ְכ ַמת ָערוּם ָה ִבין ַדּ ְרכּוֹ | וְ ִאוּ ֶ
ַפשׁוֹ |
יוֹד ַע ָמ ַרּת נ ְ
וּבין יְ ָשׁ ִרים ָרצוֹןֵ (10) :לב ֵ
אָשׁם | ֵ
ָליץ ָ
יִ
וּב ִשׂ ְמ ָחתוֹ לֹא יִ ְת ָע ַרב זָרֵ (11) :בּית ְר ָשׁ ִעים יִ ָשּׁ ֵמד | וְ א ֶֹהל
ְ
ַפ ִר ַ
יְ ָשׁ ִרים י ְ
יתהּ ַדּ ְר ֵכי
אַח ִר ָ
ָשׁר ִל ְפנֵי ִאישׁ | וְ ֲ
יח (12) :יֵשׁ ֶדּ ֶר ְך י ָ
יתהּ ִשׂ ְמ ָחה תוּגָה:
אַח ִר ָ
ָמוֶת (13) :גַּם ִבּ ְשׂחוֹק יִ ְכאַב ֵלב | וְ ֲ
וּמ ָע ָליו ִאישׁ טוֹבֶ (15) :פּ ִתי
)ִ (14מ ְדּ ָר ָכיו יִ ְשׂ ַבּע סוּג ֵלב | ֵ
ָרא וְ ָסר
ָבין ַל ֲא ֻשׁרוָֹ (16) :ח ָכם י ֵ
ַא ִמין ְל ָכל ָדּ ָבר | וְ ָערוּם י ִ
יֲ
ֶלת |
ֲשׂה ִאוּ ֶ
אַפּיִ ם ַיע ֶ
וּבוֹט ַחְ (17) :ק ַצר ַ
ֵ
וּכ ִסיל ִמ ְת ַע ֵבּר
ֵמ ָרע | ְ

ֲרוּמים
ֶלת | ַוע ִ
ָחלוּ ְפ ָתאיִ ם ִאוּ ֶ
וְ ִאישׁ ְמ ִזמּוֹת יִ ָשּׂנֵא (18) :נ ֲ
וּר ָשׁ ִעים ַעל ַשׁ ֲע ֵרי
טוֹבים | ְ
ַכ ִתּרוּ ָד ַעתַ (19) :שׁחוּ ָר ִעים ִל ְפנֵי ִ
יְ
ַצ ִדּיק (20) :גַּם ְל ֵר ֵעהוּ יִ ָשּׂנֵא ָרשׁ | וְ א ֲֹה ֵבי ָע ִשׁיר ַר ִבּים(21) :
אַשׁ ָריו(22) :
וּמחוֹנֵן עניים ] ֲענָוִ ים קרי[ ְ
חוֹטא | ְ
ָבּז ְל ֵר ֵעהוּ ֵ
ֶא ֶמת ח ְֹר ֵשׁי טוֹבְ (23) :בּ ָכל
ֲהלוֹא יִ ְתעוּ ח ְֹר ֵשׁי ָרע | וְ ֶח ֶסד ו ֱ
ֲט ֶרת
אַך ְל ַמ ְחסוֹר (24) :ע ֶ
וּד ַבר ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְ
מוֹתר | ְ
ֶע ֶצב יִ ְהיֶה ָ
ֶלתַ (25) :מ ִצּיל נְ ָפשׁוֹת ֵעד
ילים ִאוּ ֶ
ֶלת ְכּ ִס ִ
ֲח ָכ ִמים ָע ְשׁ ָרם | ִאוּ ֶ
ָבים ִמ ְר ָמהְ (26) :בּיִ ְראַת יְ הוָה ִמ ְב ַטח עֹז |
ָפ ַח ְכּז ִ
ֱא ֶמת | וְ י ִ
וּל ָבנָיו יִ ְהיֶה ַמ ְח ֶסה (27) :יִ ְראַת יְ הוָה ְמקוֹר ַחיִּ ים | ָלסוּר
ְ
וּב ֶא ֶפס ְלאֹם ְמ ִח ַתּת
ִממּ ְֹק ֵשׁי ָמוֶתְ (28) :בּ ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמ ֶל ְך | ְ
ֶלת:
רוּח ֵמ ִרים ִאוּ ֶ
וּק ַצר ַ
אַפּיִ ם ַרב ְתּבוּנָה | ְ
ָרזוֹןֶ (29) :א ֶר ְך ַ
ֲצמוֹת ִקנְ אָה (31) :ע ֵֹשׁק
וּר ַקב ע ָ
)ַ (30חיֵּי ְב ָשׂ ִרים ֵלב ַמ ְר ֵפּא | ְ
וּמ ַכ ְבּדוֹ חֹנֵן ֶא ְביוֹןְ (32) :בּ ָר ָעתוֹ יִ ָדּ ֶחה ָר ָשׁע |
ָדּל ֵח ֵרף ע ֵֹשׂהוּ | ְ
וּב ֶק ֶרב
נוּח ָח ְכ ָמה | ְ
וְ ח ֶֹסה ְבמוֹתוֹ ַצ ִדּיקְ (33) :בּ ֵלב נָבוֹן ָתּ ַ
ילים ִתּוּ ֵ
ְכּ ִס ִ
רוֹמם גּוֹי | וְ ֶח ֶסד ְל ֻא ִמּים
ָד ַעְ (34) :צ ָד ָקה ְת ֵ
ַח ָטּאתְ (35) :רצוֹן ֶמ ֶל ְך ְל ֶע ֶבד ַמ ְשׂ ִכּיל | וְ ֶע ְב ָרתוֹ ִתּ ְהיֶה ֵמ ִבישׁ:
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וּד ַבר ֶע ֶצב ַיע ֶ
ָשׁיב ֵח ָמה | ְ
)ַ (1מ ֲענֶה ַרּ ְך י ִ
ֲלה אָףְ (2) :לשׁוֹן
ֶלתְ (3) :בּ ָכל ָמקוֹם
יע ִאוּ ֶ
ַבּ ַ
ילים י ִ
וּפי ְכ ִס ִ
יטיב ָדּ ַעת | ִ
ֲח ָכ ִמים ֵתּ ִ
טוֹביםַ (4) :מ ְר ֵפּא ָלשׁוֹן ֵעץ ַחיִּ ים |
ֵעינֵי יְ הוָה | צֹפוֹת ָר ִעים וְ ִ
אָביו | וְ שׁ ֵֹמר
ַ
רוּחֱ (5) :אוִ יל יִ נְ אַץ
מוּסר ִ
וְ ֶס ֶלף ָבּהּ ֶשׁ ֶבר ְבּ ַ
וּב ְתבוּאַת ָר ָשׁע
ַע ִרםֵ (6) :בּית ַצ ִדּיק ח ֶֹסן ָרב | ִ
תּוֹכ ַחת י ְ
ַ
ילים לֹא ֵכן(8) :
ֶע ָכּ ֶרתִ (7) :שׂ ְפ ֵתי ֲח ָכ ִמים יְ זָרוּ ָד ַעת | וְ ֵלב ְכּ ִס ִ
נְ
ֲבת
וּת ִפ ַלּת יְ ָשׁ ִרים ְרצוֹנוֹ (9) :תּוֹע ַ
ֲבת יְ הוָה | ְ
ֶבח ְר ָשׁ ִעים תּוֹע ַ
זַ
מוּסר ָרע ְלעֹזֵב
ֶא ָהבָ (10) :
וּמ ַר ֵדּף ְצ ָד ָקה י ֱ
יְ הוָה ֶדּ ֶר ְך ָר ָשׁע | ְ
ַא ַבדּוֹן ֶנגֶד יְ הוָה | אַף
תוֹכ ַחת יָמוּתְ (11) :שׁאוֹל ו ֲ
א ַֹרח | שׂוֹנֵא ַ
ִכּי ִלבּוֹת ְבּנֵי ָ
הוֹכ ַח לוֹ | ֶאל ֲח ָכ ִמים
ֶא ַהב ֵלץ ֵ
אָדם (12) :לֹא י ֱ
רוּח נְ ֵכאָה:
וּב ַע ְצּ ַבת ֵלב ַ
ֵיטב ָפּנִ ים | ְ
ֵל ְךֵ (13) :לב ָשׂ ֵמ ַח י ִ
לֹא י ֵ
ילים יִ ְר ֶעה ִאוּ ֶ
וּפי קרי[ ְכ ִס ִ
)ֵ (14לב נָבוֹן יְ ַב ֶקּשׁ ָדּ ַעת | ופני ] ִ
ֶלת:
)ָ (15כּל יְ ֵמי ָענִ י ָר ִעים | וְ טוֹב ֵלב ִמ ְשׁ ֶתּה ָת ִמיד (16) :טוֹב ְמ ַעט
ָרק
ֻחת י ָ
הוּמה בוֹ (17) :טוֹב ֲאר ַ
וּמ ָ
אוֹצר ָרב ְ
ְבּיִ ְראַת יְ הוָה | ֵמ ָ
ָרה
אַה ָבה ָשׁם | ִמשּׁוֹר אָבוּס וְ ִשׂנְ אָה בוִֹ (18) :אישׁ ֵח ָמה יְ ג ֶ
וְ ֲ

ַשׁ ִקיט ִריבֶ (19) :דּ ֶר ְך ָע ֵצל ִכּ ְמ ֻשׂ ַכת ָח ֶדק |
אַפּיִ ם י ְ
ָמדוֹן | וְ ֶא ֶרך ַ
אָדם
וּכ ִסיל ָ
ֻלהֵ (20) :בּן ָח ָכם יְ ַשׂ ַמּח אָב | ְ
וְ א ַֹרח יְ ָשׁ ִרים ְסל ָ
בּוֹזֶה ִאמּוִֹ (21) :אוּ ֶ
ַשּׁר
ֶלת ִשׂ ְמ ָחה ַל ֲח ַסר ֵלב | וְ ִאישׁ ְתּבוּנָה יְ י ֶ
ֲצים ָתּקוּם:
וּברֹב יוֹע ִ
ָל ֶכתָ (22) :ה ֵפר ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֵאין סוֹד | ְ
)ִ (23שׂ ְמ ָחה ָל ִאישׁ ְבּ ַמ ֲענֵה ִפיו | וְ ָד ָבר ְבּ ִעתּוֹ ַמה טּוֹב(24) :
א ַֹרח ַחיִּ ים ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְשׂ ִכּיל | ְל ַמ ַען סוּר ִמ ְשּׁאוֹל ָמ ָטּה(25) :
ֲבת יְ הוָה
אַל ָמנָה (26) :תּוֹע ַ
ַצּב ְגּבוּל ְ
ֵאים יִ ַסּח יְ הוָה | וְ י ֵ
ֵבּית גּ ִ
בּוֹצ ַע ָבּ ַצע
וּטה ִֹרים ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם (27) :ע ֵֹכר ֵבּיתוֹ ֵ
ַמ ְח ְשׁבוֹת ָרע | ְ
וּפי ְר ָשׁ ִעים
ֶהגֶּה ַלעֲנוֹת | ִ
| וְ שׂוֹנֵא ַמ ָתּנֹת יִ ְחיֶהֵ (28) :לב ַצ ִדּיק י ְ
יקים
וּת ִפ ַלּת ַצ ִדּ ִ
יע ָרעוֹתָ (29) :רחוֹק יְ הוָה ֵמ ְר ָשׁ ִעים | ְ
ַבּ ַ
יִ
טוֹבה ְתּ ַד ֶשּׁן
מוּעה ָ
יִ ְשׁ ָמעְ (30) :מאוֹר ֵעינַיִ ם יְ ַשׂ ַמּח ֵלב | ְשׁ ָ
ָע ֶצם (31) :אֹזֶן שׁ ַֹמ ַעת ַ
תּוֹכ ַחת ַחיִּ ים | ְבּ ֶק ֶרב ֲח ָכ ִמים ָתּ ִלין:
תּוֹכ ַחת קוֹנֶה ֵלּב(33) :
שׁוֹמ ַע ַ
ַפשׁוֹ | וְ ֵ
מוֹאס נ ְ
מוּסר ֵ
פּוֹר ַע ָ
)ֵ (32
מוּסר ָח ְכ ָמה | וְ ִל ְפנֵי ָכבוֹד ֲע ָנוָה:
יִ ְראַת יְ הוָה ַ
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וּמיְ הוָה ַמ ֲענֵה ָלשׁוֹןָ (2) :כּל ַדּ ְר ֵכי ִאישׁ
אָדם ַמ ַע ְר ֵכי ֵלב | ֵ
)ְ (1ל ָ
יך | וְ יִ כֹּנוּ
ֲשׂ ָ
ַך ְבּ ֵעינָיו | וְ ת ֵֹכן רוּחוֹת יְ הוָה (3) :גֹּל ֶאל יְ הוָה ַמע ֶ
זְ
יך (4) :כֹּל ָפּ ַעל יְ הוָה ַל ַמּ ֲענֵהוּ | וְ גַם ָר ָשׁע ְליוֹם ָר ָעה:
ַמ ְח ְשׁב ֶֹת ָ
ָקהְ (6) :בּ ֶח ֶסד
ֲבת יְ הוָה ָכּל ְגּ ַבהּ ֵלב | יָד ְליָד לֹא יִ נּ ֶ
) (5תּוֹע ַ
וּביִ ְראַת יְ הוָה סוּר ֵמ ָרעִ (7) :בּ ְרצוֹת יְ הוָה
ֻפּר ָעוֹן | ְ
ֶא ֶמת יְ כ ַ
וֱ
ַשׁ ִלם ִאתּוֹ (8) :טוֹב ְמ ַעט ִבּ ְצ ָד ָקה |
ַדּ ְר ֵכי ִאישׁ | גַּם אוֹיְ ָביו י ְ
אָדם יְ ַח ֵשּׁב ַדּ ְרכּוֹ | וַיהוָה
ֵמרֹב ְתּבוּאוֹת ְבּלֹא ִמ ְשׁ ָפּטֵ (9) :לב ָ
ָכין ַצעֲדוֶֹ (10) :ק ֶסם ַעל ִשׂ ְפ ֵתי ֶמ ֶל ְך | ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט לֹא יִ ְמ ַעל ִפּיו:
יִ
אַבנֵי ִכיס(12) :
ֲשׂהוּ ָכּל ְ
ֹאזנֵי ִמ ְשׁ ָפּט ַליהוָה | ַמע ֵ
)ֶ (11פּ ֶלס וּמ ְ
ֲבת ְמ ָל ִכים עֲשׂוֹת ֶר ַשׁע | ִכּי ִב ְצ ָד ָקה יִ כּוֹן ִכּ ֵסּאְ (13) :רצוֹן
תּוֹע ַ
ֶא ָהבֲ (14) :ח ַמת ֶמ ֶל ְך
ְמ ָל ִכים ִשׂ ְפ ֵתי ֶצ ֶדק | וְ דֹ ֵבר יְ ָשׁ ִרים י ֱ
ַמ ְל ֲא ֵכי ָמוֶת | וְ ִאישׁ ָח ָכם יְ ַכ ְפּ ֶרנָּהְ (15) :בּאוֹר ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך ַחיִּ ים |
וּרצוֹנוֹ ְכּ ָעב ַמ ְלקוֹשְׁ (16) :קנֹה ָח ְכ ָמה ַמה טּוֹב ֵמ ָחרוּץ |
ְ
ְ
וּקנוֹת ִבּינָה נִ ְב ָחר ִמ ָכּ ֶסףְ (17) :מ ִס ַלּת יְ ָשׁ ִרים סוּר ֵמ ָרע |
ַפשׁוֹ נ ֵֹצר ַדּ ְרכּוִֹ (18) :ל ְפנֵי ֶשׁ ֶבר גָּאוֹן | וְ ִל ְפנֵי ִכ ָשּׁלוֹן גּ ַֹבהּ
שׁ ֵֹמר נ ְ
רוּח ֶאת עניים ] ֲענָוִ ים קרי[ | ֵמ ַח ֵלּק ָשׁ ָלל
רוּח (19) :טוֹב ְשׁ ַפל ַ
ַ
וּבוֹט ַח ַבּיהוָה
ֵ
ֵאיםַ (20) :מ ְשׂ ִכּיל ַעל ָדּ ָבר יִ ְמ ָצא טוֹב |
ֶאת גּ ִ

וּמ ֶתק ְשׂ ָפ ַתיִ ם י ִֹסיף
אַשׁ ָריוַ (21) :ל ֲח ַכם ֵלב יִ ָקּ ֵרא נָבוֹן | ֶ
ְ
ֶלת:
וּמוּסר ֱאוִ ִלים ִאוּ ֶ
ַ
ֶל ַקחְ (22) :מקוֹר ַחיִּ ים ֵשׂ ֶכל ְבּ ָע ָליו |
)ֵ (23לב ָח ָכם י ְ
ַשׂ ִכּיל ִפּיהוּ | וְ ַעל ְשׂ ָפ ָתיו י ִֹסיף ֶל ַקח (24) :צוּף
וּמ ְר ֵפּא ָל ָע ֶצם (25) :יֵשׁ ֶדּ ֶר ְך
ֶפשׁ ַ
ְדּ ַבשׁ ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם | ָמתוֹק ַלנּ ֶ
ֶפשׁ ָע ֵמל ָע ְמ ָלה
יתהּ ַדּ ְר ֵכי ָמוֶת (26) :נ ֶ
אַח ִר ָ
ָשׁר ִל ְפנֵי ִאישׁ | וְ ֲ
יָ
לּוֹ | ִכּי ַ
ַעל כּ ֶֹרה ָר ָעה | וְ ַעל
אָכף ָע ָליו ִפּיהוִּ (27) :אישׁ ְבּ ִליּ ַ
שׂפתיו ] ְשׂ ָפתוֹ קרי[ ְכּ ֵאשׁ ָצ ָר ֶבתִ (28) :אישׁ ַתּ ְהפֻּכוֹת יְ ַשׁ ַלּח
ָמדוֹן | וְ נִ ְרגָּן ַמ ְפ ִריד אַלּוּףִ (29) :אישׁ ָח ָמס יְ ַפ ֶתּה ֵר ֵעהוּ |
הוֹליכוֹ ְבּ ֶד ֶר ְך לֹא טוֹב (30) :ע ֶֹצה ֵעינָיו ַל ְחשֹׁב ַתּ ְהפֻּכוֹת |
וְ ִ
יבה | ְבּ ֶד ֶר ְך
ֲט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֵשׂ ָ
ק ֵֹרץ ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ָלּה ָר ָעה (31) :ע ֶ
אַפּיִ ם ִמ ִגּבּוֹר | וּמ ֵֹשׁל ְבּרוּחוֹ
ְצ ָד ָקה ִתּ ָמּ ֵצא (32) :טוֹב ֶא ֶר ְך ַ
יוּטל ֶאת ַה ָ
וּמיְ הוָה ָכּל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ:
גּוֹרל | ֵ
ִמלּ ֵֹכד ִעירַ (33) :בּ ֵחיק ַ
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) (1טוֹב ַפּת ֲח ֵר ָבה וְ ַשׁ ְלוָה ָבהּ | ִמ ַבּיִ ת ָמ ֵלא ִז ְב ֵחי ִריבֶ (2) :ע ֶבד
ַח ָלה(3) :
ַחלֹק נ ֲ
אַחים י ֲ
תוֹך ִ
וּב ְ
ַמ ְשׂ ִכּיל יִ ְמשֹׁל ְבּ ֵבן ֵמ ִבישׁ | ְ
ָהב | וּב ֵֹחן ִלבּוֹת יְ הוָהֵ (4) :מ ַרע ַמ ְק ִשׁיב
ַמ ְצ ֵרף ַל ֶכּ ֶסף וְ כוּר ַלזּ ָ
ַעל ְשׂ ַפת אָוֶן | ֶשׁ ֶקר ֵמ ִזין ַעל ְלשׁוֹן ַהוֹּת (5) :ל ֵֹעג ָל ָרשׁ ֵח ֵרף
ֲט ֶרת ְז ֵקנִ ים ְבּנֵי ָבנִ ים |
ָקה (6) :ע ֶ
ע ֵֹשׂהוּ | ָשׂ ֵמ ַח ְל ֵאיד לֹא יִ נּ ֶ
ֶתר | אַף ִכּי
ָבל ְשׂ ַפת י ֶ
בוֹתם (7) :לֹא נָאוָה ְלנ ָ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ָבּנִ ים ֲא ָ
ָדיב ְשׂ ַפת ָשׁ ֶקרֶ (8) :א ֶבן ֵחן ַהשּׁ ַֹחד ְבּ ֵעינֵי ְב ָע ָליו | ֶאל ָכּל
ְלנ ִ
אַה ָבה | וְ שֹׁנֶה
ַשׂ ִכּילְ (9) :מ ַכ ֶסּה ֶפּ ַשׁע ְמ ַב ֵקּשׁ ֲ
ֲא ֶשׁר יִ ְפנֶה י ְ
ְב ָד ָבר ַמ ְפ ִריד אַלּוּףֵ (10) :תּ ַחת ְגּ ָע ָרה ְב ֵמ ִבין | ֵמ ַהכּוֹת ְכּ ִסיל
ָרי יְ ֻשׁ ַלּח בּוֹ(12) :
אַכז ִ
אָך ְ
וּמ ְל ְ
אַך ְמ ִרי יְ ַב ֶקּשׁ ָרע | ַ
ֵמאָהְ (11) :
ַלתּוֵֹ (13) :מ ִשׁיב ָר ָעה
ָפּגוֹשׁ דֹּב ַשׁכּוּל ְבּ ִאישׁ | וְ אַל ְכּ ִסיל ְבּ ִאוּ ְ
פּוֹטר
טוֹבה | לֹא תמישׁ ] ָתמוּשׁ קרי[ ָר ָעה ִמ ֵבּיתוֵֹ (14) :
ַתּ ַחת ָ
ַלּע ָה ִריב נְ טוֹשַׁ (15) :מ ְצ ִדּיק
אשׁית ָמדוֹן | וְ ִל ְפנֵי ִה ְתגּ ַ
ַמיִ ם ֵר ִ
ֵיהםָ (16) :ל ָמּה זֶּה
ֲבת יְ הוָה גַּם ְשׁנ ֶ
יע ַצ ִדּיק | תּוֹע ַ
וּמ ְר ִשׁ ַ
ָר ָשׁע ַ
ְמ ִחיר ְבּיַד ְכּ ִסיל | ִל ְקנוֹת ָח ְכ ָמה וְ ֶלב אָיִ ןְ (17) :בּ ָכל ֵעת א ֵֹהב
אָדם ֲח ַסר ֵלב ֵ
ָה ֵר ַע | וְ אָח ְל ָצ ָרה יִ וּ ֵ
תּוֹק ַע ָכּף | ע ֵֹרב
ָלדָ (18) :
יהּ ִפּ ְתחוֹ
ֻבּה ִל ְפנֵי ֵר ֵעהוּ (19) :א ֵֹהב ֶפּ ַשׁע א ֵֹהב ַמ ָצּה | ַמ ְג ִבּ ַ
ֲער ָ
ְמ ַב ֶקּשׁ ָשׁ ֶברִ (20) :ע ֶקּשׁ ֵלב לֹא יִ ְמ ָצא טוֹב | וְ ֶנ ְה ָפּ ְך ִבּ ְלשׁוֹנוֹ
ָבל:
יִ פּוֹל ְבּ ָר ָעה (21) :י ֵֹלד ְכּ ִסיל ְלתוּגָה לוֹ | וְ לֹא יִ ְשׂ ַמח ֲא ִבי נ ָ

ָרם (23) :שׁ ַֹחד
ַבּשׁ גּ ֶ
רוּח נְ ֵכאָה ְתּי ֶ
ֵהה | וְ ַ
ֵיטב גּ ָ
)ֵ (22לב ָשׂ ֵמ ַח י ִ
אָרחוֹת ִמ ְשׁ ָפּטֶ (24) :את ְפּנֵי ֵמ ִבין
ֵמ ֵחיק ָר ָשׁע יִ ָקּח | ְל ַהטּוֹת ְ
ָח ְכ ָמה | וְ ֵעינֵי ְכ ִסיל ִבּ ְק ֵצה ֶ
אָביו ֵבּן ְכּ ִסיל |
אָרץַ (25) :כּ ַעס ְל ִ
יוֹל ְדתּוֹ (26) :גַּם עֲנוֹשׁ ַל ַצּ ִדּיק לֹא טוֹב | ְל ַהכּוֹת
וּמ ֶמר ְל ַ
ֶ
יוֹד ַע ָדּ ַעת | וקר ]יְ ַקר
חוֹשׂ ְך ֲא ָמ ָריו ֵ
יבים ַעל י ֶֹשׁרֵ (27) :
נְ ִד ִ
רוּח ִאישׁ ְתּבוּנָה (28) :גַּם ֱאוִ יל ַמ ֲח ִרישׁ ָח ָכם י ָ
קרי[ ַ
ֵח ֵשׁב |
א ֵֹטם ְשׂ ָפ ָתיו נָבוֹן:
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ַחפֹּץ
ַלּע (2) :לֹא י ְ
תּוּשׁיָּה יִ ְתגּ ָ
ִ
)ְ (1ל ַת ֲאוָה יְ ַב ֵקּשׁ נִ ְפ ָרד | ְבּ ָכל
ְכּ ִסיל ִבּ ְתבוּנָה | ִכּי ִאם ְבּ ִה ְתגַּלּוֹת ִלבּוְֹ (3) :בּבוֹא ָר ָשׁע ָבּא גַם
ַחל
ֲמ ִקּים ִדּ ְב ֵרי ִפי ִאישׁ | נ ַ
בּוּז | וְ ִעם ָקלוֹן ֶח ְר ָפּהַ (4) :מיִ ם ע ֻ
נ ֵֹב ַע ְמקוֹר ָח ְכ ָמהְ (5) :שׂ ֵאת ְפּנֵי ָר ָשׁע לֹא טוֹב | ְל ַהטּוֹת ַצ ִדּיק
וּפיו ְל ַמ ֲהלֻמוֹת יִ ְק ָרא:
ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּטִ (6) :שׂ ְפ ֵתי ְכ ִסיל ָיבֹאוּ ְב ִריב | ִ
ַפשׁוִֹ (8) :דּ ְב ֵרי נִ ְרגָּן
מוֹקשׁ נ ְ
וּשׂ ָפ ָתיו ֵ
)ִ (7פּי ְכ ִסיל ְמ ִח ָתּה לוֹ | ְ
אכתּוֹ
ָרדוּ ַח ְד ֵרי ָב ֶטן (9) :גַּם ִמ ְת ַר ֶפּה ִב ְמ ַל ְ
ְכּ ִמ ְת ַל ֲה ִמים | וְ ֵהם י ְ
| אָח הוּא ְל ַב ַעל ַמ ְשׁ ִחיתִ (10) :מ ְג ַדּל עֹז ֵשׁם יְ הוָה | בּוֹ יָרוּץ
ָבה
חוֹמה נִ ְשׂגּ ָ
וּכ ָ
ַצ ִדּיק וְ נִ ְשׂגָּב (11) :הוֹן ָע ִשׁיר ִק ְריַת עֻזּוֹ | ְ
ְבּ ַמ ְשׂ ִכּיתוִֹ (12) :ל ְפנֵי ֶשׁ ֶבר יִ ְג ַבּהּ ֵלב ִאישׁ | וְ ִל ְפנֵי ָכבוֹד ֲע ָנוָה:
וּכ ִל ָמּה(14) :
ֶלת ִהיא לוֹ ְ
)ֵ (13מ ִשׁיב ָדּ ָבר ְבּ ֶט ֶרם יִ ְשׁ ָמע | ִאוּ ֶ
רוּח נְ ֵכאָה ִמי יִ ָשּׂ ֶאנָּהֵ (15) :לב
רוּח ִאישׁ יְ ַכ ְל ֵכּל ַמ ֲח ֵלהוּ | וְ ַ
ַ
אָדם
נָבוֹן יִ ְקנֶה ָדּ ַעת | וְ אֹזֶן ֲח ָכ ִמים ְתּ ַב ֶקּשׁ ָדּ ַעתַ (16) :מ ָתּן ָ
ַר ִחיב לוֹ | וְ ִל ְפנֵי ְגד ִֹלים יַנְ ֶחנּוַּ (17) :צ ִדּיק ָה ִראשׁוֹן ְבּ ִריבוֹ |
יְ
גּוֹרל |
ַשׁ ִבּית ַה ָ
ַח ָקרוִֹ (18) :מ ְדיָנִ ים י ְ
וּבא קרי[ ֵר ֵעהוּ ו ֲ
יבא ] ָ
ַפ ִריד (19) :אָח נִ ְפ ָשׁע ִמ ִקּ ְריַת עֹז | ומדונים
ֲצוּמים י ְ
וּ ֵבין ע ִ
אַרמוֹןִ (20) :מ ְפּ ִרי ִפי ִאישׁ ִתּ ְשׂ ַבּע
יח ְ
וּמ ְדיָנִ ים קרי[ ִכּ ְב ִר ַ
] ִ
ִבּ ְטנוֹ | ְתּבוּאַת ְשׂ ָפ ָתיו יִ ְשׂ ָבּעָ (21) :מוֶת וְ ַחיִּ ים ְבּיַד ָלשׁוֹן |
יה י ַ
וְ א ֲֹה ֶב ָ
ָפק ָרצוֹן
ֹאכל ִפּ ְריָהָּ (22) :מ ָצא ִא ָשּׁה ָמ ָצא טוֹב | ַויּ ֶ
ֵמיְ הוָהַ (23) :תּ ֲחנוּנִ ים יְ ַד ֶבּר ָרשׁ | וְ ָע ִשׁיר ַי ֲענֶה ַעזּוֹת(24) :
ִאישׁ ֵר ִעים ְל ִה ְתר ֵֹע ַע | וְ יֵשׁ א ֵֹהב ָדּ ֵבק ֵמאָח:
Proverbs Chapter 19

הוֹל ְך ְבּ ֻתמּוֹ | ֵמ ִע ֵקּשׁ ְשׂ ָפ ָתיו וְ הוּא ְכ ִסיל (2) :גַּם
) (1טוֹב ָרשׁ ֵ
אָדם
ֶלת ָ
חוֹטאִ (3) :אוּ ֶ
ֶפשׁ לֹא טוֹב | וְ אָץ ְבּ ַר ְג ַליִ ם ֵ
ְבּלֹא ַד ַעת נ ֶ
ְתּ ַס ֵלּף ַדּ ְרכּוֹ | וְ ַעל יְ הוָה יִ ְז ַעף ִלבּוֹ (4) :הוֹן י ִֹסיף ֵר ִעים ַר ִבּים |
ָבים לֹא
יח ְכּז ִ
ָפ ַ
ָקה | וְ י ִ
וְ ָדל ֵמ ֵרעהוּ יִ ָפּ ֵרדֵ (5) :עד ְשׁ ָק ִרים לֹא יִ נּ ֶ
ָדיב | וְ ָכל ָה ֵר ַע ְל ִאישׁ ַמ ָתּןָ (7) :כּל
יִ ָמּ ֵלטַ (6) :ר ִבּים יְ ַחלּוּ ְפנֵי נ ִ
ֵאהוּ אַף ִכּי ְמ ֵר ֵעהוּ ָר ֲחקוּ ִמ ֶמּנּוּ | ְמ ַר ֵדּף ֲא ָמ ִרים
ֲא ֵחי ָרשׁ ְשׂנ ֻ
ַפשׁוֹ | שׁ ֵֹמר ְתּבוּנָה
לא ]לוֹ קרי[ ֵה ָמּה (8) :קֹנֶה ֵלּב א ֵֹהב נ ְ
ֹאבד:
ָבים י ֵ
יח ְכּז ִ
ָפ ַ
ָקה | וְ י ִ
ִל ְמצֹא טוֹבֵ (9) :עד ְשׁ ָק ִרים לֹא יִ נּ ֶ
) (10לֹא נָאוֶה ִל ְכ ִסיל ַתּעֲנוּג | אַף ִכּי ְל ֶע ֶבד ְמשֹׁל ְבּ ָשׂ ִרים(11) :
ַהם
פאַרתּוֹ ֲעבֹר ַעל ָפּ ַשׁע (12) :נ ַ
יך אַפּוֹ | וְ ִת ְ
אָדם ֶה ֱא ִר ְ
ֵשׂ ֶכל ָ
אָביו ֵבּן
וּכ ַטל ַעל ֵע ֶשׂב ְרצוֹנוַֹ (13) :הוֹּת ְל ִ
ַעף ֶמ ֶל ְך | ְ
ַכּ ְכּ ִפיר ז ַ
ַח ַלת אָבוֹת |
ְכּ ִסיל | וְ ֶד ֶלף ט ֵֹרד ִמ ְדיְ נֵי ִא ָשּׁהַ (14) :בּיִ ת וָהוֹן נ ֲ
ֶפשׁ
וּמיְ הוָה ִא ָשּׁה ַמ ְשׂ ָכּ ֶלתַ (15) :ע ְצ ָלה ַתּ ִפּיל ַתּ ְר ֵדּ ָמה | וְ נ ֶ
ֵ
ְר ִמיָּה ִת ְר ָעב (16) :שׁ ֵֹמר ִמ ְצוָה שׁ ֵֹמר נ ְ
ַפשׁוֹ | בּוֹ ֵזה ְד ָר ָכיו יומת
וּג ֻמלוֹ יְ ַשׁ ֶלּם לוֹ(18) :
]יָמוּת קרי[ַ (17) :מ ְלוֵה יְ הוָה חוֹנֵן ָדּל | ְ
ַפ ֶשׁ ָך (19) :גרל
ַסּר ִבּנְ ָך ִכּי יֵשׁ ִתּ ְקוָה | וְ ֶאל ֲה ִמיתוֹ אַל ִתּ ָשּׂא נ ְ
יֵ
תּוֹסף(20) :
] ְגּ ָדל קרי[ ֵח ָמה נ ֵֹשׂא עֹנֶשׁ | ִכּי ִאם ַתּ ִצּיל וְ עוֹד ִ
ית ָךַ (21) :רבּוֹת
אַח ִר ֶ
מוּסר | ְל ַמ ַען ֶתּ ְח ַכּם ְבּ ֲ
ְשׁ ַמע ֵע ָצה וְ ַק ֵבּל ָ
ֲצת יְ הוָה ִהיא ָתקוּםַ (22) :תּ ֲאוַת
ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶלב ִאישׁ | ַוע ַ
אָדם ַח ְסדּוֹ | וְ טוֹב ָרשׁ ֵמ ִאישׁ ָכּזָב (23) :יִ ְראַת יְ הוָה ְל ַחיִּ ים |
ָ
ָלין ַבּל יִ ָפּ ֶקד ָרעָ (24) :ט ַמן ָע ֵצל יָדוֹ ַבּ ַצּ ָלּ ַחת | גַּם ֶאל
וְ ָשׂ ֵב ַע י ִ
יח ְלנָבוֹן
הוֹכ ַ
ַע ִרם | וְ ִ
וּפ ִתי י ְ
יבנָּהֵ (25) :לץ ַתּ ֶכּה ֶ
ִפּיהוּ לֹא יְ ִשׁ ֶ
וּמ ְח ִפּיר:
יח ֵאם | ֵבּן ֵמ ִבישׁ ַ
ַב ִר ַ
ָבין ָדּ ַעתְ (26) :מ ַשׁ ֶדּד אָב י ְ
יִ
מוּסר | ִל ְשׁגוֹת ֵמ ִא ְמ ֵרי ָד ַעתֵ (28) :עד
)ַ (27ח ַדל ְבּנִ י ִל ְשׁמ ַֹע ָ
וּפי ְר ָשׁ ִעים יְ ַב ַלּע אָוֶן (29) :נָכוֹנוּ ַל ֵלּ ִצים
ָליץ ִמ ְשׁ ָפּט | ִ
ַעל י ִ
ְבּ ִליּ ַ
ילים:
וּמ ֲהלֻמוֹת ְלגֵו ְכּ ִס ִ
ְשׁ ָפ ִטים | ַ
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ַהם
ֶח ָכּם (2) :נ ַ
)ֵ (1לץ ַהיַּיִ ן ה ֶֹמה ֵשׁ ָכר | וְ ָכל שֹׁגֶה בּוֹ לֹא י ְ
ַכּ ְכּ ִפיר ֵא ַ
ַפשׁוָֹ (3) :כּבוֹד ָל ִאישׁ
חוֹטא נ ְ
ימת ֶמ ֶל ְך | ִמ ְת ַע ְבּרוֹ ֵ
ַחרֹשׁ |
ַלּעֵ (4) :מח ֶֹרף ָע ֵצל לֹא י ֲ
ֶשׁ ֶבת ֵמ ִריב | וְ ָכל ֱאוִ יל יִ ְתגּ ָ
ֲמ ִקּים ֵע ָצה ְב ֶלב
ישׁאל ]וְ ָשׁאַל קרי[ ַבּ ָקּ ִציר וָאָיִ ןַ (5) :מיִ ם ע ֻ
אָדם יִ ְק ָרא ִאישׁ ַח ְסדּוֹ |
ִאישׁ | וְ ִאישׁ ְתּבוּנָה יִ ְד ֶלנָּהָ (6) :רב ָ

אַשׁ ֵרי ָב ָניו
וְ ִאישׁ ֱאמוּנִ ים ִמי יִ ְמ ָצאִ (7) :מ ְת ַה ֵלּ ְך ְבּ ֻתמּוֹ ַצ ִדּיק | ְ
ָרה ְב ֵעינָיו ָכּל ָרע(9) :
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ִדין | ְמז ֶ
אַח ָריוֶ (8) :מ ֶל ְך ֵ
ֲ
יתי ִל ִבּי | ָט ַה ְר ִתּי ֵמ ַח ָטּ ִ
ֹאמר ִז ִכּ ִ
ִמי י ַ
ָא ֶבן
אתיֶ (10) :א ֶבן ו ֶ
ֲל ָליו
ֵיהם (11) :גַּם ְבּ ַמע ָ
ֲבת יְ הוָה גַּם ְשׁנ ֶ
יפה | תּוֹע ַ
יפה וְ ֵא ָ
ֵא ָ
ָשׁר ָפּעֳלוֹ (12) :אֹזֶן שׁ ַֹמ ַעת וְ ַעיִ ן
ַך וְ ִאם י ָ
ָער | ִאם ז ְ
ַכּר נ ַ
יִ ְתנ ֶ
רֹאָה | יְ הוָה ָע ָשׂה גַם ְשׁנ ֶ
ֵיהם (13) :אַל ֶתּ ֱא ַהב ֵשׁנָה ֶפּן ִתּ ָוּ ֵרשׁ |
ֹאמר ַהקּוֹנֶה | וְ אֹזֵל לוֹ אָז
ֶיך ְשׂ ַבע ָל ֶחםַ (14) :רע ַרע י ַ
ְפּ ַקח ֵעינ ָ
וּכ ִלי יְ ָקר ִשׂ ְפ ֵתי ָד ַעת(16) :
ָהב וְ ָרב ְפּנִ ינִ ים | ְ
יִ ְת ַה ָלּל (15) :יֵשׁ ז ָ
ָכ ִריָּה קרי[ ַח ְב ֵלהוּ(17) :
וּב ַעד נכרים ]נ ְ
ְל ַקח ִבּ ְגדוֹ ִכּי ָע ַרב זָר | ְ
אַחר יִ ָמּ ֵלא ִפיהוּ ָח ָצץַ (18) :מ ֲח ָשׁבוֹת
ָע ֵרב ָל ִאישׁ ֶל ֶחם ָשׁ ֶקר | וְ ַ
הוֹל ְך
גּוֹלה סּוֹד ֵ
ֲשׂה ִמ ְל ָח ָמהֶ (19) :
וּב ַת ְחבֻּלוֹת ע ֵ
ְבּ ֵע ָצה ִתכּוֹן | ְ
אָביו וְ ִאמּוֹ |
וּלפ ֶֹתה ְשׂ ָפ ָתיו לֹא ִת ְת ָע ָרבְ (20) :מ ַק ֵלּל ִ
ָר ִכיל | ְ
ַח ָלה מבחלת
יִ ְד ַע ְך נֵרוֹ באישׁון ] ֶבּ ֱאשׁוּן קרי[ ח ֶֹשׁ ְך (21) :נ ֲ
יתהּ לֹא ְתב ָֹר ְך (22) :אַל
אַח ִר ָ
] ְמב ֶֹה ֶלת קרי[ ָבּ ִראשֹׁנָה | וְ ֲ
ֲבת יְ הוָה
ֹאמר ֲא ַשׁ ְלּ ָמה ָרע | ַקוֵּה ַליהוָה וְ י ַֹשׁע ָל ְך (23) :תּוֹע ַ
תּ ַ
ָבר |
ֲדי ג ֶ
ֹאזנֵי ִמ ְר ָמה לֹא טוֹבֵ (24) :מיְ הוָה ִמ ְצע ֵ
ָאָבן | וּמ ְ
ֶא ֶבן ו ֶ
אַחר
ָלע ק ֶֹדשׁ | וְ ַ
אָדם י ַ
מוֹקשׁ ָ
ָבין ַדּ ְרכּוֵֹ (25) :
אָדם ַמה יּ ִ
וְ ָ
יהם
ֲל ֶ
ָשׁב ע ֵ
ָרה ְר ָשׁ ִעים ֶמ ֶל ְך ָח ָכם | ַויּ ֶ
נְ ָד ִרים ְל ַב ֵקּרְ (26) :מז ֶ
אָדם | ח ֵֹפשׂ ָכּל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן(28) :
אוֹפן (27) :נֵר יְ הוָה נִ ְשׁ ַמת ָ
ָ
ֶא ֶמת יִ ְצּרוּ ֶמ ֶל ְך | וְ ָס ַעד ַבּ ֶח ֶסד ִכּ ְסאוִֹ (29) :תּ ְפ ֶא ֶרת
ֶח ֶסד ו ֱ
יבהַ (30) :חבֻּרוֹת ֶפּ ַצע תמריק
ַה ַדר ְז ֵקנִ ים ֵשׂ ָ
חוּרים כּ ָֹחם | ו ֲ
ַבּ ִ
וּמכּוֹת ַח ְד ֵרי ָב ֶטן:
] ַתּ ְמרוּק קרי[ ְבּ ָרע | ַ
Proverbs Chapter 21
ַטּנּוּ(2) :
ַחפֹּץ י ֶ
)ַ (1פּ ְלגֵי ַמיִ ם ֶלב ֶמ ֶל ְך ְבּיַד יְ הוָה | ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר י ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו | וְ ת ֵֹכן ִלבּוֹת יְ הוָהֲ (3) :עשֹׂה ְצ ָד ָקה
ָכּל ֶדּ ֶר ְך ִאישׁ י ָ
וּר ַחב ֵלב | נִ ר
ָבח (4) :רוּם ֵעינַיִ ם ְ
וּמ ְשׁ ָפּט | נִ ְב ָחר ַליהוָה ִמזּ ַ
ִ
אַך
מוֹתר | וְ ָכל אָץ ְ
אַך ְל ָ
ְר ָשׁ ִעים ַח ָטּאתַ (5) :מ ְח ְשׁבוֹת ָחרוּץ ְ
אוֹצרוֹת ִבּ ְלשׁוֹן ָשׁ ֶקר | ֶה ֶבל נִ ָדּף ְמ ַב ְק ֵשׁי
ְל ַמ ְחסוֹר (6) :פֹּ ַעל ָ
ָמוֶת (7) :שֹׁד ְר ָשׁ ִעים יְ ֵ
גוֹרם | ִכּי ֵמ ֲאנוּ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט(8) :
ָשׁר ָפּעֳלוֹ (9) :טוֹב ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ִפּ ַנּת
ַך י ָ
ֲה ַפ ְכ ַפּ ְך ֶדּ ֶר ְך ִאישׁ ָוזָר | וְ ז ְ
ֶפשׁ ָר ָשׁע ִאוְּ ָתה ָרע | לֹא
וּבית ָח ֶבר (10) :נ ֶ
גָּג | ֵמ ֵא ֶשׁת ִמ ְדיָנִ ים ֵ
וּב ַה ְשׂ ִכּיל ְל ָח ָכם
ֶח ַכּם ֶפּ ִתי | ְ
ֻחן ְבּ ֵעינָיו ֵר ֵעהוַּ (11) :בּ ְענָשׁ ֵלץ י ְ
יַ

יִ ַקּח ָדּ ַעתַ (12) :מ ְשׂ ִכּיל ַצ ִדּיק ְל ֵבית ָר ָשׁע | ְמ ַס ֵלּף ְר ָשׁ ִעים
ֵענֶה:
ֲקת ָדּל | גַּם הוּא יִ ְק ָרא וְ לֹא י ָ
אָזנוֹ ִמ ַזּע ַ
ָל ָרע (13) :א ֵֹטם ְ
)ַ (14מ ָתּן ַבּ ֵסּ ֶתר יִ ְכ ֶפּה אָף | וְ שׁ ַֹחד ַבּ ֵחק ֵח ָמה ַעזָּה(15) :
אָדם
ֲלי אָוֶןָ (16) :
וּמ ִח ָתּה ְלפֹע ֵ
ִשׂ ְמ ָחה ַל ַצּ ִדּיק עֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט | ְ
ָנוּחִ (17) :אישׁ ַמ ְחסוֹר
תּוֹעה ִמ ֶדּ ֶר ְך ַה ְשׂ ֵכּל | ִבּ ְק ַהל ְר ָפ ִאים י ַ
ֶ
ָשׁ ֶמן לֹא ַיע ִ
ֲשׁיר (18) :כּ ֶֹפר ַל ַצּ ִדּיק
אֹ ֵהב ִשׂ ְמ ָחה | א ֵֹהב יַיִ ן ו ֶ
ָר ָשׁע | וְ ַת ַחת יְ ָשׁ ִרים בּוֹגֵד (19) :טוֹב ֶשׁ ֶבת ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְד ָבּר |
ָשׁ ֶמן
ֶח ָמד ו ֶ
אוֹצר נ ְ
ָכ ַעסָ (20) :
ֵמ ֵא ֶשׁת מדונים ] ִמ ְדיָנִ ים קרי[ ו ָ
ָח ֶסד |
אָדם יְ ַב ְלּ ֶענּוּ (21) :ר ֵֹדף ְצ ָד ָקה ו ָ
וּכ ִסיל ָ
ִבּנְ וֵה ָח ָכם | ְ
יִ ְמ ָצא ַחיִּ ים ְצ ָד ָקה וְ ָכבוֹדִ (22) :עיר ִגּבּ ִֹרים ָע ָלה ָח ָכם | ַויּ ֶֹרד
ַפשׁוֹ(24) :
וּלשׁוֹנוֹ | שׁ ֵֹמר ִמ ָצּרוֹת נ ְ
עֹז ִמ ְב ֶט ָחה (23) :שׁ ֵֹמר ִפּיו ְ
זֵד י ִ
עוֹשׂה ְבּ ֶע ְב ַרת זָדוֹןַ (25) :תּ ֲאוַת ָע ֵצל
ָהיר ֵלץ ְשׁמוֹ | ֶ
ָדיו ַלעֲשׂוֹתָ (26) :כּל ַהיּוֹם ִה ְתאַוָּה ַת ֲא ָוה |
יתנּוּ | ִכּי ֵמ ֲאנוּ י ָ
ְתּ ִמ ֶ
תּוֹע ָבה | אַף ִכּי
ֶבח ְר ָשׁ ִעים ֵ
ַחשׂ ְֹך (27) :ז ַ
וְ ַצ ִדּיק יִ ֵתּן וְ לֹא י ְ
ֶצח
שׁוֹמ ַע ָלנ ַ
ֵ
ֹאבד | וְ ִאישׁ
ָבים י ֵ
יאנּוֵּ (28) :עד ְכּז ִ
ְב ִז ָמּה יְ ִב ֶ
ָבין קרי[
ָשׁר הוּא יכין ]י ִ
יְ ַד ֵבּרֵ (29) :ה ֵעז ִאישׁ ָר ָשׁע ְבּ ָפנָיו | וְ י ָ
דרכיו ] ַדּ ְרכּוֹ קרי[ֵ (30) :אין ָח ְכ ָמה וְ ֵאין ְתּבוּנָה | וְ ֵאין ֵע ָצה
ְל ֶנגֶד יְ הוָה:
שׁוּעה:
מוּכן ְליוֹם ִמ ְל ָח ָמה | וְ ַליהוָה ַה ְתּ ָ
) (31סוּס ָ
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ָהב ֵחן טוֹבָ (2) :ע ִשׁיר
וּמזּ ָ
) (1נִ ְב ָחר ֵשׁם ֵמע ֶֹשׁר ָרב | ִמ ֶכּ ֶסף ִ
ָרשׁ נִ ְפגָּשׁוּ | ע ֵֹשׂה כ ָ
וָ
ֻלּם יְ הוָהָ (3) :ערוּם ָראָה ָר ָעה ויסתר
וּפ ָתיִ ים ָע ְברוּ וְ ֶנ ֱענָשׁוֵּ (4) :ע ֶקב ֲע ָנוָה יִ ְראַת
]וְ נִ ְס ָתּר קרי[ | ְ
שׁוֹמר
יְ הוָה | ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד וְ ַחיִּ יםִ (5) :צנִּ ים ַפּ ִחים ְבּ ֶד ֶר ְך ִע ֵקּשׁ | ֵ
ַער ַעל ִפּי ַד ְרכּוֹ | גַּם ִכּי י ְַז ִקין לֹא
ַפשׁוֹ יִ ְר ַחק ֵמ ֶהםֲ (6) :חנ ְֹך ַלנּ ַ
נְ
יָסוּר ִמ ֶמּנָּהָ (7) :ע ִשׁיר ְבּ ָר ִשׁים יִ ְמשׁוֹל | וְ ֶע ֶבד לוֶֹה ְל ִאישׁ
זוֹר ַע ַעוְ ָלה יקצור ]יִ ְק ָצר קרי[ אָוֶן | וְ ֵשׁ ֶבט ֶע ְב ָרתוֹ
ַמ ְלוֶהֵ (8) :
ָרשׁ
ָתן ִמ ַלּ ְחמוֹ ַל ָדּל (10) :גּ ֵ
יִ ְכ ֶלה (9) :טוֹב ַעיִ ן הוּא יְ ב ָֹר ְך | ִכּי נ ַ
ֵצא ָמדוֹן | וְ יִ ְשׁבֹּת ִדּין וְ ָקלוֹן (11) :א ֵֹהב טהור ] ְט ָהר
ֵלץ וְ י ֵ
ָצרוּ ָד ַעת |
קרי[ ֵלב | ֵחן ְשׂ ָפ ָתיו ֵר ֵעהוּ ֶמ ֶל ְךֵ (12) :עינֵי יְ הוָה נ ְ
תוֹך ְרחֹבוֹת
אָמר ָע ֵצל ֲא ִרי ַבחוּץ | ְבּ ְ
וַיְ ַס ֵלּף ִדּ ְב ֵרי בֹגֵדַ (13) :
ֲמ ָקּה ִפּי זָרוֹת | ְזעוּם יְ הוָה יפול ]יִ ָפּל
שׁוּחה ע ֻ
ֵא ָר ֵצ ַחָ (14) :

יקנָּה
ַר ִח ֶ
מוּסר י ְ
ָער | ֵשׁ ֶבט ָ
שׁוּרה ְב ֶלב נ ַ
ֶלת ְק ָ
קרי[ ָשׁםִ (15) :אוּ ֶ
אַך ְל ַמ ְחסוֹר:
ִמ ֶמּנּוּ (16) :ע ֵֹשׁק ָדּל ְל ַה ְרבּוֹת לוֹ | נ ֵֹתן ְל ָע ִשׁיר ְ
אָזנְ ָך ְ
)ַ (17הט ְ
וּשׁ ַמע ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים | וְ ִל ְבּ ָך ָתּ ִשׁית ְל ַד ְע ִתּי(18) :
יך(19) :
ַח ָדּו ַעל ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֶך | יִ כֹּנוּ י ְ
ָעים ִכּי ִת ְשׁ ְמ ֵרם ְבּ ִב ְטנ ָ
ִכּי נ ִ
אָתּהֲ (20) :הלֹא
יך ַהיּוֹם אַף ָ
הוֹד ְע ִתּ ָ
ִל ְהיוֹת ַבּיהוָה ִמ ְב ַט ֶח ָך | ַ
ָד ַעת(21) :
מוֹעצֹת ו ָ
ישׁים קרי[ | ְבּ ֵ
ָכ ַת ְב ִתּי ְל ָך שׁלשׁום ] ָשׁ ִל ִ
יך:
ֲך ק ְֹשׁ ְט ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת | ְל ָה ִשׁיב ֲא ָמ ִרים ֱא ֶמת ְלשׁ ְֹל ֶח ָ
הוֹדיע ָ
ְל ִ
) (22אַל ִתּ ְגזָל ָדּל ִכּי ַדל הוּא | וְ אַל ְתּ ַד ֵכּא ָענִ י ַב ָשּׁ ַערִ (23) :כּי
ָפשׁ (24) :אַל ִתּ ְת ַרע
יהם נ ֶ
יבם | וְ ָק ַבע ֶאת ק ְֹב ֵע ֶ
ָריב ִר ָ
יְ הוָה י ִ
ֶאת ַבּ ַעל אָף | וְ ֶאת ִאישׁ ֵחמוֹת לֹא ָתבוֹאֶ (25) :פּן ֶתּ ֱא ַלף
מוֹקשׁ ְלנ ְ
ארחתו ]א ְֹרח ָֹתיו קרי[ | וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵ
ַפ ֶשׁ ָך (26) :אַל ְתּ ִהי
ְבת ְֹק ֵעי ָכף | ַבּע ְֹר ִבים ַמ ָשּׁאוֹתִ (27) :אם ֵאין ְל ָך ְל ַשׁ ֵלּם | ָל ָמּה
עוֹלם | ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
יך (28) :אַל ַתּ ֵסּג ְגּבוּל ָ
יִ ַקּח ִמ ְשׁ ָכּ ְב ָך ִמ ַתּ ְח ֶתּ ָ
אכתּוֹ ִל ְפנֵי ְמ ָל ִכים
בוֹת ָ
ֲא ֶ
ית ִאישׁ ָמ ִהיר ִבּ ְמ ַל ְ
יךָ (29) :ח ִז ָ
ַצּב ִל ְפנֵי ֲח ֻשׁ ִכּים:
ַצּב | ַבּל יִ ְתי ֵ
יִ ְתי ָ
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ֶיך(2) :
מוֹשׁל | ִבּין ָתּ ִבין ֶאת ֲא ֶשׁר ְל ָפנ ָ
)ִ (1כּי ֵת ֵשׁב ִל ְלחוֹם ֶאת ֵ
אָתּה (3) :אַל ִתּ ְתאָו
ֶפשׁ ָ
וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַשׂ ִכּין ְבּל ֶֹע ָך | ִאם ַבּ ַעל נ ֶ
ֲשׁיר |
ָבים (4) :אַל ִתּיגַע ְל ַהע ִ
מּוֹתיו | וְ הוּא ֶל ֶחם ְכּז ִ
ְל ַמ ְט ַע ָ
ֶיך בּוֹ וְ ֵאינֶנּוּ | ִכּי
ָת ָך ֲח ָדל (5) :התעוף ] ֲה ָת ִעיף קרי[ ֵעינ ָ
ִמ ִבּינ ְ
ֶשׁר ועיף ]יָעוּף קרי[ ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
ֲשׂה לּוֹ ְכנ ַ
ָעשֹׂה ַיע ֶ
ָפיִ ם ְכּנ ֶ
) (6אַל ִתּ ְל ַחם ֶאת ֶל ֶחם ַרע ָעיִ ן | וְ אַל תתאו ] ִתּ ְתאָיו קרי[
וּשׁ ֵתה
ַפשׁוֹ ֶכּן הוּא | ֱאכֹל ְ
ְל ַמ ְט ַעמּ ָֹתיוִ (7) :כּי ְכּמוֹ ָשׁ ַער ְבּנ ְ
יאנָּה | וְ ִשׁ ַח ָתּ
אָכ ְל ָתּ ְת ִק ֶ
ֹאמר ָל ְך וְ ִלבּוֹ ַבּל ִע ָמּ ְךִ (8) :פּ ְתּ ָך ַ
י ַ
אָזנֵי ְכ ִסיל אַל ְתּ ַד ֵבּר | ִכּי יָבוּז ְל ֵשׂ ֶכל
ימיםְ (9) :בּ ְ
יך ַהנְּ ִע ִ
ְדּ ָב ֶר ָ
יך (10) :אַל ַתּ ֵסּג ְגּבוּל ָ
ִמ ֶלּ ָ
תוֹמים אַל ָתּבֹא:
וּב ְשׂ ֵדי יְ ִ
עוֹלם | ִ
יבם ִא ָתּ ְךָ (12) :ה ִביאָה
ָריב ֶאת ִר ָ
ֹא ָלם ָחזָק | הוּא י ִ
)ִ (11כּי ג ֲ
מוּסר
ַער ָ
ֶך ְל ִא ְמ ֵרי ָד ַעת (13) :אַל ִתּ ְמנַע ִמנּ ַ
אָזנ ָ
מּוּסר ִל ֶבּ ָך | וְ ְ
ַל ָ
ַפשׁוֹ
אַתּה ַבּ ֵשּׁ ֶבט ַתּ ֶכּנּוּ | וְ נ ְ
| ִכּי ַת ֶכּנּוּ ַב ֵשּׁ ֶבט לֹא יָמוּתָ (14) :
ִמ ְשּׁאוֹל ַתּ ִצּילְ (15) :בּנִ י ִאם ָח ַכם ִל ֶבּ ָך | יִ ְשׂ ַמח ִל ִבּי גַם אָנִ י:
ישׁ ִרים (17) :אַל יְ ַקנֵּא
יך ֵמ ָ
יוֹתי | ְבּ ַד ֵבּר ְשׂ ָפ ֶת ָ
) (16וְ ַת ְעל ְֹזנָה ִכ ְל ָ
ִל ְבּ ָך ַבּ ַח ָטּ ִאים | ִכּי ִאם ְבּיִ ְראַת יְ הוָה ָכּל ַהיּוֹםִ (18) :כּי ִאם יֵשׁ

ַח ָכם |
אַתּה ְבנִ י ו ֲ
ָת ָך לֹא ִת ָכּ ֵרתְ (19) :שׁ ַמע ָ
אַח ִרית | וְ ִת ְקו ְ
ֲ
ֲלי ָב ָשׂר ָלמוֹ:
אַשּׁר ַבּ ֶדּ ֶר ְך ִל ֶבּ ָך (20) :אַל ְתּ ִהי ְבס ְֹב ֵאי יָיִ ן | ְבּזֹל ֵ
וְ ֵ
וּק ָר ִעים ַתּ ְל ִבּישׁ ָ
זוֹלל יִ וּ ֵ
)ִ (21כּי ס ֵֹבא וְ ֵ
נוּמהְ (22) :שׁ ַמע
ָרשׁ | ְ
ָקנָה ִא ֶמּ ָךֱ (23) :א ֶמת ְקנֵה
יך זֶה יְ ָל ֶד ָך | וְ אַל ָתּבוּז ִכּי ז ְ
אָב ָ
ְל ִ
וּבינָה (24) :גול ] ִגּיל קרי[ יגול
וּמוּסר ִ
ָ
וְ אַל ִתּ ְמכֹּר | ָח ְכ ָמה
יוֹלד קרי[ ָח ָכם וישׂמח ]יִ ְשׂ ַמח
]י ִָגיל קרי[ ֲא ִבי ַצ ִדּיק | יולד ]וְ ֵ
יוֹל ְד ֶתּ ָךְ (26) :תּנָה
יך וְ ִא ֶמּ ָך | וְ ָתגֵל ַ
אָב ָ
קרי[ בּוֹ (25) :יִ ְשׂ ַמח ִ
ֶיך ְדּ ָר ַכי תרצנה ] ִתּצּ ְֹרנָה קרי[ִ (27) :כּי
ְבנִ י ִל ְבּ ָך ִלי | וְ ֵעינ ָ
ָכ ִריָּה (28) :אַף ִהיא ְכּ ֶח ֶתף
וּב ֵאר ָצ ָרה נ ְ
ֲמ ָקּה זוֹנָה | ְ
שׁוּחה ע ֻ
ָ
תּוֹסףְ (29) :ל ִמי אוֹי ְל ִמי ֲאבוֹי ְל ִמי
אָדם ִ
וּבוֹג ִדים ְבּ ָ
ְ
ֶתּ ֱארֹב |
יח ְל ִמי ְפּ ָצ ִעים ִחנָּם | ְל ִמי
מדונים ] ִמ ְדיָנִ ים קרי[ ְל ִמי ִשׂ ַ
אַח ִרים ַעל ַהיָּיִ ן | ַל ָבּ ִאים ַל ְחקֹר
ַח ְכ ִללוּת ֵעינָיִ םַ (30) :ל ְמ ֲ
אַדּם | ִכּי יִ ֵתּן בכיס ] ַבּכּוֹס
ִמ ְמ ָס ְך (31) :אַל ֵתּ ֶרא יַיִ ן ִכּי יִ ְת ָ
ָחשׁ יִ ָשּׁ ְך |
אַח ִריתוֹ ְכּנ ָ
ישׁ ִריםֲ (32) :
קרי[ ֵעינוֹ יִ ְת ַה ֵלּ ְך ְבּ ֵמ ָ
וּכ ִצ ְפעֹנִ י י ְ
ֶיך יִ ְראוּ זָרוֹת | וְ ִל ְבּ ָך יְ ַד ֵבּר ַתּ ְהפֻּכוֹת:
ַפ ִרשֵׁ (33) :עינ ָ
ְ
וּכשׁ ֵֹכב ְבּרֹאשׁ ִח ֵבּלִ (35) :הכּוּנִ י
ית ְכּשׁ ֵֹכב ְבּ ֶלב יָם | ְ
) (34וְ ָהיִ ָ
אוֹסיף ֲא ַב ְק ֶשׁנּוּ
ִ
אָקיץ
ָד ְע ִתּי | ָמ ַתי ִ
יתי ֲה ָלמוּנִ י ַבּל י ָ
ַבל ָח ִל ִ
עוֹד:
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) (1אַל ְתּ ַקנֵּא ְבּאַנְ ֵשׁי ָר ָעה | וְ אַל תתאו ] ִתּ ְתאָיו קרי[ ִל ְהיוֹת
יהם ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה(3) :
ֶהגֶּה ִל ָבּם | וְ ָע ָמל ִשׂ ְפ ֵת ֶ
ִא ָתּםִ (2) :כּי שֹׁד י ְ
וּב ַד ַעת ֲח ָד ִרים
וּב ְתבוּנָה יִ ְתכּוֹנָןְ (4) :
ְבּ ָח ְכ ָמה יִ ָבּנֶה ָבּיִ ת | ִ
ֶבר ָח ָכם ַבּעוֹז | וְ ִאישׁ ַדּ ַעת
ָעים (5) :גּ ֶ
ָקר וְ נ ִ
יִ ָמּ ְלאוּ | ָכּל הוֹן י ָ
שׁוּעה
וּת ָ
ֲשׂה ְלּ ָך ִמ ְל ָח ָמה | ְ
אַמּץ כּ ַֹחִ (6) :כּי ְב ַת ְחבֻּלוֹת ַתּע ֶ
ְמ ֶ
יוֹעץָ (7) :ראמוֹת ֶל ֱאוִ יל ָח ְכמוֹת | ַבּ ַשּׁ ַער לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיהוּ:
ְבּרֹב ֵ
ֶלת
)ְ (8מ ַח ֵשּׁב ְל ָה ֵר ַע | לוֹ ַבּ ַעל ְמ ִזמּוֹת יִ ְק ָראוִּ (9) :ז ַמּת ִאוּ ֶ
ית ְבּיוֹם ָצ ָרה ַצר
אָדם ֵלץִ (10) :ה ְת ַר ִפּ ָ
ֲבת ְל ָ
ַח ָטּאת | וְ תוֹע ַ
שׂוֹך:
וּמ ִטים ַל ֶה ֶרג ִאם ַתּ ְח ְ
כּ ֶֹח ָכהַ (11) :ה ֵצּל ְל ֻק ִחים ַל ָמּוֶת | ָ
ָבין
ָד ְענוּ זֶה | ֲהלֹא ת ֵֹכן ִלבּוֹת הוּא י ִ
ֹאמר ֵהן לֹא י ַ
)ִ (12כּי ת ַ
ֵדע וְ ֵה ִשׁיב ְל ָ
ַפ ְשׁ ָך הוּא י ָ
אָדם ְכּ ָפעֳלוֱֹ (13) :א ָכל ְבּנִ י ְד ַבשׁ
וְ נ ֵֹצר נ ְ
ַפ ֶשׁ ָך |
ִכּי טוֹב | וְ נ ֶֹפת ָמתוֹק ַעל ִח ֶכּ ָךֵ (14) :כּן ְדּ ֶעה ָח ְכ ָמה ְלנ ְ
ָת ָך לֹא ִת ָכּ ֵרת:
אַח ִרית וְ ִת ְקו ְ
את וְ יֵשׁ ֲ
ִאם ָמ ָצ ָ

) (15אַל ֶתּ ֱארֹב ָר ָשׁע ִלנְ וֵה ַצ ִדּיק | אַל ְתּ ַשׁ ֵדּד ִר ְבצוִֹ (16) :כּי
וּר ָשׁ ִעים יִ ָכּ ְשׁלוּ ְב ָר ָעהִ (17) :בּנְ פֹל
ָקם | ְ
ֶשׁ ַבע יִ פּוֹל ַצ ִדּיק ו ָ
וּב ָכּ ְשׁלוֹ אַל ָיגֵל ִל ֶבּ ָך(18) :
אויביך ]אוֹיִ ְב ָך קרי[ אַל ִתּ ְשׂ ָמח | ִ
ֶפּן יִ ְר ֶאה יְ הוָה וְ ַרע ְבּ ֵעינָיו | וְ ֵה ִשׁיב ֵמ ָע ָליו אַפּוֹ (19) :אַל
ִתּ ְת ַחר ַבּ ְמּ ֵר ִעים | אַל ְתּ ַקנֵּא ָבּ ְר ָשׁ ִעיםִ (20) :כּי לֹא ִת ְהיֶה
ֲ
ָמ ֶל ְך |
אַח ִרית ָל ָרע | נֵר ְר ָשׁ ִעים יִ ְד ָע ְך (21) :יְ ָרא ֶאת יְ הוָה ְבּנִ י ו ֶ
וּפיד
ידם | ִ
ִעם שׁוֹנִ ים אַל ִתּ ְת ָע ָרבִ (22) :כּי ִפ ְתאֹם יָקוּם ֵא ָ
) (23גַּם ֵא ֶלּה ַל ֲח ָכ ִמים | ַה ֵכּר ָפּנִ ים
יוֹד ַע:
ֵיהם ִמי ֵ
ְשׁנ ֶ
אָתּה יִ ְקּבֻהוּ ַע ִמּים |
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ַבּל טוֹב (24) :א ֵֹמר ְל ָר ָשׁע ַצ ִדּיק ָ
יהם ָתּבוֹא
ֲל ֶ
יחים יִ נְ ָעם | ַוע ֵ
מּוֹכ ִ
יִ ְז ָעמוּהוּ ְל ֻא ִמּים (25) :וְ ַל ִ
ִב ְר ַכּת טוֹבְ (26) :שׂ ָפ ַתיִ ם יִ ָשּׁק | ֵמ ִשׁיב ְדּ ָב ִרים נְ כ ִֹחים(27) :
ית ָך:
ית ֵב ֶ
וּבנִ ָ
אַחר ָ
אכ ֶתּ ָך וְ ַע ְתּ ָדהּ ַבּ ָשּׂ ֶדה ָל ְך | ַ
ָה ֵכן ַבּחוּץ ְמ ַל ְ
יך (29) :אַל
ית ִבּ ְשׂ ָפ ֶת ָ
ַה ִפ ִתּ ָ
) (28אַל ְתּ ִהי ֵעד ִחנָּם ְבּ ֵר ֶע ָך | ו ֲ
אָשׁיב ָל ִאישׁ ְכּ ָפעֳלוֹ:
ֱשׂה לּוֹ | ִ
ֹאמר ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִלי ֵכּן ֶאע ֶ
תּ ַ
אָדם ֲח ַסר ֵלב(31) :
)ַ (30על ְשׂ ֵדה ִאישׁ ָע ֵצל ָע ַב ְר ִתּי | וְ ַעל ֶכּ ֶרם ָ
ֶדר ֲא ָבנָיו
ֻלּים | וְ ג ֶ
וְ ִהנֵּה ָע ָלה כֻלּוֹ ִק ְמּשֹׂנִ ים ָכּסּוּ ָפנָיו ֲחר ִ
ָא ֱחזֶה אָנ ִֹכי ִ
נֱ
מוּסר:
יתי ָל ַק ְח ִתּי ָ
אָשׁית ִל ִבּי | ָר ִא ִ
ֶה ָר ָסה (32) :ו ֶ
ָדיִ ם ִל ְשׁ ָכּב(34) :
)ְ (33מ ַעט ֵשׁנוֹת ְמ ַעט ְתּנוּמוֹת | ְמ ַעט ִחבֻּק י ַ
יך ְכּ ִאישׁ ָמגֵן:
וּמ ְחס ֶֹר ָ
ישׁ ָך | ַ
וּבא ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ֵר ֶ
ָ
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) (1גַּם ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ֵלי ְשׁלֹמֹה | ֲא ֶשׁר ֶה ְע ִתּיקוּ אַנְ ֵשׁי ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך
וּכבֹד ְמ ָל ִכים ֲחקֹר
יְ הוּ ָדהְ (2) :כּבֹד ֱאל ִֹהים ַה ְס ֵתּר ָדּ ָבר | ְ
ָאָרץ ָלע ֶֹמק | וְ ֵלב ְמ ָל ִכים ֵאין ֵח ֶקר:
ָדּ ָברָ (3) :שׁ ַמיִ ם ָלרוּם ו ֶ
ֵצא ַלצּ ֵֹרף ֶכּ ִליָ (5) :הגוֹ ָר ָשׁע ִל ְפנֵי
יגים ִמ ָכּ ֶסף | ַויּ ֵ
)ָ (4הגוֹ ִס ִ
וּב ְמקוֹם
ֶמ ֶל ְך | וְ יִ כּוֹן ַבּ ֶצּ ֶדק ִכּ ְסאוֹ (6) :אַל ִתּ ְת ַה ַדּר ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך | ִ
יל ָך
ֲלה ֵהנָּה | ֵמ ַה ְשׁ ִפּ ְ
ְגּד ִֹלים אַל ַתּ ֲעמֹדִ (7) :כּי טוֹב ֲא ָמר ְל ָך ע ֵ
ֶיך (8) :אַל ֵתּ ֵצא ָל ִרב ַמ ֵהר | ֶפּן ַמה
ָדיב ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינ ָ
ִל ְפנֵי נ ִ
יב ָך ִריב ֶאת ֵר ֶע ָך
אַח ִר ָ
ֲשׂה ְבּ ֲ
ַתּע ֶ
יתהּ ְבּ ַה ְכ ִלים א ְֹת ָך ֵר ֶע ָךִ (9) :ר ְ
אַחר אַל ְתּגָלֶ (10) :פּן יְ ַח ֶסּ ְד ָך שׁ ֵֹמ ַע | וְ ִד ָבּ ְת ָך לֹא
| וְ סוֹד ֵ
אָפנָיו:
ָהב ְבּ ַמ ְשׂ ִכּיּוֹת ָכּ ֶסף | ָדּ ָבר ָדּבֻר ַעל ְ
פּוּחי ז ָ
ָתשׁוּבַ (11) :תּ ֵ
ָהב ו ֲ
יח ָח ָכם ַעל אֹזֶן שׁ ָֹמ ַעת(13) :
מוֹכ ַ
ַח ִלי ָכ ֶתם | ִ
)ֶ (12נזֶם ז ָ
ָשׁיב:
ֶפשׁ ֲאדֹנָיו י ִ
ֶא ָמן ְלשׁ ְֹל ָחיו | וְ נ ֶ
ְכּ ִצנַּת ֶשׁ ֶלג ְבּיוֹם ָק ִציר ִציר נ ֱ

ֶשׁם אָיִ ן | ִאישׁ ִמ ְת ַה ֵלּל ְבּ ַמ ַתּת ָשׁ ֶקר:
רוּח וְ ג ֶ
יאים וְ ַ
) (14נְ ִשׂ ִ
ָרם(16) :
ֻתּה ָק ִצין | וְ ָלשׁוֹן ַר ָכּה ִתּ ְשׁ ָבּר גּ ֶ
אַפּיִ ם יְ פ ֶ
)ְ (15בּא ֶֹר ְך ַ
ֶךּ | ֶפּן ִתּ ְשׂ ָבּ ֶענּוּ ו ֲ
את ֱאכֹל ַדּיּ ָ
ְדּ ַבשׁ ָמ ָצ ָ
ַה ֵקאתוֹ (17) :ה ַֹקר ַר ְג ְל ָך
ֵא ָךֵ (18) :מ ִפיץ וְ ֶח ֶרב וְ ֵחץ ָשׁנוּן |
וּשׂנ ֶ
ֲך ְ
ִמ ֵבּית ֵר ֶע ָך | ֶפּן יִ ְשׂ ָבּע ָ
מוּע ֶדת | ִמ ְב ָטח
ִאישׁ עֹנֶה ְב ֵר ֵעהוּ ֵעד ָשׁ ֶקרֵ (19) :שׁן ר ָֹעה וְ ֶרגֶל ָ
ָתר |
ֲדה ֶבּגֶד ְבּיוֹם ָק ָרה ח ֶֹמץ ַעל נ ֶ
בּוֹגֵד ְבּיוֹם ָצ ָרהַ (20) :מע ֶ
וְ ָשׁר ַבּ ִשּׁ ִרים ַעל ֶלב ָרע:
ַא ָך ַה ֲא ִכ ֵלהוּ ָל ֶחם | וְ ִאם ָצ ֵמא ַה ְשׁ ֵקהוּ ָמיִ ם:
)ִ (21אם ָר ֵעב שֹׂנ ֲ
אַתּה ח ֶֹתה ַעל רֹאשׁוֹ | וַיהוָה יְ ַשׁ ֶלּם ָל ְך(23) :
ֶח ִלים ָ
)ִ (22כּי ג ָ
וּפנִ ים נִ ְז ָע ִמים ְלשׁוֹן ָס ֶתר (24) :טוֹב
ָשׁם | ָ
חוֹלל גּ ֶ
רוּח ָצפוֹן ְתּ ֵ
ַ
וּבית ָח ֶבר:
ֶשׁ ֶבת ַעל ִפּנַּת גָּג | ֵמ ֵא ֶשׁת מדונים ] ִמ ְדיָנִ ים קרי[ ֵ
טוֹבה ֵמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק:
מוּעה ָ
וּשׁ ָ
ֵפה | ְ
ֶפשׁ ֲעי ָ
)ַ (25מיִ ם ָק ִרים ַעל נ ֶ
וּמקוֹר ָמ ְשׁ ָחת | ַצ ִדּיק ָמט ִל ְפנֵי ָר ָשׁע(27) :
)ַ (26מ ְעיָן נִ ְר ָפּשׂ ָ
אָכֹל ְדּ ַבשׁ ַה ְרבּוֹת לֹא טוֹב | וְ ֵח ֶקר ְכּב ָֹדם ָכּבוֹדִ (28) :עיר
חוֹמה | ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵאין ַמ ְע ָצר ְלרוּחוֹ:
רוּצה ֵאין ָ
ְפּ ָ
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)ַ (1כּ ֶשּׁ ֶלג ַבּ ַקּיִ ץ וְ ַכ ָמּ ָטר ַבּ ָקּ ִציר | ֵכּן לֹא נָאוֶה ִל ְכ ִסיל ָכּבוֹד:
)ַ (2כּ ִצּפּוֹר ָלנוּד ַכּ ְדּרוֹר ָלעוּף | ֵכּן ִק ְל ַלת ִחנָּם לא ]לוֹ קרי[
ילים(4) :
ָתבֹא (3) :שׁוֹט ַלסּוּס ֶמ ֶתג ַל ֲחמוֹר | וְ ֵשׁ ֶבט ְלגֵו ְכּ ִס ִ
אָתּהֲ (5) :ענֵה ְכ ִסיל
ַלתּוֹ | ֶפּן ִתּ ְשׁוֶה לּוֹ גַם ָ
אַל ַתּ ַען ְכּ ִסיל ְכּ ִאוּ ְ
ַלתּוֹ | ֶפּן יִ ְהיֶה ָח ָכם ְבּ ֵעינָיוְ (6) :מ ַק ֶצּה ַר ְג ַליִ ם ָח ָמס שׁ ֶֹתה
ְכּ ִאוּ ְ
וּמ ָשׁל ְבּ ִפי
| שׁ ֵֹל ַח ְדּ ָב ִרים ְבּיַד ְכּ ִסילַ (7) :דּ ְליוּ שׁ ַֹקיִ ם ִמ ִפּ ֵסּ ַח | ָ
נוֹתן ִל ְכ ִסיל ָכּבוֹד(9) :
ֵמה | ֵכּן ֵ
יליםִ (8) :כּ ְצרוֹר ֶא ֶבן ְבּ ַמ ְרגּ ָ
ְכ ִס ִ
חוֹלל כֹּל |
יליםַ (10) :רב ְמ ֵ
וּמ ָשׁל ְבּ ִפי ְכ ִס ִ
חוֹח ָע ָלה ְביַד ִשׁכּוֹר | ָ
ַ
וְ שׂ ֵֹכר ְכּ ִסיל וְ שׂ ֵֹכר ע ְֹב ִריםְ (11) :כּ ֶכ ֶלב ָשׁב ַעל ֵקאוֹ | ְכּ ִסיל
שׁוֹנֶה ְב ִאוּ ְ
ית ִאישׁ ָח ָכם ְבּ ֵעינָיו | ִתּ ְקוָה ִל ְכ ִסיל
ַלתּוָֹ (12) :ר ִא ָ
אָמר ָע ֵצל ַשׁ ַחל ַבּ ָדּ ֶר ְך | ֲא ִרי ֵבּין ָה ְרחֹבוֹת(14) :
ִמ ֶמּנּוַּ (13) :
ירהּ | וְ ָע ֵצל ַעל ִמ ָטּתוָֹ (15) :ט ַמן ָע ֵצל יָדוֹ
ַה ֶדּ ֶלת ִתּסּוֹב ַעל ִצ ָ
יבהּ ֶאל ִפּיוָ (16) :ח ָכם ָע ֵצל ְבּ ֵעינָיו |
ַבּ ַצּ ָלּ ַחת | נִ ְלאָה ַל ֲה ִשׁ ָ
אָזנֵי ָכ ֶלב | ע ֵֹבר ִמ ְת ַע ֵבּר
יבי ָט ַעםַ (17) :מ ֲח ִזיק ְבּ ְ
ִמ ִשּׁ ְב ָעה ְמ ִשׁ ֵ
ָמוֶת:
ַעל ִריב לֹּא לוְֹ (18) :כּ ִמ ְת ַל ְה ֵל ַהּ ַהיּ ֶֹרה ִז ִקּים ִח ִצּים ו ָ
אָמר ֲהלֹא ְמ ַשׂ ֵחק אָנִ י(20) :
)ֵ (19כּן ִאישׁ ִר ָמּה ֶאת ֵר ֵעהוּ | וְ ַ

וּב ֵאין נִ ְרגָּן יִ ְשׁתֹּק ָמדוֹןֶ (21) :פּ ָחם
ְבּ ֶא ֶפס ֵע ִצים ִתּ ְכ ֶבּה ֵאשׁ | ְ
ְל ֶג ָח ִלים וְ ֵע ִצים ְל ֵאשׁ | וְ ִאישׁ מדונים ] ִמ ְדיָנִ ים קרי[ ְל ַח ְר ַחר
ִריב:
ָרדוּ ַח ְד ֵרי ָב ֶטןֶ (23) :כּ ֶסף
)ִ (22דּ ְב ֵרי נִ ְרגָּן ְכּ ִמ ְת ַל ֲה ִמים | וְ ֵהם י ְ
ֻפּה ַעל ָח ֶרשׂ | ְשׂ ָפ ַתיִ ם דּ ְֹל ִקים וְ ֶלב ָרע (24) :בשׂפתו
יגים ְמצ ֶ
ִס ִ
ָשׁית ִמ ְר ָמהִ (25) :כּי
וּב ִק ְרבּוֹ י ִ
ָכר שׂוֹנֵא | ְ
] ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו קרי[ יִ נּ ֵ
תּוֹעבוֹת ְבּ ִלבּוִֹ (26) :תּ ַכּ ֶסּה
יְ ַחנֵּן קוֹלוֹ אַל ַתּ ֲא ֶמן בּוֹ | ִכּי ֶשׁ ַבע ֵ
ָלה ָר ָעתוֹ ְב ָק ָהל (27) :כּ ֶֹרה ַשּׁ ַחת ָבּהּ יִ פֹּל |
ִשׂנְ אָה ְבּ ַמ ָשּׁאוֹן | ִתּגּ ֶ
וְ ג ֵֹלל ֶא ֶבן ֵא ָליו ָתּשׁוּבְ (28) :לשׁוֹן ֶשׁ ֶקר יִ ְשׂנָא ַד ָכּיו | ֶ
וּפה ָח ָלק
ֲשׂה ִמ ְד ֶחה:
ַיע ֶ
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ֵלד יוֹם(2) :
) (1אַל ִתּ ְת ַה ֵלּל ְבּיוֹם ָמ ָחר | ִכּי לֹא ֵת ַדע ַמה יּ ֶ
ֵטל
יך (3) :כּ ֶֹבד ֶא ֶבן וְ נ ֶ
ָכ ִרי וְ אַל ְשׂ ָפ ֶת ָ
יך | נ ְ
יְ ַה ֶלּ ְל ָך זָר וְ לֹא ִפ ָ
אַכ ְז ִריּוּת ֵח ָמה וְ ֶשׁ ֶטף
ֵיהםְ (4) :
ַהחוֹל | וְ ַכ ַעס ֱאוִ יל ָכּ ֵבד ִמ ְשּׁנ ֶ
אַה ָבה
ֻלּה | ֵמ ֲ
תּוֹכ ַחת ְמג ָ
טוֹבה ַ
וּמי ַי ֲעמֹד ִל ְפנֵי ִקנְ אָהָ (5) :
אָף | ִ
ַע ָתּרוֹת נְ ִשׁיקוֹת שׂוֹ ֵנא:
אוֹהב | וְ נ ְ
ֶא ָמנִ ים ִפּ ְצ ֵעי ֵ
ְמ ֻס ָתּ ֶרת (6) :נ ֱ
ֶפשׁ ְר ֵע ָבה ָכּל ַמר ָמתוֹק(8) :
ֶפשׁ ְשׂ ֵב ָעה ָתּבוּס נ ֶֹפת | וְ נ ֶ
)  (7נ ֶ
נוֹדד ִמ ְמּקוֹמוֶֹ (9) :שׁ ֶמן
נוֹד ֶדת ִמן ִקנָּהּ | ֵכּן ִאישׁ ֵ
ְכּ ִצפּוֹר ֶ
ֲצת נ ֶ
וּמ ֶתק ֵר ֵעהוּ ֵמע ַ
וּקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַמּח ֵלב | ֶ
ְ
ֲך ורעה
ָפשֵׁ (10) :רע ָ
יד ָך |
יך אַל ָתּבוֹא ְבּיוֹם ֵא ֶ
אָח ָ
וּבית ִ
יך אַל ַתּ ֲעזֹב ֵ
אָב ָ
]וְ ֵר ַע קרי[ ִ
טוֹב ָשׁ ֵכן ָקרוֹב ֵמאָח ָרחוֹקֲ (11) :ח ַכם ְבּנִ י וְ ַשׂ ַמּח ִל ִבּי |
יבה ח ְֹר ִפי ָד ָברָ (12) :ערוּם ָראָה ָר ָעה נִ ְס ָתּר | ְפּ ָתאיִ ם
אָשׁ ָ
וְ ִ
ָכ ִריָּה ַח ְב ֵלהוּ:
וּב ַעד נ ְ
ָע ְברוּ ֶנ ֱענָשׁוַּ (13) :קח ִבּ ְגדוֹ ִכּי ָע ַרב זָר | ְ
)ְ (14מ ָב ֵר ְך ֵר ֵעהוּ ְבּקוֹל גָּדוֹל ַבּבּ ֶֹקר ַה ְשׁ ֵכּים | ְק ָל ָלה ֵתּ ָח ֶשׁב
טוֹרד ְבּיוֹם ַס ְג ִריר | וְ ֵא ֶשׁת מדונים ] ִמ ְדיָנִ ים
לוֶֹ (15) :דּ ֶלף ֵ
רוּח | וְ ֶשׁ ֶמן יְ ִמינוֹ יִ ְק ָרא(17) :
ֶיה ָצ ַפן ַ
קרי[ נִ ְשׁ ָתּוָה (16) :צ ְֹפנ ָ
ַחד ְפּנֵי ֵר ֵעהוּ (18) :נ ֵֹצר ְתּ ֵאנָה
ָחד | וְ ִאישׁ י ַ
ַבּ ְרזֶל ְבּ ַב ְרזֶל י ַ
ֻבּדַ (19) :כּ ַמּיִ ם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים |
ֹאכל ִפּ ְריָהּ | וְ שׁ ֵֹמר ֲאדֹנָיו יְ כ ָ
י ַ
ַא ַבדּוֹ קרי[ לֹא
אָדםְ (20) :שׁאוֹל ואבדה ]ו ֲ
אָדם ָל ָ
ֵכּן ֵלב ָה ָ
אָדם לֹא ִת ְשׂ ַבּ ְענָהַ (21) :מ ְצ ֵרף ַל ֶכּ ֶסף וְ כוּר
ִת ְשׂ ַבּ ְענָה | וְ ֵעינֵי ָה ָ
ָהב | וְ ִאישׁ ְל ִפי ַמ ֲה ָללוִֹ (22) :אם ִתּ ְכתּוֹשׁ ֶאת ָה ֱאוִ יל
ַלזּ ָ
ַלתּוֹ:
ֱלי | לֹא ָתסוּר ֵמ ָע ָליו ִאוּ ְ
תוֹך ָה ִריפוֹת ַבּע ִ
ַבּ ַמּ ְכ ֵתּשׁ ְבּ ְ

ֲד ִריםִ (24) :כּי לֹא
ֶך | ִשׁית ִל ְבּ ָך ַלע ָ
)ָ (23יד ַֹע ֵתּ ַדע ְפּנֵי צֹאנ ָ
ָלה ָח ִציר
עוֹלם ח ֶֹסן | וְ ִאם ֵנזֶר ְלדוֹר דור ]וָדוֹר קרי[ (25) :גּ ָ
ְל ָ
ֶא ְספוּ ִע ְשּׂבוֹת ָה ִריםְ (26) :כּ ָב ִשׂים ִל ְל ֶ
וְ נִ ְראָה ֶד ֶשׁא | וְ נ ֶ
בוּשׁ ָך |
תּוּדים (27) :וְ ֵדי ֲח ֵלב ִע ִזּים ְל ַל ְח ְמ ָך ְל ֶל ֶחם
וּמ ִחיר ָשׂ ֶדה ַע ִ
ְ
יך:
ֲרוֹת ָ
ית ָך | וְ ַחיִּ ים ְל ַנע ֶ
ֵבּ ֶ
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יקים ִכּ ְכ ִפיר יִ ְב ָטחְ (2) :בּ ֶפ ַשׁע
) (1נָסוּ וְ ֵאין ר ֵֹדף ָר ָשׁע | וְ ַצ ִדּ ִ
ֶבר ָרשׁ
יך (3) :גּ ֶ
ַא ִר ְ
אָדם ֵמ ִבין י ֵֹד ַע ֵכּן י ֲ
וּב ָ
יה | ְ
ֶא ֶרץ ַר ִבּים ָשׂ ֶר ָ
תוֹרה יְ ַה ְללוּ
וְ ע ֵֹשׁק ַדּ ִלּים | ָמ ָטר ס ֵֹחף וְ ֵאין ָל ֶחם (4) :ע ְֹז ֵבי ָ
ָר ָשׁע | וְ שׁ ְֹמ ֵרי ָ
תוֹרה יִ ְתגָּרוּ ָבם:
ָבינוּ כֹל(6) :
וּמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָה י ִ
ָבינוּ ִמ ְשׁ ָפּט | ְ
) (5אַנְ ֵשׁי ָרע לֹא י ִ
נוֹצר
הוֹל ְך ְבּ ֻתמּוֹ | ֵמ ִע ֵקּשׁ ְדּ ָר ַכיִ ם וְ הוּא ָע ִשׁירֵ (7) :
טוֹב ָרשׁ ֵ
ַכ ִלים ִ
זוֹל ִלים י ְ
תּוֹרה ֵבּן ֵמ ִבין | וְ ר ֶֹעה ְ
ָ
אָביוַ (8) :מ ְר ֶבּה הוֹנוֹ
ֶשׁ ְך ובתרבית ]וְ ַת ְר ִבּית קרי[ | ְלחוֹנֵן ַדּ ִלּים יִ ְק ְבּ ֶצנּוּ(9) :
ְבּנ ֶ
תּוֹע ָבהַ (10) :מ ְשׁגֶּה
תּוֹרה | גַּם ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֵ
אָזנוֹ ִמ ְשּׁמ ַֹע ָ
ֵמ ִסיר ְ
וּת ִמ ִ
ימים יִ נְ ֲחלוּ טוֹב:
יְ ָשׁ ִרים ְבּ ֶד ֶר ְך ָרע ִבּ ְשׁחוּתוֹ הוּא יִ פּוֹל | ְ
ַח ְק ֶרנּוַּ (12) :בּ ֲעלֹץ
)ָ (11ח ָכם ְבּ ֵעינָיו ִאישׁ ָע ִשׁיר | וְ ַדל ֵמ ִבין י ְ
אָדם(13) :
וּבקוּם ְר ָשׁ ִעים יְ ֻח ַפּשׂ ָ
אָרת | ְ
יקים ַר ָבּה ִת ְפ ֶ
ַצ ִדּ ִ
וּמוֹדה וְ עֹזֵב יְ ר ָ
ֶ
יח |
ַצ ִל ַ
ְמ ַכ ֶסּה ְפ ָשׁ ָעיו לֹא י ְ
אַשׁ ֵרי
ֻחםְ (14) :
וּמ ְק ֶשׁה ִלבּוֹ יִ פּוֹל ְבּ ָר ָעהֲ (15) :א ִרי נ ֵֹהם
אָדם ְמ ַפ ֵחד ָתּ ִמיד | ַ
ָ
שׁוֹקק | מ ֵֹשׁל ָר ָשׁע ַעל ַעם ָדּל (16) :נ ִָגיד ֲח ַסר ְתּבוּנוֹת
וְ דֹב ֵ
ָמים:
יך י ִ
ַא ִר ְ
ֲשׁקּוֹת | שׂנאי ]שֹׂנֵא קרי[ ֶב ַצע י ֲ
וְ ַרב ַמע ַ
ָפשׁ | ַעד בּוֹר יָנוּס אַל יִ ְת ְמכוּ בוֹ(18) :
אָדם ָע ֻשׁק ְבּ ַדם נ ֶ
)ָ (17
ֶע ַקשׁ ְדּ ָר ַכיִ ם יִ פּוֹל ְבּ ֶא ָחת (19) :ע ֵֹבד
ָשׁ ַע | וְ נ ְ
הוֹל ְך ָתּ ִמים יִ וּ ֵ
ֵ
וּמ ַר ֵדּף ֵר ִקים יִ ְשׂ ַבּע ִרישִׁ (20) :אישׁ
אַד ָמתוֹ יִ ְשׂ ַבּע ָל ֶחם | ְ
ְ
ָקהַ (21) :ה ֵכּר ָפּנִ ים
ֲשׁיר לֹא יִ נּ ֶ
ֱאמוּנוֹת ַרב ְבּ ָרכוֹת | וְ אָץ ְל ַהע ִ
ֳהל ַלהוֹן ִאישׁ ַרע
ָבר (22) :נִ ב ָ
לֹא טוֹב | וְ ַעל ַפּת ֶל ֶחם יִ ְפ ַשׁע גּ ֶ
ָעיִ ן | וְ לֹא י ַ
אַח ַרי ֵחן
אָדם ֲ
יח ָ
מוֹכ ַ
ֵדע ִכּי ֶח ֶסר יְ ב ֶֹאנּוִּ (23) :
אָביו וְ ִאמּוֹ וְ א ֵֹמר ֵאין ָפּ ַשׁע |
יִ ְמ ָצא | ִמ ַמּ ֲח ִליק ָלשׁוֹן (24) :גּוֹזֵל ִ
וּבוֹט ַח
ֵ
ָרה ָמדוֹן |
ֶפשׁ יְ ג ֶ
ָח ֵבר הוּא ְל ִאישׁ ַמ ְשׁ ִחיתְ (25) :ר ַחב נ ֶ
ַעל יְ הוָה יְ ד ָ
הוֹל ְך ְבּ ָח ְכ ָמה
בּוֹט ַח ְבּ ִלבּוֹ הוּא ְכ ִסיל | וְ ֵ
ֻשּׁןֵ (26) :
וּמ ְע ִלים ֵעינָיו ַרב
נוֹתן ָל ָרשׁ ֵאין ַמ ְחסוֹר | ַ
הוּא יִ ָמּ ֵלטֵ (27) :

אָב ָדם יִ ְרבּוּ
וּב ְ
אָדם | ְ
ְמ ֵארוֹתְ (28) :בּקוּם ְר ָשׁ ִעים יִ ָסּ ֵתר ָ
יקים:
ַצ ִדּ ִ
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תּוֹכחוֹת ַמ ְק ֶשׁה ע ֶֹרף | ֶפּ ַתע יִ ָשּׁ ֵבר וְ ֵאין ַמ ְר ֵפּא(2) :
)ִ (1אישׁ ָ
ִבּ ְרבוֹת ַצ ִדּ ִ
וּב ְמשֹׁל ָר ָשׁע יֵאָנַח ָעםִ (3) :אישׁ
יקים יִ ְשׂ ַמח ָה ָעם | ִ
אַבּד הוֹןֶ (4) :מ ֶל ְך
אָביו | וְ ר ֶֹעה זוֹנוֹת יְ ֶ
א ֵֹהב ָח ְכ ָמה יְ ַשׂ ַמּח ִ
ֶבר
ֶה ְר ֶסנָּה (5) :גּ ֶ
אָרץ | וְ ִאישׁ ְתּרוּמוֹת י ֶ
ֲמיד ֶ
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ַיע ִ
ַמ ֲח ִליק ַעל ֵר ֵעהוּ | ֶר ֶשׁת ֵ
פּוֹרשׂ ַעל ְפּ ָע ָמיוְ (6) :בּ ֶפ ַשׁע ִאישׁ ָרע
מוֹקשׁ | וְ ַצ ִדּיק יָרוּן וְ ָשׂ ֵמ ַח (7) :י ֵֹד ַע ַצ ִדּיק ִדּין ַדּ ִלּים | ָר ָשׁע לֹא
ֵ
ָשׁיבוּ אָף:
ַח ָכ ִמים י ִ
ָפיחוּ ִק ְריָה | ו ֲ
ָבין ָדּ ַעת (8) :אַנְ ֵשׁי ָלצוֹן י ִ
יִ
ָחת:
)ִ (9אישׁ ָח ָכם נִ ְשׁ ָפּט ֶאת ִאישׁ ֱאוִ יל | וְ ָרגַז וְ ָשׂ ַחק וְ ֵאין נ ַ
ַפשׁוָֹ (11) :כּל
ישׁ ִרים יְ ַב ְקשׁוּ נ ְ
) (10אַנְ ֵשׁי ָד ִמים יִ ְשׂנְ אוּ ָתם | וִ ָ
יוֹציא ְכ ִסיל | וְ ָח ָכם ְבּאָחוֹר יְ ַשׁ ְבּ ֶחנָּה (12) :מ ֵֹשׁל ַמ ְק ִשׁיב
רוּחוֹ ִ
ַעל ְדּ ַבר ָשׁ ֶקר | ָכּל ְמ ָשׁ ְר ָתיו ְר ָשׁ ִעיםָ (13) :רשׁ וְ ִאישׁ ְתּ ָכ ִכים
שׁוֹפט ֶבּ ֱא ֶמת
ֵיהם יְ הוָהֶ (14) :מ ֶל ְך ֵ
נִ ְפגָּשׁוּ | ֵמ ִאיר ֵעינֵי ְשׁנ ֶ
ַדּ ִלּים | ִכּ ְסאוֹ ָל ַעד יִ כּוֹןֵ (15) :שׁ ֶבט וְ ַ
ַער
תוֹכ ַחת יִ ֵתּן ָח ְכ ָמה | וְ נ ַ
יקים
ְמ ֻשׁ ָלּח ֵמ ִבישׁ ִאמּוִֹ (16) :בּ ְרבוֹת ְר ָשׁ ִעים יִ ְר ֶבּה ָפּ ַשׁע | וְ ַצ ִדּ ִ
ַפ ֶשׁ ָך:
ֲדנִּ ים ְלנ ְ
יח ָך | וְ יִ ֵתּן ַמע ַ
ַסּר ִבּנְ ָך וִ ינִ ֶ
ְבּ ַמ ַפּ ְל ָתּם יִ ְראוּ (17) :י ֵ
אַשׁ ֵרהוִּ (19) :בּ ְד ָב ִרים
תּוֹרה ְ
)ְ (18בּ ֵאין ָחזוֹן יִ ָפּ ַרע ָעם | וְ שׁ ֵֹמר ָ
ית ִאישׁ אָץ
ָבין וְ ֵאין ַמ ֲענֶהָ (20) :ח ִז ָ
ָסר ָע ֶבד | ִכּי י ִ
לֹא יִ וּ ֶ
ִבּ ְד ָב ָריו | ִתּ ְקוָה ִל ְכ ִסיל ִמ ֶמּנּוְּ (21) :מ ַפנֵּק ִמנּ ַֹער ַע ְבדּוֹ |
וּב ַעל ֵח ָמה
ָרה ָמדוֹן | ַ
אַח ִריתוֹ יִ ְהיֶה ָמנוֹןִ (22) :אישׁ אַף יְ ג ֶ
וְ ֲ
רוּח יִ ְתמ ְֹך ָכּבוֹד:
וּשׁ ַפל ַ
ילנּוּ | ְ
אָדם ַתּ ְשׁ ִפּ ֶ
ַאוַת ָ
ַרב ָפּ ַשׁע (23) :גּ ֲ
אָלה יִ ְשׁ ַמע וְ לֹא י ִַגּיד(25) :
ַפשׁוֹ | ָ
חוֹלק ִעם ַגּנָּב שׂוֹנֵא נ ְ
)ֵ (24
וּבוֹט ַח ַבּיהוָה יְ ֻשׂגָּבַ (26) :ר ִבּים
ֵ
מוֹקשׁ |
ֵ
אָדם יִ ֵתּן
ֶח ְר ַדּת ָ
ֲבת
וּמיְ הוָה ִמ ְשׁ ַפּט ִאישׁ (27) :תּוֹע ַ
מוֹשׁל | ֵ
ֵ
ְמ ַב ְק ִשׁים ְפּנֵי
ֲבת ָר ָשׁע יְ ַשׁר ָדּ ֶר ְך:
יקים ִאישׁ ָעוֶל | וְ תוֹע ַ
ַצ ִדּ ִ
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יאל
ית ֵ
ֶבר ְל ִא ִ
ָקה ַה ַמּ ָשּׂא | נְ ֻאם ַהגּ ֶ
)ִ (1דּ ְב ֵרי אָגוּר ִבּן י ֶ
אָדם ִלי:
יאל וְ ֻא ָכלִ (2) :כּי ַב ַער אָנ ִֹכי ֵמ ִאישׁ | וְ לֹא ִבי ַנת ָ
ית ֵ
ְל ִא ִ

) (3וְ לֹא ָל ַמ ְד ִתּי ָח ְכ ָמה | וְ ַד ַעת ְקד ִֹשׁים ֵא ָדעִ (4) :מי ָע ָלה
רוּח ְבּ ָח ְפנָיו ִמי ָצ ַרר ַמיִ ם ַבּ ִשּׂ ְמ ָלה ִמי
אָסף ַ
ֵרד ִמי ַ
ָשׁ ַמיִ ם ַויּ ַ
אַפ ֵסי ֶ
ֵה ִקים ָכּל ְ
וּמה ֶשּׁם ְבּנוֹ ִכּי ֵת ָדעָ (5) :כּל
אָרץ | ַמה ְשּׁמוֹ ַ
תּוֹס ְףּ ַעל
רוּפה | ָמגֵן הוּא ַלח ִֹסים בּוֹ (6) :אַל ְ
ִא ְמ ַרת ֱאלוֹ ַהּ ְצ ָ
ָב ָתּ:
יח ְבּ ָך וְ נִ ְכז ְ
יוֹכ ַ
ְדּ ָב ָריו | ֶפּן ִ
)ְ (7שׁ ַתּיִ ם ָשׁ ְ
אַל ִתּי ֵמ ִא ָתּ ְך | אַל ִתּ ְמנַע ִמ ֶמּנִּ י ְבּ ֶט ֶרם אָמוּת(8) :
יפנִ י
וּד ַבר ָכּזָב ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּנִּ י ֵראשׁ ָוע ֶֹשׁר אַל ִתּ ֶתּן ִלי | ַה ְט ִר ֵ
ָשׁוְ א ְ
וּפן
אָמ ְר ִתּי ִמי יְ הוָה | ֶ
ֶל ֶחם ֻח ִקּיֶ (9) :פּן ֶא ְשׂ ַבּע וְ ִכ ַח ְשׁ ִתּי וְ ַ
ַב ִתּי וְ ָת ַפ ְשׂ ִתּי ֵשׁם ֱאל ָֹהי:
ָרשׁ וְ ָגנ ְ
ִאוּ ֵ
) (10אַל ַתּ ְל ֵשׁן ֶע ֶבד ֶאל אדנו ] ֲאדֹנָיו קרי[ | ֶפּן יְ ַק ֶלּ ְל ָך
אָביו יְ ַק ֵלּל | וְ ֶאת ִאמּוֹ לֹא יְ ָב ֵר ְך (12) :דּוֹר
אָשׁ ְמ ָתּ (11) :דּוֹר ִ
וְ ָ
ֻחץ (13) :דּוֹר ָמה ָרמוּ ֵעינָיו |
וּמצֹּאָתוֹ לֹא ר ָ
ָטהוֹר ְבּ ֵעינָיו | ִ
וּמ ֲא ָכלוֹת ְמ ַת ְלּעֹ ָתיו |
ָשׂאוּ (14) :דּוֹר ֲח ָרבוֹת ִשׁנָּיו ַ
וְ ַע ְפ ַע ָפּיו יִ נּ ֵ
אָדם:
ֶל ֱאכֹל עֲנִ יִּ ים ֵמ ֶא ֶרץ וְ ֶא ְביוֹנִ ים ֵמ ָ
ֲלוּקה ְשׁ ֵתּי ָבנוֹת ַהב ַהב ָשׁלוֹשׁ ֵהנָּה לֹא ִת ְשׂ ַבּ ְענָה |
)ַ (15לע ָ
אָמרוּ הוֹןְ (16) :שׁאוֹל וְ ע ֶֹצר ָר ַחם | ֶא ֶרץ לֹא ָשׂ ְב ָעה
אַר ַבּע לֹא ְ
ְ
יקּ ַהת
אָמ ָרה הוֹןַ (17) :עיִ ן ִתּ ְל ַעג ְלאָב וְ ָתבוּז ִל ֲ
ַמּיִ ם וְ ֵאשׁ לֹא ְ
רוּה ע ְֹר ֵבי נ ַ
ָשׁר:
לוּה ְבנֵי נ ֶ
ֹאכ ָ
ַחל וְ י ְ
ֵאם | יִ ְקּ ָ
אַר ָבּ ָעה קרי[ לֹא
)ְ (18שׁל ָֹשׁה ֵה ָמּה נִ ְפ ְלאוּ ִמ ֶמּנִּ י | וארבע ]וְ ְ
ֲלי צוּר | ֶדּ ֶר ְך
ָחשׁ ע ֵ
ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶדּ ֶר ְך נ ָ
יְ ַד ְע ִתּיםֶ (19) :דּ ֶר ְך ַהנּ ֶ
ָאָפת |
ֶבר ְבּ ַע ְל ָמהֵ (20) :כּן ֶדּ ֶר ְך ִא ָשּׁה ְמנ ֶ
ֳאנִ יָּה ְב ֶלב יָם וְ ֶד ֶר ְך גּ ֶ
אָמ ָרה לֹא ָפ ַע ְל ִתּי אָוֶן:
יה וְ ְ
וּמ ֲח ָתה ִפ ָ
אָכ ָלה ָ
ְ
תוּכל ְשׂ ֵאת:
)ַ (21תּ ַחת ָשׁלוֹשׁ ָר ְגזָה ֶא ֶרץ | וְ ַת ַחת ְ
אַר ַבּע לֹא ַ
ָבל ִכּי יִ ְשׂ ַבּע ָל ֶחםַ (23) :תּ ַחת
לוֹך | וְ נ ָ
)ַ (22תּ ַחת ֶע ֶבד ִכּי יִ ְמ ְ
ירשׁ ְגּ ִב ְר ָתּהּ:
ְשׂנוּאָה ִכּי ִת ָבּ ֵעל | וְ ִשׁ ְפ ָחה ִכּי ִת ַ
אָרץ | וְ ֵה ָמּה ֲח ָכ ִמים ְמ ֻח ָכּ ִמים(25) :
אַר ָבּ ָעה ֵהם ְק ַטנֵּי ֶ
)ְ (24
ָכינוּ ַב ַקּיִ ץ ַל ְח ָמםְ (26) :שׁ ַפנִּ ים ַעם לֹא
ַהנְּ ָמ ִלים ַעם לֹא ָעז | ַויּ ִ
ֵצא
אַר ֶבּה | ַויּ ֵ
יתםֶ (27) :מ ֶל ְך ֵאין ָל ְ
ָשׂימוּ ַב ֶסּ ַלע ֵבּ ָ
ָעצוּם | ַויּ ִ
יכ ֵלי ֶמ ֶל ְך:
ָדיִ ם ְתּ ַת ֵפּשׂ | וְ ִהיא ְבּ ֵה ְ
ח ֵֹצץ כֻּלּוְֹ (28) :שׂ ָמ ִמית ְבּי ַ
יט ֵבי ָל ֶכת(30) :
אַר ָבּ ָעה ֵמ ִ
יבי ָצ ַעד | וְ ְ
יט ֵ
)ְ (29שׁל ָֹשׁה ֵה ָמּה ֵמ ִ
ַר ִזיר ָמ ְתנַיִ ם
ַליִ שׁ ִגּבּוֹר ַבּ ְבּ ֵה ָמה | וְ לֹא יָשׁוּב ִמ ְפּנֵי כֹל (31) :ז ְ
ַשּׂא | וְ ִאם
ָב ְל ָתּ ְב ִה ְתנ ֵ
אַלקוּם ִעמּוִֹ (32) :אם נ ַ
וּמ ֶל ְך ְ
אוֹ ָתיִ שׁ | ֶ
יוֹציא
וּמיץ אַף ִ
יוֹציא ֶח ְמאָה ִ
ַמּוֹת יָד ְל ֶפהִ (33) :כּי ִמיץ ָח ָלב ִ
ז ָ
יוֹציא ִריב:
אַפּיִ ם ִ
וּמיץ ַ
ָדם | ִ
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מוּאל ֶמ ֶל ְך | ַמ ָשּׂא ֲא ֶשׁר יִ ְסּ ַרתּוּ ִאמּוַֹ (2) :מה ְבּ ִרי
)ִ (1דּ ְב ֵרי ְל ֵ
יל ָך |
ָשׁים ֵח ֶ
וּמה ַבּר נְ ָד ָרי (3) :אַל ִתּ ֵתּן ַלנּ ִ
וּמה ַבּר ִבּ ְטנִ י | ֶ
ַ
מוֹאל אַל ַל ְמ ָל ִכים
יך ַל ְמחוֹת ְמ ָל ִכין (4) :אַל ַל ְמ ָל ִכים ְל ֵ
וּד ָר ֶכ ָ
ְ
רוֹזנִ ים או ] ֵאי קרי[ ֵשׁ ָכרֶ (5) :פּן יִ ְשׁ ֶתּה וְ יִ ְשׁ ַכּח
וּל ְ
ְשׁתוֹ יָיִ ן | ְ
אוֹבד | וְ יַיִ ן
ישׁנֶּה ִדּין ָכּל ְבּנֵי עֹנִ יְ (6) :תּנוּ ֵשׁ ָכר ְל ֵ
ְמ ֻח ָקּק | וִ ַ
ְל ָמ ֵרי נ ֶ
ֲמלוֹ לֹא יִ ְז ָכּר עוֹד(8) :
ָפשׁ (7) :יִ ְשׁ ֶתּה וְ יִ ְשׁ ַכּח ִרישׁוֹ | ַוע ָ
יך ְשׁ ָפט
יך ְל ִא ֵלּם | ֶאל ִדּין ָכּל ְבּנֵי ֲחלוֹףְ (9) :פּ ַתח ִפּ ָ
ְפּ ַתח ִפּ ָ
ֶצ ֶדק | וְ ִדין ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן:
)ֵ (10א ֶשׁת ַחיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא | וְ ָרחֹק ִמ ְפּנִ ינִ ים ִמ ְכ ָרהָּ (11) :בּ ַטח
ֶח ָסרְ (12) :גּ ָמ ַל ְתהוּ טוֹב וְ לֹא ָרע |
ָבּהּ ֵלב ַבּ ְע ָלהּ | וְ ָשׁ ָלל לֹא י ְ
יה:
ַתּ ַעשׂ ְבּ ֵח ֶפץ ַכּ ֶפּ ָ
וּפ ְשׁ ִתּים | ו ַ
כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּיהָ (13) :דּ ְר ָשׁה ֶצ ֶמר ִ
ַתּ ָקם
סוֹחר | ִמ ֶמּ ְר ָחק ָתּ ִביא ַל ְח ָמהּ (15) :ו ָ
)ָ (14היְ ָתה ָכּ ֳאנִ יּוֹת ֵ
ָמ ָמה
יה (16) :ז ְ
יתהּ | וְ חֹק ְל ַנ ֲער ֶֹת ָ
ַתּ ֵתּן ֶט ֶרף ְל ֵב ָ
ְבּעוֹד ַליְ ָלה ו ִ
ַתּ ָקּ ֵחהוּ | ִמ ְפּ ִרי ַכ ֶפּ ָ
ָשׂ ֶדה ו ִ
ָט ָעה קרי[ ָכּ ֶרםָ (17) :ח ְג ָרה
יה נטע ]נ ְ
ֲמה ִכּי טוֹב ַס ְח ָרהּ |
יהָ (18) :טע ָ
ֹעוֹת ָ
אַמּץ ְזר ֶ
ַתּ ֵ
ֶיה | ו ְ
ְבעוֹז ָמ ְתנ ָ
יה ִשׁ ְלּ ָחה ַב ִכּישׁוֹר |
ָד ָ
ֵרהּ (19) :י ֶ
לֹא יִ ְכ ֶבּה בליל ] ַב ַלּיְ ָלה קרי[ נ ָ
יה ִשׁ ְלּ ָחה
ָד ָ
יה ָתּ ְמכוּ ָפ ֶל ְךַ (20) :כּ ָפּהּ ָפּ ְר ָשׂה ֶל ָענִ י | וְ י ֶ
וְ ַכ ֶפּ ָ
יתהּ ָלבֻשׁ
יתהּ ִמ ָשּׁ ֶלג | ִכּי ָכל ֵבּ ָ
ירא ְל ֵב ָ
ָל ֶא ְביוֹן (21) :לֹא ִת ָ
בוּשׁהּ(23) :
ָמן ְל ָ
אַרגּ ָ
ָשׁנִ יםַ (22) :מ ְר ַב ִדּים ָע ְשׂ ָתה ָלּהּ | ֵשׁשׁ וְ ְ
אָרץָ (24) :ס ִדין
נוֹדע ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ַבּ ְע ָלהּ | ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ִעם ִז ְקנֵי ֶ
ָ
בוּשׁהּ |
ָתנָה ַל ְכּ ַנעֲנִ י (25) :עֹז וְ ָה ָדר ְל ָ
ַחגוֹר נ ְ
ַתּ ְמכֹּר | ו ֲ
ָע ְשׂ ָתה ו ִ
תוֹרת ֶח ֶסד
יה ָפּ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה | וְ ַ
אַחרוֹןִ (26) :פּ ָ
ַתּ ְשׂ ַחק ְליוֹם ֲ
וִ
יתהּ | וְ ֶל ֶחם ַע ְצלוּת לֹא
צוֹפיָּה ֲה ִליכוֹת ֵבּ ָ
ַעל ְלשׁוֹנָהִּ (27) :
רוּה | ַבּ ְע ָלהּ וַיְ ַה ְל ָלהַּ (29) :רבּוֹת
אַשּׁ ָ
ֶיה וַיְ ְ
ֹאכלָ (28) :קמוּ ָבנ ָ
ת ֵ
אַתּ ָע ִלית ַעל כּ ָ
ָבּנוֹת ָעשׂוּ ָחיִ ל | וְ ְ
ֻלּנָהֶ (30) :שׁ ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל
ַהיּ ִֹפי | ִא ָשּׁה יִ ְראַת יְ הוָה ִהיא ִת ְת ַה ָלּלְ (31) :תּנוּ ָלהּ ִמ ְפּ ִרי
יה:
ֲשׂ ָ
לוּה ַב ְשּׁ ָע ִרים ַמע ֶ
יה ְל ָ
יה | וִ ַ
ָד ָ
יֶ
ֵס ֶפר רוּת
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ֵל ְך ִאישׁ
אָרץ | ַויּ ֶ
ימי ְשׁפֹט ַהשּׁ ְֹפ ִטים וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּ ֶ
) (1וַיְ ִהי ִבּ ֵ
וּשׁנֵי ָבנָיו:
הוּדה ָלגוּר ִבּ ְשׂ ֵדי מוֹאָב הוּא וְ ִא ְשׁתּוֹ ְ
ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
ימ ֶל ְך וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ָנע ִ
) (2וְ ֵשׁם ָה ִאישׁ ֱא ִל ֶ
ֳמי וְ ֵשׁם ְשׁנֵי ָבנָיו
הוּדה | ַו ָיּבֹאוּ ְשׂ ֵדי מוֹאָב
ַמ ְחלוֹן וְ ִכ ְליוֹן ֶא ְפ ָר ִתים ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
וּשׁנֵי
ַתּ ָשּׁ ֵאר ִהיא ְ
ֳמי | ו ִ
ימ ֶל ְך ִאישׁ ָנע ִ
ָמת ֱא ִל ֶ
וַיִּ ְהיוּ ָשׁםַ (3) :ויּ ָ
אַחת ָע ְר ָפּה וְ ֵשׁם
ָשׁים מ ֲ
ֶיה (4) :וַיִּ ְשׂאוּ ָל ֶהם נ ִ
ֹא ִביּוֹת ֵשׁם ָה ַ
ָבנ ָ
ֵיהם
ֵשׁבוּ ָשׁם ְכּ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ יםַ (5) :ויָּמוּתוּ גַם ְשׁנ ֶ
ַה ֵשּׁנִ ית רוּת | ַויּ ְ
ישׁהּ(6) :
וּמ ִא ָ
יה ֵ
ַתּ ָשּׁ ֵאר ָה ִא ָשּׁה ִמ ְשּׁנֵי יְ ָל ֶד ָ
ַמ ְחלוֹן וְ ִכ ְליוֹן | ו ִ
ַתּ ָשׁב ִמ ְשּׂ ֵדי מוֹאָב | ִכּי ָשׁ ְמ ָעה ִבּ ְשׂ ֵדה
יה ו ָ
ַתּ ָקם ִהיא וְ ַכלּ ֶֹת ָ
וָ
ַתּ ֵצא ִמן
מוֹאָב ִכּי ָפ ַקד יְ הוָה ֶאת ַעמּוֹ ָל ֵתת ָל ֶהם ָל ֶחם (7) :ו ֵ
ַתּ ַל ְכנָה ַב ֶדּ ֶר ְך
יה ִע ָמּהּ | ו ֵ
וּשׁ ֵתּי ַכלּ ֶֹת ָ
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ָשׁ ָמּה ְ
יה ֵל ְכנָה
ֳמי ִל ְשׁ ֵתּי ַכלּ ֶֹת ָ
ֹאמר ָנע ִ
הוּדהַ (8) :ותּ ֶ
ָלשׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ יְ ָ
ַעשׂ קרי[ יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם ֶח ֶסד
שּׁ ְֹבנָה ִא ָשּׁה ְל ֵבית ִא ָמּהּ | יעשׂה ]י ַ
וּמ ֶצא ָן
יתם ִעם ַה ֵמּ ִתים וְ ִע ָמּ ִדי (9) :יִ ֵתּן יְ הוָה ָל ֶכם ְ
ֲשׂ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ע ִ
קוֹלן
ָ
ַתּ ֶשּׂאנָה
ַתּ ַשּׁק ָל ֶהן ו ִ
ישׁהּ | ו ִ
נוּחה ִא ָשּׁה ֵבּית ִא ָ
ְמ ָ
ֹאמ ְרנָה ָלּהּ | ִכּי ִא ָתּ ְך נָשׁוּב ְל ַע ֵמּ ְך(11) :
ַתּ ְב ֶכּינָהַ (10) :ותּ ַ
וִ
ֳמי שׁ ְֹבנָה ְבנ ַֹתי ָל ָמּה ֵת ַל ְכנָה ִע ִמּי | ַהעוֹד ִלי ָבנִ ים
אמר ָנע ִ
ַותֹּ ֶ
ָקנְ ִתּי
ָשׁים (12) :שׁ ְֹבנָה ְבנ ַֹתי ֵל ְכ ָן ִכּי ז ַ
ְבּ ֵמ ַעי וְ ָהיוּ ָל ֶכם ַל ֲאנ ִ
יתי ַה ַלּיְ ָלה
ִמ ְהיוֹת ְל ִאישׁ | ִכּי ַ
אָמ ְר ִתּי יֶשׁ ִלי ִת ְקוָה גַּם ָהיִ ִ
ָל ְד ִתּי ָבנִ יםֲ (13) :ה ָל ֵהן ְתּ ַשׂ ֵבּ ְרנָה ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְג ָדּלוּ
ְל ִאישׁ וְ גַם י ַ
ֲה ָל ֵהן ֵתּ ָע ֵגנָה ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ְל ִאישׁ | אַל ְבּנ ַֹתי ִכּי ַמר ִלי ְמאֹד
ַתּ ְב ֶכּינָה עוֹד |
קוֹלן ו ִ
ַתּ ֶשּׂנָה ָ
ָצאָה ִבי יַד יְ הוָה (14) :ו ִ
ִמ ֶכּם ִכּי י ְ
ֹאמר ִהנֵּה
מוֹתהּ וְ רוּת ָדּ ְב ָקה ָבּהַּ (15) :ותּ ֶ
ַתּ ַשּׁק ָע ְר ָפּה ַל ֲח ָ
וִ
אַח ֵרי יְ ִב ְמ ֵתּ ְך(16) :
שׁוּבי ֲ
יה | ִ
ָשׁ ָבה יְ ִב ְמ ֵתּ ְך ֶאל ַע ָמּהּ וְ ֶאל ֱאל ֶֹה ָ
אַח ָריִ ְך | ִכּי ֶאל
ֹאמר רוּת אַל ִתּ ְפ ְגּ ִעי ִבי ְל ָע ְז ֵב ְך ָלשׁוּב ֵמ ֲ
ַותּ ֶ
אָלין ַע ֵמּ ְך ַע ִמּי וֵאל ַֹהיִ ְך
וּב ֲא ֶשׁר ָתּ ִלינִ י ִ
ֲא ֶשׁר ֵתּ ְל ִכי ֵא ֵל ְך ַ
ֲשׂה
מוּתי אָמוּת וְ ָשׁם ֶא ָקּ ֵבר | כֹּה ַיע ֶ
ֱאל ָֹהיַ (17) :בּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִ
ַתּ ֶרא ִכּי
ֵך (18) :ו ֵ
וּבינ ְ
ַפ ִריד ֵבּינִ י ֵ
יְ הוָה ִלי וְ כֹה י ִֹסיף ִכּי ַה ָמּוֶת י ְ
יה(19) :
ַתּ ְח ַדּל ְל ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
אַמּ ֶצת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִא ָתּהּ | ו ֶ
ִמ ְת ֶ
יהם ַעד בֹּאָנָה ֵבּית ָל ֶחם | וַיְ ִהי ְכּבֹאָנָה ֵבּית ֶל ֶחם
ַו ֵתּ ַל ְכנָה ְשׁ ֵתּ ֶ
ֹאמר
ֳמיַ (20) :ותּ ֶ
ֹאמ ְרנָה ֲהזֹאת ָנע ִ
יהן ַותּ ַ
ֲל ֶ
ַתּהֹם ָכּל ָה ִעיר ע ֵ
וֵ
ֳמי | ְק ֶרא ָן ִלי ָמ ָרא ִכּי ֵה ַמר ַשׁ ַדּי ִלי
יהן אַל ִתּ ְק ֶראנָה ִלי ָנע ִ
ֲא ֵל ֶ
יבנִ י יְ הוָה | ָל ָמּה
יקם ֱה ִשׁ ַ
ְמאֹדֲ (21) :אנִ י ְמ ֵלאָה ָה ַל ְכ ִתּי וְ ֵר ָ

ַתּ ָשׁב
ֳמי וַיהוָה ָענָה ִבי וְ ַשׁ ַדּי ֵה ַרע ִלי (22) :ו ָ
ִת ְק ֶראנָה ִלי ָנע ִ
מּוֹא ִביָּה ַכ ָלּ ָתהּ ִע ָמּהּ ַה ָשּׁ ָבה ִמ ְשּׂ ֵדי מוֹאָב | וְ ֵה ָמּה
ֳמי וְ רוּת ַה ֲ
ָנע ִ
ָבּאוּ ֵבּית ֶל ֶחם ִבּ ְת ִח ַלּת ְק ִציר ְשׂע ִֹרים:
Ruth Chapter 2
ישׁהּ ִאישׁ ִגּבּוֹר ַחיִ ל
מוֹדע קרי[ ְל ִא ָ
ֳמי מידע ] ַ
וּל ָנע ִ
) ְ (1
מּוֹא ִביָּה
ֹאמר רוּת ַה ֲ
וּשׁמוֹ בּ ַֹעזַ (2) :ותּ ֶ
ימ ֶל ְך | ְ
ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ֱא ִל ֶ
ַא ַל ֳק ָטה ַב ִשּׁבּ ִ
ֳמי ֵא ְל ָכה נָּא ַה ָשּׂ ֶדה ו ֲ
ֶאל ָנע ִ
ֳלים אַ ַחר ֲא ֶשׁר
ַתּבוֹא
ַתּ ֶל ְך ו ָ
ֹאמר ָלהּ ְל ִכי ִב ִתּי (3) :ו ֵ
ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינָיו | ַותּ ֶ
אַח ֵרי ַהקּ ְֹצ ִרים | וַיִּ ֶקר ִמ ְק ֶר ָה ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה
ַתּ ַל ֵקּט ַבּ ָשּׂ ֶדה ֲ
וְ
ְלב ַֹעז ֲא ֶשׁר ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך (4) :וְ ִהנֵּה ב ַֹעז ָבּא ִמ ֵבּית ֶל ֶחם
ֹאמרוּ לוֹ יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה(5) :
קּוֹצ ִרים יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם | ַויּ ְ
ֹאמר ַל ְ
ַויּ ֶ
ֲרה ַהזֹּאת:
קּוֹצ ִרים | ְל ִמי ַה ַנּע ָ
ֹאמר בּ ַֹעז ְל ַנעֲרוֹ ַהנִּ ָצּב ַעל ַה ְ
ַויּ ֶ
מוֹא ִביָּה ִהיא
ֲרה ֲ
ֹאמר | ַנע ָ
קּוֹצ ִרים ַויּ ַ
ַער ַהנִּ ָצּב ַעל ַה ְ
ַען ַהנּ ַ
)ַ (6ויּ ַ
ֹאמר ֲא ַל ֳק ָטה נָּא
ֳמי ִמ ְשּׂ ֵדה מוֹאָבַ (7) :ותּ ֶ
ַה ָשּׁ ָבה ִעם ָנע ִ
קּוֹצ ִרים | ו ָ
ַתּעֲמוֹד ֵמאָז
ַתּבוֹא ו ַ
אַח ֵרי ַה ְ
ֳמ ִרים ֲ
אָס ְפ ִתּי ָבע ָ
וְ ַ
ֹאמר בּ ַֹעז ֶאל
ַהבּ ֶֹקר וְ ַעד ַע ָתּה זֶה ִשׁ ְב ָתּהּ ַה ַבּיִ ת ְמ ָעטַ (8) :ויּ ֶ
אַחר וְ גַם לֹא
רוּת ֲהלוֹא ָשׁ ַמ ַע ְתּ ִבּ ִתּי אַל ֵתּ ְל ִכי ִל ְלקֹט ְבּ ָשׂ ֶדה ֵ
ַתע ִ
ֲבוּרי ִמזֶּה | וְ כֹה ִת ְד ָבּ ִקין ִעם ַנ ֲער ָֹתיֵ (9) :עינַיִ ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר
יתי ֶאת ַהנְּ ָע ִרים ְל ִב ְל ִתּי
יהן ֲהלוֹא ִצוִּ ִ
אַח ֵר ֶ
יִ ְקצֹרוּן וְ ָה ַל ְכ ְתּ ֲ
נ ְָג ֵע ְך | וְ ָצ ִמת וְ ָה ַל ְכ ְתּ ֶאל ַה ֵכּ ִלים וְ ָשׁ ִתית ֵמ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ֲאבוּן
ֹאמר ֵא ָליו
אָר ָצה | ַותּ ֶ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
ֶיה ו ִ
ַתּפֹּל ַעל ָפּנ ָ
ַהנְּ ָע ִרים (10) :ו ִ
ַען
ָכ ִריָּהַ (11) :ויּ ַ
ירנִ י וְ אָנ ִֹכי נ ְ
ֶיך ְל ַה ִכּ ֵ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
דּוּע ָמ ָצ ִ
ַמ ַ
אַח ֵרי
מוֹת ְך ֲ
ֹאמר ָלהּ ֻהגֵּד ֻהגַּד ִלי כֹּל ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית ֶאת ֲח ֵ
בּ ַֹעז ַויּ ֶ
ַתּ ְל ִכי ֶאל
מוֹל ְד ֵתּ ְך ו ֵ
יך וְ ִא ֵמּ ְך וְ ֶא ֶרץ ַ
אָב ְ
ַתּ ַע ְז ִבי ִ
ישׁ ְך | ו ַ
מוֹת ִא ֵ
ֳל ְך |
ָד ַע ְתּ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם (12) :יְ ַשׁ ֵלּם יְ הוָה ָפּע ֵ
ַעם ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ֻר ֵתּ ְך ְשׁ ֵל ָמה ֵמ ִעם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָבּאת
וּת ִהי ַמ ְשׂכּ ְ
ְ
ֶיך ֲאדֹנִ י ִכּי
ֹאמר ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָפיוַ (13) :ותּ ֶ
ַל ֲחסוֹת ַתּ ַחת ְכּנ ָ
אַחת
נִ ַח ְמ ָתּנִ י וְ ִכי ִד ַבּ ְר ָתּ ַעל ֵלב ִשׁ ְפ ָח ֶת ָך | וְ אָנ ִֹכי לֹא ֶא ְהיֶה ְכּ ַ
ֹאמר ָלה ב ַֹעז ְל ֵעת ָהא ֶֹכל גּ ִֹשׁי ֲהלֹם וְ אָ ַכ ְל ְתּ
יךַ (14) :ויּ ֶ
ִשׁ ְפח ֶֹת ָ
קּוֹצ ִרים וַיִּ ְצ ָבּט
ַתּ ֶשׁב ִמ ַצּד ַה ְ
ִמן ַה ֶלּ ֶחם וְ ָט ַב ְל ְתּ ִפּ ֵתּ ְך ַבּח ֶֹמץ | ו ֵ
ֹאכל ו ִ
ַתּ ָקם ְל ַל ֵקּט | וַיְ ַצו בּ ַֹעז
ַתּ ְשׂ ַבּע ַותּ ַֹתר (15) :ו ָ
ָלהּ ָק ִלי ַותּ ַ
ימוּה(16) :
ֳמ ִרים ְתּ ַל ֵקּט וְ לֹא ַת ְכ ִל ָ
ֶאת נְ ָע ָריו ֵלאמֹר גַּם ֵבּין ָהע ָ

ַב ֶתּם וְ ִל ְקּ ָטה וְ לֹא ִת ְגעֲרוּ
וְ גַם שֹׁל ָתּשֹׁלּוּ ָלהּ ִמן ַה ְצּ ָב ִתים | ַו ֲעז ְ
ַתּ ְחבֹּט ֵאת ֲא ֶשׁר ִל ֵקּ ָטה
ַתּ ַל ֵקּט ַבּ ָשּׂ ֶדה ַעד ָה ָע ֶרב | ו ַ
ָבהּ (17) :ו ְ
וַיְ ִהי ְכּ ֵא ָ
מוֹתהּ
ַתּ ֶרא ֲח ָ
ַתּבוֹא ָה ִעיר ו ֵ
ַתּ ָשּׂא ו ָ
יפה ְשׂע ִֹרים (18) :ו ִ
הוֹת ָרה ִמ ָשּׂ ְב ָעהּ:
ַתּ ֶתּן ָלהּ ֵאת ֲא ֶשׁר ִ
ַתּוֹצא ו ִ
ֵאת ֲא ֶשׁר ִל ֵקּ ָטה | ו ֵ
מוֹתהּ ֵאיפֹה ִל ַקּ ְט ְתּ ַהיּוֹם וְ אָנָה ָע ִשׂית יְ ִהי
ֹאמר ָלהּ ֲח ָ
)ַ (19ותּ ֶ
ֹאמר
מוֹתהּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה ִעמּוֹ ַותּ ֶ
ַתּגֵּד ַל ֲח ָ
רוּך | ו ַ
יר ְך ָבּ ְ
ַמ ִכּ ֵ
ֳמי
ֹאמר ָנע ִ
יתי ִעמּוֹ ַהיּוֹם בּ ַֹעזַ (20) :ותּ ֶ
ֵשׁם ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
רוּך הוּא ַליהוָה ֲא ֶשׁר לֹא ָעזַב ַח ְסדּוֹ ֶאת ַה ַחיִּ ים
ְל ַכ ָלּ ָתהּ ָבּ ְ
ֹא ֵלנוּ
ֳמי ָקרוֹב ָלנוּ ָה ִאישׁ ִמגּ ֲ
ֹאמר ָלהּ ָנע ִ
וְ ֶאת ַה ֵמּ ִתים | ַותּ ֶ
אָמר ֵא ַלי ִעם
מּוֹא ִביָּה | גַּם ִכּי ַ
ֹאמר רוּת ַה ֲ
הוּאַ (21) :ותּ ֶ
ַהנְּ ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִלי ִתּ ְד ָבּ ִקין ַעד ִאם ִכּלּוּ ֵאת ָכּל ַה ָקּ ִציר ֲא ֶשׁר
ֳמי ֶאל רוּת ַכּ ָלּ ָתהּ | טוֹב ִבּ ִתּי ִכּי ֵת ְצ ִאי ִעם
ֹאמר ָנע ִ
ִליַ (22) :ותּ ֶ
אַחר (23) :ו ִ
ֲרוֹתיו וְ לֹא יִ ְפ ְגּעוּ ָב ְך ְבּ ָשׂ ֶדה ֵ
ַנע ָ
ַתּ ְד ַבּק ְבּ ַנעֲרוֹת בּ ַֹעז
ַתּ ֶשׁב ֶאת
וּק ִציר ַה ִח ִטּים | ו ֵ
ְל ַל ֵקּט ַעד ְכּלוֹת ְק ִציר ַה ְשּׂע ִֹרים ְ
מוֹתהּ:
ֲח ָ
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נוֹח
מוֹתהּ | ִבּ ִתּי ֲהלֹא ֲא ַב ֶקּשׁ ָל ְך ָמ ַ
ֳמי ֲח ָ
ֹאמר ָלהּ ָנע ִ
)ַ (1ותּ ֶ
יטב ָל ְך (2) :וְ ַע ָתּה ֲהלֹא ב ַֹעז מ ַֹד ְע ָתּנוּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ית ֶאת
ֲא ֶשׁר יִ ַ
ֲרוֹתיו | ִהנֵּה הוּא ז ֶֹרה ֶאת גּ ֶֹרן ַה ְשּׂע ִֹרים ַה ָלּיְ ָלה(3) :
ַנע ָ
ָס ְכ ְתּ וְ ַשׂ ְמ ְתּ שׂמלתך ] ִשׂ ְמל ַֹתיִ ְך קרי[ ָע ַליִ ְך וירדתי
וְ ָר ַח ְצ ְתּ ו ַ
ָד ִעי ָל ִאישׁ ַעד ַכּלֹּתוֹ ֶל ֱאכֹל
ָר ְד ְתּ קרי[ ַהגּ ֶֹרן | אַל ִתּוּ ְ
]וְ י ַ
ָד ַע ְתּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ָשׁם
יהי ְב ָשׁ ְכבוֹ וְ י ַ
וְ ִל ְשׁתּוֹת (4) :וִ ִ
וּ ָבאת וְ ִג ִלּית ַמ ְר ְגּל ָֹתיו ושׁכבתי ]וְ ָשׁ ָכ ְב ְתּ קרי[ | וְ הוּא י ִַגּיד ָל ְך
ֹאמ ִרי ] ֵא ַלי
יה | כֹּל ֲא ֶשׁר תּ ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֲשׂיןַ (5) :ותּ ֶ
ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּע ִ
ַתּ ַעשׂ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
ַתּ ֶרד ַהגּ ֶֹרן | ו ַ
ֱשׂה (6) :ו ֵ
קרי ולא כתיב[ ֶאע ֶ
ֵשׁ ְתּ וַיִּ ַ
אכל בּ ַֹעז ַויּ ְ
ַתּה ֲח ָ
ִצוּ ָ
יטב ִלבּוֹ ַו ָיּבֹא ִל ְשׁ ַכּב
מוֹתהַּ (7) :ויֹּ ַ
ַתּ ְשׁ ָכּב (8) :וַיְ ִהי
ַתּגַל ַמ ְר ְגּל ָֹתיו ו ִ
ַתּבֹא ַב ָלּט ו ְ
ֲר ָמה | ו ָ
ִבּ ְק ֵצה ָהע ֵ
ֶח ַרד ָה ִאישׁ וַיִּ ָלּ ֵפת | וְ ִהנֵּה ִא ָשּׁה שׁ ֶֹכ ֶבת
ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה ַויּ ֱ
ַמ ְר ְגּל ָֹתיוַ (9) :ויּ ֶ
ֹאמר אָנ ִֹכי רוּת ֲא ָמ ֶת ָך
ֹאמר ִמי אָתּ | ַותּ ֶ
רוּכה
ֹאמר ְבּ ָ
אָתּהַ (10) :ויּ ֶ
ָפ ָך ַעל ֲא ָמ ְת ָך ִכּי ג ֵֹאל ָ
וּפ ַר ְשׂ ָתּ ְכנ ֶ
ָ
אַחרוֹן ִמן ָה ִראשׁוֹן | ְל ִב ְל ִתּי
יט ְב ְתּ ַח ְס ֵדּ ְך ָה ֲ
אַתּ ַליהוָה ִבּ ִתּי ֵה ַ
ְ
חוּרים ִאם ַדּל וְ ִאם ָע ִשׁיר (11) :וְ ַע ָתּה ִבּ ִתּי אַל
אַח ֵרי ַה ַבּ ִ
ֶל ֶכת ֲ

יוֹד ַע ָכּל ַשׁ ַער ַע ִמּי ִכּי
ֱשׂה ָלּ ְך | ִכּי ֵ
ֹאמ ִרי ֶאע ֶ
יר ִאי כֹּל ֲא ֶשׁר תּ ְ
ִתּ ְ
אָמנָם ִכּי אם ]כתיב ולא קרי[
אָתּ (12) :וְ ַע ָתּה ִכּי ְ
ֵא ֶשׁת ַחיִ ל ְ
ג ֵֹאל אָנ ִֹכי | וְ גַם יֵשׁ גּ ֵֹאל ָקרוֹב ִמ ֶמּנִּ יִ (13) :לינִ י ַה ַלּיְ ָלה וְ ָהיָה
יך
וּגאַ ְל ִתּ ְ
ָא ֵל ְך ְ
ַחפֹּץ ְלג ֳ
אָל ְך טוֹב יִ ְגאָל וְ ִאם לֹא י ְ
ַבבּ ֶֹקר ִאם יִ ְג ֵ
ַתּ ְשׁ ַכּב מרגלתו
אָנ ִֹכי ַחי יְ הוָה | ִשׁ ְכ ִבי ַעד ַהבּ ֶֹקר (14) :ו ִ
לוֹתיו קרי[ ַעד ַהבּ ֶֹקר ו ָ
] ַמ ְר ְגּ ָ
ַכּיר
ַתּ ָקם בטרום ] ְבּ ֶט ֶרם קרי[ י ִ
ָדע ִכּי ָבאָה ָה ִא ָשּׁה ַהגּ ֶֹרן(15) :
ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ | ַויֹּא ֶמר אַל יִ וּ ַ
ֹאחז ָבּהּ |
ֹאמר ָה ִבי ַה ִמּ ְט ַפּ ַחת ֲא ֶשׁר ָע ַליִ ְך וְ ֶא ֳח ִזי ָבהּ ַותּ ֶ
ַויּ ֶ
ַתּבוֹא ֶאל
יה ַו ָיּבֹא ָה ִעיר (16) :ו ָ
ָשׁת ָע ֶל ָ
ָמד ֵשׁשׁ ְשׂע ִֹרים ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ַתּגֶּד ָלהּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָלהּ
אַתּ ִבּ ִתּי | ו ַ
ֹאמר ִמי ְ
מוֹתהּ ַותּ ֶ
ֲח ָ
אָמר
ָתן ִלי | ִכּי ַ
ָה ִאישַׁ (17) :ותּ ֶ
ֹאמר ֵשׁשׁ ַה ְשּׂע ִֹרים ָה ֵא ֶלּה נ ַ
מוֹת ְך(18) :
יקם ֶאל ֲח ֵ
בוֹאי ֵר ָ
] ֵא ַלי קרי ולא כתיב[ אַל ָתּ ִ
יך יִ פֹּל ָדּ ָבר | ִכּי לֹא
ֹאמר ְשׁ ִבי ִב ִתּי ַעד ֲא ֶשׁר ֵתּ ְד ִעין ֵא ְ
ַותּ ֶ
יִ ְשׁקֹט ָה ִאישׁ ִכּי ִאם ִכּ ָלּה ַה ָדּ ָבר ַהיּוֹם:
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ֵשׁב ָשׁם וְ ִהנֵּה ַהגּ ֵֹאל ע ֵֹבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
) (1וּב ַֹעז ָע ָלה ַה ַשּׁ ַער ַויּ ֶ
ֵשׁב(2) :
ָסר ַויּ ֵ
אַלמֹנִ י | ַויּ ַ
סוּרה ְשׁ ָבה פֹּה ְפּלֹנִ י ְ
ֹאמר ָ
בּ ַֹעז ַויּ ֶ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
וַיִּ ַקּח ע ָ
ֵשׁבוּ(3) :
ֹאמר ְשׁבוּ פֹה | ַויּ ֵ
ָשׁים ִמ ִזּ ְקנֵי ָה ִעיר ַויּ ֶ
ימ ֶל ְך | ָמ ְכ ָרה
אָחינוּ ֶל ֱא ִל ֶ
ֹאמר ַלגּ ֵֹאל ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ְל ִ
ַויּ ֶ
אָזנְ ָך
אָמ ְר ִתּי ֶא ְג ֶלה ְ
ַאנִ י ַ
ֳמי ַה ָשּׁ ָבה ִמ ְשּׂ ֵדה מוֹאָב (4) :ו ֲ
ָנע ִ
ֵלאמֹר ְקנֵה ֶנגֶד ַהיּ ְֹשׁ ִבים וְ ֶנגֶד ִז ְקנֵי ַע ִמּי ִאם ִתּ ְגאַל ְגּאָל וְ ִאם
זוּל ְת ָך ִל ְגאוֹל
ידה ִלּי ואדע ]וְ ֵא ְד ָעה קרי[ ִכּי ֵאין ָ
לֹא יִ ְגאַל ַה ִגּ ָ
ֹאמר בּ ַֹעז ְבּיוֹם
ֹאמר אָנ ִֹכי ֶא ְגאָלַ (5) :ויּ ֶ
יך | ַויּ ֶ
אַח ֶר ָ
וְ אָנ ִֹכי ֲ
מּוֹא ִב ָיּה ֵא ֶשׁת ַה ֵמּת
וּמ ֵאת רוּת ַה ֲ
ֳמי | ֵ
ְק ְ
נוֹת ָך ַה ָשּׂ ֶדה ִמיַּד ָנע ִ
ֹאמר
ַח ָלתוַֹ (6) :ויּ ֶ
יתה קרי[ ְל ָה ִקים ֵשׁם ַה ֵמּת ַעל נ ֲ
קניתי ] ָקנִ ָ
אַשׁ ִחית ֶאת נ ֲ
אוּכל לגאול ] ִל ְגאָל קרי[ ִלי ֶפּן ְ
ַהגּ ֵֹאל לֹא ַ
ַח ָל ִתי |
אוּכל ִל ְגאֹל (7) :וְ זֹאת ְל ָפנִ ים
אַתּה ֶאת ְגּ ֻא ָלּ ִתי ִכּי לֹא ַ
ְגּאַל ְל ָך ָ
מוּרה ְל ַקיֵּם ָכּל ָדּ ָבר ָשׁ ַלף ִאישׁ
אוּלּה וְ ַעל ַה ְתּ ָ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַה ְגּ ָ
ַנעֲלוֹ וְ נ ַ
ֹאמר ַהגּ ֵֹאל
עוּדה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ (8) :ויּ ֶ
ָתן ְל ֵר ֵעהוּ | וְ זֹאת ַה ְתּ ָ
ֹאמר בּ ַֹעז ַל ְזּ ֵקנִ ים וְ ָכל
ְלב ַֹעז ְקנֵה ָל ְך | וַיִּ ְשׁלֹף ַנעֲלוַֹ (9) :ויּ ֶ
ימ ֶל ְך וְ ֵאת
יתי ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ֶל ֱא ִל ֶ
אַתּם ַהיּוֹם ִכּי ָקנִ ִ
ָה ָעם ֵע ִדים ֶ
ֳמי (10) :וְ גַם ֶאת רוּת
וּמ ְחלוֹן | ִמיַּד ָנע ִ
ָכּל ֲא ֶשׁר ְל ִכ ְליוֹן ַ

יתי ִלי ְל ִא ָשּׁה ְל ָה ִקים ֵשׁם ַה ֵמּת ַעל
ֹא ִביָּה ֵא ֶשׁת ַמ ְחלוֹן ָקנִ ִ
ַהמּ ֲ
וּמ ַשּׁ ַער ְמקוֹמוֹ | ֵע ִדים
ַח ָלתוֹ וְ לֹא יִ ָכּ ֵרת ֵשׁם ַה ֵמּת ֵמ ִעם ֶא ָחיו ִ
נֲ
ֶ
ֹאמרוּ ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַבּ ַשּׁ ַער וְ ַה ְזּ ֵקנִ ים
אַתּם ַהיּוֹםַ (11) :ויּ ְ
ית ָך ְכּ ָר ֵחל וּ ְכ ֵלאָה
ֵע ִדים | יִ ֵתּן יְ הוָה ֶאת ָה ִא ָשּׁה ַה ָבּאָה ֶאל ֵבּ ֶ
וּק ָרא
ֲשׂה ַחיִ ל ְבּ ֶא ְפ ָר ָתה ְ
יהם ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַוע ֵ
ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ְשׁ ֵתּ ֶ
ָל ָדה ָת ָמר
ית ָך ְכּ ֵבית ֶפּ ֶרץ ֲא ֶשׁר י ְ
יהי ֵב ְ
ֵשׁם ְבּ ֵבית ָל ֶחם (12) :וִ ִ
ֲרה ַהזֹּאת(13) :
ֶרע ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן יְ הוָה ְל ָך ִמן ַה ַנּע ָ
יהוּדה | ִמן ַהזּ ַ
ִל ָ
יה | וַיִּ ֵתּן יְ הוָה
ַתּ ִהי לוֹ ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
וַיִּ ַקּח בּ ַֹעז ֶאת רוּת ו ְ
וּך
ֳמי ָבּר ְ
ָשׁים ֶאל ָנע ִ
ֹאמ ְרנָה ַהנּ ִ
ַתּ ֶלד ֵבּןַ (14) :ותּ ַ
ָלהּ ֵה ָריוֹן ו ֵ
יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְשׁ ִבּית ָל ְך גּ ֵֹאל ַהיּוֹם | וְ יִ ָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּל ַכ ְל ֵכּל ֶאת ֵשׂ ָ
יב ֵת ְך | ִכּי ַכ ָלּ ֵת ְך
ֶפשׁ ְ
) (15וְ ָהיָה ָל ְך ְל ֵמ ִשׁיב נ ֶ
טוֹבה ָל ְך ִמ ִשּׁ ְב ָעה ָבּנִ ים(16) :
ֲא ֶשׁר ֲא ֵה ַב ֶת ְך יְ ָל ַדתּוּ ֲא ֶשׁר ִהיא ָ
יקהּ ו ְ
ַתּ ִשׁ ֵתהוּ ְב ֵח ָ
ֶלד ו ְ
ֳמי ֶאת ַהיּ ֶ
ַתּ ִהי לוֹ ְלאֹ ֶמנֶת:
ַתּ ַקּח ָנע ִ
וִ
ֳמי |
ֻלּד ֵבּן ְל ָנע ִ
ַתּ ְק ֶראנָה לוֹ ַה ְשּׁ ֵכנוֹת ֵשׁם ֵלאמֹר י ַ
) (17ו ִ
עוֹבד הוּא ֲא ִבי יִ ַשׁי ֲא ִבי ָדוִ ד:
ַתּ ְק ֶראנָה ְשׁמוֹ ֵ
וִ
הוֹליד ֶאת ֶח ְצרוֹן (19) :וְ ֶח ְצרוֹן
) (18וְ ֵא ֶלּה ְ
תּוֹלדוֹת ָפּ ֶרץ ֶפּ ֶרץ ִ
הוֹליד
ָדב ִ
ָדב (20) :וְ ַע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאת ַע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאת ָרם וְ ָרם ִ
ִ
הוֹליד ֶאת
הוֹליד ֶאת ַשׂ ְל ָמה (21) :וְ ַשׂ ְלמוֹן ִ
ַחשׁוֹן ִ
ַחשׁוֹן וְ נ ְ
ֶאת נ ְ
הוֹליד ֶאת ֵ
בּ ַֹעז וּבֹ ַעז ִ
הוֹליד ֶאת יִ ָשׁי וְ יִ ַשׁי
עוֹבד (22) :וְ ע ֵֹבד ִ
הוֹליד ֶאת ָדּוִ ד:
ִ
ירים
ֵס ֶפר ִשׁיר ַה ִשּׁ ִ
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ירים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁלֹמֹה (2) :יִ ָשּׁ ֵקנִ י ִמנְּ ִשׁיקוֹת ִפּיהוּ ִכּי
)ִ (1שׁיר ַה ִשּׁ ִ
תּוּרק ְשׁ ֶמ ָך |
טוֹבים ֶשׁ ֶמן ַ
ֶיך ִ
יח ְשׁ ָמנ ָ
יך ִמיָּיִ ןְ (3) :ל ֵר ַ
טוֹבים דּ ֶֹד ָ
ִ
ָרוּצה | ֱה ִביאַנִ י
יך נּ ָ
אַח ֶר ָ
בוּךָ (4) :מ ְשׁ ֵכנִ י ֲ
ֲלמוֹת ֲא ֵה ָ
ַעל ֵכּן ע ָ
ישׁ ִרים
יך ִמיַּיִ ן ֵמ ָ
ירה ד ֶֹד ָ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ָבּ ְך נ ְַז ִכּ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֲח ָד ָריו נ ִָג ָ
אָה ֵלי ֵק ָדר
רוּשׁ ָלִם | ְכּ ֳ
חוֹרה ֲאנִ י וְ נָאוָה ְבּנוֹת יְ ָ
בוּךְ (5) :שׁ ָ
ֲא ֵה ָ
ָפ ְתנִ י
יריעוֹת ְשׁלֹמֹה (6) :אַל ִתּ ְראוּנִ י ֶשׁ ֲאנִ י ְשׁ ַח ְרח ֶֹרת ֶשׁ ֱשּׁז ַ
ִכּ ִ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ְבּנֵי ִא ִמּי נִ ֲחרוּ ִבי ָשׂ ֻמנִ י נ ֵֹט ָרה ֶאת ַה ְכּ ָר ִמים ַכּ ְר ִמי
יכה ִת ְר ֶעה
ַפ ִשׁי ֵא ָ
אָה ָבה נ ְ
ידה ִלּי ֶשׁ ֲ
ָט ְר ִתּיַ (7) :ה ִגּ ָ
ֶשׁ ִלּי לֹא נ ָ
יכה ַתּ ְר ִבּיץ ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם | ַשׁ ָלּ ָמה ֶא ְהיֶה ְכּע ְֹטיָה ַעל ֶע ְד ֵרי
ֵא ָ

ָשׁים | ְצ ִאי ָל ְך ְבּ ִע ְק ֵבי
ָפה ַבּנּ ִ
יךִ (8) :אם לֹא ֵת ְד ִעי ָל ְך ַהיּ ָ
ֲח ֵב ֶר ָ
וּר ִעי ֶאת ְגּ ִדיּ ַֹתיִ ְך ַעל ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ָהר ִֹעיםְ (9) :ל ֻס ָס ִתי
ַהצֹּאן ְ
יך ַר ְעי ִ
ית ְ
ְבּ ִר ְכ ֵבי ַפ ְרעֹה ִדּ ִמּ ִ
ָתי (10) :נָאווּ ְל ָחיַיִ ְך ַבּתּ ִֹרים
ֲשׂה ָלּ ְך ִעם נְ ֻקדּוֹת
ָהב ַנע ֶ
תּוֹרי ז ָ
ֵ
רוּזים(11) :
ָאר ְך ַבּ ֲח ִ
ַצוּ ֵ
ָתן ֵריחוְֹ (13) :צרוֹר
ַה ָכּ ֶסףַ (12) :עד ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְמ ִסבּוֹ נִ ְר ִדּי נ ַ
דּוֹדי ִלי ְבּ ַכ ְר ֵמי
ָליןֶ (14) :א ְשׁכֹּל ַהכּ ֶֹפר ִ
דּוֹדי ִלי ֵבּין ָשׁ ַדי י ִ
ַהמֹּר ִ
ָפה ֵעינַיִ ְך יוֹנִ ים(16) :
ָך י ָ
ָתי ִהנּ ְ
ָפה ַר ְעי ִ
ָך י ָ
ֶדיִ (15) :הנּ ְ
ֵעין גּ ִ
ָעים אַף ַע ְר ֵשׂנוּ ַר ֲע ָננָה (17) :קֹרוֹת ָבּ ֵתּינוּ
דוֹדי אַף נ ִ
ָפה ִ
ִהנְּ ָך י ֶ
רוֹתים:
יטנוּ קרי[ ְבּ ִ
ֲא ָר ִזים רחיטנו ] ַר ִה ֵ
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שׁוֹשׁנָּה ֵבּין
ֲמ ִקיםְ (2) :כּ ַ
שׁוֹשׁנַּת ָהע ָ
ַ
)ֲ (1אנִ י ֲח ַב ֶצּ ֶלת ַה ָשּׁרוֹן
ֲצי ַהיּ ַ
פּוּח ַבּע ֵ
חוֹחים ֵכּן ַר ְעי ִ
ַה ִ
וֹדי
ַער ֵכּן דּ ִ
ָתי ֵבּין ַה ָבּנוֹתְ (3) :כּ ַת ַ
וּפ ְריוֹ ָמתוֹק ְל ִח ִכּי(4) :
ָשׁ ְב ִתּי ִ
ֵבּין ַה ָבּנִ ים | ְבּ ִצלּוֹ ִח ַמּ ְד ִתּי וְ י ַ
אַה ָבהַ (5) :ס ְמּכוּנִ י
ֱה ִביאַנִ י ֶאל ֵבּית ַהיָּיִ ן וְ ִד ְגלוֹ ָע ַלי ֲ
חוֹלת ֲ
ַ
ָבּ ֲא ִשׁישׁוֹת ַר ְפּדוּנִ י ַבּ ַתּ ִ
אַה ָבה אָנִ י(6) :
פּוּחים | ִכּי
ימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵקנִ יִ (7) :ה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם
ֹאשׁי וִ ִ
ְשׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת ְלר ִ
רוּשׁ ַלִם ִבּ ְצ ָבאוֹת אוֹ ְבּאַיְ לוֹת ַה ָשּׂ ֶדה | ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם
ְבּנוֹת יְ ָ
דּוֹדי ִהנֵּה זֶה
עוֹררוּ ֶאת ָה ֲ
ְתּ ְ
אַה ָבה ַעד ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץ (8) :קוֹל ִ
דוֹדי
דּוֹמה ִ
ָבּא | ְמ ַד ֵלּג ַעל ֶה ָה ִרים ְמ ַק ֵפּץ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹתֶ (9) :
יח
אַחר ָכּ ְת ֵלנוּ ַמ ְשׁ ִגּ ַ
עוֹמד ַ
ִל ְצ ִבי אוֹ ְלע ֶֹפר ָהאַ ָיּ ִלים | ִהנֵּה זֶה ֵ
אָמר ִלי |
דוֹדי וְ ַ
ִמן ַה ֲחלֹּנוֹת ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ִכּיםָ (10) :ענָה ִ
וּל ִכי ָל ְךִ (11) :כּי ִהנֵּה הסתו ] ַה ְסּ ָתיו
ָפ ִתי ְ
ָתי י ָ
קוּמי ָל ְך ַר ְעי ִ
ִ
אָרץ ֵעת
ֶשׁם ָח ַלף ָה ַל ְך לוַֹ (12) :הנִּ ָצּנִ ים נִ ְראוּ ָב ֶ
קרי[ ָע ָבר | ַהגּ ֶ
אַר ֵצנוַּ (13) :ה ְתּ ֵאנָה ָחנְ ָטה
יע | וְ קוֹל ַהתּוֹר נִ ְשׁ ַמע ְבּ ְ
ָמיר ִה ִגּ ַ
ַהזּ ִ
ָתי
קוּמי לכי ] ָל ְך קרי[ ַר ְעי ִ
יח | ִ
ָתנוּ ֵר ַ
ֶיה וְ ַה ְגּ ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נ ְ
ַפגּ ָ
ָפ ִתי ְ
יָ
ָתי ְבּ ַח ְגוֵי ַה ֶסּ ַלע ְבּ ֵס ֶתר ַה ַמּ ְד ֵרגָה
וּל ִכי ָל ְך (14) :יוֹנ ִ
קוֹל ְך ָע ֵרב
קוֹל ְך | ִכּי ֵ
יעינִ י ֶאת ֵ
ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְראַיִ ְך ַה ְשׁ ִמ ִ
שׁוּע ִלים ְק ַטנִּ ים
ָ
שׁוּע ִלים
ָ
יך נָאוֶהֶ (15) :א ֱחזוּ ָלנוּ
וּמ ְר ֵא ְ
ַ
ַאנִ י לוֹ
דּוֹדי ִלי ו ֲ
וּכ ָר ֵמינוּ ְס ָמ ַדרִ (16) :
ְמ ַח ְבּ ִלים ְכּ ָר ִמים | ְ
ָפוּח ַהיּוֹם וְ נָסוּ ַה ְצּ ָל ִלים | סֹב
שּׁוֹשׁנִּ יםַ (17) :עד ֶשׁיּ ַ
ָהר ֶֹעה ַבּ ַ
ָלים ַעל ָה ֵרי ָב ֶתר:
דוֹדי ִל ְצ ִבי אוֹ ְלע ֶֹפר ָהאַיּ ִ
ְדּ ֵמה ְל ָך ִ
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ַפ ִשׁי | ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו
אָה ָבה נ ְ
)ַ (1על ִמ ְשׁ ָכּ ִבי ַבּ ֵלּילוֹת ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ֵאת ֶשׁ ֲ
ָקים
סוֹב ָבה ָב ִעיר ַבּ ְשּׁו ִ
ַא ְ
אָקוּמה נָּא ו ֲ
ָ
אתיו(2) :
וְ לֹא ְמ ָצ ִ
ַפ ִשׁי | ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְ לֹא
אָה ָבה נ ְ
וּב ְרחֹבוֹת ֲא ַב ְק ָשׁה ֵאת ֶשׁ ֲ
ָ
אָה ָבה
אתיוְ (3) :מ ָצאוּנִ י ַהשּׁ ְֹמ ִרים ַהסּ ְֹב ִבים ָבּ ִעיר | ֵאת ֶשׁ ֲ
ְמ ָצ ִ
אתי ֵאת
יתםִ (4) :כּ ְמ ַעט ֶשׁ ָע ַב ְר ִתּי ֵמ ֶהם ַעד ֶשׁ ָמּ ָצ ִ
ַפ ִשׁי ְר ִא ֶ
נְ
אָה ָבה נ ְ
ֶשׁ ֲ
יאתיו ֶאל ֵבּית
אַר ֶפּנּוּ ַעד ֶשׁ ֲה ֵב ִ
ַפ ִשׁי | ֲא ַח ְז ִתּיו וְ לֹא ְ
רוּשׁ ַלִם
הוֹר ִתיִ (5) :ה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנוֹת יְ ָ
ִא ִמּי וְ ֶאל ֶח ֶדר ָ
עוֹררוּ ֶאת
ִבּ ְצ ָבאוֹת אוֹ ְבּאַיְ לוֹת ַה ָשּׂ ֶדה | ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּ ְ
)ִ (6מי זֹאת ע ָֹלה ִמן ַה ִמּ ְד ָבּר
ָהאַ ֲה ָבה ַעד ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץ:
רוֹכל(7) :
אַב ַקת ֵ
וּלבוֹנָה ִמכֹּל ְ
ימרוֹת ָע ָשׁן | ְמ ֻק ֶטּ ֶרת מוֹר ְ
ְכּ ִת ֲ
ִהנֵּה ִמ ָטּתוֹ ֶשׁ ִלּ ְשׁלֹמֹה ִשׁ ִשּׁים ִגּבּ ִֹרים ָס ִביב ָלהּ | ִמ ִגּבּ ֵֹרי
ֻלּם ֲא ֻחזֵי ֶח ֶרב ְמ ֻל ְמּ ֵדי ִמ ְל ָח ָמה | ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ַעל
יִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :כּ ָ
ֲצי
אַפּ ְריוֹן ָע ָשׂה לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֵמע ֵ
יְ ֵרכוֹ ִמ ַפּ ַחד ַבּ ֵלּילוֹתִ (9) :
ָמן |
ָהב ֶמ ְר ָכּבוֹ אַ ְרגּ ָ
ַה ְלּ ָבנוֹןַ (10) :ע ָ
ידתוֹ ז ָ
מּוּדיו ָע ָשׂה ֶכ ֶסף ְר ִפ ָ
וּר ֶאינָה ְבּנוֹת
רוּשׁ ָלִםְ (11) :צ ֶאינָה ְ
אַה ָבה ִמ ְבּנוֹת יְ ָ
תּוֹכוֹ ָרצוּף ֲ
ֲט ָרה ֶשׁ ִע ְטּ ָרה לּוֹ ִאמּוֹ ְבּיוֹם ֲח ֻת ָנּתוֹ
ִציּוֹן ַבּ ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה | ָבּע ָ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ:
ְ
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ָפה ֵעינַיִ ְך יוֹנִ ים ִמ ַבּ ַעד ְל ַצ ָמּ ֵת ְך |
ָך י ָ
ָתי ִהנּ ְ
ָפה ַר ְעי ִ
ָך י ָ
)ִ (1הנּ ְ
ָלשׁוּ ֵמ ַהר ִגּ ְל ָעדִ (2) :שׁנַּיִ ְך ְכּ ֵע ֶדר
ַשׂ ְע ֵר ְך ְכּ ֵע ֶדר ָה ִע ִזּים ֶשׁגּ ְ
ֻלה ֵאין
ֻלּם ַמ ְת ִאימוֹת וְ ַשׁכּ ָ
ַה ְקּצוּבוֹת ֶשׁ ָעלוּ ִמן ָה ַר ְח ָצה | ֶשׁכּ ָ
יך נָאוֶה | ְכּ ֶפ ַלח ָה ִרמּוֹן
וּמ ְד ָבּ ֵר ְ
ָבּ ֶהםְ (3) :כּחוּט ַה ָשּׁנִ י ִשׂ ְפת ַֹתיִ ְך ִ
ָאר ְך ָבּנוּי ְל ַת ְל ִפּיּוֹת |
ַר ָקּ ֵת ְך ִמ ַבּ ַעד ְל ַצ ָמּ ֵת ְךְ (4) :כּ ִמ ְג ַדּל ָדּוִ יד ַצוּ ֵ
בּוֹריםְ (5) :שׁנֵי ָשׁ ַדיִ ְך ִכּ ְשׁנֵי
ֶא ֶלף ַה ָמּגֵן ָתּלוּי ָע ָליו כֹּל ִשׁ ְל ֵטי ַה ִגּ ִ
ָפוּח ַהיּוֹם
שּׁוֹשׁנִּ יםַ (6) :עד ֶשׁיּ ַ
רוֹעים ַבּ ַ
אוֹמי ְצ ִביָּה | ָה ִ
ֳפ ִרים ְתּ ֵ
עָ
וְ נָסוּ ַה ְצּ ָל ִלים | ֵא ֶל ְך ִלי ֶאל ַהר ַהמּוֹר וְ ֶאל ִגּ ְב ַעת ַה ְלּבוֹנָה(7) :
ָתי וּמוּם ֵאין ָבּ ְךִ (8) :א ִתּי ִמ ְלּ ָבנוֹן ַכּ ָלּה ִא ִתּי
ָפה ַר ְעי ִ
ֻלּ ְך י ָ
כָּ
ִמ ְלּ ָבנוֹן ָתּ ִ
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָה ֵמרֹאשׁ ְשׂנִ יר וְ ֶח ְרמוֹן
בוֹאי | ָתּ ִ
ִמ ְמּעֹנוֹת ֲא ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִריםִ (9) :ל ַבּ ְב ִתּנִ י ֲאח ִֹתי ַכ ָלּה |
אַחד ֲענָק ִמ ַצּוְּ רֹנָיִ ְך:
אַחת קרי[ ֵמ ֵעינַיִ ְך ְבּ ַ
ִל ַבּ ְב ִתּינִ י באחד ] ְבּ ַ

יח
)ַ (10מה יָּפוּ ד ַֹדיִ ְך ֲאח ִֹתי ַכ ָלּה | ַמה טֹּבוּ ד ַֹדיִ ְך ִמיַּיִ ן וְ ֵר ַ
תוֹתיִ ְך ַכּ ָלּה | ְדּ ַבשׁ
ְשׁ ָמנַיִ ְך ִמ ָכּל ְבּ ָשׂ ִמים (11) :נֹ ֶפת ִתּטּ ְֹפנָה ִשׂ ְפ ַ
יח ַשׂ ְלמ ַֹתיִ ְך ְכּ ֵר ַ
ֵך וְ ֵר ַ
וְ ָח ָלב ַתּ ַחת ְלשׁוֹנ ְ
יח ְל ָבנוֹן (12) :גַּן נָעוּל
ֲאח ִֹתי ַכ ָלּה | גַּל נָעוּל ַמ ְעיָן ָחתוּםְ (13) :שׁ ָל ַחיִ ְך ַפּ ְר ֵדּס ִרמּוֹנִ ים
ֵר ְדּ וְ ַכ ְרכֹּם ָקנֶה
ָדים | ְכּ ָפ ִרים ִעם נְ ָר ִדים (14) :נ ְ
ִעם ְפּ ִרי ְמג ִ
אשׁי
ַא ָהלוֹת ִעם ָכּל ָר ֵ
ֲצי ְלבוֹנָה | מֹר ו ֲ
וְ ִקנָּמוֹן ִעם ָכּל ע ֵ
ְב ָשׂ ִמיםַ (15) :מ ְעיַן גַּנִּ ים ְבּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים | וְ נ ְֹז ִלים ִמן ְל ָבנוֹן:
דוֹדי
יחי גַנִּ י יִ ְזּלוּ ְב ָשׂ ָמיו | ָיבֹא ִ
ימן ָה ִפ ִ
וּבוֹאי ֵת ָ
ִ
עוּרי ָצפוֹן
)ִ (16
ָדיו:
ֹאכל ְפּ ִרי ְמג ָ
ְלגַנּוֹ וְ י ַ
Song of Songs Chapter 5
אָכ ְל ִתּי
מוֹרי ִעם ְבּ ָשׂ ִמי ַ
יתי ִ
אָר ִ
אתי ְלגַנִּ י ֲאח ִֹתי ַכ ָלּה ִ
)ָ (1בּ ִ
ַע ִרי ִעם ִדּ ְב ִשׁי ָשׁ ִת ִ
יְ
יתי יֵינִ י ִעם ֲח ָל ִבי | ִא ְכלוּ ֵר ִעים ְשׁתוּ וְ ִשׁ ְכרוּ
דוֹפק ִפּ ְת ִחי ִלי
דּוֹדי ֵ
דּוֹדיםֲ (2) :אנִ י יְ ֵשׁנָה וְ ִל ִבּי ֵער | קוֹל ִ
ִ
יסי
ֻצּוֹתי ְר ִס ֵ
ֹאשׁי נִ ְמ ָלא ָטל ְקוּ ַ
ָתי ַת ָמּ ִתי ֶשׁרּ ִ
ָתי יוֹנ ִ
ֲאח ִֹתי ַר ְעי ִ
יכ ָכה ֶא ְל ָבּ ֶשׁנָּה | ָר ַח ְצ ִתּי ֶאת
ֻתּנְ ִתּי ֵא ָ
ָליְ ָלהָ (3) :פּ ַשׁ ְט ִתּי ֶאת כּ ָ
וּמ ַעי ָהמוּ
דּוֹדי ָשׁ ַלח יָדוֹ ִמן ַהחֹר ֵ
יכ ָכה ֲא ַטנְּ ֵפםִ (4) :
ַר ְג ַלי ֵא ָ
ָדי נ ְ
דוֹדי | וְ י ַ
ָטפוּ מוֹר וְ ֶא ְצ ְבּע ַֹתי
ָע ָליוַ (5) :ק ְמ ִתּי ֲאנִ י ִל ְפתּ ַֹח ְל ִ
דוֹדי
דוֹדי וְ ִ
מוֹר ע ֵֹבר ַעל ַכּפּוֹת ַה ַמּנְ עוּלָ (6) :פּ ַת ְח ִתּי ֲאנִ י ְל ִ
אתיהוּ
ָצאָה ְב ַד ְבּרוֹ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיהוּ וְ לֹא ְמ ָצ ִ
ַפ ִשׁי י ְ
ָח ַמק ָע ָבר | נ ְ
אתיו וְ לֹא ָענָנִ יְ (7) :מ ָצ ֻאנִ י ַהשּׁ ְֹמ ִרים ַהסּ ְֹב ִבים ָבּ ִעיר
ְק ָר ִ
ידי ֵמ ָע ַלי שׁ ְֹמ ֵרי ַהחֹמוֹת(8) :
ָשׂאוּ ֶאת ְר ִד ִ
ִהכּוּנִ י ְפ ָצעוּנִ י | נ ְ
דּוֹדי ַמה
רוּשׁ ָלִם | ִאם ִתּ ְמ ְצאוּ ֶאת ִ
ִה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנוֹת יְ ָ
ָפה
דּוֹד ְך ִמדּוֹד ַהיּ ָ
אַה ָבה אָנִ יַ (9) :מה ֵ
חוֹלת ֲ
ַתּ ִגּידוּ לוֹ ֶשׁ ַ
דּוֹדי ַצח
דּוֹד ְך ִמדּוֹד ֶשׁ ָכּ ָכה ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוִּ (10) :
ָשׁים | ַמה ֵ
ַבּנּ ִ
וּצּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים
וְ אָדוֹם ָדּגוּל ֵמ ְר ָב ָבה (11) :רֹאשׁוֹ ֶכּ ֶתם ָפּז | ְק ָ
עוֹרבֵ (12) :עינָיו ְכּיוֹנִ ים ַעל ֲא ִפ ֵ
ְשׁחֹרוֹת ָכּ ֵ
ֹחצוֹת
יקי ָמיִ ם | ר ֲ
ֶבּ ָח ָלב י ְֹשׁבוֹת ַעל ִמ ֵלּאתְ (13) :ל ָחיָו ַכּעֲרוּגַת ַהבּ ֶֹשׂם ִמ ְג ְדּלוֹת
ָדיו
שׁוֹשׁנִּ ים נ ְֹטפוֹת מוֹר ע ֵֹבר (14) :י ָ
ַ
תוֹתיו
ֶמ ְר ָק ִחים | ִשׂ ְפ ָ
ילי ז ָ
ְגּ ִל ֵ
ֻלּ ֶפת
ָהב ְמ ֻמ ָלּ ִאים ַבּ ַתּ ְר ִשׁישׁ | ֵמ ָעיו ֶע ֶשׁת ֵשׁן ְמע ֶ
אַדנֵי ָפז |
ֻסּ ִדים ַעל ְ
מּוּדי ֵשׁשׁ ְמי ָ
שׁוֹקיו ַע ֵ
ָ
ירים(15) :
ַס ִפּ ִ
ַמ ְר ֵאהוּ ַכּ ְלּ ָבנוֹן ָבּחוּר ָכּ ֲא ָר ִזיםִ (16) :חכּוֹ ַמ ְמ ַת ִקּים וְ כֻלּוֹ
רוּשׁ ָלִם:
ַמ ֲח ַמ ִדּים | זֶה ִ
דוֹדי וְ זֶה ֵר ִעי ְבּנוֹת יְ ָ

Song of Songs Chapter 6
דוֹד ְך וּנְ ַב ְק ֶשׁנּוּ
ָשׁים | אָנָה ָפּנָה ֵ
ָפה ַבּנּ ִ
דּוֹד ְך ַהיּ ָ
) (1אָנָה ָה ַל ְך ֵ
ָרד ְלגַנּוֹ ַלעֲרוּגוֹת ַהבּ ֶֹשׂם | ִל ְרעוֹת ַבּגַּנִּ ים
דּוֹדי י ַ
ִע ָמּ ְךִ (2) :
שּׁוֹשׁנִּ ים:
שׁוֹשׁנִּ יםֲ (3) :אנִ י ְל ִ
דוֹדי ִלי ָהר ֶֹעה ַבּ ַ
דוֹדי וְ ִ
וְ ִל ְלקֹט ַ
ֻמּה
ירוּשׁ ָלִם | ֲאי ָ
ָתי ְכּ ִת ְר ָצה נָאוָה ִכּ ָ
אַתּ ַר ְעי ִ
ָפה ְ
)  (4י ָ
ַכּנִּ ְדגָּלוֹתָ (5) :ה ֵס ִבּי ֵעינַיִ ְך ִמנּ ְֶג ִדּי ֶשׁ ֵהם ִה ְר ִהיבֻנִ י | ַשׂ ְע ֵר ְך ְכּ ֵע ֶדר
ָה ִע ִזּים ֶשׁגּ ְ
ָלשׁוּ ִמן ַה ִגּ ְל ָעדִ (6) :שׁנַּיִ ְך ְכּ ֵע ֶדר ָה ְר ֵח ִלים ֶשׁ ָעלוּ ִמן
ֻלה ֵאין ָבּ ֶהםְ (7) :כּ ֶפ ַלח
ֻלּם ַמ ְת ִאימוֹת וְ ַשׁכּ ָ
ָה ַר ְח ָצה | ֶשׁכּ ָ
ָה ִרמּוֹן ַר ָקּ ֵת ְך ִמ ַבּ ַעד ְל ַצ ָמּ ֵת ְךִ (8) :שׁ ִשּׁים ֵה ָמּה ְמּ ָלכוֹת
ָתי
אַחת ִהיא יוֹנ ִ
ֲלמוֹת ֵאין ִמ ְס ָפּרַ (9) :
יל ְג ִשׁים | ַוע ָ
וּשׁמֹנִ ים ִפּ ַ
ְ
אוּה ָבנוֹת
יוֹל ְד ָתּהּ | ָר ָ
אַחת ִהיא ְל ִא ָמּהּ ָבּ ָרה ִהיא ְל ַ
ַת ָמּ ִתי ַ
)(10
לוּה:
יל ְג ִשׁים וַיְ ַה ְל ָ
וּפ ַ
רוּה ְמ ָלכוֹת ִ
אַשּׁ ָ
וַיְ ְ
ִמי זֹאת
ֻמּה ַכּנִּ ְדגָּלוֹת:
ָפה ַכ ְלּ ָבנָה ָבּ ָרה ַכּ ַח ָמּה ֲאי ָ
ַהנִּ ְשׁ ָק ָפה ְכּמוֹ ָשׁ ַחר | י ָ
ָר ְד ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ִא ֵבּי ַה ָנּ ַחל | ִל ְראוֹת
)ֶ (11אל ִגּנַּת ֱאגוֹז י ַ
ֲה ָפ ְר ָחה ַהגּ ֶ
ַפ ִשׁי ָשׂ ַמ ְתנִ י
ָד ְע ִתּי נ ְ
ֶפן ֵהנֵצוּ ָה ִרמֹּנִ ים (12) :לֹא י ַ
ָדיב:
ַמ ְר ְכּבוֹת ַע ִמּי נ ִ
Song of Songs Chapter 7
ֶחזֶה ָבּ ְך | ַמה ֶתּ ֱחזוּ
שׁוּבי וְ נ ֱ
שׁוּבי ִ
שּׁוּל ִמּית ִ
שׁוּבי ַה ַ
שׁוּבי ִ
) ִ (1
שּׁוּל ִמּית ִכּ ְמח ַֹלת ַה ַמּ ֲחנָיִ םַ (2) :מה יָּפוּ ְפ ָע ַמיִ ְך ַבּנְּ ָע ִלים ַבּת
ַבּ ַ
אָמּןָ (3) :שׁ ְר ֵר ְך
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
מּוּקי יְ ֵר ַכיִ ְך ְכּמוֹ ֲח ָל ִאים ַמע ֵ
ָדיב | ַח ֵ
נִ
ֲר ַמת ִח ִטּים סוּגָה
ֵך ע ֵ
ֶח ַסר ַה ָמּזֶג | ִבּ ְטנ ְ
אַגַּן ַה ַסּ ַהר אַל י ְ
ֳפ ִרים ָתּ ֳא ֵמי ְצ ִביָּה(5) :
שּׁוֹשׁנִּ יםְ (4) :שׁנֵי ָשׁ ַדיִ ְך ִכּ ְשׁנֵי ע ָ
ַבּ ַ
ָאר ְך ְכּ ִמ ְג ַדּל ַה ֵשּׁן | ֵעינַיִ ְך ְבּ ֵרכוֹת ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ַעל ַשׁ ַער ַבּת ַר ִבּים
ַצוּ ֵ
ֹאשׁ ְך ָע ַליִ ְך
צוֹפה ְפּנֵי ַד ָמּ ֶשׂק (6) :ר ֵ
אַפּ ְך ְכּ ִמ ְג ַדּל ַה ְלּ ָבנוֹן ֶ
ֵ
ָמן | ֶמ ֶל ְך אָסוּר ָבּ ְר ָה ִטיםַ (7) :מה
אַרגּ ָ
ֹאשׁ ְך ָכּ ְ
ַכּ ַכּ ְר ֶמל וְ ַד ַלּת ר ֵ
קוֹמ ֵת ְך ָדּ ְמ ָתה
ֲנוּגים (8) :זֹאת ָ
אַה ָבה ַבּ ַתּע ִ
ָע ְמ ְתּ ֲ
וּמה נּ ַ
ָפית ַ
יִּ
ֹחזָה
ֱלה ְב ָת ָמר א ֲ
ְל ָת ָמר וְ ָשׁ ַדיִ ְך ְל ְ
אָמ ְר ִתּי ֶאע ֶ
אַשׁכֹּלוֹתַ (9) :
אַפּ ְך
יח ֵ
ֶפן וְ ֵר ַ
ְבּ ַסנְ ִסנָּיו | וְ יִ ְהיוּ נָא ָשׁ ַדיִ ְך ְכּ ֶא ְשׁ ְכּלוֹת ַהגּ ֶ
ישׁ ִרים |
דוֹדי ְל ֵמ ָ
הוֹל ְך ְל ִ
פּוּחים (10) :וְ ִח ֵכּ ְך ְכּיֵין ַהטּוֹב ֵ
ַכּ ַתּ ִ
שׁוּקתוֹ(12) :
דוֹדי וְ ָע ַלי ְתּ ָ
דּוֹבב ִשׂ ְפ ֵתי יְ ֵשׁנִ יםֲ (11) :אנִ י ְל ִ
ֵ

ימה ַל ְכּ ָר ִמים
ַשׁ ִכּ ָ
ָלינָה ַבּ ְכּ ָפ ִרים (13) :נ ְ
ֵצא ַה ָשּׂ ֶדה נ ִ
דוֹדי נ ֵ
ְל ָכה ִ
ֶפן ִפּ ַתּח ַה ְסּ ָמ ַדר ֵהנֵצוּ ָה ִרמּוֹנִ ים | ָשׁם
נִ ְר ֶאה ִאם ָפּ ְר ָחה ַהגּ ֶ
יח וְ ַעל ְפּ ָת ֵחינוּ ָכּל
ָתנוּ ֵר ַ
דּוּד ִאים נ ְ
ֶא ֵתּן ֶאת דּ ַֹדי ָל ְךַ (14) :ה ָ
דּוֹדי ָצ ַפנְ ִתּי ָל ְך:
ָדים ֲח ָד ִשׁים גַּם יְ ָשׁנִ ים | ִ
ְמג ִ
Song of Songs Chapter 8
)ִ (1מי יִ ֶתּנְ ָך ְכּאָח ִלי יוֹנֵק ְשׁ ֵדי ִא ִמּי | ֶא ְמ ָצ ֲא ָך ַבחוּץ ֶא ָשּׁ ְק ָך גַּם
יא ָך ֶאל ֵבּית ִא ִמּי ְתּ ַל ְמּ ֵדנִ י |
ֲך ֲא ִב ֲ
לֹא יָבוּזוּ ִליֶ (2) :אנְ ָהג ָ
ֹאשׁי
ֲסיס ִרמֹּנִ יְ (3) :שׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת ר ִ
אַשׁ ְק ָך ִמיַּיִ ן ָה ֶר ַקח ֵמע ִ
ְ
ימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵקנִ יִ (4) :ה ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנוֹת יְ ָ
וִ ִ
רוּשׁ ָלִם | ַמה
אַה ָבה ַעד ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץִ (5) :מי זֹאת
וּמה ְתּע ְֹררוּ ֶאת ָה ֲ
ָתּ ִעירוּ ַ
יך
עוֹר ְר ִתּ ָ
פּוּח ַ
דּוֹדהּ | ַתּ ַחת ַה ַתּ ַ
ע ָֹלה ִמן ַה ִמּ ְד ָבּר ִמ ְת ַר ֶפּ ֶקת ַעל ָ
חוֹתם ַעל
ימנִ י ַכ ָ
ָשׁ ָמּה ִח ְבּ ַל ְת ָך ִא ֶמּ ָך ָשׁ ָמּה ִח ְבּ ָלה יְ ָל ַד ְת ָךִ (6) :שׂ ֵ
אַה ָבה ָק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל
רוֹע ָך ִכּי ַעזָּה ַכ ָמּוֶת ֲ
חוֹתם ַעל ְז ֶ
ִל ֶבּ ָך ַכּ ָ
יה ִר ְשׁ ֵפּי ֵאשׁ ַשׁ ְל ֶה ֶב ְתיָהַ (7) :מיִ ם ַר ִבּים לֹא
ִקנְ אָה | ְר ָשׁ ֶפ ָ
פוּה | ִאם יִ ֵתּן ִאישׁ
אַה ָבה וּנְ ָהרוֹת לֹא יִ ְשׁ ְט ָ
יוּכלוּ ְל ַכבּוֹת ֶאת ָה ֲ
ְ
אַה ָבה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ (8) :אָחוֹת ָלנוּ
ֶאת ָכּל הוֹן ֵבּיתוֹ ָבּ ֲ
ֲשׂה ַל ֲאח ֵֹתנוּ ַבּיּוֹם ֶשׁיְּ ֻד ַבּר ָבּהּ:
ְק ַטנָּה וְ ָשׁ ַדיִ ם ֵאין ָלהּ | ַמה ַנּע ֶ
ירת ָכּ ֶסף | וְ ִאם ֶדּ ֶלת ִהיא
יה ִט ַ
חוֹמה ִהיא נִ ְבנֶה ָע ֶל ָ
)ִ (9אם ָ
חוֹמה וְ ָשׁ ַדי ַכּ ִמּ ְג ָדּלוֹת | אָז
אָרזֲ (10) :אנִ י ָ
לוּח ֶ
יה ַ
נָצוּר ָע ֶל ָ
יתי ְב ֵעינָיו ְכּ ְ
מוֹצ ֵאת ָשׁלוֹם:
ָהיִ ִ
ָתן ֶאת ַה ֶכּ ֶרם ַלנֹּ ְט ִרים |
)ֶ (11כּ ֶרם ָהיָה ִל ְשׁלֹמֹה ְבּ ַב ַעל ָהמוֹן נ ַ
ָבא ְבּ ִפ ְריוֹ ֶא ֶלף ָכּ ֶסףַ (12) :כּ ְר ִמי ֶשׁ ִלּי ְל ָפנָי | ָה ֶא ֶלף ְל ָך
ִאישׁ י ִ
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגַּנִּ ים
אתיִ ם ְלנ ְֹט ִרים ֶאת ִפּ ְריוַֹ (13) :ה ֶ
וּמ ַ
ְשׁלֹמֹה ָ
וּד ֵמה
דּוֹדי ְ
יעינִ יְ (14) :בּ ַרח ִ
קוֹל ְך ַה ְשׁ ִמ ִ
יבים ְל ֵ
ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִשׁ ִ
ָלים ַעל ָה ֵרי ְב ָשׂ ִמים:
ְל ָך ִל ְצ ִבי אוֹ ְלע ֶֹפר ָהאַיּ ִ
ֵס ֶפר ק ֶֹה ֶלת
Ecclesiastes Chapter 1
אָמר
ירוּשׁ ָלִםֲ (2) :ה ֵבל ֲה ָב ִלים ַ
)ִ (1דּ ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ֶבּן ָדּוִ ד ֶמ ֶל ְך ִבּ ָ
אָדם | ְבּ ָכל
ק ֶֹה ֶלת ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַהכֹּל ָה ֶבלַ (3) :מה יִּ ְתרוֹן ָל ָ

אָרץ
ֲמלוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ (4) :דּוֹר ה ֵֹל ְך וְ דוֹר ָבּא וְ ָה ֶ
עָ
וּבא ַה ָשּׁ ֶמשׁ | וְ ֶאל ְמקוֹמוֹ
ָרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָ
עוֹלם ע ָֹמ ֶדת (5) :וְ ז ַ
ְל ָ
הוֹל ְך ֶאל ָדּרוֹם וְ ֵ
שׁוֹאף ֵ
ֵ
סוֹבב ֶאל ָצפוֹן |
זוֹר ַח הוּא ָשׁםֵ (6) :
רוּחָ (7) :כּל
רוּח וְ ַעל ְס ִביב ָֹתיו ָשׁב ָה ַ
הוֹל ְך ָה ַ
סוֹבב ס ֵֹבב ֵ
ֵ
ַהנְּ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאל ַהיָּם וְ ַהיָּם ֵאינֶנּוּ ָמ ֵלא | ֶאל ְמקוֹם
ֶשׁ ַהנְּ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ָשׁם ֵהם ָשׁ ִבים ָל ָל ֶכתָ (8) :כּל ַה ְדּ ָב ִרים
יוּכל ִאישׁ ְל ַד ֵבּר | לֹא ִת ְשׂ ַבּע ַעיִ ן ִל ְראוֹת וְ לֹא ִת ָמּ ֵלא
ֵעים לֹא ַ
יְ ג ִ
ֲשׂה הוּא
וּמה ֶשּׁ ַנּע ָ
אֹזֶן ִמ ְשּׁמ ַֹעַ (9) :מה ֶשּׁ ָהיָה הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶה ַ
ֹאמר
ֵע ֶשׂה | וְ ֵאין ָכּל ָח ָדשׁ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ (10) :יֵשׁ ָדּ ָבר ֶשׁיּ ַ
ֶשׁיּ ָ
ְר ֵאה זֶה ָח ָדשׁ הוּא | ְכּ ָבר ָהיָה ְלע ָֹל ִמים ֲא ֶשׁר ָהיָה ִמ ְלּ ָפ ֵננוּ:
אַחרֹנִ ים ֶשׁיִּ ְהיוּ לֹא יִ ְהיֶה
)ֵ (11אין ִז ְכרוֹן ָל ִראשֹׁנִ ים | וְ גַם ָל ֲ
ָל ֶהם ִז ָכּרוֹן ִעם ֶשׁיִּ ְהיוּ ָל ֲ
אַחרֹנָה:
ָת ִתּי
ירוּשׁ ָלִם (13) :וְ נ ַ
יתי ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ָ
)ֲ (12אנִ י ק ֶֹה ֶלת ָהיִ ִ
ֲשׂה ַתּ ַחת
ֶאת ִל ִבּי ִל ְדרוֹשׁ וְ ָלתוּר ַבּ ָח ְכ ָמה ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר ַנע ָ
אָדם ַלעֲנוֹת בּוֹ:
ָתן ֱאל ִֹהים ִל ְבנֵי ָה ָ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | הוּא ִענְ יַן ָרע נ ַ
ֲשׂים ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | וְ ִהנֵּה ַהכֹּל
יתי ֶאת ָכּל ַה ַמּע ִ
)ָ (14ר ִא ִ
יוּכל ִל ְתקֹן | וְ ֶח ְסרוֹן לֹא
רוּחְ (15) :מ ֻעוָּת לֹא ַ
וּרעוּת ַ
ֶה ֶבל ְ
יוּכל ְל ִה ָמּנוֹתִ (16) :דּ ַבּ ְר ִתּי ֲאנִ י ִעם ִל ִבּי ֵלאמֹר ֲאנִ י ִהנֵּה
ַ
רוּשׁ ָלִם |
הוֹס ְפ ִתּי ָח ְכ ָמה ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר ָה ָיה ְל ָפנַי ַעל יְ ָ
ִה ְג ַדּ ְל ִתּי וְ ַ
וְ ִל ִבּי ָראָה ַה ְר ֵבּה ָח ְכ ָמה ו ָ
ָא ְתּנָה ִל ִבּי ָל ַד ַעת ָח ְכ ָמה
ָד ַעת (17) :ו ֶ
רוּח(18) :
ָד ְע ִתּי ֶשׁגַּם זֶה הוּא ַר ְעיוֹן ַ
הוֹללוֹת וְ ִשׂ ְכלוּת | י ַ
וְ ַד ַעת ֵ
יוֹסיף ַמ ְכאוֹב:
יוֹסיף ַדּ ַעת ִ
ִכּי ְבּרֹב ָח ְכ ָמה ָרב ָכּ ַעס | וְ ִ
Ecclesiastes Chapter 2
וּר ֵאה ְבטוֹב |
ַסּ ָכה ְב ִשׂ ְמ ָחה ְ
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ י ְבּ ִל ִבּי ְל ָכה נָּא ֲאנ ְ
) ַ (1
וּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה
הוֹלל | ְ
אָמ ְר ִתּי ְמ ָ
וְ ִהנֵּה גַם הוּא ָה ֶבלִ (2) :ל ְשׂחוֹק ַ
שׁוֹך ַבּיַּיִ ן ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי | וְ ִל ִבּי נ ֵֹהג
זֹּה ע ָֹשׂהַ (3) :תּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ִל ְמ ְ
ַבּ ָח ְכ ָמה וְ ֶל ֱאחֹז ְבּ ִס ְכלוּת ַעד ֲא ֶשׁר ֶא ְר ֶאה ֵאי זֶה טוֹב ִל ְבנֵי
אָדם ֲא ֶשׁר ַיעֲשׂוּ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ְס ַפּר יְ ֵמי ַחיֵּי ֶהם(4) :
ָה ָ
יתי
ָט ְע ִתּי ִלי ְכּ ָר ִמיםָ (5) :ע ִשׂ ִ
יתי ִלי ָבּ ִתּים נ ַ
ֲשׂי | ָבּנִ ִ
ִה ְג ַדּ ְל ִתּי ַמע ָ
יתי ִלי
ָט ְע ִתּי ָב ֶהם ֵעץ ָכּל ֶפּ ִריָ (6) :ע ִשׂ ִ
וּפ ְר ֵדּ ִסים | וְ נ ַ
ִלי גַּנּוֹת ַ
יתי
צוֹמ ַח ֵע ִציםָ (7) :קנִ ִ
ְבּ ֵרכוֹת ָמיִ ם | ְל ַה ְשׁקוֹת ֵמ ֶהם י ַ
ַער ֵ
וּבנֵי ַביִ ת ָהיָה ִלי | גַּם ִמ ְקנֶה ָב ָקר ָוצֹאן
וּשׁ ָפחוֹת ְ
ֲב ִדים ְ
עָ

ַס ִתּי ִלי גַּם
ירוּשׁ ָלִםָ (8) :כּנ ְ
ַה ְר ֵבּה ָהיָה ִלי ִמכֹּל ֶשׁ ָהיוּ ְל ָפנַי ִבּ ָ
יתי ִלי ָשׁ ִרים וְ ָשׁרוֹת
ֻלּת ְמ ָל ִכים וְ ַה ְמּ ִדינוֹת | ָע ִשׂ ִ
וּסג ַ
ָהב ְ
ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
וְ ַתעֲנוּגֹת ְבּנֵי ָה ָ
הוֹס ְפ ִתּי ִמכֹּל
ָד ְל ִתּי וְ ַ
אָדם ִשׁ ָדּה וְ ִשׁדּוֹת (9) :וְ ג ַ
ירוּשׁ ָלִם | אַף ָח ְכ ָמ ִתי ָע ְמ ָדה ִלּי (10) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר
ֶשׁ ָהיָה ְל ָפנַי ִבּ ָ
ַע ִתּי ֶאת ִל ִבּי ִמ ָכּל ִשׂ ְמ ָחה
אָצ ְל ִתּי ֵמ ֶהם | לֹא ָמנ ְ
ָשׁ ֲאלוּ ֵעינַי לֹא ַ
ֲמ ִלי וְ זֶה ָהיָה ֶח ְל ִקי ִמ ָכּל ע ָ
ֲמ ִלי(11) :
ִכּי ִל ִבּי ָשׂ ֵמ ַח ִמ ָכּל ע ָ
וּב ָע ָמל ֶשׁ ָע ַמ ְל ִתּי ַלעֲשׂוֹת |
ָדי ֶ
ֲשׂי ֶשׁ ָעשׂוּ י ַ
יתי ֲאנִ י ְבּ ָכל ַמע ַ
וּפנִ ִ
ָ
רוּח וְ ֵאין יִ ְתרוֹן ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ(12) :
וְ ִהנֵּה ַהכֹּל ֶה ֶבל ְ
וּרעוּת ַ
אָדם
הוֹללוֹת וְ ִס ְכלוּת | ִכּי ֶמה ָה ָ
יתי ֲאנִ י ִל ְראוֹת ָח ְכ ָמה וְ ֵ
וּפנִ ִ
ָ
יתי אָנִ י
אַח ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ֲא ֶשׁר ְכּ ָבר ָעשׂוּהוּ (13) :וְ ָר ִא ִ
ֶשׁיָּבוֹא ֲ
יתרוֹן ָהאוֹר ִמן ַהח ֶֹשׁ ְך:
ֶשׁיֵּשׁ יִ ְתרוֹן ַל ָח ְכ ָמה ִמן ַה ִסּ ְכלוּת | ִכּ ְ
ָד ְע ִתּי גַם
הוֹל ְך | וְ י ַ
)ֶ (14ה ָח ָכם ֵעינָיו ְבּרֹאשׁוֹ וְ ַה ְכּ ִסיל ַבּח ֶֹשׁ ְך ֵ
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ י ְבּ ִל ִבּי
ֻלּם (15) :וְ ַ
אָנִ י ֶשׁ ִמּ ְק ֶרה ֶא ָחד יִ ְק ֶרה ֶאת כּ ָ
ְכּ ִמ ְק ֵרה ַה ְכּ ִסיל גַּם ֲאנִ י יִ ְק ֵרנִ י וְ ָל ָמּה ָח ַכ ְמ ִתּי ֲאנִ י אָז יוֹ ֵתר |
וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ֶשׁגַּם זֶה ָה ֶבלִ (16) :כּי ֵאין ִז ְכרוֹן ֶל ָח ָכם ִעם
יך
ָמים ַה ָבּ ִאים ַהכֹּל נִ ְשׁ ָכּח וְ ֵא ְ
עוֹלם | ְבּ ֶשׁ ְכּ ָבר ַהיּ ִ
ַה ְכּ ִסיל ְל ָ
ֵאתי ֶאת ַה ַחיִּ ים ִכּי ַרע ָע ַלי
יָמוּת ֶה ָח ָכם ִעם ַה ְכּ ִסיל (17) :וְ ָשׂנ ִ
רוּח(18) :
וּרעוּת ַ
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ִכּי ַהכֹּל ֶה ֶבל ְ
ֲשׂה ֶשׁ ַנּע ָ
ַה ַמּע ֶ
יחנּוּ
ֲמ ִלי ֶשׁ ֲאנִ י ָע ֵמל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ֶשׁאַנִּ ֶ
ֵאתי ֲאנִ י ֶאת ָכּל ע ָ
וְ ָשׂנ ִ
יוֹד ַע ֶה ָח ָכם יִ ְהיֶה אוֹ ָס ָכל
אַח ָרי (19) :וּ ִמי ֵ
אָדם ֶשׁיִּ ְהיֶה ֲ
ָל ָ
ֲמ ִלי ֶשׁ ָע ַמ ְל ִתּי וְ ֶשׁ ָח ַכ ְמ ִתּי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | גַּם זֶה
וְ יִ ְשׁ ַלט ְבּ ָכל ע ָ
ַאשׁ ֶאת ִל ִבּי | ַעל ָכּל ֶה ָע ָמל ֶשׁ ָע ַמ ְל ִתּי
בּוֹתי ֲאנִ י ְלי ֵ
ָה ֶבל (20) :וְ ַס ִ
וּב ַד ַעת
ֲמלוֹ ְבּ ָח ְכ ָמה ְ
אָדם ֶשׁע ָ
ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשִׁ (21) :כּי יֵשׁ ָ
אָדם ֶשׁלֹּא ָע ַמל בּוֹ יִ ְתּנֶנּוּ ֶח ְלקוֹ גַּם זֶה ֶה ֶבל וְ ָר ָעה
וּל ָ
וּב ִכ ְשׁרוֹן | ְ
ְ
וּב ַר ְעיוֹן ִלבּוֹ | ֶשׁהוּא
ֲמלוֹ ְ
אָדם ְבּ ָכל ע ָ
ַר ָבּהִ (22) :כּי ֶמה הוֶֹה ָל ָ
ָכ ַעס ִענְ יָנוֹ גַּם
ָע ֵמל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשִׁ (23) :כּי ָכל י ָ
ָמיו ַמ ְכא ִֹבים ו ַ
אָדם
ַבּ ַלּיְ ָלה לֹא ָשׁ ַכב ִלבּוֹ | גַּם זֶה ֶה ֶבל הוּאֵ (24) :אין טוֹב ָבּ ָ
יתי
ֲמלוֹ | גַּם זֹה ָר ִא ִ
ַפשׁוֹ טוֹב ַבּע ָ
ֹאכל וְ ָשׁ ָתה וְ ֶה ְראָה ֶאת נ ְ
ֶשׁיּ ַ
וּמי יָחוּשׁ חוּץ
ֹאכל ִ
אָנִ י ִכּי ִמיַּד ָה ֱאל ִֹהים ִהיאִ (25) :כּי ִמי י ַ
ָתן ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת וְ ִשׂ ְמ ָחה |
אָדם ֶשׁטּוֹב ְל ָפנָיו נ ַ
ִמ ֶמּנִּ יִ (26) :כּי ְל ָ
ָתן ִענְ יָן ֶל ֱאסוֹף וְ ִל ְכנוֹס ָל ֵתת ְלטוֹב ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים
חוֹטא נ ַ
וְ ַל ֶ
רוּח:
וּרעוּת ַ
גַּם זֶה ֶה ֶבל ְ
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)ֵ (2עת ָל ֶל ֶדת
)ַ (1לכֹּל ְז ָמן | וְ ֵעת ְל ָכל ֵח ֶפץ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
ָטוּעֵ (3) :עת ַל ֲהרוֹג וְ ֵעת
וְ ֵעת ָלמוּת | ֵעת ָל ַט ַעת וְ ֵעת ַלעֲקוֹר נ ַ
ִל ְרפּוֹא ֵעת ִל ְפרוֹץ וְ ֵעת ִל ְבנוֹתֵ (4) :עת ִל ְבכּוֹת וְ ֵעת ִל ְשׂחוֹק ֵעת
יך ֲא ָבנִ ים וְ ֵעת ְכּנוֹס ֲא ָבנִ ים |
ְספוֹד וְ ֵעת ְרקוֹדֵ (5) :עת ְל ַה ְשׁ ִל ְ
אַבּד ֵעת
ֵעת ַל ֲחבוֹק וְ ֵעת ִל ְרחֹק ֵמ ַח ֵבּקֵ (6) :עת ְל ַב ֵקּשׁ וְ ֵעת ְל ֵ
רוֹע וְ ֵעת ִל ְתפּוֹר ֵעת ַל ֲחשׁוֹת
יךֵ (7) :עת ִל ְק ַ
ִל ְשׁמוֹר וְ ֵעת ְל ַה ְשׁ ִל ְ
וְ ֵעת ְל ַד ֵבּרֵ (8) :עת ֶל ֱאהֹב וְ ֵעת ִל ְשׂנֹא ֵעת ִמ ְל ָח ָמה וְ ֵעת ָשׁלוֹם:
יתי ֶאת
עוֹשׂה ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ָע ֵמלָ (10) :ר ִא ִ
)ַ (9מה יִּ ְתרוֹן ָה ֶ
אָדם ַלעֲנוֹת בּוֶֹ (11) :את ַהכֹּל
ָתן ֱאל ִֹהים ִל ְבנֵי ָה ָ
ָה ִענְ יָן ֲא ֶשׁר נ ַ
ָתן ְבּ ִל ָבּם ִמ ְבּ ִלי ֲא ֶשׁר לֹא
ָפה ְב ִעתּוֹ | גַּם ֶאת ָהע ָֹלם נ ַ
ָע ָשׂה י ֶ
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים ֵמרֹאשׁ וְ ַעד
אָדם ֶאת ַה ַמּע ֶ
יִ ְמ ָצא ָה ָ
מוֹח וְ ַלעֲשׂוֹת
ָד ְע ִתּי ִכּי ֵאין טוֹב ָבּם | ִכּי ִאם ִל ְשׂ ַ
סוֹף (12) :י ַ
ֹאכל וְ ָשׁ ָתה וְ ָראָה טוֹב
אָדם ֶשׁיּ ַ
טוֹב ְבּ ַחיָּיו (13) :וְ גַם ָכּל ָה ָ
ָד ְע ִתּי ִכּי ָכּל ֲא ֶשׁר ַי ֲע ֶשׂה
ֲמלוֹ | ַמ ַתּת ֱאל ִֹהים ִהיא (14) :י ַ
ְבּ ָכל ע ָ
וּמ ֶמּנּוּ ֵאין
הוֹסיף ִ
עוֹלם ָע ָליו ֵאין ְל ִ
ָה ֱאל ִֹהים הוּא יִ ְהיֶה ְל ָ
ִל ְגר ַֹע | וְ ָה ֱאל ִֹהים ָע ָשׂה ֶשׁיִּ ְראוּ ִמ ְלּ ָפנָיוַ (15) :מה ֶשּׁ ָהיָה ְכּ ָבר
ַא ֶשׁר ִל ְהיוֹת ְכּ ָבר ָהיָה | וְ ָה ֱאל ִֹהים יְ ַב ֵקּשׁ ֶאת נִ ְר ָדּף:
הוּא ו ֲ
יתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ְמקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָשׁ ָמּה ָה ֶר ַשׁע
) (16וְ עוֹד ָר ִא ִ
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ י ְבּ ִל ִבּי ֶאת
וּמקוֹם ַה ֶצּ ֶדק ָשׁ ָמּה ָה ָר ַשׁעַ (17) :
ְ
ַה ַצּ ִדּיק וְ ֶאת ָה ָר ָשׁע יִ ְשׁפֹּט ָה ֱאל ִֹהים | ִכּי ֵעת ְל ָכל ֵח ֶפץ וְ ַעל ָכּל
אָדם
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ י ְבּ ִל ִבּי ַעל ִדּ ְב ַרת ְבּנֵי ָה ָ
ֲשׂה ָשׁםַ (18) :
ַה ַמּע ֶ
ְל ָב ָרם ָה ֱאל ִֹהים | וְ ִל ְראוֹת ְשׁ ֶהם ְבּ ֵה ָמה ֵה ָמּה ָל ֶהםִ (19) :כּי
וּמ ְק ֶרה ֶא ָחד ָל ֶהם ְכּמוֹת
וּמ ְק ֶרה ַה ְבּ ֵה ָמה ִ
אָדם ִ
ִמ ְק ֶרה ְבנֵי ָה ָ
אָדם ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה אָיִ ן
וּמוֹתר ָה ָ
ַ
רוּח ֶא ָחד ַלכֹּל |
זֶה ֵכּן מוֹת זֶה וְ ַ
הוֹל ְך ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד | ַהכֹּל ָהיָה ִמן
ִכּי ַהכֹּל ָה ֶבלַ (20) :הכֹּל ֵ
אָדם
רוּח ְבּנֵי ָה ָ
יוֹד ַע ַ
ֶה ָע ָפר וְ ַהכֹּל ָשׁב ֶאל ֶה ָע ָפרִ (21) :מי ֵ
רוּח ַה ְבּ ֵה ָמה ַהיּ ֶֹר ֶדת ִהיא ְל ַמ ָטּה
ָהע ָֹלה ִהיא ְל ָמ ְע ָלה | וְ ַ
אָדם
יתי ִכּי ֵאין טוֹב ֵמ ֲא ֶשׁר יִ ְשׂ ַמח ָה ָ
אָרץ (22) :וְ ָר ִא ִ
ָל ֶ
יאנּוּ ִל ְראוֹת ְבּ ֶמה ֶשׁיִּ ְהיֶה
ְבּ ַמע ָ
ֲשׂיו ִכּי הוּא ֶח ְלקוֹ | ִכּי ִמי יְ ִב ֶ
אַח ָריו:
ֲ
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ֲשׁ ִקים ֲא ֶשׁר ַנ ֲע ִשׂים ַתּ ַחת
ָא ְר ֶאה ֶאת ָכּל ָהע ֻ
) (1וְ ַשׁ ְב ִתּי ֲאנִ י ו ֶ
וּמיַּד
ֲשׁ ִקים וְ ֵאין ָל ֶהם ְמ ַנ ֵחם ִ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ | וְ ִהנֵּה ִדּ ְמ ַעת ָהע ֻ
יהם כּ ַֹח וְ ֵאין ָל ֶהם ְמנ ֵ
ע ְֹשׁ ֵק ֶ
ַחם (2) :וְ ַשׁ ֵבּ ַח ֲאנִ י ֶאת ַה ֵמּ ִתים
ֲדנָה (3) :וְ טוֹב
ֶשׁ ְכּ ָבר ֵמתוּ | ִמן ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַחיִּ ים ע ֶ
ֲדן לֹא ָהיָה | ֲא ֶשׁר לֹא ָראָה ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
ֵיהם ֵאת ֲא ֶשׁר ע ֶ
ִמ ְשּׁנ ֶ
ָה ָרע ֲא ֶשׁר ַנע ָ
יתי ֲאנִ י ֶאת ָכּל ָע ָמל
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ (4) :וְ ָר ִא ִ
ֲשׂה ִכּי ִהיא ִקנְ אַת ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ | גַּם זֶה
וְ ֵאת ָכּל ִכּ ְשׁרוֹן ַה ַמּע ֶ
ָדיו וְ א ֵֹכל ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ:
רוּחַ (5) :ה ְכּ ִסיל ח ֵֹבק ֶאת י ָ
וּרעוּת ַ
ֶה ֶבל ְ
רוּח(7) :
וּרעוּת ַ
ָחת | ִמ ְמּלֹא ָח ְפנַיִ ם ָע ָמל ְ
) (6טוֹב ְמלֹא ַכף נ ַ
ָא ְר ֶאה ֶה ֶבל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ (8) :יֵשׁ ֶא ָחד וְ ֵאין ֵשׁנִ י
וְ ַשׁ ְב ִתּי ֲאנִ י ו ֶ
ֲמלוֹ גַּם עיניו ] ֵעינוֹ קרי[ לֹא
גַּם ֵבּן וָאָח ֵאין לוֹ וְ ֵאין ֵקץ ְל ָכל ע ָ
וֹבה גַּם זֶה
ַפ ִשׁי ִמטּ ָ
וּמ ַח ֵסּר ֶאת נ ְ
וּל ִמי ֲאנִ י ָע ֵמל ְ
ִת ְשׂ ַבּע ע ֶֹשׁר | ְ
טוֹבים ַה ְשּׁנַיִ ם ִמן ָה ֶא ָחד | ֲא ֶשׁר יֵשׁ
ֶה ֶבל וְ ִענְ יַן ָרע הוּאִ (9) :
ָקים ֶאת
ֲמ ָלםִ (10) :כּי ִאם יִ פֹּלוּ ָה ֶא ָחד י ִ
ָל ֶהם ָשׂ ָכר טוֹב ַבּע ָ
ֲח ֵברוֹ | וְ ִאילוֹ ָה ֶא ָחד ֶשׁיִּ פּוֹל וְ ֵאין ֵשׁנִ י ַל ֲה ִקימוֹ (11) :גַּם ִאם
ֵחם (12) :וְ ִאם יִ ְת ְקפוֹ
יך י ָ
וּל ֶא ָחד ֵא ְ
יִ ְשׁ ְכּבוּ ְשׁנַיִ ם וְ ַחם ָל ֶהם | ְ
ַע ְמדוּ נ ְֶגדּוֹ | וְ ַהחוּט ַה ְמ ֻשׁ ָלּשׁ לֹא ִב ְמ ֵה ָרה
ָה ֶא ָחד ַה ְשּׁנַיִ ם י ַ
ָקן ְ
ֶלד ִמ ְס ֵכּן וְ ָח ָכם | ִמ ֶמּ ֶל ְך ז ֵ
ָתק (13) :טוֹב י ֶ
יִ נּ ֵ
וּכ ִסיל ֲא ֶשׁר לֹא
ָצא ִל ְמל ְֹך | ִכּי גַּם
סוּרים י ָ
ָהר עוֹדִ (14) :כּי ִמ ֵבּית ָה ִ
ָדע ְל ִהזּ ֵ
יַ
יתי ֶאת ָכּל ַה ַחיִּ ים ַה ְמ ַה ְלּ ִכים
נוֹלד ָרשָׁ (15) :ר ִא ִ
ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ ַ
ֶלד ַה ֵשּׁנִ י ֲא ֶשׁר ַי ֲעמֹד ַתּ ְח ָתּיוֵ (16) :אין
ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ִעם ַהיּ ֶ
אַחרוֹנִ ים לֹא
ֵיהם גַּם ָה ֲ
ֵקץ ְל ָכל ָה ָעם ְלכֹל ֲא ֶשׁר ָהיָה ִל ְפנ ֶ
רוּחְ (17) :שׁמֹר רגליך
יִ ְשׂ ְמחוּ בוֹ | ִכּי גַם זֶה ֶה ֶבל וְ ַר ְעיוֹן ַ
] ַר ְג ְל ָך קרי[ ַכּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך ֶאל ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים וְ ָקרוֹב ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ֵתּת
יוֹד ִעים ַלעֲשׂוֹת ָרע:
ָבח | ִכּי ֵאינָם ְ
ילים ז ַ
ַה ְכּ ִס ִ
Ecclesiastes Chapter 5
הוֹציא ָד ָבר ִל ְפנֵי
יך וְ ִל ְבּ ָך אַל יְ ַמ ֵהר ְל ִ
) (1אַל ְתּ ַב ֵהל ַעל ִפּ ָ
אָרץ ַעל ֵכּן יִ ְהיוּ
אַתּה ַעל ָה ֶ
ָה ֱאל ִֹהים | ִכּי ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָ
יך ְמ ַע ִטּיםִ (2) :כּי ָבּא ַה ֲחלוֹם ְבּרֹב ִענְ יָן | וְ קוֹל ְכּ ִסיל ְבּרֹב
ְד ָב ֶר ָ
אַחר ְל ַשׁ ְלּמוֹ ִכּי
ֶדר ֵלאל ִֹהים אַל ְתּ ֵ
ְדּ ָב ִריםַ (3) :כּ ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר נ ֶ
ילים | ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר ַשׁ ֵלּם (4) :טוֹב ֲא ֶשׁר לֹא
ֵאין ֵח ֶפץ ַבּ ְכּ ִס ִ
יך ַל ֲח ִטיא ֶאת
ִתדֹּר | ִמ ֶשּׁ ִתּדּוֹר וְ לֹא ְת ַשׁ ֵלּם (5) :אַל ִתּ ֵתּן ֶאת ִפּ ָ

אָך ִכּי ְשׁ ָגגָה ִהיא | ָל ָמּה יִ ְקצֹף
ֹאמר ִל ְפנֵי ַה ַמּ ְל ְ
ְבּ ָשׂ ֶר ָך וְ אַל תּ ַ
יךִ (6) :כּי ְברֹב
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
קוֹל ָך וְ ִח ֵבּל ֶאת ַמע ֵ
ֶ
ָה ֱאל ִֹהים ַעל
ַה ָב ִלים ְ
ֲחלֹמוֹת ו ֲ
וּד ָב ִרים ַה ְר ֵבּה | ִכּי ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא(7) :
ָצ ֶדק ִתּ ְר ֶאה ַב ְמּ ִדינָה אַל ִתּ ְת ַמהּ ַעל
ִאם ע ֶֹשׁק ָרשׁ וְ ֵגזֶל ִמ ְשׁ ָפּט ו ֶ
יהם (8) :וְ יִ ְתרוֹן
ֲל ֶ
וּגב ִֹהים ע ֵ
ַה ֵח ֶפץ | ִכּי ָגב ַֹהּ ֵמ ַעל ָגּב ַֹהּ שׁ ֵֹמר ְ
ֱבד (9) :א ֵֹהב ֶכּ ֶסף
ֶא ֶרץ ַבּכֹּל היא ]הוּא קרי[ | ֶמ ֶל ְך ְל ָשׂ ֶדה ֶנע ָ
וּמי א ֵֹהב ֶבּ ָהמוֹן לֹא ְתבוּאָה | גַּם זֶה ָה ֶבל:
לֹא יִ ְשׂ ַבּע ֶכּ ֶסף ִ
יה ִכּי ִאם
יה | ַ
וּמה ִכּ ְשׁרוֹן ִל ְב ָע ֶל ָ
אוֹכ ֶל ָ
טּוֹבה ַרבּוּ ְ
)ִ (10בּ ְרבוֹת ַה ָ
תוּקה ְשׁנַת ָהע ֵֹבד ִאם ְמ ַעט
ראית ] ְראוּת קרי[ ֵעינָיוְ (11) :מ ָ
יח לוֹ ִלישׁוֹן(12) :
ֹאכל | וְ ַה ָשּׂ ָבע ֶל ָע ִשׁיר ֵאינֶנּוּ ַמנִּ ַ
וְ ִאם ַה ְר ֵבּה י ֵ
חוֹלה ָר ִא ִ
יֵשׁ ָר ָעה ָ
יתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ע ֶֹשׁר ָשׁמוּר ִל ְב ָע ָליו
הוֹליד ֵבּן וְ ֵאין
אָבד ָהע ֶֹשׁר ַההוּא ְבּ ִענְ יַן ָרע | וְ ִ
ְל ָר ָעתוֹ (13) :וְ ַ
ָצא ִמ ֶבּ ֶטן ִאמּוֹ ָערוֹם יָשׁוּב ָל ֶל ֶכת
אוּמהַ (14) :כּ ֲא ֶשׁר י ָ
ְבּיָדוֹ ְמ ָ
אוּמה לֹא יִ ָשּׂא ַבע ָ
ֲמלוֹ ֶשׁיּ ֵֹל ְך ְבּיָדוֹ (15) :וְ גַם זֹה
וּמ ָ
ְכּ ֶשׁ ָבּא | ְ
וּמה יִּ ְתרוֹן לוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל
ֵל ְך | ַ
ֻמּת ֶשׁ ָבּא ֵכּן י ֵ
חוֹלה ָכּל ע ַ
ָר ָעה ָ
ֹאכל | וְ ָכ ַעס ַה ְר ֵבּה וְ ָח ְליוֹ
ָמיו ַבּח ֶֹשׁ ְך י ֵ
רוּח (16) :גַּם ָכּל י ָ
ָל ַ
וָ
ָפה ֶל ֶאכוֹל
יתי אָנִ י טוֹב ֲא ֶשׁר י ֶ
ָק ֶצףִ (17) :הנֵּה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ֲמלוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
טוֹבה ְבּ ָכל ע ָ
ָ
וְ ִל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְראוֹת
ָתן לוֹ ָה ֱאל ִֹהים ִכּי הוּא
ִמ ְס ַפּר יְ ֵמי חיו ] ַחיָּיו קרי[ ֲא ֶשׁר נ ַ
ָתן לוֹ ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׁר
אָדם ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶח ְלקוֹ (18) :גַּם ָכּל ָה ָ
וּנְ ָכ ִסים וְ ִה ְשׁ ִליטוֹ ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנּוּ וְ ָל ֵשׂאת ֶאת ֶח ְלקוֹ וְ ִל ְשׂמ ַֹח
ֲמלוֹ | זֹה ַמ ַתּת ֱאל ִֹהים ִהיאִ (19) :כּי לֹא ַה ְר ֵבּה יִ ְזכֹּר ֶאת
ַבּע ָ
יְ ֵמי ַחיָּיו | ִכּי ָה ֱאל ִֹהים ַמ ֲענֶה ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ:
Ecclesiastes Chapter 6
אָדם:
יתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | וְ ַר ָבּה ִהיא ַעל ָה ָ
) (1יֵשׁ ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
)ִ (2אישׁ ֲא ֶשׁר יִ ֶתּן לוֹ ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׁר וּנְ ָכ ִסים וְ ָכבוֹד וְ ֵאינֶנּוּ
יטנּוּ ָה ֱאלֹ ִהים ֶל ֱאכֹל
ַשׁ ִל ֶ
ַפשׁוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר יִ ְתאַוֶּה וְ לֹא י ְ
ָח ֵסר ְלנ ְ
ָח ִלי ָרע הוּאִ (3) :אם
ֲלנּוּ | זֶה ֶה ֶבל ו ֳ
ָכ ִרי יֹאכ ֶ
ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ִאישׁ נ ְ
יוֹליד ִאישׁ ֵמאָה וְ ָשׁנִ ים ַרבּוֹת יִ ְחיֶה וְ ַרב ֶשׁיִּ ְהיוּ יְ ֵמי ָשׁ ָניו
ִ
בוּרה לֹא ָהיְ ָתה לּוֹ |
טּוֹבה וְ גַם ְק ָ
ַפשׁוֹ לֹא ִת ְשׂ ַבּע ִמן ַה ָ
וְ נ ְ
ֵל ְך |
וּבח ֶֹשׁ ְך י ֵ
ָפלִ (4) :כּי ַב ֶה ֶבל ָבּא ַ
אָמ ְר ִתּי טוֹב ִמ ֶמּנּוּ ַהנּ ֶ
ַ
ַחת
ָדע | נ ַ
ֻסּה (5) :גַּם ֶשׁ ֶמשׁ לֹא ָראָה וְ לֹא י ָ
ַ
וּבח ֶֹשׁ ְך ְשׁמוֹ יְ כ ֶ

טוֹבה לֹא ָראָה |
ֲמיִ ם וְ ָ
ָלזֶה ִמזֶּה (6) :וְ ִאלּוּ ָחיָה ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ַפּע ַ
אָדם ְל ִפיהוּ |
ֲמל ָה ָ
הוֹל ְךָ (7) :כּל ע ַ
ֲהלֹא ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד ַהכֹּל ֵ
וְ גַם ַהנּ ֶ
יּוֹתר ֶל ָח ָכם ִמן ַה ְכּ ִסיל | ַמה
ֶפשׁ לֹא ִת ָמּ ֵלאִ (8) :כּי ַמה ֵ
יוֹד ַע ַל ֲהל ְֹך ֶנגֶד ַה ַחיִּ ים (9) :טוֹב ַמ ְר ֵאה ֵעינַיִ ם ֵמ ֲה ָל ְך
ֶלּ ָענִ י ֵ
וּרעוּת ַ
ָפשׁ | גַּם זֶה ֶה ֶבל ְ
נֶ
רוּחַ (10) :מה ֶשּׁ ָהיָה ְכּ ָבר נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ
יוּכל ָל ִדין ִעם שׁהתקיף ] ֶשׁ ַתּ ִקּיף
אָדם | וְ לֹא ַ
נוֹדע ֲא ֶשׁר הוּא ָ
וְ ָ
קרי[ ִמ ֶמּנּוִּ (11) :כּי יֵשׁ ְדּ ָב ִרים ַה ְר ֵבּה ַמ ְר ִבּים ָה ֶבל | ַמה יּ ֵֹתר
אָדם ַבּ ַחיִּ ים ִמ ְס ַפּר יְ ֵמי ַחיֵּי
אָדםִ (12) :כּי ִמי ֵ
יוֹד ַע ַמה טּוֹב ָל ָ
ָל ָ
אַח ָריו
אָדם ַמה יִּ ְהיֶה ֲ
ֲשׂם ַכּ ֵצּל | ֲא ֶשׁר ִמי י ִַגּיד ָל ָ
ֶה ְבלוֹ וְ ַיע ֵ
ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ:
Ecclesiastes Chapter 7
) (1טוֹב ֵשׁם ִמ ֶשּׁ ֶמן טוֹב | וְ יוֹם ַה ָמּוֶת ִמיּוֹם ִהוּ ְ
ָלדוֹ (2) :טוֹב
ָל ֶל ֶכת ֶאל ֵבּית ֵא ֶבל ִמ ֶלּ ֶכת ֶאל ֵבּית ִמ ְשׁ ֶתּה ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא סוֹף
אָדם | וְ ַה ַחי יִ ֵתּן ֶאל ִלבּוֹ (3) :טוֹב ַכּ ַעס ִמ ְשּׂחֹק | ִכּי ְבר ַֹע
ָכּל ָה ָ
יטב ֵלבֵ (4) :לב ֲח ָכ ִמים ְבּ ֵבית ֵא ֶבל וְ ֵלב ְכּ ִס ִ
ָפּנִ ים יִ ַ
ילים ְבּ ֵבית
ֲרת ָח ָכם | ֵמ ִאישׁ שׁ ֵֹמ ַע ִשׁיר
ִשׂ ְמ ָחה (5) :טוֹב ִל ְשׁמ ַֹע ַגּע ַ
ירים ַתּ ַחת ַה ִסּיר ֵכּן ְשׂחֹק ַה ְכּ ִסיל |
יליםִ (6) :כּי ְכקוֹל ַה ִסּ ִ
ְכּ ִס ִ
יאַבּד ֶאת ֵלב
הוֹלל ָח ָכם | וִ ֵ
וְ גַם זֶה ָה ֶבלִ (7) :כּי ָהע ֶֹשׁק יְ ֵ
רוּח ִמ ְגּ ַבהּ
אשׁיתוֹ | טוֹב ֶא ֶר ְך ַ
אַח ִרית ָדּ ָבר ֵמ ֵר ִ
ַמ ָתּנָה (8) :טוֹב ֲ
ילים
רוּח ָך ִל ְכעוֹס | ִכּי ַכ ַעס ְבּ ֵחיק ְכּ ִס ִ
רוּח (9) :אַל ְתּ ַב ֵהל ְבּ ֲ
ַ
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים ָהיוּ
ֹאמר ֶמה ָהיָה ֶשׁ ַהיּ ִ
ָנוּח (10) :אַל תּ ַ
י ַ
טוֹבה
אַל ָתּ ַעל זֶהָ (11) :
טוֹבים ֵמ ֵא ֶלּה | ִכּי לֹא ֵמ ָח ְכ ָמה ָשׁ ְ
ִ
ַח ָלה | וְ י ֵֹתר ְלר ֵֹאי ַה ָשּׁ ֶמשִׁ (12) :כּי ְבּ ֵצל ַה ָח ְכ ָמה
ָח ְכ ָמה ִעם נ ֲ
יהְ (13) :ר ֵאה
ְבּ ֵצל ַה ָכּ ֶסף | וְ יִ ְתרוֹן ַדּ ַעת ַה ָח ְכ ָמה ְתּ ַחיֶּה ְב ָע ֶל ָ
יוּכל ְל ַת ֵקּן ֵאת ֲא ֶשׁר ִעוְּ תוֹ(14) :
ֲשׂה ָה ֱאל ִֹהים | ִכּי ִמי ַ
ֶאת ַמע ֵ
ֻמּת ֶזה
וּביוֹם ָר ָעה ְר ֵאה | גַּם ֶאת זֶה ְלע ַ
טוֹבה ֱהיֵה ְבטוֹב ְ
ְבּיוֹם ָ
אוּמה:
אַח ָריו ְמ ָ
אָדם ֲ
ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים ַעל ִדּ ְב ַרת ֶשׁלֹּא יִ ְמ ָצא ָה ָ
יתי ִבּ ֵ
)ֶ (15את ַהכֹּל ָר ִא ִ
ימי ֶה ְב ִלי | יֵשׁ ַצ ִדּיק א ֵֹבד ְבּ ִצ ְדקוֹ וְ ֵישׁ
יך ְבּ ָר ָעתוֹ (16) :אַל ְתּ ִהי ַצ ִדּיק ַה ְר ֵבּה וְ אַל ִתּ ְת ַח ַכּם
ָר ָשׁע ַמ ֲא ִר ְ
שּׁוֹמם (17) :אַל ִתּ ְר ַשׁע ַה ְר ֵבּה וְ אַל ְתּ ִהי ָס ָכל |
יוֹתר | ָל ָמּה ִתּ ֵ
ֵ
ָל ָמּה ָתמוּת ְבּלֹא ִע ֶתּ ָך (18) :טוֹב ֲא ֶשׁר ֶתּ ֱאחֹז ָבּזֶה וְ גַם ִמזֶּה
ֻלּם(19) :
ֵצא ֶאת כּ ָ
ָד ָך | ִכּי יְ ֵרא ֱאל ִֹהים י ֵ
אַל ַתּנַּח ֶאת י ֶ

יטים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ָבּ ִעיר(20) :
ֲשׂ ָרה ַשׁ ִלּ ִ
ַה ָח ְכ ָמה ָתּעֹז ֶל ָח ָכם | ֵמע ָ
ֶח ָטא(21) :
ֲשׂה טּוֹב וְ לֹא י ֱ
אָרץ | ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
אָדם ֵאין ַצ ִדּיק ָבּ ֶ
ִכּי ָ
גַּם ְל ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּרוּ אַל ִתּ ֵתּן ִל ֶבּ ָך | ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְשׁ ַמע
ָדע ִל ֶבּ ָך | ֲא ֶשׁר
ֶאת ַע ְב ְדּ ָך ְמ ַק ְל ֶל ָךִ (22) :כּי גַּם ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת י ַ
יתי
אַתּה קרי[ ִק ַלּ ְל ָתּ ֲא ֵח ִריםָ (23) :כּל זֹה נִ ִסּ ִ
גַּם את ] ָ
חוֹקה ִמ ֶמּנִּ יָ (24) :רחוֹק
אָמ ְר ִתּי ֶא ְח ָכּ ָמה וְ ִהיא ְר ָ
ַב ָח ְכ ָמה | ַ
בּוֹתי ֲאנִ י וְ ִל ִבּי
ַמה ֶשּׁ ָהיָה | וְ ָעמֹק ָעמֹק ִמי יִ ְמ ָצ ֶאנּוַּ (25) :ס ִ
וּב ֵקּשׁ ָח ְכ ָמה וְ ֶח ְשׁבּוֹן | וְ ָל ַד ַעת ֶר ַשׁע ֶכּ ֶסל
ָל ַד ַעת וְ ָלתוּר ַ
וּמוֹצא ֲאנִ י ַמר ִמ ָמּוֶת ֶאת ָה ִא ָשּׁה
ֶ
הוֹללוֹת(26) :
וְ ַה ִסּ ְכלוּת ֵ
יה | טוֹב ִל ְפנֵי
ָד ָ
סוּרים י ֶ
ַח ָר ִמים ִל ָבּהּ ֲא ִ
צוֹדים ו ֲ
ֲא ֶשׁר ִהיא ְמ ִ
ָה ֱאל ִֹהים יִ ָמּ ֵלט ִמ ֶמּנָּה וְ ֵ
חוֹטא יִ ָלּ ֶכד ָבּהְּ (27) :ר ֵאה זֶה
אַחת ִל ְמצֹא ֶח ְשׁבּוֹן(28) :
אַחת ְל ַ
אָמ ָרה ק ֶֹה ֶלת | ַ
אתי ְ
ָמ ָצ ִ
אָדם ֶא ָחד ֵמ ֶא ֶלף
אתי | ָ
ַפ ִשׁי וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ֲא ֶשׁר עוֹד ִבּ ְק ָשׁה נ ְ
אתי וְ ִא ָשּׁה ְב ָכל ֵא ֶלּה לֹא ָמ ָצ ִ
ָמ ָצ ִ
אתיְ (29) :ל ַבד ְר ֵאה זֶה
ָשׁר | וְ ֵה ָמּה ִב ְקשׁוּ
אָדם י ָ
אתי ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
ָמ ָצ ִ
ִח ְשּׁבֹנוֹת ַר ִבּים:
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אָדם ָתּ ִאיר ָפּנָיו
יוֹד ַע ֵפּ ֶשׁר ָדּ ָבר | ָח ְכ ַמת ָ
וּמי ֵ
)ִ (1מי ְכּ ֶה ָח ָכם ִ
בוּעת
וְ עֹז ָפּנָיו יְ ֻשׁנֶּאֲ (2) :אנִ י ִפּי ֶמ ֶל ְך ְשׁמוֹר וְ ַעל ִדּ ְב ַרת ְשׁ ַ
ֱאל ִֹהים (3) :אַל ִתּ ָבּ ֵהל ִמ ָפּנָיו ֵתּ ֵל ְך אַל ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָד ָבר ָרע | ִכּי
ֹאמר
וּמי י ַ
ֲשׂהַ (4) :בּ ֲא ֶשׁר ְדּ ַבר ֶמ ֶל ְך ִשׁ ְלטוֹן | ִ
ַחפֹּץ ַיע ֶ
ָכּל ֲא ֶשׁר י ְ
וּמ ְשׁ ָפּט
ֵדע ָדּ ָבר ָרע | וְ ֵעת ִ
שׁוֹמר ִמ ְצוָה לֹא י ַ
ֲשׂהֵ (5) :
לוֹ ַמה ַתּע ֶ
אָדם
וּמ ְשׁ ָפּט | ִכּי ָר ַעת ָה ָ
ֵדע ֵלב ָח ָכםִ (6) :כּי ְל ָכל ֵח ֶפץ יֵשׁ ֵעת ִ
יַ
ַר ָבּה ָע ָליוִ (7) :כּי ֵאינֶנּוּ י ֵֹד ַע ַמה ֶשּׁיִּ ְהיֶה | ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ִמי
רוּח וְ ֵאין
רוּח ִל ְכלוֹא ֶאת ָה ַ
אָדם ַשׁ ִלּיט ָבּ ַ
י ִַגּיד לוֵֹ (8) :אין ָ
ִשׁ ְלטוֹן ְבּיוֹם ַה ָמּוֶת וְ ֵאין ִמ ְשׁ ַל ַחת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה | וְ לֹא יְ ַמ ֵלּט ֶר ַשׁע
ֲשׂה
יתי וְ נָתוֹן ֶאת ִל ִבּי ְל ָכל ַמע ֶ
ֶאת ְבּ ָע ָליוֶ (9) :את ָכּל זֶה ָר ִא ִ
ֲא ֶשׁר ַנע ָ
אָדם ְל ַרע
אָדם ְבּ ָ
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ֵעת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלט ָה ָ
וּמ ְמּקוֹם ָקדוֹשׁ
ָבאוּ ִ
ֻרים ו ָ
יתי ְר ָשׁ ִעים ְקב ִ
וּב ֵכן ָר ִא ִ
לוְֹ (10) :
יְ ַה ֵלּכוּ וְ יִ ְשׁ ַתּ ְכּחוּ ָב ִעיר ֲא ֶשׁר ֵכּן ָעשׂוּ | גַּם זֶה ָה ֶבלֲ (11) :א ֶשׁר
ֲשׂה ָה ָר ָעה ְמ ֵה ָרה | ַעל ֵכּן ָמ ֵלא ֵלב ְבּנֵי
ֲשׂה ִפ ְתגָם ַמע ֵ
ֵאין ַנע ָ
אָדם ָבּ ֶהם ַלעֲשׂוֹת ָרעֲ (12) :א ֶשׁר ח ֶֹטא ע ֶֹשׂה ָרע ְמאַת
ָה ָ

יוֹד ַע אָנִ י ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה טּוֹב ְליִ ְר ֵאי ָה ֱאל ִֹהים
יך לוֹ | ִכּי גַּם ֵ
וּמ ֲא ִר ְ
ַ
ַא ִרי ְך
יראוּ ִמ ְלּ ָפנָיו (13) :וְ טוֹב לֹא יִ ְהיֶה ָל ָר ָשׁע וְ לֹא י ֲ
ֲא ֶשׁר יִ ְ
ָמים ַכּ ֵצּל | ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ י ֵ
יִ
ָרא ִמ ִלּ ְפנֵי ֱאל ִֹהים (14) :יֶשׁ ֶה ֶבל
יע ֲא ֵל ֶהם
יקים ֲא ֶשׁר ַמ ִגּ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר יֵשׁ ַצ ִדּ ִ
ֲשׂה ַעל ָה ֶ
ֲא ֶשׁר ַנע ָ
ֲשׂה
יע ֲא ֵל ֶהם ְכּ ַמע ֵ
ֲשׂה ָה ְר ָשׁ ִעים וְ יֵשׁ ְר ָשׁ ִעים ֶשׁ ַמּ ִגּ ַ
ְכּ ַמע ֵ
ַה ַצּ ִדּ ִ
אָמ ְר ִתּי ֶשׁגַּם זֶה ָה ֶבל (15) :וְ ִשׁ ַבּ ְח ִתּי ֲאנִ י ֶאת
יקים | ַ
אָדם ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִכּי ִאם ֶל ֱאכוֹל
ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֲא ֶשׁר ֵאין טוֹב ָל ָ
ֲמלוֹ יְ ֵמי ַחיָּיו ֲא ֶשׁר ָנ ַתן לוֹ
מוֹח | וְ הוּא יִ ְלוֶנּוּ ַבע ָ
וְ ִל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְשׂ ַ
ָת ִתּי ֶאת ִל ִבּי ָל ַד ַעת
ָה ֱאל ִֹהים ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשַׁ (16) :כּ ֲא ֶשׁר נ ַ
אָרץ | ִכּי גַם ַבּיּוֹם
ֲשׂה ַעל ָה ֶ
ָח ְכ ָמה וְ ִל ְראוֹת ֶאת ָה ִענְ יָן ֲא ֶשׁר ַנע ָ
ַ
ֲשׂה
יתי ֶאת ָכּל ַמע ֵ
וּב ַלּיְ ָלה ֵשׁנָה ְבּ ֵעינָיו ֵאינֶנּוּ ר ֶֹאה (17) :וְ ָר ִא ִ
ֲשׂה
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ַנע ָ
אָדם ִל ְמצוֹא ֶאת ַה ַמּע ֶ
יוּכל ָה ָ
ָה ֱאל ִֹהים ִכּי לֹא ַ
ַת ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ֶשׁל ֲא ֶשׁר ַי ֲעמֹל ָה ָ
אָדם ְל ַב ֵקּשׁ וְ לֹא יִ ְמ ָצא | וְ גַם
יוּכל ִל ְמצֹא:
ֹאמר ֶה ָח ָכם ָל ַד ַעת לֹא ַ
ִאם י ַ
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ָת ִתּי ֶאל ִל ִבּי וְ ָלבוּר ֶאת ָכּל זֶה ֲא ֶשׁר
)ִ (1כּי ֶאת ָכּל זֶה נ ַ
ֲב ֵד ֶ
יקים וְ ַה ֲח ָכ ִמים ַוע ָ
ַה ַצּ ִדּ ִ
אַה ָבה גַם
יהם ְבּיַד ָה ֱאל ִֹהים | גַּם ֲ
ֵיהםַ (2) :הכֹּל ַכּ ֲא ֶשׁר ַלכֹּל
אָדם ַהכֹּל ִל ְפנ ֶ
יוֹד ַע ָה ָ
ִשׂנְ אָה ֵאין ֵ
ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד ַל ַצּ ִדּיק וְ ָל ָר ָשׁע ַלטּוֹב וְ ַל ָטּהוֹר וְ ַל ָטּ ֵמא וְ ַלזּ ֵֹב ַח
ָרא:
בוּעה י ֵ
וְ ַל ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ ז ֵֹב ַח | ַכּטּוֹב ַכּח ֶֹטא ַהנִּ ְשׁ ָבּע ַכּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ָ
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִכּי ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד ַלכֹּל |
) (3זֶה ָרע ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ַנע ָ
אַח ָריו
ֵיהם וְ ֲ
הוֹללוֹת ִבּ ְל ָב ָבם ְבּ ַחיּ ֶ
אָדם ָמ ֵלא ָרע וְ ֵ
וְ גַם ֵלב ְבּנֵי ָה ָ
ֶאל ַה ֵמּ ִתיםִ (4) :כּי ִמי ֲא ֶשׁר יבחר ]יְ ֻח ַבּר קרי[ ֶאל ָכּל ַה ַחיִּ ים
אַריֵה ַה ֵמּתִ (5) :כּי
יֵשׁ ִבּ ָטּחוֹן | ִכּי ְל ֶכ ֶלב ַחי הוּא טוֹב ִמן ָה ְ
אוּמה וְ ֵאין
יוֹד ִעים ְמ ָ
ָמתוּ | וְ ַה ֵמּ ִתים ֵאינָם ְ
יוֹד ִעים ֶשׁיּ ֻ
ַה ַחיִּ ים ְ
אָתם
אַה ָב ָתם גַּם ִשׂנְ ָ
עוֹד ָל ֶהם ָשׂ ָכר ִכּי נִ ְשׁ ַכּח ִז ְכ ָרם (6) :גַּם ֲ
עוֹלם ְבּכֹל
אָב ָדה | וְ ֵח ֶלק ֵאין ָל ֶהם עוֹד ְל ָ
אָתם ְכּ ָבר ָ
גַּם ִקנְ ָ
וּשׁ ֵתה
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשֵׁ (7) :ל ְך ֱאכֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַל ְח ֶמ ָך ֲ
ֲא ֶשׁר ַנע ָ
יךְ (8) :בּ ָכל
ֲשׂ ָ
ֶך | ִכּי ְכ ָבר ָר ָצה ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ַמע ֶ
ְב ֶלב טוֹב יֵינ ָ
ֶח ָסרְ (9) :ר ֵאה
ֹאשׁ ָך אַל י ְ
יך ְל ָבנִ ים | וְ ֶשׁ ֶמן ַעל ר ְ
ָד ָ
ֵעת יִ ְהיוּ ְבג ֶ
ָתן ְל ָך
אָה ְב ָתּ ָכּל יְ ֵמי ַחיֵּי ֶה ְב ֶל ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
ַחיִּ ים ִעם ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ַ
ֲמ ְל ָך
וּבע ָ
ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ כֹּל יְ ֵמי ֶה ְב ֶל ָך | ִכּי הוּא ֶח ְל ְק ָך ַבּ ַחיִּ ים ַ

ָד ָך
אַתּה ָע ֵמל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ (10) :כֹּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא י ְ
ֲא ֶשׁר ָ
ֲשׂה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ַד ַעת וְ ָח ְכ ָמה
ֲשׂה | ִכּי ֵאין ַמע ֶ
ֹח ָך ע ֵ
ַלעֲשׂוֹת ְבּכ ֲ
ִבּ ְשׁאוֹל ֲא ֶשׁר ָ
אַתּה ה ֵֹל ְך ָשׁ ָמּהַ (11) :שׁ ְב ִתּי וְ ָראֹה ַת ַחת
בּוֹרים ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ גַם
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִכּי לֹא ַל ַקּ ִלּים ַה ֵמּרוֹץ וְ לֹא ַל ִגּ ִ
לֹא ַל ֲח ָכ ִמים ֶל ֶחם וְ גַם לֹא ַלנְּ בֹנִ ים ע ֶֹשׁר וְ גַם לֹא ַליּ ְֹד ִעים ֵחן |
ָפגַע יִ ְק ֶרה ֶאת כּ ָ
אָדם ֶאת
ֵדע ָה ָ
ֻלּםִ (12) :כּי גַּם לֹא י ַ
ִכּי ֵעת ו ֶ
ֳרים ָה ֲא ֻחזוֹת ַבּ ָפּח |
צוֹדה ָר ָעה וְ ַכ ִצּפּ ִ
ֶא ָח ִזים ִבּ ְמ ָ
ִעתּוֹ ַכּ ָדּ ִגים ֶשׁנּ ֱ
יהם ִפּ ְתאֹם:
ֲל ֶ
אָדם ְל ֵעת ָר ָעה ְכּ ֶשׁ ִתּפּוֹל ע ֵ
יוּק ִשׁים ְבּנֵי ָה ָ
ָכּ ֵהם ָ
דוֹלה ִהיא ֵא ָלי:
וּג ָ
יתי ָח ְכ ָמה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ְ
) (13גַּם זֹה ָר ִא ִ
יה ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָס ַבב
וּבא ֵא ֶל ָ
ָשׁים ָבּהּ ְמ ָעט | ָ
ַאנ ִ
)ִ (14עיר ְק ַטנָּה ו ֲ
יה ְמ ִ
וּבנָה ָע ֶל ָ
וּמ ָצא ָבהּ ִאישׁ ִמ ְס ֵכּן
צוֹדים ְגּד ִֹליםָ (15) :
א ָֹתהּ ָ
ָכר ֶאת
אָדם לֹא ז ַ
וּמ ַלּט הוּא ֶאת ָה ִעיר ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ | וְ ָ
ָח ָכם ִ
טוֹבה ָח ְכ ָמה
ָ
אָמ ְר ִתּי אָנִ י
ָה ִאישׁ ַה ִמּ ְס ֵכּן ַההוּא (16) :וְ ַ
ִמ ְגּ ָ
וּד ָב ָריו ֵאינָם נִ ְשׁ ָמ ִעים(17) :
בוּרה | וְ ָח ְכ ַמת ַה ִמּ ְס ֵכּן ְבּזוּיָה ְ
ילים(18) :
מוֹשׁל ַבּ ְכּ ִס ִ
ֲקת ֵ
ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְבּ ַנ ַחת נִ ְשׁ ָמ ִעים | ִמ ַזּע ַ
טוֹבה ַה ְר ֵבּה:
אַבּד ָ
חוֹטא ֶא ָחד יְ ֵ
טוֹבה ָח ְכ ָמה ִמ ְכּ ֵלי ְק ָרב | וְ ֶ
ָ
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ָקר ֵמ ָח ְכ ָמה ִמ ָכּבוֹד
רוֹק ַח | י ָ
יע ֶשׁ ֶמן ֵ
ַבּ ַ
ַב ִאישׁ י ִ
בוּבי ָמוֶת י ְ
)ְ (1ז ֵ
ימינוֹ וְ ֵלב ְכּ ִסיל ִל ְשׂמֹאלוֹ(3) :
ִס ְכלוּת ְמ ָעטֵ (2) :לב ָח ָכם ִל ִ
אָמר ַלכֹּל
וְ גַם ַבּ ֶדּ ֶר ְך כשׁהסכל ] ְכּ ֶשׁ ָסּ ָכל קרי[ ה ֵֹל ְך ִלבּוֹ ָח ֵסר | וְ ַ
קוֹמ ָך אַל ַתּנַּח |
יך ְמ ְ
ֲלה ָע ֶל ָ
מּוֹשׁל ַתּע ֶ
רוּח ַה ֵ
ָס ָכל הוּאִ (4) :אם ַ
יתי ַתּ ַחת
דוֹלים (5) :יֵשׁ ָר ָעה ָר ִא ִ
יח ֲח ָט ִאים ְגּ ִ
ִכּי ַמ ְר ֵפּא יַנִּ ַ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ | ִכּ ְשׁ ָגגָה ֶשׁיּ ָֹצא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ַשּׁ ִלּיט (6) :נִ ַתּן ַה ֶסּ ֶכל
ֲב ִדים ַעל
יתי ע ָ
ֵשׁבוָּ (7) :ר ִא ִ
ירים ַבּ ֵשּׁ ֶפל י ֵ
ֲשׁ ִ
רוֹמים ַר ִבּים | ַוע ִ
ַבּ ְמּ ִ
אָרץ (8) :ח ֵֹפר ָ
גּוּמּץ בּוֹ
ֲב ִדים ַעל ָה ֶ
סוּסים | וְ ָשׂ ִרים ה ְֹל ִכים ַכּע ָ
ִ
ֵע ֵצב ָבּ ֶהם |
יע ֲא ָבנִ ים י ָ
ָחשַׁ (9) :מ ִסּ ַ
ָדר יִ ְשּׁ ֶכנּוּ נ ָ
יִ פּוֹל | וּפ ֵֹרץ גּ ֵ
בּוֹק ַע ֵע ִצים יִ ָסּ ֶכן ָבּםִ (10) :אם ֵק ָהה ַה ַבּ ְרזֶל וְ הוּא לֹא ָפנִ ים
ֵ
ָלים יְ ג ֵ
ַחי ִ
ִק ְל ַקל ו ֲ
ַבּר | וְ יִ ְתרוֹן ַה ְכ ֵשׁיר ָח ְכ ָמהִ (11) :אם יִ שּׁ ְֹך
ָחשׁ ְבּלוֹא ָל ַחשׁ | וְ ֵאין יִ ְתרוֹן ְל ַב ַעל ַה ָלּשׁוֹןִ (12) :דּ ְב ֵרי ִפי
ַהנּ ָ
ָח ָכם ֵחן | וְ ִשׂ ְפתוֹת ְכּ ִסיל ְתּ ַב ְלּ ֶענּוְּ (13) :תּ ִח ַלּת ִדּ ְב ֵרי ִפיהוּ
אַח ִרית ִפּיהוּ ֵ
ַר ֶבּה
הוֹללוּת ָר ָעה (14) :וְ ַה ָסּ ָכל י ְ
ִס ְכלוּת | וְ ֲ
אַח ָריו ִמי
ַא ֶשׁר יִ ְהיֶה ֵמ ֲ
אָדם ַמה ֶשׁיִּ ְהיֶה ו ֲ
ֵדע ָה ָ
ְד ָב ִרים | לֹא י ַ

ָדע ָל ֶל ֶכת ֶאל
ילים ְתּי ְַגּ ֶענּוּ | ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ֲמל ַה ְכּ ִס ִ
י ִַגּיד לוֹ (15) :ע ַ
ֹאכלוּ:
ָער | וְ ָשׂ ַריִ ְך ַבּבּ ֶֹקר י ֵ
ִעירִ (16) :אי ָל ְך ֶא ֶרץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ ְך נ ַ
אַשׁ ֵר ְ
ֹאכלוּ
וֹרים | וְ ָשׂ ַריִ ְך ָבּ ֵעת י ֵ
יך ֶא ֶרץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ ְך ֶבּן ח ִ
)ְ (17
וּב ִשׁ ְפלוּת
ֲצ ְל ַתּיִ ם יִ ַמּ ְך ַה ְמּ ָק ֶרה | ְ
בוּרה וְ לֹא ַב ְשּׁ ִתיַ (18) :בּע ַ
ִבּ ְג ָ
ָדיִ ם יִ ְדלֹף ַה ָבּיִ תִ (19) :ל ְשׂחוֹק ע ִֹשׂים ֶל ֶחם וְ יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ַחיִּ ים |
יַ
וְ ַה ֶכּ ֶסף ַי ֲענֶה ֶאת ַהכֹּל (20) :גַּם ְבּ ַמ ָדּ ֲע ָך ֶמ ֶל ְך אַל ְתּ ַק ֵלּל
יך ֶאת
יוֹל ְ
וּב ַח ְד ֵרי ִמ ְשׁ ָכּ ְב ָך אַל ְתּ ַק ֵלּל ָע ִשׁיר | ִכּי עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ
ְ
ָפיִ ם קרי[ ַיגֵּיד ָדּ ָבר:
וּב ַעל הכנפים ] ְכּנ ַ
ַהקּוֹל ַ
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ָמים ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ(2) :
)ַ (1שׁ ַלּח ַל ְח ְמ ָך ַעל ְפּנֵי ַה ָמּיִ ם | ִכּי ְברֹב ַהיּ ִ
ֶתּן ֵח ֶלק ְל ִשׁ ְב ָעה וְ גַם ִל ְשׁמוֹנָה | ִכּי לֹא ֵת ַדע ַמה יִּ ְהיֶה ָר ָעה ַעל
ָריקוּ וְ ִאם
אָרץִ (3) :אם יִ ָמּ ְלאוּ ֶה ָע ִבים גּ ֶ
אָרץ י ִ
ֶשׁם ַעל ָה ֶ
ָה ֶ
יִ פּוֹל ֵעץ ַבּ ָדּרוֹם וְ ִאם ַבּ ָצּפוֹן | ְמקוֹם ֶשׁיִּ פּוֹל ָה ֵעץ ָשׁם יְ הוּא(4) :
רוּח לֹא יִ ְז ָרע | וְ ר ֶֹאה ֶב ָע ִבים לֹא יִ ְקצוֹרַ (5) :כּ ֲא ֶשׁר
שֹׁ ֵמר ַ
ֲצ ִמים ְבּ ֶב ֶטן ַה ְמּ ֵלאָה | ָכּ ָכה לֹא
רוּח ַכּע ָ
יוֹד ַע ַמה ֶדּ ֶר ְך ָה ַ
ֵאינְ ָך ֵ
ֲשׂה ֶאת ַהכֹּלַ (6) :בּבּ ֶֹקר
ֲשׂה ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ֵת ַדע ֶאת ַמע ֵ
יוֹדע ֵאי זֶה יִ ְכ ָשׁר
ָד ָך | ִכּי ֵאינְ ָך ֵ
ַר ֶע ָך וְ ָל ֶע ֶרב אַל ַתּנַּח י ֶ
ְז ַרע ֶאת ז ְ
וּמתוֹק ָהאוֹר |
טוֹביםָ (7) :
ֵיהם ְכּ ֶא ָחד ִ
ֲהזֶה אוֹ זֶה וְ ִאם ְשׁנ ֶ
וְ טוֹב ַל ֵעינַיִ ם ִל ְראוֹת ֶאת ַה ָשּׁ ֶמשִׁ (8) :כּי ִאם ָשׁנִ ים ַה ְר ֵבּה
אָדם ְבּכ ָ
יִ ְחיֶה ָה ָ
ֻלּם יִ ְשׂ ָמח | וְ יִ ְזכֹּר ֶאת יְ ֵמי ַהח ֶֹשׁ ְך ִכּי ַה ְר ֵבּה
יב ָך ִל ְבּ ָך
יט ְ
יך וִ ִ
דוּת ָ
ַל ֶ
יִ ְהיוּ ָכּל ֶשׁ ָבּא ָה ֶבלְ (9) :שׂ ַמח ָבּחוּר ְבּי ְ
ֶיך | וְ ָדע ִכּי ַעל
וּב ַמ ְר ֵאי ֵעינ ָ
חוּרוֹת ָך וְ ַה ֵלּ ְך ְבּ ַד ְר ֵכי ִל ְבּ ָך ְ
ֶ
ימי ְב
ִבּ ֵ
יא ָך ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט (10) :וְ ָה ֵסר ַכּ ַעס ִמ ִלּ ֶבּ ָך
ָכּל ֵא ֶלּה יְ ִב ֲ
ַלדוּת וְ ַה ַשּׁ ֲחרוּת ָה ֶבל:
ֲבר ָר ָעה ִמ ְבּ ָשׂ ֶר ָך | ִכּי ַהיּ ְ
וְ ַהע ֵ
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ימי ְבּחוּר ֶֹת ָ
יך ִבּ ֵ
יך | ַעד ֲא ֶשׁר לֹא ָיבֹאוּ יְ ֵמי
בּוֹר ֶא ָ
וּזכֹר ֶאת ְ
) ְ (1
ֹאמר ֵאין ִלי ָב ֶהם ֵח ֶפץַ (2) :עד
ָה ָר ָעה וְ ִה ִגּיעוּ ָשׁנִ ים ֲא ֶשׁר תּ ַ
ָר ַח וְ ַה ָ
ֲא ֶשׁר לֹא ֶת ְח ַשׁ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָהאוֹר וְ ַהיּ ֵ
כּוֹכ ִבים | וְ ָשׁבוּ
ָשׁםַ (3) :בּיּוֹם ֶשׁ ָיּזֻעוּ שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַבּיִ ת וְ ִה ְת ַעוְּ תוּ
אַחר ַהגּ ֶ
ֶה ָע ִבים ַ
ֹחנוֹת ִכּי ִמ ֵעטוּ וְ ָח ְשׁכוּ ָהרֹאוֹת
וּב ְטלוּ ַהטּ ֲ
אַנְ ֵשׁי ֶה ָחיִ ל | ָ

ָבּ ֲארֻבּוֹת (4) :וְ ֻס ְגּרוּ ְד ָל ַתיִ ם ַבּשּׁוּק ִבּ ְשׁ ַפל קוֹל ַה ַטּ ֲח ָנה | וְ יָקוּם
ְלקוֹל ַה ִצּפּוֹר וְ יִ ַשּׁחוּ ָכּל ְבּנוֹת ַה ִשּׁיר (5) :גַּם ִמ ָגּב ַֹהּ יִ ָראוּ
וְ ַח ְת ַח ִתּים ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ָינֵאץ ַה ָשּׁ ֵקד וְ יִ ְס ַתּ ֵבּל ֶה ָחגָב וְ ָת ֵפר ָה ֲא ִביּוֹנָה
עוֹלמוֹ וְ ָס ְבבוּ ַבשּׁוּק ַהסּ ְֹפ ִדים(6) :
אָדם ֶאל ֵבּית ָ
| ִכּי ה ֵֹל ְך ָה ָ
ֻלּת ַה ָזּ ָהב |
ֵר ֵתק קרי[ ֶח ֶבל ַה ֶכּ ֶסף וְ ָתרֻץ גּ ַ
ַעד ֲא ֶשׁר לֹא ירחק ]י ָ
בּוּע וְ ָנרֹץ ַהגּ ְ
ַלגַּל ֶאל ַהבּוֹר (7) :וְ ָישֹׁב ֶה ָע ָפר
וְ ִת ָשּׁ ֶבר ַכּד ַעל ַה ַמּ ַ
רוּח ָתּשׁוּב ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נְ ָתנָהּ:
אָרץ ְכּ ֶשׁ ָהיָה | וְ ָה ַ
ַעל ָה ֶ
קּוֹה ֶלת ַהכֹּל ָה ֶבל (9) :וְ י ֵֹתר ֶשׁ ָהיָה
אָמר ַה ֶ
)ֲ (8ה ֵבל ֲה ָב ִלים ַ
ק ֶֹה ֶלת ָח ָכם | עוֹד ִל ַמּד ַדּ ַעת ֶאת ָה ָעם וְ ִאזֵּן וְ ִח ֵקּר ִתּ ֵקּן
ְמ ָשׁ ִלים ַה ְר ֵבּהִ (10) :בּ ֵקּשׁ ק ֶֹה ֶלת ִל ְמצֹא ִדּ ְב ֵרי ֵח ֶפץ | וְ ָכתוּב
י ֶֹשׁר ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמתִ (11) :דּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַכּ ָדּ ְרבֹנוֹת ְ
וּכ ַמ ְשׂ ְמרוֹת
ֲלי ֲא ֻספּוֹת | נִ ְתּנוּ ֵמר ֶֹעה ֶא ָחד (12) :וְ י ֵֹתר ֵמ ֵה ָמּה
טוּעים ַבּע ֵ
נְ ִ
ָהר | עֲשׂוֹת ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵבּה ֵאין ֵקץ וְ ַל ַהג ַה ְר ֵבּה יְ ִג ַעת
ְבּנִ י ִהזּ ֵ
ָבּ ָשׂר (13) :סוֹף ָדּ ָבר ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע | ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת
ֲשׂה
אָדםִ (14) :כּי ֶאת ָכּל ַמע ֶ
וֹתיו ְשׁמוֹר ִכּי זֶה ָכּל ָה ָ
ִמ ְצ ָ
ֶע ָלם | ִאם טוֹב וְ ִאם ָרע:
ָבא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ַעל ָכּל נ ְ
ָה ֱאל ִֹהים י ִ
יכה
ֵס ֶפר ֵא ָ
Lamentations Chapter 1
אַל ָמנָה | ַר ָבּ ִתי
ָשׁ ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַר ָבּ ִתי ָעם ָהיְ ָתה ְכּ ְ
יכה י ְ
)ֵ (1א ָ
ַבגּוֹיִ ם ָשׂ ָר ִתי ַבּ ְמּ ִדינוֹת ָהיְ ָתה ָל ַמסָ (2) :בּכוֹ ִת ְב ֶכּה ַבּ ַלּיְ ָלה
יה ָבּ ְגדוּ
יה | ָכּל ֵר ֶע ָ
וְ ִד ְמ ָע ָתהּ ַעל ֶל ֱחיָהּ ֵאין ָלהּ ְמנ ֵ
ַחם ִמ ָכּל א ֲֹה ֶב ָ
וּמרֹב ֲעבֹ ָדה
הוּדה ֵמעֹנִ י ֵ
ָל ָתה יְ ָ
)  (3גּ ְ
ָבהּ ָהיוּ ָלהּ ְלאֹיְ ִבים:
יגוּה ֵבּין
נוֹח | ָכּל ר ְֹד ֶפ ָ
יה ִה ִשּׂ ָ
ָשׁ ָבה ַבגּוֹיִ ם לֹא ָמ ְצאָה ָמ ַ
ִהיא י ְ
מוֹעד ָכּל
)ַ (4דּ ְר ֵכי ִציּוֹן ֲא ֵבלוֹת ִמ ְבּ ִלי ָבּ ֵאי ֵ
ַה ְמּ ָצ ִרים:
יה נּוּגוֹת וְ ִהיא ַמר
ָחים | ְבּתוּל ֶֹת ָ
ֶאנ ִ
ֶיה נ ֱ
ֹהנ ָ
שׁוֹמ ִמין כּ ֲ
יה ֵ
ְשׁ ָע ֶר ָ
יה ָשׁלוּ ִכּי יְ הוָה הוֹגָהּ ַעל רֹב
יה ְלרֹאשׁ אֹיְ ֶב ָ
ָלהָּ (5) :היוּ ָצ ֶר ָ
ֵצא מן בת ] ִמ ַבּת
יה ָה ְלכוּ ְשׁ ִבי ִל ְפנֵי ָצרַ (6) :ויּ ֵ
עוֹל ֶל ָ
יה | ָ
ְפּ ָשׁ ֶע ָ
יה ְכּאַיּ ִ
קרי[ ִציּוֹן ָכּל ֲה ָד ָרהּ | ָהיוּ ָשׂ ֶר ָ
ָלים לֹא ָמ ְצאוּ ִמ ְר ֶעה
רוּשׁ ַלִם יְ ֵמי ָענְ ָיהּ
ָכ ָרה יְ ָ
)  (7ז ְ
רוֹדף:
ֵלכוּ ְבלֹא כ ַֹח ִל ְפנֵי ֵ
ַויּ ְ
ימי ֶק ֶדם | ִבּנְ פֹל ַע ָמּהּ ְבּיַד
יה ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִמ ֵ
יה כֹּל ַמ ֲח ֻמ ֶד ָ
רוּד ָ
וּמ ֶ
ְ
אוּה ָצ ִרים ָשׂ ֲחקוּ ַעל ִמ ְשׁ ַבּ ֶתּ ָה(8) :
ָצר וְ ֵאין עוֹזֵר ָלהּ ָר ָ

יה
ָתה | ָכּל ְמ ַכ ְבּ ֶד ָ
ידה ָהי ָ
רוּשׁ ַלִם ַעל ֵכּן ְלנִ ָ
ֵח ְטא ָח ְטאָה יְ ָ
ַתּ ָשׁב אָחוֹר(9) :
ֶאנְ ָחה ו ָ
ָתהּ גַּם ִהיא נ ֶ
ילוּה ִכּי ָראוּ ֶע ְרו ָ
ִה ִזּ ָ
יתהּ ו ֵ
אַח ִר ָ
ָכ ָרה ֲ
יה לֹא ז ְ
שׁוּל ָ
אָתהּ ְבּ ֶ
ַחם
ַתּ ֶרד ְפּ ָל ִאים ֵאין ְמנ ֵ
ֻט ְמ ָ
ָלהּ | ְר ֵאה יְ הוָה ֶאת ָענְ יִ י ִכּי ִה ְג ִדּיל אוֹיֵב (10) :יָדוֹ ָפּ ַרשׂ ָצר
יתה
יה | ִכּי ָר ֲא ָתה גוֹיִ ם ָבּאוּ ִמ ְק ָדּ ָשׁהּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
ַעל ָכּל ַמ ֲח ַמ ֶדּ ָ
ָחים ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶל ֶחם
ֶאנ ִ
לֹא ָיבֹאוּ ַב ָקּ ָהל ָל ְךָ (11) :כּל ַע ָמּהּ נ ֱ
ָפשׁ | ְר ֵאה
יהם קרי[ ְבּא ֶֹכל ְל ָה ִשׁיב נ ֶ
ָתנוּ מחמודיהם ] ַמ ֲח ַמ ֵדּ ֶ
נְ
יכם ָכּל
) (12לוֹא ֲא ֵל ֶ
זוֹל ָלה:
יתי ֵ
יטה ִכּי ָהיִ ִ
יְ הוָה וְ ַה ִבּ ָ
עוֹלל ִלי
וּראוּ ִאם יֵשׁ ַמ ְכאוֹב ְכּ ַמ ְכא ִֹבי ֲא ֶשׁר ַ
ע ְֹב ֵרי ֶד ֶר ְך ַה ִבּיטוּ ְ
| ֲא ֶשׁר הוֹגָה יְ הוָה ְבּיוֹם ֲחרוֹן אַפּוִֹ (13) :מ ָמּרוֹם ָשׁ ַלח ֵאשׁ
יבנִ י אָחוֹר נְ ָתנַנִ י
ְבּ ַע ְצמ ַֹתי וַיִּ ְר ֶדּנָּה | ָפּ ַרשׂ ֶר ֶשׁת ְל ַר ְג ַלי ֱה ִשׁ ַ
) (14נִ ְשׂ ַקד עֹל ְפּ ָשׁ ַעי ְבּיָדוֹ יִ ְשׂ ָתּ ְרגוּ
שׁ ֵֹמ ָמה ָכּל ַהיּוֹם ָדּוָה:
אוּכל קוּם:
ידי לֹא ַ
ָארי ִה ְכ ִשׁיל כּ ִֹחי | נְ ָתנַנִ י ֲאדֹנָי ִבּ ֵ
ָעלוּ ַעל ַצוּ ִ
מוֹעד ִל ְשׁבֹּר
ירי ֲאדֹנָי ְבּ ִק ְר ִבּי ָק ָרא ָע ַלי ֵ
אַבּ ַ
)ִ (15ס ָלּה ָכל ִ
)ַ (16על ֵא ֶלּה
הוּדה:
תוּלת ַבּת יְ ָ
חוּרי | גַּת ָדּ ַר ְך ֲאדֹנָי ִל ְב ַ
ַבּ ָ
ַחם ֵמ ִשׁיב
ֲאנִ י ִ
בוֹכיָּה ֵעינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ַמּיִ ם ִכּי ָר ַחק ִמ ֶמּנִּ י ְמנ ֵ
)ֵ (17פּ ְר ָשׂה ִציּוֹן
ָבר אוֹיֵב:
שׁוֹמ ִמים ִכּי ג ַ
ַפ ִשׁי | ָהיוּ ָבנַי ֵ
נְ
יביו ָצ ָריו | ָהיְ ָתה
ַחם ָלהּ ִצוָּה יְ הוָה ְל ַי ֲעקֹב ְס ִב ָ
יה ֵאין ְמנ ֵ
ָד ָ
ְבּי ֶ
רוּשׁ ַלִם ְלנִ ָדּה ֵבּינ ֶ
ֵיהםַ (18) :צ ִדּיק הוּא יְ הוָה ִכּי ִפיהוּ
יְ ָ
וּראוּ ַמ ְכא ִֹבי
יתי | ִשׁ ְמעוּ נָא ָכל עמים ] ָה ַע ִמּים קרי[ ְ
ָמ ִר ִ
אַה ַבי ֵה ָמּה
אתי ַל ְמ ֲ
חוּרי ָה ְלכוּ ַב ֶשּׁ ִביָ (19) :ק ָר ִ
וּב ַ
ְבּתוּל ַֹתי ַ
ָשׁיבוּ ֶאת
וּז ֵקנַי ָבּ ִעיר ָגּוָעוּ | ִכּי ִב ְקשׁוּ א ֶֹכל ָלמוֹ וְ י ִ
ֹהנַי ְ
ִרמּוּנִ י כּ ֲ
ֶה ַפּ ְך ִל ִבּי
ַפ ָשׁםְ (20) :ר ֵאה יְ הוָה ִכּי ַצר ִלי ֵמ ַעי ֳח ַמ ְר ָמרוּ נ ְ
נְ
יתי | ִמחוּץ ִשׁ ְכּ ָלה ֶח ֶרב ַבּ ַבּיִ ת ַכּ ָמּוֶת:
ְבּ ִק ְר ִבּי ִכּי ָמרוֹ ָמ ִר ִ
ַחם ִלי ָכּל אֹיְ ַבי ָשׁ ְמעוּ
ָחה אָנִ י ֵאין ְמנ ֵ
ֶאנ ָ
)ָ (21שׁ ְמעוּ ִכּי נ ֱ
את וְ יִ ְהיוּ ָכמוֹנִ י:
את יוֹם ָק ָר ָ
ית | ֵה ֵב ָ
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ָר ָע ִתי ָשׂשׂוּ ִכּי ָ
עוֹל ְל ָתּ ִלי
עוֹלל ָלמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ֶיך וְ ֵ
)ָ (22תּבֹא ָכל ָר ָע ָתם ְל ָפנ ָ
ַעל ָכּל ְפּ ָשׁ ָעי | ִכּי ַרבּוֹת אַנְ ח ַֹתי וְ ִל ִבּי ַדוָּי:
Lamentations Chapter 2
יך ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶא ֶרץ
)ֵ (1א ָ
ָעיב ְבּאַפּוֹ ֲאדֹנָי ֶאת ַבּת ִציּוֹן ִה ְשׁ ִל ְ
יכה י ִ
ָכר ֲהדֹם ַר ְג ָליו ְבּיוֹם אַפּוִֹ (2) :בּ ַלּע
ִתּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא ז ַ
ֲאדֹנָי לא ]וְ לֹא קרי[ ָח ַמל ֵאת ָכּל נְ אוֹת ַי ֲעקֹב ָה ַרס ְבּ ֶע ְב ָרתוֹ

ָדע
יה (3) :גּ ַ
אָרץ | ִח ֵלּל ַמ ְמ ָל ָכה וְ ָשׂ ֶר ָ
יע ָל ֶ
הוּדה ִה ִגּ ַ
ִמ ְב ְצ ֵרי ַבת יְ ָ
ָבּ ֳח ִרי אַף כֹּל ֶק ֶרן יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ִשׁיב אָחוֹר יְ ִמינוֹ ִמ ְפּנֵי אוֹיֵב |
וַיִּ ְב ַער ְבּ ַי ֲעקֹב ְכּ ֵאשׁ ֶל ָה ָבה ְ
אָכ ָלה ָס ִביבָ (4) :דּ ַר ְך ַק ְשׁתּוֹ
ַהרֹג כֹּל ַמ ֲח ַמ ֵדּי ָעיִ ן | ְבּא ֶֹהל ַבּת ִציּוֹן
ְכּאוֹיֵב נִ ָצּב יְ ִמינוֹ ְכּ ָצר ַויּ ֲ
ָשׁ ַפ ְך ָכּ ֵאשׁ ֲח ָמתוָֹ (5) :היָה ֲאדֹנָי ְכּאוֹיֵב ִבּ ַלּע יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ַלּע
הוּדה ַתּ ֲאנִ יָּה
ֶרב ְבּ ַבת יְ ָ
יה ִשׁ ֵחת ִמ ְב ָצ ָריו | ַויּ ֶ
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ָכּל ְ
ַחמֹס ַכּגַּן ֻשׂכּוֹ ִשׁ ֵחת מוֹעֲדוֹ | ִשׁ ַכּח יְ הוָה ְבּ ִציּוֹן
ַאנִ יָּהַ (6) :ויּ ְ
וֲ
ַעם אַפּוֹ ֶמ ֶל ְך וְ כ ֵֹהןָ (7) :זנַח ֲאדֹנָי
מוֹעד וְ ַשׁ ָבּת וַיִּ נְ אַץ ְבּז ַ
ֵ
יה | קוֹל
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ִמ ְז ְבּחוֹ נִ ֵאר ִמ ְק ָדּשׁוֹ ִה ְס ִגּיר ְבּיַד אוֹיֵב חוֹמֹת ְ
מוֹעדָ (8) :ח ַשׁב יְ הוָה ְל ַה ְשׁ ִחית
ָתנוּ ְבּ ֵבית יְ הוָה ְכּיוֹם ֵ
נְ
חוֹמת ַבּת ִציּוֹן נ ָ
ַא ֶבל ֵחל
ָטה ָקו לֹא ֵה ִשׁיב יָדוֹ ִמ ַבּ ֵלּ ַע | ַויּ ֲ
ַ
יה ִא ַבּד וְ ִשׁ ַבּר
אָרץ ְשׁ ָע ֶר ָ
)ָ (9ט ְבעוּ ָב ֶ
ַח ָדּו ֻא ְמ ָללוּ:
חוֹמה י ְ
וְ ָ
יה לֹא
יא ָ
תּוֹרה גַּם נְ ִב ֶ
יה ַבגּוֹיִ ם ֵאין ָ
יה | ַמ ְל ָכּהּ וְ ָשׂ ֶר ָ
יח ָ
ְבּ ִר ֶ
אָרץ יִ ְדּמוּ ִז ְקנֵי ַבת ִציּוֹן
ֵשׁבוּ ָל ֶ
ָמ ְצאוּ ָחזוֹן ֵמיְ הוָה (10) :י ְ
ֹאשׁן
אָרץ ר ָ
הוֹרידוּ ָל ֶ
ִ
ֹאשׁם ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים |
ֶהעֱלוּ ָע ָפר ַעל ר ָ
ְבּתוּלֹת יְ רוּ ָשׁ ָלִםָ (11) :כּלוּ ַב ְדּ ָמעוֹת ֵעינַי ֳח ַמ ְר ְמרוּ ֵמ ַעי
עוֹלל וְ יוֹנֵק
אָרץ ְכּ ֵב ִדי ַעל ֶשׁ ֶבר ַבּת ַע ִמּי | ֵבּ ָע ֵטף ֵ
נִ ְשׁ ַפּ ְך ָל ֶ
ֹאמרוּ אַיֵּה ָדּגָן ָויָיִ ן |
)ְ (12ל ִאמּ ָֹתם י ְ
ִבּ ְרחֹבוֹת ִק ְריָה:
ַפ ָשׁם ֶאל ֵחיק
ְבּ ִה ְת ַע ְטּ ָפם ֶכּ ָח ָלל ִבּ ְרחֹבוֹת ִעיר ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ ְך נ ְ
רוּשׁ ַלִם ָמה
יד ְך ָמה ֲא ַד ֶמּה ָלּ ְך ַה ַבּת יְ ָ
ִאמּ ָֹתםָ (13) :מה ֲא ִע ֵ
תוּלת ַבּת ִציּוֹן | ִכּי גָדוֹל ַכּיָּם ִשׁ ְב ֵר ְך ִמי
ַח ֵמ ְך ְבּ ַ
ַאנ ֲ
אַשׁוֶה ָלּ ְך ו ֲ
ְ
ֵך
יִ ְר ָפּא ָל ְך (14) :נְ ִביאַיִ ְך ָחזוּ ָל ְך ָשׁוְ א וְ ָת ֵפל וְ לֹא ִגלּוּ ַעל עֲוֹנ ְ
ֶחזוּ ָל ְך ַמ ְשׂאוֹת ָשׁוְ א
בוּת ְך קרי[ | ַויּ ֱ
ְל ָה ִשׁיב שׁביתך ] ְשׁ ֵ
)ָ (15ס ְפקוּ ָע ַליִ ְך ַכּ ַפּיִ ם ָכּל ע ְֹב ֵרי ֶד ֶר ְך ָשׁ ְרקוּ
דּוּחים:
וּמ ִ
ַ
ילת
ֹאמרוּ ְכּ ִל ַ
רוּשׁ ָלִם | ֲהזֹאת ָה ִעיר ֶשׁיּ ְ
ֹאשׁם ַעל ַבּת יְ ָ
ַויָּנִ עוּ ר ָ
יהם ָכּל אוֹיְ ַביִ ְך
אָרץָ (16) :פּצוּ ָע ַליִ ְך ִפּ ֶ
י ִֹפי ָמשׂוֹשׂ ְל ָכל ָה ֶ
אַך זֶה ַהיּוֹם ֶשׁ ִקּוִּ ינֻהוּ ָמ ָצאנוּ
אָמרוּ ִבּ ָלּ ְענוּ | ְ
ַח ְרקוּ ֵשׁן ְ
ָשׁ ְרקוּ ַויּ ַ
ָמם ִבּ ַצּע ֶא ְמ ָרתוֹ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
ָר ִאינוָּ (17) :ע ָשׂה יְ הוָה ֲא ֶשׁר ז ָ
ימי ֶק ֶדם ָה ַרס וְ לֹא ָח ָמל | וַיְ ַשׂ ַמּח ָע ַליִ ְך אוֹיֵב ֵה ִרים ֶק ֶרן
ִמ ֵ
ידי
הוֹר ִ
חוֹמת ַבּת ִציּוֹן ִ
ָצ ָריִ ְךָ (18) :צ ַעק ִל ָבּם ֶאל ֲאדֹנָי | ַ
ָליְ ָלה אַל ִתּ ְתּנִ י פוּגַת ָל ְך אַל ִתּדֹּם ַבּת
יוֹמם ו ַ
ַחל ִדּ ְמ ָעה ָ
ַכנּ ַ
אַשׁ ֻמרוֹת
קוּמי רֹנִּ י בליל ] ַב ַלּיְ ָלה קרי[ ְלרֹאשׁ ְ
)ִ (19
ֵך:
ֵעינ ְ
ֶפשׁ
ִשׁ ְפ ִכי ַכ ַמּיִ ם ִל ֵבּ ְך נ ַֹכח ְפּנֵי ֲאדֹנָי | ְשׂ ִאי ֵא ָליו ַכּ ַפּיִ ְך ַעל נ ֶ
ְר ֵאה
)(20
ֲטוּפים ְבּ ָר ָעב ְבּרֹאשׁ ָכּל חוּצוֹת:
עוֹל ַליִ ְך ָהע ִ
ָ

ָשׁים ִפּ ְריָם
ֹאכ ְלנָה נ ִ
עוֹל ְל ָתּ כֹּה | ִאם תּ ַ
יטה ְל ִמי ַ
יְ הוָה וְ ַה ִבּ ָ
ָביא(21) :
ֵה ֵרג ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ֲאדֹנָי כּ ֵֹהן וְ נ ִ
ֲלי ִט ֻפּ ִחים ִאם י ָ
עֹל ֵ
חוּרי נ ְ
וּב ַ
ָקן ְבּתוּל ַֹתי ַ
ַער וְ ז ֵ
אָרץ חוּצוֹת נ ַ
ָשׁ ְכבוּ ָל ֶ
ָפלוּ ֶב ָח ֶרב |
מוֹעד
אַפּ ָך ָט ַב ְח ָתּ לֹא ָח ָמ ְל ָתִּ (22) :תּ ְק ָרא ְכיוֹם ֵ
ָה ַר ְג ָתּ ְבּיוֹם ֶ
גוּרי ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא ָהיָה ְבּיוֹם אַף יְ הוָה ָפּ ִליט וְ ָשׂ ִריד | ֲא ֶשׁר
ְמ ַ
ִט ַפּ ְח ִתּי וְ ִר ִבּ ִ
יתי אֹיְ ִבי ִכ ָלּם:
Lamentations Chapter 3
ָהג ַויּ ַֹל ְך
אוֹתי נ ַ
ִ
ֶבר ָראָה עֳנִ י ְבּ ֵשׁ ֶבט ֶע ְב ָרתוֹ(2) :
)ֲ (1אנִ י ַהגּ ֶ
ַהפ ְֹך יָדוֹ ָכּל ַהיּוֹםִ (4) :בּ ָלּה
ָשׁב י ֲ
אַך ִבּי י ֻ
ח ֶֹשׁ ְך וְ לֹא אוֹרְ (3) :
עוֹרי ִשׁ ַבּר ַע ְצ ָ
ְב ָשׂ ִרי וְ ִ
וּת ָלאָה:
ַקּף רֹאשׁ ְ
מוֹתיָ (5) :בּנָה ָע ַלי ַויּ ַ
ֲדי וְ לֹא
ָדר ַבּע ִ
)  (7גּ ַ
עוֹלם:
יבנִ י ְכּ ֵמ ֵתי ָ
הוֹשׁ ַ
)ְ (6בּ ַמ ֲח ַשׁ ִכּים ִ
ֵע ָשׂ ַתם ְתּ ִפ ָלּ ִתי:
ַא ַשׁוּ ַ
ֵא ֵצא ִה ְכ ִבּיד נְ ָח ְשׁ ִתּי (8) :גַּם ִכּי ֶא ְז ַעק ו ֲ
ָדר ְדּ ָר ַכי ְבּג ִָזית נְ ִתיב ַֹתי ִעוָּה (10) :דֹּב א ֵֹרב הוּא ִלי
)  (9גּ ַ
סוֹרר וַיְ ַפ ְשּׁ ֵחנִ י ָשׂ ַמנִ י
אריה ] ֲא ִרי קרי[ ְבּ ִמ ְס ָתּ ִריםְ (11) :דּ ָר ַכי ֵ
ַצּ ֵ
שׁ ֵֹמםָ (12) :דּ ַר ְך ַק ְשׁתּוֹ ַויּ ִ
יבנִ י ַכּ ַמּ ָטּ ָרא ַל ֵחץֵ (13) :ה ִביא
ָתם ָכּל
יתי ְשּׂחֹק ְל ָכל ַע ִמּי נְ ִגינ ָ
יוֹתי ְבּנֵי אַ ְשׁ ָפּתוָֹ (14) :היִ ִ
ְבּ ִכ ְל ָ
רוֹרים ִה ְרוַנִ י ַל ֲענָהַ (16) :ויּ ְַג ֵרס
יענִ י ַב ְמּ ִ
ַהיּוֹםִ (15) :ה ְשׂ ִבּ ַ
ֶבּ ָח ָצץ ִשׁנָּי ִה ְכ ִפּ ַ
יתי
ָשׁ ִ
ַפ ִשׁי נ ִ
ַתּ ְזנַח ִמ ָשּׁלוֹם נ ְ
ישׁנִ י ָבּ ֵא ֶפר (17) :ו ִ
תוֹח ְל ִתּי ֵמיְ הוָהְ (19) :ז ָכר ָענְ יִ י
אָבד נִ ְצ ִחי וְ ַ
טוֹבהָ (18) :וא ַֹמר ַ
ָ
שׁוֹח קרי[
רוּדי ַל ֲענָה ָורֹאשׁ (20) :זָכוֹר ִתּ ְזכּוֹר ותשׁיח ]וְ ָת ַ
וּמ ִ
ְ
אוֹחיל(22) :
ַפ ִשׁי (21) :זֹאת ִ
אָשׁיב ֶאל ִל ִבּי ַעל ֵכּן ִ
ָע ַלי נ ְ
ַח ְס ֵדי יְ הוָה ִכּי לֹא ָת ְמנוּ ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ָמיוֲ (23) :ח ָד ִשׁים
ַפ ִשׁי ַעל ֵכּן
אָמ ָרה נ ְ
ָת ָךֶ (24) :ח ְל ִקי יְ הוָה ְ
ַל ְבּ ָק ִרים ַר ָבּה ֱאמוּנ ֶ
ֶפשׁ ִתּ ְד ְר ֶשׁנּוּ (26) :טוֹב
) (25טוֹב יְ הוָה ְלקוָֹו ְלנ ֶ
אוֹחיל לוֹ:
ִ
ֶבר ִכּי יִ ָשּׂא עֹל
שׁוּעת יְ הוָה (27) :טוֹב ַלגּ ֶ
דוּמם ִל ְת ַ
ָחיל וְ ָ
וְ י ִ
ָטל ָע ָליו (29) :יִ ֵתּן ֶבּ ָע ָפר
ֵשׁב ָבּ ָדד וְ יִ דֹּם ִכּי נ ַ
עוּריו (28) :י ֵ
ִבּנְ ָ
אוּלי יֵשׁ ִתּ ְקוָה (30) :יִ ֵתּן ְל ַמ ֵכּהוּ ֶל ִחי יִ ְשׂ ַבּע ְבּ ֶח ְר ָפּה:
ִפּיהוּ ַ
עוֹלם ֲאדֹנָיִ (32) :כּי ִאם הוֹגָה וְ ִר ַחם
)ִ (31כּי לֹא יִ ְזנַח ְל ָ
ְכּרֹב חסדו ] ֲח ָס ָדיו קרי[ִ (33) :כּי לֹא ִענָּה ִמ ִלּבּוֹ ַו ַיּגֶּה ְבּנֵי
אָרץ(35) :
ירי ֶ
)ְ (34ל ַד ֵכּא ַתּ ַחת ַר ְג ָליו כֹּל ֲא ִס ֵ
ִאישׁ:
אָדם ְבּ ִריבוֹ
ָבר ֶנגֶד ְפּנֵי ֶע ְליוֹןְ (36) :ל ַעוֵּת ָ
ְל ַהטּוֹת ִמ ְשׁ ַפּט גּ ֶ
ַתּ ִהי ֲאדֹנָי לֹא ִצוָּה:
אָמר ו ֶ
)ִ (37מי זֶה ַ
ֲאדֹנָי לֹא ָראָה:

)ִ (38מ ִפּי ֶע ְליוֹן לֹא ֵת ֵצא ָה ָרעוֹת וְ ַהטּוֹבַ (39) :מה יִּ ְתאוֹנֵן
ַח ְפּ ָשׂה
נְ
)(40
ֶבר ַעל חטאו ] ֲח ָטאָיו קרי[:
אָדם ָחי גּ ֶ
ָ
ָשׁוּבה ַעד יְ הוָה (41) :נִ ָשּׂא ְל ָב ֵבנוּ ֶאל ַכּ ָפּיִ ם
ַחק ָֹרה וְ נ ָ
ְד ָר ֵכינוּ וְ נ ְ
אַתּה לֹא ָס ָל ְח ָתּ:
ַחנוּ ָפ ַשׁ ְענוּ וּ ָמ ִרינוּ ָ
ֶאל ֵאל ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם (42) :נ ְ
ַתּ ְר ְדּ ֵפנוּ ָה ַר ְג ָתּ לֹא ָח ָמ ְל ָתּ(44) :
)ַ (43סכּ ָֹתה ָבאַף ו ִ
כּוֹתה ֶב ָענָן ָל ְך ֵמעֲבוֹר ְתּ ִפ ָלּהְ (45) :ס ִחי ָ
ימנוּ
וּמאוֹס ְתּ ִשׂ ֵ
ַס ָ
יהם ָכּל אֹיְ ֵבינוַּ (47) :פּ ַחד
ְבּ ֶק ֶרב ָה ַע ִמּיםָ (46) :פּצוּ ָע ֵלינוּ ִפּ ֶ
ָו ַפ ַחת ָהיָה ָלנוּ ַה ֵשּׁאת וְ ַה ָשּׁ ֶברַ (48) :פּ ְלגֵי ַמיִ ם ֵתּ ַרד ֵעינִ י ַעל
ֶשׁ ֶבר ַבּת ַע ִמּיֵ (49) :עינִ י נִ ְגּ ָרה וְ לֹא ִת ְד ֶמה ֵמ ֵאין ֲהפֻגוֹת(50) :
ַפ ִשׁי ִמכֹּל
עוֹל ָלה ְלנ ְ
ֵרא יְ הוָה ִמ ָשּׁ ָמיִ םֵ (51) :עינִ י ְ
ַשׁ ִקיף וְ י ֶ
ַעד י ְ
) (52צוֹד ָצדוּנִ י ַכּ ִצּפּוֹר אֹיְ ַבי ִחנָּםָ (53) :צ ְמתוּ
ירי:
ְבּנוֹת ִע ִ
אָמ ְר ִתּי
ֹאשׁי ַ
ַבבּוֹר ַחיָּי ַויַּדּוּ ֶא ֶבן ִבּיָ (54) :צפוּ ַמיִ ם ַעל ר ִ
קוֹלי
אתי ִשׁ ְמ ָך יְ הוָה ִמבּוֹר ַתּ ְח ִתּיּוֹתִ (56) :
ָר ִתּיָ (55) :ק ָר ִ
נִ ְגז ְ
אָזנְ ָך ְל ַרוְ ָח ִתי ְל ַשׁוְ ָע ִתיָ (57) :ק ַר ְב ָתּ ְבּיוֹם
ָשׁ ָמ ְע ָתּ | אַל ַתּ ְע ֵלם ְ
ַפ ִשׁי
יבי נ ְ
)ַ (58ר ְב ָתּ ֲאדֹנָי ִר ֵ
ירא:
אָמ ְר ָתּ אַל ִתּ ָ
ֶא ְק ָר ֶא ָךּ ַ
ָת ִתי ָשׁ ְפ ָטה ִמ ְשׁ ָפּ ִטי(60) :
יתה יְ הוָה ַעוּ ָ
ָאַל ָתּ ַחיָּיָ (59) :ר ִא ָ
גּ ְ
ָר ִא ָ
ָשׁ ַמ ְע ָתּ
)(61
יתה ָכּל נִ ְק ָמ ָתם ָכּל ַמ ְח ְשׁב ָֹתם ִלי:
ֶח ְר ָפּ ָתם יְ הוָה ָכּל ַמ ְח ְשׁב ָֹתם ָע ָליִ (62) :שׂ ְפ ֵתי ָק ַמי וְ ֶה ְגיוֹנָם
ָתם:
יטה ֲאנִ י ַמנְ ִגּינ ָ
ימ ָתם ַה ִבּ ָ
ָע ַלי ָכּל ַהיּוֹםִ (63) :שׁ ְב ָתּם וְ ִק ָ
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
)ָ (64תּ ִשׁיב ָל ֶהם ְגּמוּל יְ הוָה ְכּ ַמע ֵ
יהםִ (65) :תּ ֵתּן
ידם
ָל ֶהם ְמ ִגנַּת ֵלב ַתּ ֲא ָל ְת ָך ָל ֶהםִ (66) :תּ ְרדֹּף ְבּאַף וְ ַת ְשׁ ִמ ֵ
ִמ ַתּ ַחת ְשׁ ֵמי יְ הוָה:
Lamentations Chapter 4
אַבנֵי
ָהב יִ ְשׁנֶא ַה ֶכּ ֶתם ַהטּוֹב | ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפּ ְכנָה ְ
יוּעם ז ָ
יכה ַ
)ֵ (1א ָ
ק ֶֹדשׁ ְבּרֹאשׁ ָכּל חוּצוֹתְ (2) :בּנֵי ִציּוֹן ַהיְ ָק ִרים ַה ְמ ֻס ָלּ ִאים
) (3גַּם
יוֹצר:
ֲשׂה יְ ֵדי ֵ
ֶח ְשׁבוּ ְלנִ ְב ֵלי ֶח ֶרשׂ ַמע ֵ
יכה נ ְ
ַבּ ָפּז | ֵא ָ
גּוּר ֶ
תנין ] ַתּנִּ ים קרי[ ָח ְלצוּ ַשׁד ֵהינִ יקוּ ֵ
אַכזָר כי
יהן | ַבּת ַע ִמּי ְל ְ
ענים ] ַכּיְ ֵענִ ים קרי[ ַבּ ִמּ ְד ָבּרָ (4) :דּ ַבק ְלשׁוֹן יוֹנֵק ֶאל ִחכּוֹ
)ָ (5הא ְֹכ ִלים
עוֹל ִלים ָשׁ ֲאלוּ ֶל ֶחם פּ ֵֹרשׂ ֵאין ָל ֶהם:
ַבּ ָצּ ָמא | ָ
ֲדנִּ ים נ ַ
ְל ַמע ַ
תוֹלע ִח ְבּקוּ
ָ
ֲלי
ָשׁמּוּ ַבּחוּצוֹת | ָה ֱא ֻמנִ ים ע ֵ
) (6וַיִּ ְג ַדּל עֲוֹן ַבּת ַע ִמּי ֵמ ַח ַטּאת ְסדֹם |
אַשׁ ַפּתּוֹת:
ְ
יה
יר ָ
) (7זַכּוּ נְ ִז ֶ
ָדיִ ם:
פוּכה ְכמוֹ ָרגַע וְ לֹא ָחלוּ ָבהּ י ָ
ַה ֲה ָ

) (8
אָדמוּ ֶע ֶצם ִמ ְפּנִ ינִ ים ַס ִפּיר ִגּ ְז ָר ָתם:
ִמ ֶשּׁ ֶלג ַצחוּ ֵמ ָח ָלב | ְ
עוֹרם ַעל ַע ְצ ָמם
ָח ַשׁ ְך ִמ ְשּׁחוֹר ָתּ ֳא ָרם לֹא נִ ְכּרוּ ַבּחוּצוֹת | ָצ ַפד ָ
יֵ
טוֹבים ָהיוּ ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב ֵמ ַח ְל ֵלי ָר ָעב | ֶשׁ ֵהם
ָבשׁ ָהיָה ָכ ֵעץִ (9) :
ָשׁים ַר ֲח ָמנִ יּוֹת
ֻקּ ִרים ִמ ְתּנוּבֹת ָשׂ ָדי (10) :יְ ֵדי נ ִ
יָזוּבוּ ְמד ָ
ִכּ ָלּה
יהן | ָהיוּ ְל ָברוֹת ָלמוֹ ְבּ ֶשׁ ֶבר ַבּת ַע ִמּי(11) :
ַל ֵד ֶ
ִבּ ְשּׁלוּ י ְ
ֹאכל
ַצּת ֵאשׁ ְבּ ִציּוֹן ַותּ ַ
יְ הוָה ֶאת ֲח ָמתוֹ ָשׁ ַפ ְך ֲחרוֹן אַפּוֹ | ַויּ ֶ
) (12לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וכל ]כֹּל קרי[
יה:
יְ סוֹד ֶֹת ָ
רוּשׁ ָלִםֵ (13) :מ ַחטֹּאת
ֲרי יְ ָ
י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל | ִכּי ָיבֹא ַצר וְ אוֹיֵב ְבּ ַשׁע ֵ
יקים:
ֶיה | ַהשּׁ ְֹפ ִכים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַדּם ַצ ִדּ ִ
יה עֲוֹנוֹת כּ ֲ
יא ָ
נְ ִב ֶ
ֹהנ ָ
יוּכלוּ יִ ְגּעוּ
ֹאלוּ ַבּ ָדּם | ְבּלֹא ְ
) (14נָעוּ ִעוְ ִרים ַבּחוּצוֹת נְ ג ֲ
) (15סוּרוּ ָט ֵמא ָק ְראוּ ָלמוֹ סוּרוּ סוּרוּ אַל
יהם:
ֻשׁ ֶ
ִבּ ְלב ֵ
יוֹסיפוּ ָלגוּרְ (16) :פּנֵי
אָמרוּ ַבּגּוֹיִ ם לֹא ִ
ִתּגָּעוּ ִכּי נָצוּ גַּם נָעוּ | ְ
ָשׂאוּ זקנים
ֹהנִ ים לֹא נ ָ
יטם | ְפּנֵי כ ֲ
יוֹסיף ְל ַה ִבּ ָ
יְ הוָה ִח ְלּ ָקם לֹא ִ
עוֹדינוּ קרי[ ִתּ ְכ ֶלינָה
וּז ֵקנִ ים קרי[ לֹא ָחנָנוּ (17) :עודינה ] ֵ
] ְ
יוֹשׁ ַע:
ָתנוּ ִצ ִפּינוּ ֶאל גּוֹי לֹא ִ
ֵעינֵינוּ ֶאל ֶע ְז ָר ֵתנוּ ָה ֶבל | ְבּ ִצ ִפּיּ ֵ
)ָ (18צדוּ ְצ ָע ֵדינוּ ִמ ֶלּ ֶכת ִבּ ְרחֹב ֵֹתינוּ | ָק ַרב ִק ֵצּינוּ ָמ ְלאוּ
ָמינוּ ִכּי ָבא ִק ֵצּינוַּ (19) :ק ִלּים ָהיוּ ר ְֹד ֵפינוּ ִמנִּ ְשׁ ֵרי ָשׁ ָמיִ ם |
יֵ
יח
אַפּינוּ ְמ ִשׁ ַ
רוּח ֵ
אָרבוּ ָלנוַּ (20) :
ַעל ֶה ָה ִרים ְדּ ָל ֻקנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
אָמ ְרנוּ ְבּ ִצלּוֹ נִ ְחיֶה ַבגּוֹיִ ם:
יתוֹתם | ֲא ֶשׁר ַ
יְ הוָה נִ ְל ַכּד ִבּ ְשׁ ִח ָ
ישׂי וְ ִשׂ ְמ ִחי ַבּת ֱאדוֹם יושׁבתי ] ֶ
)ִ (21שׂ ִ
יוֹשׁ ֶבת קרי[
)(22
ֲבר כּוֹס ִתּ ְשׁ ְכּ ִרי וְ ִת ְת ָע ִרי:
ְבּ ֶא ֶרץ עוּץ | גַּם ָע ַליִ ְך ַתּע ָ
ֵך ַבּת ֱאדוֹם
לוֹת ְך | ָפּ ַקד עֲוֹנ ְ
יוֹסיף ְל ַה ְג ֵ
ֵך ַבּת ִציּוֹן לֹא ִ
ַתּם עֲוֹנ ְ
ֹאתיִ ְך:
ִגּ ָלּה ַעל ַחטּ ָ
Lamentations Chapter 5
וּר ֵאה ֶאת
יטה קרי[ ְ
)ְ (1זכֹר יְ הוָה ֶמה ָהיָה ָלנוּ הביט ] ַה ִבּ ָ
ָכ ִרים(3) :
ָרים ָבּ ֵתּינוּ ְלנ ְ
ֶה ְפ ָכה ְלז ִ
ַח ָל ֵתנוּ נ ֶ
ֶח ְר ָפּ ֵתנוּ (2) :נ ֲ
אַל ָמנוֹת(4) :
תוֹמים ָהיִ ינוּ אין ]וְ ֵאין קרי[ אָב ִאמּ ֵֹתינוּ ְכּ ְ
יְ ִ
ָארנוּ
ימינוּ ְבּ ֶכ ֶסף ָשׁ ִתינוּ ֵע ֵצינוּ ִבּ ְמ ִחיר ָיבֹאוַּ (5) :על ַצוּ ֵ
ֵמ ֵ
ָתנּוּ יָד
ַענוּ לא ]וְ לֹא קרי[ הוּנַח ָלנוִּ (6) :מ ְצ ַריִ ם נ ַ
נִ ְר ָדּ ְפנוּ ָיג ְ
אַשּׁוּר ִל ְשׂבּ ַֹע ָל ֶחםֲ (7) :אב ֵֹתינוּ ָח ְטאוּ אינם ]וְ ֵאינָם קרי[
ַאנ ְ
אנחנו ]ו ֲ
ֲב ִדים ָמ ְשׁלוּ ָבנוּ
יהם ָס ָב ְלנוּ (8) :ע ָ
ַחנוּ קרי[ עֲוֹנ ֵֹת ֶ
ָביא ַל ְח ֵמנוּ ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב ַה ִמּ ְד ָבּר:
ַפ ֵשׁנוּ נ ִ
ָדםְ (9) :בּנ ְ
פּ ֵֹרק ֵאין ִמיּ ָ

ָשׁים ְבּ ִציּוֹן
ַלעֲפוֹת ָר ָעב (11) :נ ִ
עוֹרנוּ ְכּ ַתנּוּר נִ ְכ ָמרוּ ִמ ְפּנֵי ז ְ
)ֵ (10
ָדם נִ ְתלוּ ְפּנֵי ְז ֵקנִ ים
הוּדהָ (12) :שׂ ִרים ְבּי ָ
ִענּוּ ְבּ ֻתלֹת ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
חוּרים ְטחוֹן נ ָ
ֶה ָדּרוַּ (13) :בּ ִ
לֹא נ ְ
ָשׂאוּ וּנְ ָע ִרים ָבּ ֵעץ ָכּ ָשׁלוּ(14) :
ָתםָ (15) :שׁ ַבת ְמשׂוֹשׂ
חוּרים ִמנְּ ִגינ ָ
ְז ֵקנִ ים ִמ ַשּׁ ַער ָשׁ ָבתוּ ַבּ ִ
ֹאשׁנוּ אוֹי נָא ָלנוּ
ֲט ֶרת ר ֵ
ָפ ָלה ע ֶ
ֶה ַפּ ְך ְל ֵא ֶבל ְמח ֵֹלנוּ (16) :נ ְ
ִל ֵבּנוּ נ ְ
ִכּי ָח ָטאנוַּ (17) :על זֶה ָהיָה ָדוֶה ִל ֵבּנוּ ַעל ֵא ֶלּה ָח ְשׁכוּ ֵעינֵינוּ:
שׁוּע ִלים ִה ְלּכוּ בוֹ:
)ַ (18על ַהר ִציּוֹן ֶשׁ ָשּׁ ֵמם ָ
עוֹלם ֵתּ ֵשׁב ִכּ ְס ֲא ָך ְלדֹר וָדוֹרָ (20) :ל ָמּה
אַתּה יְ הוָה ְל ָ
)ָ (19
יך
יבנוּ יְ הוָה ֵא ֶל ָ
ָמיםֲ (21) :ה ִשׁ ֵ
ֶצח ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ ַתּ ַע ְז ֵבנוּ ְלא ֶֹר ְך י ִ
ָלנ ַ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדםִ (22) :כּי ִאם ָמאֹס
ָשׁוּבה קרי[ ַח ֵדּשׁ י ֵ
ונשׁוב ]וְ נ ָ
אַס ָתּנוּ ָק ַצ ְפ ָתּ ָע ֵלינוּ ַעד ְמאֹד:
ְמ ְ
ֵס ֶפר ֶא ְס ֵתּר
Esther Chapter 1
) (1וַיְ ִהי ִבּ ֵ
ימי ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ | הוּא ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַהמּ ֵֹל ְך ֵמהֹדּוּ וְ ַעד
ָמים ָה ֵהם | ְכּ ֶשׁ ֶבת
וּמאָה ְמ ִדינָהַ (2) :בּיּ ִ
כּוּשׁ ֶשׁ ַבע וְ ֶע ְשׂ ִרים ֵ
ירה(3) :
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַעל ִכּ ֵסּא ַמ ְלכוּתוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ַ
ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ָמ ְלכוֹ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכל ָשׂ ָריו ַו ֲע ָב ָדיו | ֵחיל ָפּ ַרס
וּמ ַדי ַה ַפּ ְר ְתּ ִמים וְ ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת ְל ָפנָיוְ (4) :בּ ַה ְראֹתוֹ ֶאת ע ֶֹשׁר
ָ
דוּלּתוֹ | י ִ
ָמים ַר ִבּים
ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ וְ ֶאת יְ ָקר ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְגּ ָ
ָמים ָה ֵא ֶלּה ָע ָשׂה ַה ֶמּ ֶל ְך
וּב ְמלוֹאת ַהיּ ִ
וּמאַת יוֹםִ (5) :
ְשׁמוֹנִ ים ְ
ירה ְל ִמגָּדוֹל וְ ַעד ָק ָטן ִמ ְשׁ ֶתּה
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְל ָכל ָה ָעם ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ַ
וּת ֵכ ֶלת
יתן ַה ֶמּ ֶל ְך (6) :חוּר ַכּ ְר ַפּס ְ
ָמים | ַבּ ֲח ַצר ִגּנַּת ִבּ ַ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
מּוּדי ֵשׁשׁ | ִמטּוֹת
ילי ֶכ ֶסף וְ ַע ֵ
ָמן ַעל ְגּ ִל ֵ
אַרגּ ָ
אָחוּז ְבּ ַח ְב ֵלי בוּץ וְ ְ
ָשׁשׁ וְ ַדר וְ ס ָֹח ֶרת (7) :וְ ַה ְשׁקוֹת
ָכ ֶסף ַעל ִר ְצ ַפת ַבּ ַהט ו ֵ
ָהב ו ֶ
זָ
ָהב וְ ֵכ ִלים ִמ ֵכּ ִלים שׁוֹנִ ים | וְ יֵין ַמ ְלכוּת ָרב ְכּיַד ַה ֶמּ ֶל ְך:
ִבּ ְכ ֵלי ז ָ
) (8וְ ַה ְשּׁ ִתיָּה ַכ ָדּת ֵאין אֹנֵס | ִכּי ֵכן יִ ַסּד ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ָכּל ַרב ֵבּיתוֹ
ַלעֲשׂוֹת ִכּ ְרצוֹן ִאישׁ ו ִ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה ָע ְשׂ ָתה
ָאישׁ (9) :גַּם ו ְ
ָשׁים | ֵבּית ַה ַמּ ְלכוּת ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ(10) :
ִמ ְשׁ ֵתּה נ ִ
הוּמן ִבּ ְזּ ָתא
אָמר ִל ְמ ָ
יעי ְכּטוֹב ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּיָּיִ ן | ַ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֵתר וְ ַכ ְר ַכּס ִשׁ ְב ַעת ַה ָסּ ִר ִ
יסים
ַא ַב ְג ָתא ז ַ
ַח ְרבוֹנָא ִבּ ְג ָתא ו ֲ
ַשׁ ִתּי
ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשְׁ (11) :ל ָה ִביא ֶאת ו ְ

ַה ַמּ ְל ָכּה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֶכ ֶתר ַמ ְלכוּת | ְל ַה ְראוֹת ָה ַע ִמּים וְ ַה ָשּׂ ִרים
ַשׁ ִתּי
ַתּ ָמ ֵאן ַה ַמּ ְל ָכּה ו ְ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ִהיא (12) :ו ְ
ָפיָהּ ִכּי ַ
ֶאת י ְ
ָלבוֹא ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ְבּיַד ַה ָסּ ִר ִ
יסים | וַיִּ ְקצֹף ַה ֶמּ ֶל ְך ְמאֹד
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ֲח ָכ ִמים י ְֹד ֵעי ָה ִע ִתּים |
ֲרה בוַֹ (13) :ויּ ֶ
ַח ָמתוֹ ָבּע ָ
וֲ
ִכּי ֵכן ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְפנֵי ָכּל י ְֹד ֵעי ָדּת ו ִ
ָדין (14) :וְ ַה ָקּרֹב ֵא ָליו
וּכן | ִשׁ ְב ַעת
אַד ָמ ָתא ַת ְר ִשׁישׁ ֶמ ֶרס ַמ ְר ְסנָא ְממ ָ
ַכּ ְר ְשׁנָא ֵשׁ ָתר ְ
וּמ ַדי ר ֵֹאי ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַהיּ ְֹשׁ ִבים ִראשֹׁנָה ַבּ ַמּ ְלכוּת:
ָשׂ ֵרי ָפּ ַרס ָ
ַשׁ ִתּי | ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ָע ְשׂ ָתה ֶאת
)ְ (15כּ ָדת ַמה ַלּעֲשׂוֹת ַבּ ַמּ ְל ָכּה ו ְ
ֹאמר
ַויּ ֶ
יסים(16) :
ַמ ֲא ַמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ְבּיַד ַה ָסּ ִר ִ
מומכן ] ְמ ָ
מוּכן קרי[ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים לֹא ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַבדּוֹ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה | ִכּי ַעל ָכּל ַה ָשּׂ ִרים וְ ַעל ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר
ָעוְ ָתה ו ְ
ֵצא ְד ַבר ַה ַמּ ְל ָכּה ַעל
ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשִׁ (17) :כּי י ֵ
ָשׁים ְל ַה ְבזוֹת ַבּ ְע ֵל ֶ
אָמ ָרם ַה ֶמּ ֶל ְך
ֵיהן | ְבּ ְ
יהן ְבּ ֵעינ ֶ
ָכּל ַהנּ ִ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה ְל ָפנָיו וְ לֹא ָבאָה:
אָמר ְל ָה ִביא ֶאת ו ְ
ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַ
וּמ ַדי ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶאת
ֹאמ ְרנָה ָשׂרוֹת ָפּ ַרס ָ
) (18וְ ַהיּוֹם ַהזֶּה תּ ַ
וּכ ַדי ִבּזָּיוֹן ָו ָק ֶצףִ (19) :אם ַעל
ְדּ ַבר ַה ַמּ ְל ָכּה ְלכֹל ָשׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך | ְ
וּמ ַדי
ֵצא ְד ַבר ַמ ְלכוּת ִמ ְלּ ָפנָיו וְ יִ ָכּ ֵתב ְבּ ָד ֵתי ָפ ַרס ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב י ֵ
ַשׁ ִתּי ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
וְ לֹא ַיעֲבוֹר | ֲא ֶשׁר לֹא ָתבוֹא ו ְ
טּוֹבה ִמ ֶמּנָּה (20) :וְ נִ ְשׁ ַמע
עוּתהּ ַה ָ
כוּתהּ יִ ֵתּן ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְר ָ
וּמ ְל ָ
ַ
ֲשׂה ְבּ ָכל ַמ ְלכוּתוֹ ִכּי ַר ָבּה ִהיא | וְ ָכל
ִפּ ְתגָם ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
יטב
יהן ְל ִמגָּדוֹל וְ ַעד ָק ָטן (21) :וַיִּ ַ
ָשׁים יִ ְתּנוּ יְ ָקר ְל ַב ְע ֵל ֶ
ַהנּ ִ
מוּכן(22) :
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּ ְד ַבר ְמ ָ
ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים | ַויּ ַ
וּמ ִדינָה
וַיִּ ְשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ֶאל ָכּל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ְמ ִדינָה ְ
ָעם ִכּ ְלשׁוֹנוֹ | ִל ְהיוֹת ָכּל ִאישׁ שׂ ֵֹרר ְבּ ֵביתוֹ
ִכּ ְכ ָת ָבהּ וְ ֶאל ַעם ו ָ
וּמ ַד ֵבּר ִכּ ְלשׁוֹן ַעמּוֹ:
ְ
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ָכר
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְכּשׁ ְֹך ֲח ַמת ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ | ז ַ
) ַ (1
ֹאמרוּ
יהַ (2) :ויּ ְ
ַשׁ ִתּי וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂ ָתה וְ ֵאת ֲא ֶשׁר נִ ְגזַר ָע ֶל ָ
ֶאת ו ְ
ֲרי ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ָשׁ ְר ָתיו | יְ ַב ְקשׁוּ ַל ֶמּ ֶל ְך נְ ָערוֹת ְבּתוּלוֹת טוֹבוֹת
ַנע ֵ
ידים ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַמ ְלכוּתוֹ
ַפ ֵקד ַה ֶמּ ֶל ְך ְפּ ִק ִ
ַמ ְר ֶאה (3) :וְ י ְ
ירה
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ֶאל ַ
תוּלה ַ
ֲרה ְב ָ
וְ יִ ְק ְבּצוּ ֶאת ָכּל ַנע ָ
ָשׁים | וְ נָתוֹן
ָשׁים ֶאל יַד ֵהגֶא ְס ִריס ַה ֶמּ ֶל ְך שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
ֶאל ֵבּית ַהנּ ִ

יטב ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִתּ ְמל ְֹך ַתּ ַחת
ֲרה ֲא ֶשׁר ִתּ ַ
יהן (4) :וְ ַה ַנּע ָ
רוּק ֶ
ַתּ ְמ ֵ
הוּדי
ַעשׂ ֵכּןִ (5) :אישׁ יְ ִ
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
ַשׁ ִתּי | וַיִּ ַ
וְ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ָהיָה ְבּ ַ
ָאיר ֶבּן ִשׁ ְמ ִעי ֶבּן ִקישׁ
ֳכי ֶבּן י ִ
וּשׁמוֹ ָמ ְרדּ ַ
ירה | ְ
ירוּשׁ ַליִ ם ִעם ַהגּ ָֹלה ֲא ֶשׁר
ִאישׁ יְ ִמינִ יֲ (6) :א ֶשׁר ָה ְג ָלה ִמ ָ
בוּכ ְדנ ַ
הוּדה | ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה נְ ַ
ָה ְג ְל ָתה ִעם יְ ָכנְ יָה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך
ָבּ ֶבל (7) :וַיְ ִהי א ֵֹמן ֶאת ֲה ַד ָסּה ִהיא ֶא ְס ֵתּר ַבּת דֹּדוֹ ִכּי ֵאין ָלהּ
יה
אָב ָ
וּבמוֹת ִ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ְ
ֲרה יְ ַפת תֹּאַר וְ ַ
ָאם | וְ ַה ַנּע ָ
אָב ו ֵ
ֳכי לוֹ ְל ַבת (8) :וַיְ ִהי ְבּ ִה ָשּׁ ַמע ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך
וְ ִא ָמּהּ ְל ָק ָחהּ ָמ ְרדּ ַ
ירה ֶאל יַד ֵהגָי |
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַ
וּב ִה ָקּ ֵבץ נְ ָערוֹת ַרבּוֹת ֶאל
וְ ָדתוֹ ְ
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל יַד ֵהגַי שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
ָשׁים(9) :
וִ
יה
רוּק ָ
ַתּ ָשּׂא ֶח ֶסד ְל ָפנָיו וַיְ ַב ֵהל ֶאת ַתּ ְמ ֶ
ֲרה ְב ֵעינָיו ו ִ
יטב ַה ַנּע ָ
ַתּ ַ
וִ
נוֹת ָה ָל ֵתת ָלהּ וְ ֵאת ֶשׁ ַבע ַהנְּ ָערוֹת ָה ְר ֻאיוֹת ָל ֶתת ָלהּ
וְ ֶאת ָמ ֶ
יה ְלטוֹב ֵבּית ַהנּ ִ
ָשׁים(10) :
ֲרוֹת ָ
ֶה וְ ֶאת ַנע ֶ
ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיְ ַשׁנּ ָ
ֳכי ִצוָּה
מוֹל ְד ָתּהּ | ִכּי ָמ ְרדּ ַ
ידה ֶא ְס ֵתּר ֶאת ַע ָמּהּ וְ ֶאת ַ
לֹא ִה ִגּ ָ
ֳכי ִמ ְת ַה ֵלּ ְך
וּב ָכל יוֹם וָיוֹם ָמ ְרדּ ַ
יה ֲא ֶשׁר לֹא ַת ִגּידְ (11) :
ָע ֶל ָ
ֵע ֶשׂה
וּמה יּ ָ
ָשׁים | ָל ַד ַעת ֶאת ְשׁלוֹם ֶא ְס ֵתּר ַ
ִל ְפנֵי ֲח ַצר ֵבּית ַהנּ ִ
ֲרה ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ֲרה וְ ַנע ָ
יע תֹּר ַנע ָ
וּב ַה ִגּ ַ
ָבּהְּ (12) :
ָשׁים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ִכּי ֵכּן יִ ְמ ְלאוּ יְ ֵמי
ִמ ֵקּץ ֱהיוֹת ָלהּ ְכּ ָדת ַהנּ ִ
יהן | ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ְבּ ֶשׁ ֶמן ַהמֹּר וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ַבּ ְבּ ָשׂ ִמים
רוּק ֶ
ְמ ֵ
ֲרה ָבּאָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ֵאת
ָשׁיםָ (13) :
וּבזֶה ַה ַנּע ָ
רוּקי ַהנּ ִ
וּב ַת ְמ ֵ
ְ
ָשׁים ַעד ֵבּית
ָתן ָלהּ ָלבוֹא ִע ָמּהּ ִמ ֵבּית ַהנּ ִ
ֹאמר יִ נּ ֵ
ָכּל ֲא ֶשׁר תּ ַ
וּבבּ ֶֹקר ִהיא ָשׁ ָבה ֶאל ֵבּית
ַה ֶמּ ֶל ְךָ (14) :בּ ֶע ֶרב ִהיא ָבאָה ַ
יל ְג ִשׁים | לֹא
ֲשׁגַז ְס ִריס ַה ֶמּ ֶל ְך שׁ ֵֹמר ַה ִפּ ַ
ָשׁים ֵשׁנִ י ֶאל יַד ַשׁע ְ
ַהנּ ִ
ָתבוֹא עוֹד ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי ִאם ָח ֵפץ ָבּהּ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ נִ ְק ְראָה ְב ֵשׁם:
ֳכי ֲא ֶשׁר ָל ַקח לוֹ
יחיִ ל דֹּד ָמ ְרדּ ַ
יע תֹּר ֶא ְס ֵתּר ַבּת ֲא ִב ַ
וּב ַה ִגּ ַ
)ְ (15
ֹאמר
ְל ַבת ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא ִב ְק ָשׁה ָדּ ָבר ִכּי ִאם ֶאת ֲא ֶשׁר י ַ
ַתּ ִהי ֶא ְס ֵתּר נ ֵֹשׂאת ֵחן ְבּ ֵעינֵי
ָשׁים | ו ְ
ֵהגַי ְס ִריס ַה ֶמּ ֶל ְך שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
ָכּל ר ֶֹא ָ
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאל ֵבּית
יה (16) :ו ִ
ירי הוּא ח ֶֹדשׁ ֵט ֵבת | ִבּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבע
ֲשׂ ִ
ַמ ְלכוּתוֹ ַבּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
ַתּ ָשּׂא
ָשׁים ו ִ
ֶא ַהב ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ֶא ְס ֵתּר ִמ ָכּל ַהנּ ִ
ְל ַמ ְלכוּתוַֹ (17) :ויּ ֱ
ֹאשׁהּ
ָשׂם ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת ְבּר ָ
ָח ֶסד ְל ָפנָיו ִמ ָכּל ַה ְבּתוּלֹת | ַויּ ֶ
ֵחן ו ֶ
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל ְל ָכל
ַשׁ ִתּיַ (18) :ויּ ַ
יכ ָה ַתּ ַחת ו ְ
ַמ ִל ֶ
ַויּ ְ
ָשׂ ָריו ַוע ָ
ָחה ַל ְמּ ִדינוֹת ָע ָשׂה ַויִּ ֵתּן
ַהנ ָ
ֲב ָדיו ֵאת ִמ ְשׁ ֵתּה ֶא ְס ֵתּר | ו ֲ
ֳכי
וּמ ְרדּ ַ
וּב ִה ָקּ ֵבץ ְבּתוּלוֹת ֵשׁנִ ית | ָ
ַמ ְשׂ ֵאת ְכּיַד ַה ֶמּ ֶל ְךְ (19) :

מוֹל ְד ָתּהּ וְ ֶאת ַע ָמּהּ
ֶדת ַ
י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְךֵ (20) :אין ֶא ְס ֵתּר ַמגּ ֶ
ֳכי ֶא ְס ֵתּר ע ָֹשׂה
ֳכי | וְ ֶאת ַמ ֲא ַמר ָמ ְרדּ ַ
יה ָמ ְרדּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ָע ֶל ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ְב ְ
ֳכי
וּמ ְרדּ ַ
)ַ (21בּ ָיּ ִמים ָה ֵהם ָ
אָמנָה ִאתּוֹ:
יסי ַה ֶמּ ֶל ְך
ָת ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך | ָק ַצף ִבּ ְג ָתן ו ֶ
ָדע
ִמשּׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף וַיְ ַב ְקשׁוּ ִל ְשׁל ַֹח יָד ַבּ ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורֹשׁ (22) :וַיִּ וּ ַ
ֳכי ַו ַיּגֵּד ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה | ַותֹּא ֶמר ֶא ְס ֵתּר ַל ֶמּ ֶל ְך
ַה ָדּ ָבר ְל ָמ ְרדּ ַ
ֻקּשׁ ַה ָדּ ָבר וַיִּ ָמּ ֵצא וַיִּ ָתּלוּ ְשׁנֵי ֶהם ַעל ֵעץ |
ֳכי (23) :וַיְ ב ַ
ְבּ ֵשׁם ָמ ְרדּ ָ
ָמים ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך:
וַיִּ ָכּ ֵתב ְבּ ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
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אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִגּ ַדּל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ָה ָמן ֶבּן
) ַ (1
ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי וַיְ נ ְ
ָשׂם ֶאת ִכּ ְסאוֹ ֵמ ַעל ָכּל ַה ָשּׂ ִרים
ַשּׂ ֵאהוּ | ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ (2) :וְ ָכל ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך כֹּ ְר ִעים
ֳכי לֹא יִ ְכ ַרע וְ לֹא
וּמ ְרדּ ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ָה ָמן ִכּי ֵכן ִצוָּה לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך | ָ
ִ
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך
יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶהַ (3) :ויּ ְ
עוֹבר ֵאת ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך (4) :וַיְ ִהי
אַתּה ֵ
דּוּע ָ
ֳכי | ַמ ַ
ְל ָמ ְרדּ ָ
אָמ ָרם קרי[ ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
באמרם ] ְכּ ְ
יהם |
ֳכי ִכּי ִה ִגּיד ָל ֶהם ֲא ֶשׁר
ַע ְמדוּ ִדּ ְב ֵרי ָמ ְרדּ ַ
ַויּ ִַגּידוּ ְל ָה ָמן ִל ְראוֹת ֲהי ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוֹ |
ֳכי כּ ֵֹר ַע ִ
ַרא ָה ָמן ִכּי ֵאין ָמ ְרדּ ַ
הוּדיַ (5) :ויּ ְ
הוּא יְ ִ
ֳכי ְל ַבדּוֹ ִכּי
וַיִּ ָמּ ֵלא ָה ָמן ֵח ָמה (6) :וַיִּ ֶבז ְבּ ֵעינָיו ִל ְשׁלֹח יָד ְבּ ָמ ְרדּ ַ
ֳכי | וַיְ ַב ֵקּשׁ ָה ָמן ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת ָכּל
ִה ִגּידוּ לוֹ ֶאת ַעם ָמ ְרדּ ָ
ֳכיַ (7) :בּח ֶֹדשׁ
הוּדים ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ַמ ְלכוּת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַעם ָמ ְרדּ ָ
ַהיְּ ִ
יסן ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ָה ִראשׁוֹן הוּא ח ֶֹדשׁ נִ ָ
וּמח ֶֹדשׁ ְלח ֶֹדשׁ
גּוֹרל ִל ְפנֵי ָה ָמן ִמיּוֹם ְליוֹם ֵ
| ִה ִפּיל פּוּר הוּא ַה ָ
ֹאמר ָה ָמן ַל ֶמּ ֶל ְך
)ַ (8ויּ ֶ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר:
וּמפ ָֹרד ֵבּין ָה ַע ִמּים ְבּכֹל
ֶשׁנוֹ ַעם ֶא ָחד ְמ ֻפזָּר ְ
ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ י ְ
יהם שֹׁנוֹת ִמ ָכּל ָעם וְ ֶאת ָדּ ֵתי ַה ֶמּ ֶל ְך
כוּת ָך | וְ ָד ֵת ֶ
ְמ ִדינוֹת ַמ ְל ֶ
ֵאינָם ע ִֹשׂים וְ ַל ֶמּ ֶל ְך ֵאין שׁוֶֹה ְל ַהנִּ ָ
יחםִ (9) :אם ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ֶא ְשׁקוֹל ַעל יְ ֵדי ע ֵֹשׂי
אַבּ ָדם | ַוע ֶ
יִ ָכּ ֵתב ְל ְ
ַה ְמּ ָל ָ
ָסר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
אכה ְל ָה ִביא ֶאל ִגּנְ זֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (10) :ויּ ַ
ַט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל ָידוֹ | וַיִּ ְתּנָהּ ְל ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי צ ֵֹרר
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָה ָמן ַה ֶכּ ֶסף נָתוּן ָל ְך | וְ ָה ָעם
הוּדיםַ (11) :ויּ ֶ
ַהיְּ ִ
ֶיך (12) :וַיִּ ָקּ ְראוּ ס ְֹפ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּח ֶֹדשׁ
ַלעֲשׂוֹת בּוֹ ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ

לוֹשׁה ָע ָשׂר יוֹם בּוֹ וַיִּ ָכּ ֵתב ְכּ ָכל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ָה ָמן ֶאל
ָה ִראשׁוֹן ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ִדינָה וְ ֶאל
ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאל ַה ַפּחוֹת ֲא ֶשׁר ַעל ְמ ִדינָה ְ
וּמ ִדינָה ִכּ ְכ ָת ָבהּ וְ ַעם ו ָ
ָעם ִכּ ְלשׁוֹנוֹ | ְבּ ֵשׁם
ָעם ְמ ִדינָה ְ
ָשׂ ֵרי ַעם ו ָ
לוֹח
ֶח ָתּם ְבּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶל ְך (13) :וְ נִ ְשׁ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורֹשׁ נִ ְכ ָתּב וְ נ ְ
ְס ָפ ִרים ְבּיַד ָה ָר ִצים ֶאל ָכּל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג
ָשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחד
ָקן ַטף וְ נ ִ
ַער וְ ַעד ז ֵ
הוּדים ִמנּ ַ
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
וּל ֵ
ְ
וּשׁ ָל ָלם
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר | ְ
ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ִדינָה גָּלוּי
ָתן ָדּת ְבּ ָכל ְמ ִדינָה ְ
ָלבוֹזַ (14) :פּ ְת ֶשׁגֶן ַה ְכּ ָתב ְל ִהנּ ֵ
ָצאוּ
ֲת ִדים ַליּוֹם ַהזֶּהָ (15) :ה ָר ִצים י ְ
ְל ָכל ָה ַע ִמּים | ִל ְהיוֹת ע ִ
ירה | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
חוּפים ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָדּת נִ ְתּנָה ְבּ ַ
ְד ִ
שׁוּשׁן נ ָ
ָשׁבוּ ִל ְשׁתּוֹת וְ ָה ִעיר ָ
ָבוֹכה:
וְ ָה ָמן י ְ
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ָדיו
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
ֲשׂה וַיִּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ
ָדע ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַנע ָ
ֳכי י ַ
וּמ ְרדּ ַ
) ָ (1
תוֹך ָה ִעיר וַיִּ ְז ַעק ְז ָע ָקה ְגד ָֹלה
ֵצא ְבּ ְ
ָא ֶפר | ַויּ ֵ
וַיִּ ְל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
וּמ ָרהַ (2) :ויָּבוֹא ַעד ִל ְפנֵי ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך | ִכּי ֵאין ָלבוֹא ֶאל ַשׁ ַער
ָ
וּמ ִדינָה ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ְדּ ַבר
וּב ָכל ְמ ִדינָה ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְלבוּשׁ ָשׂקְ (3) :
וּמ ְס ֵפּד | ַשׂק
ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָדתוֹ ַמ ִגּ ַ
וּב ִכי ִ
הוּדים וְ צוֹם ְ
יע ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליְּ ִ
ַתּבוֹאנָה קרי[ ַנעֲרוֹת
ֻצּע ָל ַר ִבּים (4) :ותבואינה ]ו ָ
ָא ֶפר י ַ
וֵ
ַתּ ְשׁ ַלח
ַתּ ְת ַח ְל ַחל ַה ַמּ ְל ָכּה ְמאֹד | ו ִ
יה ַויּ ִַגּידוּ ָלהּ ו ִ
יס ָ
ֶא ְס ֵתּר וְ ָס ִר ֶ
וּל ָה ִסיר ַשׂקּוֹ ֵמ ָע ָליו וְ לֹא ִק ֵבּל:
ֳכי ְ
ָדים ְל ַה ְל ִבּישׁ ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ְבּג ִ
ֶיה
ֱמיד ְל ָפנ ָ
יסי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ֶהע ִ
ַתּ ְק ָרא ֶא ְס ֵתּר ַל ֲה ָת ְך ִמ ָסּ ִר ֵ
)  (5ו ִ
ֵצא ֲה ָת ְך
ֳכי | ָל ַד ַעת ַמה זֶּה וְ ַעל ַמה זֶּהַ (6) :ויּ ֵ
ַתּ ַצוֵּהוּ ַעל ָמ ְרדּ ָ
וְ
ֳכי | ֶאל ְרחוֹב ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְךַ (7) :ו ַיּגֶּד
ֶאל ָמ ְרדּ ָ
ֳכי ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָק ָרהוּ | וְ ֵאת ָפּ ָר ַשׁת ַה ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר אָ ַמר
לוֹ ָמ ְרדּ ַ
הוּדים קרי[
ָה ָמן ִל ְשׁקוֹל ַעל ִגּנְ זֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ביהודיים ] ַבּיְּ ִ
אַבּ ָדם (8) :וְ ֶאת ַפּ ְת ֶשׁגֶן ְכּ ָתב ַה ָדּת ֲא ֶשׁר נִ ַתּן ְבּשׁוּ ָשׁן
ְל ְ
ָתן לוֹ ְל ַה ְראוֹת ֶאת ֶא ְס ֵתּר ְ
וּל ַצוּוֹת
וּל ַה ִגּיד ָלהּ | ְ
ידם נ ַ
ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ְלּ ָפנָיו ַעל ַע ָמּהּ:
יה ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ִה ְת ַחנֶּן לוֹ ְ
ָע ֶל ָ
ֹאמר
ֳכיַ (10) :ותּ ֶ
)ַ (9ויָּבוֹא ֲה ָת ְך | ַו ַיּגֵּד ְל ֶא ְס ֵתּר ֵאת ִדּ ְב ֵרי ָמ ְרדּ ָ
ֳכיָ (11) :כּל ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַעם
ַתּ ַצוֵּהוּ ֶאל ָמ ְרדּ ָ
ֶא ְס ֵתּר ַל ֲה ָת ְך ו ְ
יוֹד ִעים ֲא ֶשׁר ָכּל ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ָיבוֹא ֶאל
ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
אַחת ָדּתוֹ ְל ָה ִמית
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
ימית ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָקּ ֵרא ַ

ַאנִ י
ָהב וְ ָחיָה | ו ֲ
יוֹשׁיט לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ְל ַבד ֵמ ֲא ֶשׁר ִ
לוֹשׁים יוֹםַ (12) :ויּ ִַגּידוּ
אתי ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך זֶה ְשׁ ִ
לֹא נִ ְק ֵר ִ
ֳכי ֵאת ִדּ ְב ֵרי ֶא ְס ֵתּר:
ְל ָמ ְרדּ ָ
ַפ ֵשׁ ְך
ֳכי ְל ָה ִשׁיב ֶאל ֶא ְס ֵתּר | אַל ְתּ ַד ִמּי ְבנ ְ
ֹאמר ָמ ְרדּ ַ
)ַ (13ויּ ֶ
הוּדיםִ (14) :כּי ִאם ַה ֲח ֵרשׁ
ְל ִה ָמּ ֵלט ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ָכּל ַהיְּ ִ
הוּדים ִמ ָמּקוֹם
ישׁי ָבּ ֵעת ַהזֹּאת ֶרוַח וְ ַה ָצּ ָלה ַיעֲמוֹד ַליְּ ִ
ַתּ ֲח ִר ִ
יוֹד ַע ִאם ְל ֵעת ָכּזֹאת
וּמי ֵ
ֹאבדוּ | ִ
יך תּ ֵ
אָב ְ
וּבית ִ
אַתּ ֵ
אַחר וְ ְ
ֵ
ֳכי(16) :
ֹאמר ֶא ְס ֵתּר ְל ָה ִשׁיב ֶאל ָמ ְרדּ ָ
ַע ְתּ ַל ַמּ ְלכוּתַ (15) :ותּ ֶ
ִהגּ ַ
שׁוּשׁן וְ צוּמוּ ָע ַלי וְ אַל
הוּדים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ָ
ֵל ְך ְכּנוֹס ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
ָמים ַליְ ָלה וָיוֹם גַּם ֲאנִ י וְ ַנ ֲער ַֹתי
ֹאכלוּ וְ אַל ִתּ ְשׁתּוּ ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
תּ ְ
וּב ֵכן אָבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר לֹא ַכ ָדּת וְ ַכ ֲא ֶשׁר
אָצוּם ֵכּן | ְ
אָב ְד ִתּיַ (17) :ו ַיּ ֲעבֹר ָמ ְרדּ ָ
אָב ְד ִתּי ָ
ַ
ַעשׂ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָתה
ֳכי | ַויּ ַ
ָע ָליו ֶא ְס ֵתּר:
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ַתּ ֲעמֹד ַבּ ֲח ַצר
ַתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר ַמ ְלכוּת ו ַ
ישׁי ו ִ
) (1וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ְפּנִ ִ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא
ימית נ ַֹכח ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
ַמ ְלכוּתוֹ ְבּ ֵבית ַה ַמּ ְלכוּת נ ַֹכח ֶפּ ַתח ַה ָבּיִ ת (2) :וַיְ ִהי ִכ ְראוֹת
ָשׂאָה ֵחן ְבּ ֵעינָיו |
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ע ֶֹמ ֶדת ֶבּ ָח ֵצר נ ְ
ַתּ ְק ַרב
ָהב ֲא ֶשׁר ְבּיָדוֹ ו ִ
ַיּוֹשׁט ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ֶא ְס ֵתּר ֶאת ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ו ֶ
ֹאמר ָלהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה ָלּ ְך
ַתּגַּע ְבּרֹאשׁ ַה ַשּׁ ְר ִביטַ (3) :ויּ ֶ
ֶא ְס ֵתּר ו ִ
ָתן ָל ְך(4) :
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְך ַעד ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת וְ יִ נּ ֵ
ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה | ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵתּר ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב | יָבוֹא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָה ָמן ַהיּוֹם
ַותּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַמ ֲהרוּ ֶאת
יתי לוַֹ (5) :ויּ ֶ
ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָה ָמן ַלעֲשׂוֹת ֶאת ְדּ ַבר ֶא ְס ֵתּר | ַו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָה ָמן ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ֶא ְס ֵתּר ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן
ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה ֶא ְס ֵתּרַ (6) :ויּ ֶ
ַמה ְשּׁ ֵא ָל ֵת ְך וְ יִ נּ ֵ
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְך ַעד ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת וְ ֵת ָעשׂ:
ָתן ָל ְך | ַ
אתי
וּב ָקּ ָשׁ ִתיִ (8) :אם ָמ ָצ ִ
ֹאמר | ְשׁ ֵא ָל ִתי ַ
ַתּ ַען ֶא ְס ֵתּר ַותּ ַ
)  (7ו ַ
ֵחן ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב ָל ֵתת ֶאת ְשׁ ֵא ָל ִתי וְ ַלעֲשׂוֹת
ֱשׂה
ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ִתי | יָבוֹא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָה ָמן ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֲא ֶשׁר ֶאע ֶ
ֱשׂה ִכּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְךַ (9) :ויּ ֵ
ֵצא ָה ָמן ַבּיּוֹם ַההוּא
וּמ ָחר ֶאע ֶ
ָל ֶהם ָ
ֳכי ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך וְ לֹא
ָשׂ ֵמ ַח וְ טוֹב ֵלב | וְ ִכ ְראוֹת ָה ָמן ֶאת ָמ ְרדּ ַ
אַפּק
ֳכי ֵח ָמה (10) :וַיִּ ְת ַ
ָקם וְ לֹא זָע ִמ ֶמּנּוּ וַיִּ ָמּ ֵלא ָה ָמן ַעל ָמ ְרדּ ַ

ֶרשׁ
ֹה ָביו וְ ֶאת ז ֶ
ָבא ֶאת א ֲ
ָה ָמן ַויָּבוֹא ֶאל ֵבּיתוֹ | וַיִּ ְשׁ ַלח ַויּ ֵ
ִא ְשׁתּוֹ (11) :וַיְ ַס ֵפּר ָל ֶהם ָה ָמן ֶאת ְכּבוֹד ָע ְשׁרוֹ וְ רֹב ָבּנָיו | וְ ֵאת
ָכּל ֲא ֶשׁר ִגּ ְדּלוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵאת ֲא ֶשׁר נִ ְשּׂאוֹ ַעל ַה ָשּׂ ִרים וְ ַע ְב ֵדי
ֹאמר ָה ָמן אַף לֹא ֵה ִביאָה ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ִעם
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (12) :ויּ ֶ
אוֹתי | וְ גַם ְל ָמ ָחר ֲאנִ י
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂ ָתה ִכּי ִאם ִ
ָקרוּא ָלהּ ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך (13) :וְ ָכל זֶה ֵאינֶנּוּ שׁוֶֹה ִלי | ְבּ ָכל ֵעת
יוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך(14) :
הוּדי ֵ
ֳכי ַהיְּ ִ
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ר ֶֹאה ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָכל א ֲֹה ָביו ַיעֲשׂוּ ֵעץ ָגּב ַֹהּ ֲח ִמ ִשּׁים
ֹאמר לוֹ ז ֶ
ַותּ ֶ
ֳכי ָע ָליו וּבֹא ִעם
וּבבּ ֶֹקר ֱאמֹר ַל ֶמּ ֶל ְך וְ יִ ְתלוּ ֶאת ָמ ְרדּ ַ
אַמּה ַ
ָ
יטב ַה ָדּ ָבר ִל ְפנֵי ָה ָמן ַויּ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ָשׂ ֵמ ַח | וַיִּ ַ
ַעשׂ ָה ֵעץ:
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ֹאמר ְל ָה ִביא ֶאת ֵס ֶפר
ָד ָדה ְשׁנַת ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
)ַ (1בּ ַלּיְ ָלה ַההוּא נ ְ
ָמים וַיִּ ְהיוּ נִ ְק ָר ִאים ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (2) :וַיִּ ָמּ ֵצא
ַה ִזּ ְכרֹנוֹת ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
יסי ַה ֶמּ ֶל ְך
ָת ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
ָכתוּב ֲא ֶשׁר ִה ִגּיד ָמ ְרדּ ַ
ֳכי ַעל ִבּ ְג ָתנָא ו ֶ
ִמשּׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף | ֲא ֶשׁר ִבּ ְקשׁוּ ִל ְשׁל ַֹח יָד ַבּ ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ(3) :
דוּלּה ְל ָמ ְרדּ ַ
וּג ָ
ֲשׂה יְ ָקר ְ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה ַנּע ָ
ֹאמרוּ
ֳכי ַעל ֶזה | ַויּ ְ
ַויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲשׂה ִעמּוֹ ָדּ ָברַ (4) :ויּ ֶ
ֲרי ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ָשׁ ְר ָתיו לֹא ַנע ָ
ַנע ֵ
ִמי ֶב ָח ֵצר | וְ ָה ָמן ָבּא ַל ֲח ַצר ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ִחיצוֹנָה ֵלאמֹר ַל ֶמּ ֶל ְך
ֲרי
ֹאמרוּ ַנע ֵ
ֳכי ַעל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ֵה ִכין לוַֹ (5) :ויּ ְ
ִל ְתלוֹת ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך יָבוֹא(6) :
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ָליו ִהנֵּה ָה ָמן ע ֵֹמד ֶבּ ָח ֵצר | ַויּ ֶ
אמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ַמה ַלעֲשׂוֹת ָבּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך
ַויָּבוֹא ָה ָמן ַויֹּ ֶ
ַחפֹּץ ַה ֶמּ ֶל ְך ַלעֲשׂוֹת יְ ָקר
ֹאמר ָה ָמן ְבּ ִלבּוֹ ְל ִמי י ְ
יקרוֹ | ַויּ ֶ
ָח ֵפץ ִבּ ָ
ֹאמר ָה ָמן ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ יַ (7) :ויּ ֶ
ֵ
ָביאוּ ְלבוּשׁ ַמ ְלכוּת ֲא ֶשׁר ָל ַבשׁ בּוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך |
יקרוֹ (8) :י ִ
ָח ֵפץ ִבּ ָ
ַא ֶשׁר נִ ַתּן ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת ְבּרֹאשׁוֹ:
וְ סוּס ֲא ֶשׁר ָר ַכב ָע ָליו ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֲ
) (9וְ נָתוֹן ַה ְלּבוּשׁ וְ ַהסּוּס ַעל יַד ִאישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַפּ ְר ְתּ ִמים
יקרוֹ | וְ ִה ְר ִכּיבֻהוּ ַעל
וְ ִה ְל ִבּישׁוּ ֶאת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ַהסּוּס ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר וְ ָק ְראוּ ְל ָפנָיו ָכּ ָכה י ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָה ָמן ַמ ֵהר ַקח ֶאת
יקרוַֹ (10) :ויּ ֶ
הוּדי
ֲשׂה ֵכן ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי ַהיְּ ִ
ַה ְלּבוּשׁ וְ ֶאת ַהסּוּס ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַוע ֵ
יּוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך | אַל ַתּ ֵפּל ָדּ ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ(11) :
ַה ֵ
ַל ֵבּשׁ ֶאת ָמ ְר ֳדּ ָכי |
וַיִּ ַקּח ָה ָמן ֶאת ַה ְלּבוּשׁ וְ ֶאת ַהסּוּס ַויּ ְ

ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר
יבהוּ ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר וַיִּ ְק ָרא ְל ָפנָיו ָכּ ָכה י ָ
ַר ִכּ ֵ
ַויּ ְ
ֳכי ֶאל ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ָה ָמן
ָשׁב ָמ ְרדּ ַ
יקרוַֹ (12) :ויּ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
אָבל ו ֲ
נִ ְד ַחף ֶאל ֵבּיתוֹ ֵ
ֶרשׁ
ַחפוּי רֹאשׁ (13) :וַיְ ַס ֵפּר ָה ָמן ְלז ֶ
ֹאמרוּ לוֹ ֲח ָכ ָמיו
ֹה ָביו ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָק ָרהוּ | ַויּ ְ
וּל ָכל א ֲ
ִא ְשׁתּוֹ ְ
לּוֹת ִלנְ פֹּל
ֳכי ֲא ֶשׁר ַה ִח ָ
הוּדים ָמ ְרדּ ַ
ֶרע ַהיְּ ִ
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ִאם ִמזּ ַ
וְ ז ֶ
עוֹדם ְמ ַד ְבּ ִרים
תוּכל לוֹ ִכּי נָפוֹל ִתּפּוֹל ְל ָפנָיוָ (14) :
ְל ָפנָיו לֹא ַ
ַב ִהלוּ ְל ָה ִביא ֶאת ָה ָמן ֶאל
יסי ַה ֶמּ ֶל ְך ִה ִגּיעוּ | ַויּ ְ
ִעמּוֹ וְ ָס ִר ֵ
ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה ֶא ְס ֵתּר:
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ֹאמר
)ַ (1ו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָה ָמן ִל ְשׁתּוֹת ִעם ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּהַ (2) :ויּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ֶא ְס ֵתּר גַּם ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן ַמה ְשּׁ ֵא ָל ֵת ְך
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְך ַעד ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת
ָתן ָל ְך | ַ
ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה וְ ִתנּ ֵ
אתי ֵחן
ֹאמר ִאם ָמ ָצ ִ
ַתּ ַען ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ַותּ ַ
וְ ֵת ָעשׂ (3) :ו ַ
ַפ ִשׁי ִבּ ְשׁ ֵא ָל ִתי
ָתן ִלי נ ְ
ֶיך ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב | ִתּנּ ֶ
ְבּ ֵעינ ָ
וְ ַע ִמּי ְבּ ַב ָקּ ָשׁ ִתיִ (4) :כּי נִ ְמ ַכּ ְרנוּ ֲאנִ י וְ ַע ִמּי ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרוֹג
ֲב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת נִ ְמ ַכּ ְרנוּ ֶה ֱח ַר ְשׁ ִתּי ִכּי ֵאין
אַבּד | וְ ִאלּוּ ַלע ָ
וּל ֵ
ְ
ַה ָצּר שׁוֶֹה ְבּ ֵנזֶק ַה ֶמּ ֶל ְךַ (5) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ֹאמר ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה | ִמי הוּא זֶה וְ ֵאי זֶה הוּא ֲא ֶשׁר ְמ ָלאוֹ
ַויּ ֶ
ֹאמר ֶא ְס ֵתּר ִאישׁ ַצר וְ אוֹיֵב ָה ָמן ָה ָרע
ִלבּוֹ ַלעֲשׂוֹת ֵכּןַ (6) :ותּ ֶ
ַהזֶּה | וְ ָה ָמן נִ ְב ַעת ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ַמּ ְל ָכּה (7) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָקם
יתן | וְ ָה ָמן ָע ַמד ְל ַב ֵקּשׁ ַעל
ַבּ ֲח ָמתוֹ ִמ ִמּ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן ֶאל ִגּנַּת ַה ִבּ ָ
ַפשׁוֹ ֵמ ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ִכּי ָראָה ִכּי ָכ ְל ָתה ֵא ָליו ָה ָר ָעה ֵמ ֵאת
נְ
יתן ֶאל ֵבּית ִמ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן
ַה ֶמּ ֶל ְך (8) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁב ִמ ִגּנַּת ַה ִבּ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲהגַם
יה ַויּ ֶ
וְ ָה ָמן נ ֵֹפל ַעל ַה ִמּ ָטּה ֲא ֶשׁר ֶא ְס ֵתּר ָע ֶל ָ
וּפנֵי
ָצא ִמ ִפּי ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ִל ְכבּוֹשׁ ֶאת ַה ַמּ ְל ָכּה ִע ִמּי ַבּ ָבּיִ ת | ַה ָדּ ָבר י ָ
יסים ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ֹאמר ַח ְרבוֹנָה ֶא ָחד ִמן ַה ָסּ ִר ִ
ָה ָמן ָחפוַּ (9) :ויּ ֶ
גַּם ִהנֵּה ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ָמן ְל ָמ ְרדּ ַ
ֳכי ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר טוֹב ַעל
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך
אַמּה | ַויּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵֹמד ְבּ ֵבית ָה ָמן ָגּב ַֹהּ ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֳכי |
ְתּלֻהוּ ָע ָליו (10) :וַיִּ ְתלוּ ֶאת ָה ָמן ַעל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ְל ָמ ְרדּ ָ
ַח ַמת ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁ ָכ ָכה:
וֲ
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ָתן ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ֶאת
)ַ (1בּיּוֹם ַההוּא נ ַ
ֳכי ָבּא ִל ְפנֵי
וּמ ְרדּ ַ
הוּדים קרי[ | ָ
ֵבּית ָה ָמן צ ֵֹרר היהודיים ] ַהיְּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי ִה ִגּ ָ
ָסר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ידה ֶא ְס ֵתּר ַמה הוּא ָלהַּ (2) :ויּ ַ
ַתּ ֶשׂם ֶא ְס ֵתּר ֶאת
ֳכי | ו ָ
ֱביר ֵמ ָה ָמן וַיִּ ְתּנָהּ ְל ָמ ְרדּ ָ
ַט ַבּ ְעתּוֹ ֲא ֶשׁר ֶהע ִ
ֳכי ַעל ֵבּית ָה ָמן:
ָמ ְרדּ ַ
ַתּ ְב ְךּ
ַתּפֹּל ִל ְפנֵי ַר ְג ָליו | ו ֵ
ַתּ ַד ֵבּר ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ו ִ
ַתּוֹסף ֶא ְס ֵתּר ו ְ
)  (3ו ֶ
ֲביר ֶאת ָר ַעת ָה ָמן ָה ֲאג ִָגי וְ ֵאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ֲא ֶשׁר
ַתּ ְת ַחנֶּן לוֹ ְל ַהע ִ
וִ
ַיּוֹשׁט ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ֶא ְס ֵתּר ֵאת ַשׁ ְר ִבט
הוּדים (4) :ו ֶ
ָח ַשׁב ַעל ַהיְּ ִ
ֹאמר ִאם ַעל
ַתּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (5) :ותּ ֶ
ַתּ ָקם ֶא ְס ֵתּר ו ַ
ָהב | ו ָ
ַהזּ ָ
אתי ֵחן ְל ָפנָיו וְ ָכ ֵשׁר ַה ָדּ ָבר ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב וְ ִאם ָמ ָצ ִ
טוֹבה ֲאנִ י ְבּ ֵעינָיו | יִ ָכּ ֵתב ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַה ְסּ ָפ ִרים ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ָה ָמן
וְ ָ
הוּדים ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל
אַבּד ֶאת ַהיְּ ִ
ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ְל ֵ
יתי ָבּ ָר ָעה ֲא ֶשׁר
אוּכל וְ ָר ִא ִ
יכ ָכה ַ
ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְךִ (6) :כּי ֵא ָ
מוֹל ְד ִתּי(7) :
אָב ַדן ַ
יתי ְבּ ְ
אוּכל וְ ָר ִא ִ
יכ ָכה ַ
יִ ְמ ָצא ֶאת ַע ִמּי | וְ ֵא ָ
הוּדי |
וּל ָמ ְר ֳדּ ַכי ַהיְּ ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורֹשׁ ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ְ
ַויּ ֶ
ָת ִתּי ְל ֶא ְס ֵתּר וְ אֹתוֹ ָתּלוּ ַעל ָה ֵעץ ַעל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח
ִהנֵּה ֵבית ָה ָמן נ ַ
הוּדים
אַתּם ִכּ ְתבוּ ַעל ַהיְּ ִ
הוּדים קרי[ (8) :וְ ֶ
יָדוֹ ביהודיים ] ַבּיְּ ִ
ֵיכם ְבּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִח ְתמוּ ְבּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶל ְך | ִכּי ְכ ָתב
ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
ַחתּוֹם ְבּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאין ְל ָה ִשׁיב:
ֲא ֶשׁר נִ ְכ ָתּב ְבּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ נ ְ
ישׁי הוּא
) (9וַיִּ ָקּ ְראוּ ס ְֹפ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ֳכי
לוֹשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים בּוֹ וַיִּ ָכּ ֵתב ְכּ ָכל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ָמ ְרדּ ַ
ח ֶֹדשׁ ִסיוָן ִבּ ְשׁ ָ
הוּדים וְ ֶאל ָה ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִ ים וְ ַה ַפּחוֹת וְ ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת
ֶאל ַהיְּ ִ
וּמאָה ְמ ִדינָה ְמ ִדינָה
ֲא ֶשׁר ֵמהֹדּוּ וְ ַעד כּוּשׁ ֶשׁ ַבע וְ ֶע ְשׂ ִרים ֵ
הוּדים ִכּ ְכ ָת ָבם
ָעם ִכּ ְלשֹׁנוֹ | וְ ֶאל ַהיְּ ִ
וּמ ִדינָה ִכּ ְכ ָת ָבהּ וְ ַעם ו ָ
ְ
ַחתֹּם ְבּ ַט ַבּ ַעת
וְ ִכ ְלשׁוֹנָם (10) :וַיִּ ְכתֹּב ְבּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורֹשׁ ַויּ ְ
סּוּסים ר ְֹכ ֵבי ָה ֶר ֶכשׁ
ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ְשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ְבּיַד ָה ָר ִצים ַבּ ִ
הוּדים
ָתן ַה ֶמּ ֶל ְך ַליְּ ִ
ָה ֲא ַח ְשׁ ְתּ ָרנִ ים ְבּנֵי ָה ַר ָמּ ִכיםֲ (11) :א ֶשׁר נ ַ
ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ִעיר ו ִ
ַפ ָשׁם ְל ַה ְשׁ ִמיד וְ ַל ֲהרֹג
ָעיר ְל ִה ָקּ ֵהל וְ ַל ֲעמֹד ַעל נ ְ
ָשׁים |
וּמ ִדינָה ַה ָצּ ִרים א ָֹתם ַטף וְ נ ִ
אַבּד ֶאת ָכּל ֵחיל ַעם ְ
וּל ֵ
ְ
וּשׁ ָל ָלם ָלבוֹזְ (12) :בּיוֹם ֶא ָחד ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ |
ְ
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדרַ (13) :פּ ְת ֶשׁ ֶגן
ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ִדינָה גָּלוּי ְל ָכל ָה ַע ִמּים |
ָתן ָדּת ְבּ ָכל ְמ ִדינָה ְ
ַה ְכּ ָתב ְל ִהנּ ֵ
ידים קרי[
ֲת ִ
הוּדים קרי[ עתודים ]ע ִ
וְ ִל ְהיוֹת היהודיים ] ַהיְּ ִ

יהםָ (14) :ה ָר ִצים ר ְֹכ ֵבי ָה ֶר ֶכשׁ
ָקם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
ַליּוֹם ַהזֶּה ְל ִהנּ ֵ
חוּפים ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ַה ָדּת
וּד ִ
ָצאוּ ְמב ָֹה ִלים ְ
ָה ֲא ַח ְשׁ ְתּ ָרנִ ים י ְ
ירה:
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
נִ ְתּנָה ְבּ ַ
ָצא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְלבוּשׁ ַמ ְלכוּת ְתּ ֵכ ֶלת וָחוּר
ֳכי י ָ
וּמ ְרדּ ַ
)ָ (15
שׁוּשׁן ָצ ֲה ָלה
ָמן | וְ ָה ִעיר ָ
אַרגּ ָ
יך בּוּץ וְ ְ
דוֹלה וְ ַת ְכ ִר ְ
ָהב ְגּ ָ
ֲט ֶרת ז ָ
ַוע ֶ
יקר:
אוֹרה וְ ִשׂ ְמ ָחה | וְ ָשׂשֹׂן וִ ָ
הוּדים ָהיְ ָתה ָ
וְ ָשׂ ֵמ ָחהַ (16) :ליְּ ִ
ָעיר ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ְדּ ַבר
וּב ָכל ִעיר ו ִ
וּמ ִדינָה ְ
וּב ָכל ְמ ִדינָה ְ
)ְ (17
הוּדים ִמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב |
יע ִשׂ ְמ ָחה וְ ָשׂשׂוֹן ַליְּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָדתוֹ ַמ ִגּ ַ
יהם:
אָרץ ִמ ְת ַי ֲה ִדים ִכּי נ ַ
ֲל ֶ
הוּדים ע ֵ
ָפל ַפּ ַחד ַהיְּ ִ
וְ ַר ִבּים ֵמ ַע ֵמּי ָה ֶ
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לוֹשׁה ָע ָשׂר יוֹם בּוֹ
וּב ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ִבּ ְשׁ ָ
) ִ (1
יע ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָדתוֹ ְל ֵה ָעשׂוֹת | ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר ִשׂ ְבּרוּ אֹיְ ֵבי
ֲא ֶשׁר ִה ִגּ ַ
ַהיְּ ִ
פוֹך הוּא ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְלטוּ ַהיְּ הוּ ִדים
ַה ְ
הוּדים ִל ְשׁלוֹט ָבּ ֶהם וְ נ ֲ
יהם ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת
הוּדים ְבּ ָע ֵר ֶ
יהם (2) :נִ ְק ֲהלוּ ַהיְּ ִ
ֵה ָמּה ְבּשֹׂנְ ֵא ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֳא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִל ְשׁל ַֹח יָד ִבּ ְמ ַב ְק ֵשׁי ָר ָע ָתם | וְ ִאישׁ לֹא ָע ַמד
ָפל ַפּ ְח ָדּם ַעל ָכּל ָה ַע ִמּים (3) :וְ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת
ֵיהם ִכּי נ ַ
ִל ְפנ ֶ
ַשּׂ ִאים
אכה ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ְמנ ְ
וְ ָה ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִ ים וְ ַה ַפּחוֹת וְ ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ֲל ֶ
ֳכי ע ֵ
ָפל ַפּ ַחד ָמ ְרדּ ַ
ֶאת ַהיְּ ִ
יהםִ (4) :כּי גָדוֹל
הוּדים | ִכּי נ ַ
הוֹל ְך ְבּ ָכל ַה ְמּ ִדינוֹת | ִכּי ָה ִאישׁ
ֳכי ְבּ ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָשׁ ְמעוֹ ֵ
ָמ ְרדּ ַ
הוֹל ְך וְ גָדוֹל:
ֳכי ֵ
ָמ ְרדּ ַ
אַב ָדן |
)ַ (5ויַּכּוּ ַהיְּ ִ
יהם ַמ ַכּת ֶח ֶרב וְ ֶה ֶרג וְ ְ
הוּדים ְבּ ָכל אֹיְ ֵב ֶ
וּדים
ירה ָה ְרגוּ ַהיְּ ה ִ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
וּב ַ
יהם ִכּ ְרצוֹנָםְ (6) :
ַו ַיּעֲשׂוּ ְבשֹׂנְ ֵא ֶ
אַבּד ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ (7) :וְ ֵאת ַפּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא וְ ֵאת ַדּ ְלפוֹן וְ ֵאת
וְ ֵ
יד ָתא(9) :
אַס ָפּ ָתא (8) :וְ ֵאת ָ
פּוֹר ָתא וְ ֵאת ֲא ַד ְליָא וְ ֵאת ֲא ִר ָ
ְ
ָתא(10) :
יסי וְ ֵאת ֲא ִר ַדי וְ ֵאת וַיְ ז ָ
וְ ֵאת ַפּ ְר ַמ ְשׁ ָתּא וְ ֵאת ֲא ִר ַ
וּב ִבּזָּה לֹא
הוּדים ָה ָרגוּ | ַ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא צ ֵֹרר ַהיְּ ִ
עֶ
ָשׁ ְלחוּ ֶאת י ָ
וּשׁן
רוּגים ְבּשׁ ַ
ָדםַ (11) :בּיּוֹם ַההוּא ָבּא ִמ ְס ַפּר ַה ֲה ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה
ירה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (12) :ויּ ֶ
ַה ִבּ ָ
אַבּד ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ וְ ֵאת
הוּדים וְ ֵ
ירה ָה ְרגוּ ַהיְּ ִ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְבּ ַ
וּמה ְשּׁ ֵא ָל ֵת ְך
ֲע ֶשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמן ִבּ ְשׁאָר ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ֶמה ָעשׂוּ | ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵתּר ִאם
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְך עוֹד וְ ֵת ָעשַׂ (13) :ותּ ֶ
ָתן ָל ְך ַ
וְ יִ נּ ֵ
שׁוּשׁן ַלעֲשׂוֹת
ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב יִ נּ ֵ
הוּדים ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ָתן גַּם ָמ ָחר ַליְּ ִ

ֹאמר
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמן יִ ְתלוּ ַעל ָה ֵעץַ (14) :ויּ ֶ
ְכּ ָדת ַהיּוֹם | וְ ֵאת ע ֶ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמן
שׁוּשׁן | וְ ֵאת ע ֶ
ָתן ָדּת ְבּ ָ
ַתּנּ ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ֵה ָעשׂוֹת ֵכּן ו ִ
ָתּלוּ (15) :וַיִּ ָקּ ֲהלוּ היהודיים ] ַהיְּ ִ
שׁוּשׁן גַּם
הוּדים קרי[ ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
שׁוּשׁן ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ַה ְרגוּ ְב ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ַויּ ַ
ְבּיוֹם ְ
הוּדים ֲא ֶשׁר
וּשׁאָר ַהיְּ ִ
ָדםְ (16) :
וּב ִבּזָּה לֹא ָשׁ ְלחוּ ֶאת י ָ
ִאישׁ | ַ
נוֹח ֵמאֹיְ ֵב ֶ
ַפ ָשׁם וְ ַ
ִבּ ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך נִ ְק ֲהלוּ וְ ָעמֹד ַעל נ ְ
יהם וְ ָהרֹג
ָדם:
וּב ִבּזָּה לֹא ָשׁ ְלחוּ ֶאת י ָ
אָלף | ַ
יהם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶ
ְבּשֹׂנְ ֵא ֶ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר בּוֹ
נוֹח ְבּ ְ
)ְ (17בּיוֹם ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ֲא ָדר | וְ ַ
הוּדים
וְ ָעשֹׂה אֹתוֹ יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמ ָחה (18) :והיהודיים ]וְ ַהיְּ ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר בּוֹ |
וּב ְ
שׁוּשׁן נִ ְק ֲהלוּ ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר בּוֹ ְ
קרי[ ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
נוֹח ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר בּוֹ וְ ָעשֹׂה אֹתוֹ יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמ ָחה(19) :
וְ ַ
הוּדים הפרוזים ] ַה ְפּ ָר ִזים קרי[ ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵרי
ַעל ֵכּן ַהיְּ ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ִשׂ ְמ ָחה
ַה ְפּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם ְ
לוֹח ָמנוֹת ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ:
וּמ ְשׁ ַ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב | ִ
ִ
ֳכי ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | וַיִּ ְשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ֶאל
) (20וַיִּ ְכתֹּב ָמ ְרדּ ַ
רוֹבים
הוּדים ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַה ְקּ ִ
ָכּל ַהיְּ ִ
אַר ָבּ ָעה
יהם ִל ְהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם ְ
ֲל ֶ
חוֹקיםְ (21) :ל ַקיֵּם ע ֵ
וְ ָה ְר ִ
ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ֲא ָדר וְ ֵאת יוֹם ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר בּוֹ | ְבּ ָכל ָשׁנָה וְ ָשׁ ָנה:
יהם וְ ַהחֹ ֶדשׁ
הוּדים ֵמאוֹיְ ֵב ֶ
ָמים ֲא ֶשׁר נָחוּ ָב ֶהם ַהיְּ ִ
)ַ (22כּיּ ִ
ֶה ַפּ ְך ָל ֶהם ִמיָּגוֹן ְל ִשׂ ְמ ָחה ֵ
וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹב | ַלעֲשׂוֹת
ֲא ֶשׁר נ ְ
לוֹח ָמנוֹת ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ
וּמ ְשׁ ַ
אוֹתם יְ ֵמי ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמ ָחה ִ
ָ
הוּדים ֵאת ֲא ֶשׁר ֵה ֵחלּוּ
וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹנִ ים (23) :וְ ִק ֵבּל ַהיְּ ִ
ַ
יהםִ (24) :כּי ָה ָמן ֶבּן
ֳכי ֲא ֵל ֶ
ַלעֲשׂוֹת | וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ָמ ְרדּ ַ
אַבּ ָדם |
הוּדים ְל ְ
הוּדים ָח ַשׁב ַעל ַהיְּ ִ
ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי צ ֵֹרר ָכּל ַהיְּ ִ
וּבבֹאָהּ ִל ְפנֵי
אַבּ ָדםְ (25) :
וּל ְ
גּוֹרל ְל ֻה ָמּם ְ
וְ ִה ִפּיל פּוּר הוּא ַה ָ
אָמר ִעם ַה ֵסּ ֶפר יָשׁוּב ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָח ַשׁב ַעל
ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
הוּדים ַעל רֹאשׁוֹ | וְ ָתלוּ אֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו ַעל ָה ֵעץַ (26) :על ֵכּן
ַהיְּ ִ
ָמים ָה ֵא ֶלּה ִ
פוּרים ַעל ֵשׁם ַהפּוּר ַעל ֵכּן ַעל ָכּל ִדּ ְב ֵרי
ָק ְראוּ ַליּ ִ
יהם(27) :
יע ֲא ֵל ֶ
וּמה ִה ִגּ ַ
וּמה ָראוּ ַעל ָכּ ָכה ָ
ֶרת ַהזֹּאת | ָ
ָה ִאגּ ֶ
ַר ָעם וְ ַעל ָכּל
יהם וְ ַעל ז ְ
ֲל ֶ
הוּדים ע ֵ
ִקיְּ מוּ וקבל ]וְ ִק ְבּלוּ קרי[ ַהיְּ ִ
יהם וְ לֹא ַיעֲבוֹר ִל ְהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת ְשׁנֵי ַה ָיּ ִמים
ֲל ֶ
ַהנִּ ְלוִ ים ע ֵ
ָמים ָה ֵא ֶלּה
ָה ֵא ֶלּה ִכּ ְכ ָת ָבם וְ ִכ ְז ַמנָּם | ְבּ ָכל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה (28) :וְ ַהיּ ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ִדינָה
ֲשׂים ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ִ
נִ ְז ָכּ ִרים וְ ַנע ִ
תּוֹך
ַע ְברוּ ִמ ְ
פּוּרים ָה ֵא ֶלּה לֹא י ַ
ימי ַה ִ
ָעיר | וִ ֵ
וּמ ִדינָה וְ ִעיר ו ִ
ְ

ַתּ ְכתֹּב ֶא ְס ֵתּר
ַר ָעם (29) :ו ִ
הוּדים וְ ִז ְכ ָרם לֹא יָסוּף ִמזּ ְ
ַהיְּ ִ
הוּדי ֶאת ָכּל תּ ֶֹקף | ְל ַקיֵּם ֵאת
ֳכי ַהיְּ ִ
וּמ ְרדּ ַ
יחיִ ל ָ
ַה ַמּ ְל ָכּה ַבת ֲא ִב ַ
פּוּרים ַהזֹּאת ַה ֵשּׁנִ ית (30) :וַיִּ ְשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ֶאל ָכּל
ֶרת ַה ִ
ִאגּ ֶ
וּמאָה ְמ ִדינָה ַמ ְלכוּת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ |
הוּדים ֶאל ֶשׁ ַבע וְ ֶע ְשׂ ִרים ֵ
ַהיְּ ִ
ֻרים ָה ֵא ֶלּה
ֶא ֶמתְ (31) :ל ַקיֵּם ֵאת יְ ֵמי ַהפּ ִ
ִדּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם ו ֱ
ֳכי ַהיְּ ִ
יהם ָמ ְרדּ ַ
ֲל ֶ
ֵיהם ַכּ ֲא ֶשׁר ִקיַּם ע ֵ
הוּדי וְ ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה
ִבּ ְז ַמנּ ֶ
ֲק ָתם:
ַר ָעם | ִדּ ְב ֵרי ַהצֹּמוֹת וְ ַזע ָ
ַפ ָשׁם וְ ַעל ז ְ
וְ ַכ ֲא ֶשׁר ִקיְּ מוּ ַעל נ ְ
ֻרים ָה ֵא ֶלּה | וְ נִ ְכ ָתּב ַבּ ֵסּ ֶפר:
וּמ ֲא ַמר ֶא ְס ֵתּר ִקיַּם ִדּ ְב ֵרי ַהפּ ִ
)ַ (32
Esther Chapter 10
אָרץ וְ ִא ֵיּי
ָשׂם ַה ֶמּ ֶל ְך אחשׁרשׁ ] ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ קרי[ ַמס ַעל ָה ֶ
)ַ (1ויּ ֶ
ֳכי
ֻלּת ָמ ְרדּ ַ
וּפ ָר ַשׁת ְגּד ַ
בוּרתוֹ ָ
וּג ָ
ֲשׂה ָת ְקפּוֹ ְ
ַהיָּם (2) :וְ ָכל ַמע ֵ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ָמים
ֲא ֶשׁר ִגּ ְדּלוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך | ֲהלוֹא ֵהם ְכּ ִ
הוּדי ִמ ְשׁנֶה ַל ֶמּ ֶל ְך
ֳכי ַהיְּ ִ
וּפ ָרסִ (3) :כּי ָמ ְרדּ ַ
ְל ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי ָ
הוּדים וְ ָרצוּי ְלרֹב ֶא ָחיו | דּ ֵֹרשׁ טוֹב ְל ַעמּוֹ
ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ וְ גָדוֹל ַליְּ ִ
וְ ד ֵֹבר ָשׁלוֹם ְל ָכל ז ְ
ַרעוֹ:
ֵס ֶפר ָדּנִ יֵּאל
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הוּדה | ָבּא
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
)ִ (1בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ַמ ְלכוּת יְ הוֹי ִ
יה (2) :וַיִּ ֵתּן ֲאדֹנָי
ָצר ָע ֶל ָ
רוּשׁ ַלִם ַויּ ַ
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל יְ ָ
בוּכ ְדנ ַ
נְ ַ
וּמ ְק ָצת ְכּ ֵלי ֵבית ָה ֱאל ִֹהים
הוּדה ִ
ָקים ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ְבּיָדוֹ ֶאת יְ הוֹי ִ
יאם ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָער ֵבּית ֱאל ָֹהיו | וְ ֶאת ַה ֵכּ ִלים ֵה ִביא ֵבּית
וַיְ ִב ֵ
יסיו | ְל ָה ִביא
אַשׁ ְפּנַז ַרב ָס ִר ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ְ
אוֹצר ֱאל ָֹהיוַ (3) :ויּ ֶ
ַ
וּמן ַה ַפּ ְר ְתּ ִמים (4) :יְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר
לוּכה ִ
ֶרע ַה ְמּ ָ
וּמזּ ַ
ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ילים ְבּ ָכל
וּמ ְשׂ ִכּ ִ
טוֹבי ַמ ְר ֶאה ַ
ֵאין ָבּ ֶהם ָכּל מאום ]מוּם קרי[ וְ ֵ
יכל
ַא ֶשׁר כּ ַֹח ָבּ ֶהם ַל ֲעמֹד ְבּ ֵה ַ
וּמ ִבינֵי ַמ ָדּע ו ֲ
ָח ְכ ָמה וְ י ְֹד ֵעי ַד ַעת ְ
וּלשׁוֹן ַכּ ְשׂ ִדּים (5) :וַיְ ַמן ָל ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲל ְמּ ָדם ֵס ֶפר ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך | וּל ַ
ַדּ ָלם ָשׁנִ ים
וּלג ְ
וּמיֵּין ִמ ְשׁ ָתּיו ְ
ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ִמ ַפּת ַבּג ַה ֶמּ ֶל ְך ִ
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (6) :וַיְ ִהי ָב ֶהם ִמ ְבּנֵי
וּמ ְק ָצ ָתם י ַ
ָשׁלוֹשׁ | ִ
ָשׂם ָל ֶהם ַשׂר
ַריָהַ (7) :ויּ ֶ
ישׁ ֵאל ַו ֲעז ְ
הוּדה | ָדּנִ יֵּאל ֲחנַנְ יָה ִמ ָ
יְ ָ

אצּר וְ ַל ֲחנַנְ ָיה ַשׁ ְד ַר ְך
ָשׂם ְל ָדנִ יֵּאל ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
יסים ֵשׁמוֹת | ַויּ ֶ
ַה ָסּ ִר ִ
ָשׂם ָדּנִ יֵּאל ַעל ִלבּוֹ
ֲבד נְ גוַֹ (8) :ויּ ֶ
ַריָה ע ֵ
ישׁ ְך וְ ַל ֲעז ְ
ישׁ ֵאל ֵמ ַ
וּל ִמ ָ
ְ
ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְתגָּאַל ְבּ ַפ ְת ַבּג ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
וּביֵין ִמ ְשׁ ָתּיו | וַיְ ַב ֵקּשׁ ִמ ַשּׂר
יסים ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְתגָּאָל (9) :וַיִּ ֵתּן ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ָדּנִ יֵּאל
ַה ָסּ ִר ִ
ֹאמר ַשׂר
יסיםַ (10) :ויּ ֶ
וּל ַר ֲח ִמים | ִל ְפנֵי ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
ְל ֶח ֶסד ְ
יסים ְל ָדנִ יֵּאל י ֵ
ַה ָסּ ִר ִ
ָרא ֲאנִ י ֶאת ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ִמנָּה ֶאת
ֵיכם זֹ ֲע ִפים
יכם | ֲא ֶשׁר ָל ָמּה יִ ְר ֶאה ֶאת ְפּנ ֶ
ַמ ֲא ַכ ְל ֶכם וְ ֶאת ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
ֹאשׁי ַל ֶמּ ֶל ְך(11) :
ַב ֶתּם ֶאת ר ִ
יל ֶכם וְ ִחיּ ְ
ִמן ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר ְכּ ִג ְ
יסים ַעל
ֹאמר ָדּנִ יֵּאל ֶאל ַה ֶמּ ְל ַצר | ֲא ֶשׁר ִמנָּה ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
ַויּ ֶ
ָמים
יך י ִ
ֲב ֶד ָ
ַריָה (12) :נַס נָא ֶאת ע ָ
ישׁ ֵאל ַו ֲעז ְ
ָדּנִ יֵּאל ֲחנַנְ יָה ִמ ָ
ֹאכ ָלה ַ
ֲשׂ ָרה | וְ יִ ְתּנוּ ָלנוּ ִמן ַה ֵזּר ִֹעים וְ נ ְ
עָ
וּמיִ ם וְ נִ ְשׁ ֶתּה(13) :
וּמ ְר ֵאה ַהיְ ָל ִדים ָהא ְֹכ ִלים ֵאת ַפּ ְת ַבּג
ֶיך ַמ ְר ֵאינוּ ַ
ֵראוּ ְל ָפנ ָ
וְ י ָ
יך (14) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָל ֶהם
ֲב ֶד ָ
ֲשׂה ִעם ע ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ַכ ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֵאה ע ֵ
ָמים ע ָ
ֲשׂ ָרה
ָמים ע ָ
וּמ ְק ָצת י ִ
ֲשׂ ָרהִ (15) :
ַסּם י ִ
ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה | וַיְ נ ֵ
יאי ָבּ ָשׂר | ִמן ָכּל ַהיְ ָל ִדים ָהא ְֹכ ִלים
וּב ִר ֵ
יהם טוֹב ְ
נִ ְראָה ַמ ְר ֵא ֶ
ֵאת ַפּ ְת ַבּג ַה ֶמּ ֶל ְך (16) :וַיְ ִהי ַה ֶמּ ְל ַצר נ ֵֹשׂא ֶאת ַפּ ְת ָבּגָם וְ ֵיין
ֵרעֹנִ ים (17) :וְ ַהיְ ָל ִדים ָה ֵא ֶלּה
יהם | וְ נ ֵֹתן ָל ֶהם ז ְ
ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
ָתן ָל ֶהם ָה ֱאל ִֹהים ַמ ָדּע וְ ַה ְשׂ ֵכּל ְבּ ָכל ֵס ֶפר וְ ָח ְכ ָמה |
אַר ַבּ ְע ָתּם נ ַ
ְ
וְ ָדנִ יֵּאל ֵה ִבין ְבּ ָכל ָחזוֹן ו ֲ
ָמים ֲא ֶשׁר
וּל ִמ ְק ָצת ַהיּ ִ
ַחלֹמוֹתְ (18) :
ֶצּר:
ֻכ ְדנ ַ
יסים ִל ְפנֵי נְ ב ַ
יאם ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ֲה ִביאָם | וַיְ ִב ֵ
ַ
ֻלּם ְכּ ָדנִ יֵּאל ֲחנַנְ יָה
) (19וַיְ ַד ֵבּר ִא ָתּם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ לֹא נִ ְמ ָצא ִמכּ ָ
ישׁ ֵאל ַו ֲעז ְ
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (20) :וְ כֹל ְדּ ַבר ָח ְכ ַמת
ַריָה | ַויּ ַ
ִמ ָ
ִבּינָה ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ְמ ָצ ֵאם ֶע ֶשׂר יָדוֹת ַעל ָכּל
אַשּׁ ִפים ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ַמ ְלכוּתוֹ (21) :וַיְ ִהי ָדּנִ יֵּאל ַעד
ַה ַח ְר ֻט ִמּים ָה ָ
כוֹרשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך:
אַחת ְל ֶ
ְשׁנַת ַ
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ֶצּר ֲחלֹמוֹת |
ֻכ ְדנ ַ
ֶצּר ָח ַלם נְ ב ַ
ֻכ ְדנ ַ
וּב ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ַמ ְלכוּת נְ ב ַ
) ִ (1
וּשׁנָתוֹ נִ ְהיְ ָתה ָע ָליוַ (2) :ויּ ֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְקרֹא
ַתּ ְת ָפּ ֶעם רוּחוֹ ְ
וִ
אַשּׁ ִפים וְ ַל ְמ ַכ ְשּׁ ִפים וְ ַל ַכּ ְשׂ ִדּים ְל ַה ִגּיד ַל ֶמּ ֶל ְך
ַל ַח ְר ֻט ִמּים וְ ָל ָ
ֹאמר ָל ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךַ (3) :ויּ ֶ
ֲחלֹמ ָֹתיו | ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ַ
רוּחי ָל ַד ַעת ֶאת ַה ֲחלוֹם (4) :וַיְ ַד ְבּרוּ
ַתּ ָפּ ֶעם ִ
ֲחלוֹם ָח ָל ְמ ִתּי | ו ִ
ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ָר ִמית | ַמ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ י ֱא ַמר ֶח ְל ָמא

אָמר
וּפ ְשׁ ָרא נְ ַחוֵּאָ (5) :ענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
לעבדיך ] ְל ַע ְב ָד ְך קרי[ ִ
הוֹדעוּנַּנִ י
אַז ָדּא | ֵהן ָלא ְת ְ
לכשׂדיא ] ְל ַכ ְשׂ ָדּ ֵאי קרי[ ִמ ְלּ ָתא ִמנִּ י ְ
וּב ֵתּיכוֹן נְ ו ִ
וּפ ְשׁ ֵרהּ ַה ָדּ ִמין ִתּ ְת ַע ְבדוּן ָ
ֶח ְל ָמא ִ
ָלי יִ ְתּ ָשׂמוּן(6) :
יקר ַשׂ ִגּיא ְתּ ַק ְבּלוּן
וּפ ְשׁ ֵרהּ ְתּ ַה ֲחוֹן ַמ ְתּנָן וּנְ ִב ְז ָבּה וִ ָ
וְ ֵהן ֶח ְל ָמא ִ
אָמ ִרין |
וּפ ְשׁ ֵרהּ ַה ֲחוֹנִ י (7) :עֲנוֹ ִתנְ יָנוּת וְ ְ
ִמן ֳק ָד ָמי | ָל ֵהן ֶח ְל ָמא ִ
דוֹהי ִ
ֵאמר ְל ַע ְב ִ
ַמ ְל ָכּא ֶח ְל ָמא י ַ
וּפ ְשׁ ָרה נְ ַה ֲחוֵהָ (8) :ענֵה ַמ ְל ָכּא
ָבנִ ין | ָכּל ֳק ֵבל ִדּי
ָדע ֲאנָה ִדּי ִע ָדּנָא אַנְ תּוּן ז ְ
ַצּיב י ַ
אָמר ִמן י ִ
וְ ַ
הוֹד ֻענַּנִ י
אַז ָדּא ִמנִּ י ִמ ְלּ ָתאִ (9) :דּי ֵהן ֶח ְל ָמא ָלא ְת ְ
ֲחזֵיתוֹן ִדּי ְ
יתה הזמנתון ] ִה ְז ְדּ ִמנְ תּוּן
וּשׁ ִח ָ
וּמ ָלּה ִכ ְד ָבה ְ
ֲח ָדה ִהיא ָד ְתכוֹן ִ
אמר ָק ָד ַמי ַעד ִדּי ִע ָדּנָא יִ ְשׁ ַתּנֵּא | ָל ֵהן ֶח ְל ָמא ֱא ַמרוּ ִלי
קרי[ ְל ֵמ ַ
וְ ִאנְ ַדּע ִדּי ִפ ְשׁ ֵרהּ ְתּ ַה ֲחוֻנַּנִ י (10) :עֲנוֹ כשׂדיא ] ַכ ְשׂ ָדּ ֵאי קרי[
ַבּ ְשׁ ָתּא ִדּי ִמ ַלּת ַמ ְל ָכּא
יתי ֲאנָשׁ ַעל י ֶ
אָמ ִרין ָלא ִא ַ
ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא וְ ְ
ַ
יוּכל ְל ַה ֲח ָויָה | ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ָכּל ֶמ ֶל ְך ַרב וְ ַשׁ ִלּיט ִמ ָלּה ִכ ְדנָה ָלא
וּמ ְלּ ָתא ִדי ַמ ְל ָכּה ָשׁ ֵאל
אָשׁף וְ ַכ ְשׂ ָדּיִ (11) :
ְשׁ ֵאל ְל ָכל ַח ְרטֹּם וְ ַ
יתי ִדּי יְ ַחוִּ נַּהּ ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא | ָל ֵהן ֱא ָל ִהין ִדּי
אָח ָרן ָלא ִא ַ
ירה וְ ֳ
ַקּ ָ
יִ
יתוֹהיָ (12) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה ַמ ְל ָכּא ְבּנַס
ְמ ָד ְרהוֹן ִעם ִבּ ְשׂ ָרא ָלא ִא ִ
ימי ָב ֶבל (13) :וְ ָד ָתא
הוֹב ָדה ְלכֹל ַח ִכּ ֵ
ַא ַמר ְל ָ
וּק ַצף ַשׂ ִגּיא | ו ֲ
ְ
ֶפ ַקת וְ ַח ִכּ ַ
נְ
רוֹהי ְל ִה ְת ְק ָט ָלה:
וּבעוֹ ָדּנִ יֵּאל וְ ַח ְב ִ
ימיָּא ִמ ְת ַק ְטּ ִלין | ְ
יוֹך ַרב ַט ָבּ ַחיָּא ִדּי
אַר ְ
וּט ֵעם ְל ְ
אדיִ ן ָדּנִ יֵּאל ֲה ִתיב ֵע ָטא ְ
)ֵ (14בּ ַ
אַריוֹ ְך
אָמר ְל ְ
ימי ָבּ ֶבלָ (15) :ענֵה וְ ַ
ַמ ְל ָכּא | ִדּי נְ ַפק ְל ַק ָטּ ָלה ְל ַח ִכּ ֵ
יטא ִדי ַמ ְל ָכּא ַעל ָמה ָד ָתא ְמ ַה ְח ְצ ָפה ִמן ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא |
ַשׁ ִלּ ָ
וּב ָעה ִמן
יוֹך ְל ָדנִ יֵּאל (16) :וְ ָדנִ יֵּאל ַעל ְ
אַר ְ
הוֹדע ְ
ֱא ַדיִ ן ִמ ְלּ ָתא ַ
וּפ ְשׁ ָרא ְל ַה ֲח ָויָה ְל ַמ ְל ָכּא:
ַמ ְל ָכּא | ִדּי ְז ָמן יִ נְ ֵתּן ֵלהּ ִ
ַריָה
ישׁ ֵאל ַו ֲעז ְ
)ֱ (17א ַדיִ ן ָדּנִ יֵּאל ְל ַביְ ֵתהּ ֲאזַל | וְ ַל ֲחנַנְ יָה ִמ ָ
הוֹדע (18) :וְ ַר ֲח ִמין ְל ִמ ְב ֵעא ִמן ֳק ָדם ֱא ָלהּ
רוֹהי ִמ ְלּ ָתא ַ
ַח ְב ִ
רוֹהי ִעם ְשׁאָר
ְשׁ ַמיָּא ַעל ָרזָה ְדּנָה | ִדּי ָלא יְ ה ְֹבדוּן ָדּנִ יֵּאל וְ ַח ְב ִ
ֲלי |
יליָא ָרזָה ג ִ
ימי ָב ֶבלֱ (19) :א ַדיִ ן ְל ָדנִ יֵּאל ְבּ ֶח ְזוָא ִדי ֵל ְ
ַח ִכּ ֵ
אָמר ֶל ֱה ֵוא
ֱא ַדיִ ן ָדּנִ יֵּאל ָבּ ִר ְך ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּאָ (20) :ענֵה ָדנִ יֵּאל וְ ַ
ְשׁ ֵמהּ ִדּי ֱא ָל ָהא ְמ ָב ַר ְך ִמן ָע ְל ָמא וְ ַעד ָע ְל ָמא | ִדּי ָח ְכ ְמ ָתא
בוּר ָתא ִדּי ֵלהּ ִהיא (21) :וְ הוּא ְמ ַה ְשׁנֵא ִע ָדּ ַניָּא וְ ִז ְמ ַניָּא
וּג ְ
ְ
ְמ ַה ְע ֵדּה ַמ ְל ִכין ְ
ָהב ָח ְכ ְמ ָתא
וּמ ָה ֵקם קרי[ ַמ ְל ִכין | י ֵ
וּמ ָה ֵקים ] ְ
יק ָתא
ָלא ַע ִמּ ָ
ָד ֵעי ִבינָה (22) :הוּא גּ ֵ
וּמנְ ְדּ ָעא ְלי ְ
ימין ַ
ְל ַח ִכּ ִ
הוֹרא קרי[ ִע ֵמּהּ
שׁוֹכא ונהירא ]וּנְ ָ
ָדע ָמה ַב ֲח ָ
וּמ ַס ְתּ ָר ָתא | י ַ
ְ
וּמ ַשׁ ַבּח ֲאנָה ִדּי ָח ְכ ְמ ָתא
הוֹדא ְ
ְשׁ ֵראָ (23) :ל ְך ֱא ָלהּ ֲא ָב ָה ִתי ְמ ֵ

ָך ִדּי ִמ ַלּת
הוֹד ְע ַתּנִ י ִדּי ְב ֵעינָא ִמנּ ְ
וּכ ַען ַ
בוּר ָתא יְ ַה ְב ְתּ ִלי | ְ
וּג ְ
ְ
יוֹך ִדּי
אַר ְ
הוֹד ְע ֶתּנָאָ (24) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה ָדּנִ יֵּאל ַעל ַעל ְ
ַמ ְל ָכּא ַ
וֹב ָדה ְל ַח ִכּ ֵ
ימי
ימי ָב ֶבל | ֲאזַל וְ ֵכן ֲא ַמר ֵלהּ ְל ַח ִכּ ֵ
ַמנִּ י ַמ ְל ָכּא ְלה ָ
וּפ ְשׁ ָרא ְל ַמ ְל ָכּא ֲא ַחוֵּא:
הוֹבד ַה ֵע ְלנִ י ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ִ
ָב ֶבל אַל ְתּ ֵ
אַר ְ
)ֱ (25א ַדיִ ן ְ
יוֹך ְבּ ִה ְת ְבּ ָה ָלה ַהנְ ֵעל ְל ָדנִ יֵּאל ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא |
ָלוּתא ִדּי יְ הוּד ִדּי ִפ ְשׁ ָרא
וְ ֵכן ֲא ַמר ֵלהּ ִדּי ַה ְשׁ ַכּ ַחת ְגּ ַבר ִמן ְבּנֵי ג ָ
אָמר ְל ָדנִ יֵּאל ִדּי ְשׁ ֵמהּ
הוֹדעָ (26) :ענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
ְל ַמ ְל ָכּא יְ ַ
ֻתנִ י ֶח ְל ָמא ִדי
הוֹדע ַ
ית ְך קרי[ ָכּ ֵהל ְל ָ
אצּר | האיתיך ] ַה ִא ָ
ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
וּפ ְשׁ ֵרהָּ (27) :ענֵה ָדנִ יֵּאל ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא וְ אָ ַמר | ָרזָה ִדּי
ֲחזֵית ִ
אָשׁ ִפין ַח ְר ֻט ִמּין גּ ְָז ִרין י ְ
ימין ְ
ַמ ְל ָכּא ָשׁ ֵאל ָלא ַח ִכּ ִ
ָכ ִלין ְל ַה ֲח ָויָה
הוֹדע
ָלא ָר ִזין וְ ַ
יתי ֱא ָלהּ ִבּ ְשׁ ַמיָּא גּ ֵ
ְל ַמ ְל ָכּאְ (28) :בּ ַרם ִא ַ
יוֹמיָּא | ֶח ְל ָמ ְך וְ ֶח ְזוֵי
אַח ִרית ַ
ֶצּר ָמה ִדּי ֶל ֱהוֵא ְבּ ֲ
בוּכ ְדנ ַ
ְל ַמ ְל ָכּא נְ ַ
אשׁ ְך ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָב ְך ְדּנָה הוּא:
ֵר ָ
ָך ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָב ְך ְס ִלקוּ ָמה ִדּי
) (29אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[ ַמ ְל ָכּא ַר ְעיוֹנ ְ
ַאנָה
הוֹד ָע ְך ָמה ִדי ֶל ֱהוֵא (30) :ו ֲ
ָלא ָר ַזיָּא ְ
אַח ֵרי ְדנָה | וְ ג ֵ
ֶל ֱהוֵא ֲ
ֱלי ִלי | ָל ֵהן ַעל
יתי ִבּי ִמן ָכּל ַח ַיּיָּא ָרזָא ְדנָה גּ ִ
ָלא ְב ָח ְכ ָמה ִדּי ִא ַ
הוֹדעוּן וְ ַר ְעיוֹנֵי ִל ְב ָב ְך ִתּנְ ַדּע(31) :
ִדּ ְב ַרת ִדּי ִפ ְשׁ ָרא ְל ַמ ְל ָכּא יְ ְ
ַאלוּ ְצ ֵלם ַחד ַשׂ ִגּיא
אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[ ַמ ְל ָכּא ָחזֵה ֲהוַיְ ָת ו ֲ
ַתּיר ָק ֵאם ְל ָק ְב ָל ְך | וְ ֵרוֵהּ ְדּ ִחיל(32) :
ַצ ְל ָמא ִדּ ֵכּן ַרב וְ ִזיוֵהּ י ִ
עוֹהי ִדּי ְכ ַסף |
וּד ָר ִ
דוֹהי ְ
אשׁהּ ִדּי ְד ַהב ָטב ֲח ִ
הוּא ַצ ְל ָמא ֵר ֵ
לוֹהי מנהון
קוֹהי ִדּי ַפ ְרזֶל | ַר ְג ִ
ַר ָכ ֵתהּ ִדּי נְ ָחשָׁ (33) :שׁ ִ
עוֹהי וְ י ְ
ְמ ִ
וּמנְּ ֵהין קרי[ ִדּי ֲח ַסף(34) :
] ִמנְּ ֵהין קרי[ ִדּי ַפ ְרזֶל ומנהון ] ִ
וּמ ָחת ְל ַצ ְל ָמא ַעל
ָחזֵה ֲהוַיְ ָת ַעד ִדּי ִה ְת ְגּז ֶ
ידיִ ן ְ
ֶרת ֶא ֶבן ִדּי ָלא ִב ַ
אדיִ ן ָדּקוּ
לוֹהי ִדּי ַפ ְר ְז ָלא וְ ַח ְס ָפּא | וְ ַה ֵדּ ֶקת ִהמּוֹןֵ (35) :בּ ַ
ַר ְג ִ
ַהווֹ ְכּעוּר ִמן
ַכ ֲח ָדה ַפּ ְר ְז ָלא ַח ְס ָפּא נְ ָח ָשׁא ַכּ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבא ו ֲ
רוּחא וְ ָכל ֲא ַתר ָלא ִה ְשׁ ֲתּ ַכח ְלהוֹן |
ִא ְדּ ֵרי ַקיִ ט וּנְ ָשׂא ִהמּוֹן ָ
אַר ָעא(36) :
וּמ ָלת ָכּל ְ
אַבנָא ִדּי ְמ ָחת ְל ַצ ְל ָמא ֲהוָת ְלטוּר ַרב ְ
וְ ְ
וּפ ְשׁ ֵרהּ נ ַ
ְדּנָה ֶח ְל ָמא ִ
ֵאמר ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא (37) :אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[
כוּתא ִח ְסנָא וְ ָת ְק ָפּא
ַמ ְל ָכּא ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ַכיָּא | ִדּי ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא ַמ ְל ָ
ָשׁא
וּב ָכל ִדּי דארין ] ָדיְ ִרין קרי[ ְבּנֵי ֲאנ ָ
יק ָרא יְ ַהב ָל ְךְ (38) :
וִ ָ
יד ְך וְ ַה ְשׁ ְל ָט ְך ְבּ ָכ ְלּהוֹן | אנתה
ֵחיוַת ָבּ ָרא וְ עוֹף ְשׁ ַמיָּא יְ ַהב ִבּ ָ
וּב ְת ָר ְך ְתּקוּם ַמ ְלכוּ
אשׁה ִדּי ַד ֲה ָבאָ (39) :
]אַנְ ְתּ קרי[ הוּא ֵר ָ
יתאָה קרי[
וּמ ְלכוּ תליתיא ] ְת ִל ָ
ָך | ַ
אָח ִרי ֲא ַרעא ] ֲא ַרע קרי[ ִמנּ ְ
ֳ
וּמ ְלכוּ רביעיה
אַר ָעאַ (40) :
ֳ
אָח ִרי ִדּי נְ ָח ָשׁא ִדּי ִת ְשׁ ַלט ְבּ ָכל ְ

יפה ְכּ ַפ ְר ְז ָלא | ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ַפ ְר ְז ָלא
יעאָה קרי[ ֶתּ ֱהוֵא ַת ִקּ ָ
] ְר ִב ָ
וּכ ַפ ְר ְז ָלא ִדּי ְמ ָר ַעע ָכּל ִא ֵלּין ַתּ ִדּק וְ ֵתר ַֹע:
ְמ ַה ֵדּק וְ ָח ֵשׁל כּ ָֹלּא ְ
) (41וְ ִדי ֲחזַיְ ָתה ַר ְג ַליָּא וְ ֶא ְצ ְבּ ָע ָתא מנהון ] ִמנְּ ֵהן קרי[ ֲח ַסף ִדּי
וּמן
וּמנְּ ֵהין קרי[ ַפּ ְרזֶל ַמ ְלכוּ ְפ ִליגָה ֶתּ ֱהוֵה ִ
ֶפ ָחר ומנהון ] ִ
נִ ְצ ְבּ ָתא ִדי ַפ ְר ְז ָלא ֶל ֱהוֵא ַבהּ | ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ֲחזַיְ ָתה ַפּ ְר ְז ָלא ְמ ָע ַרב
ַבּ ֲח ַסף ִטינָא (42) :וְ ֶא ְצ ְבּ ָעת ַר ְג ַליָּא מנהון ] ִמנְּ ֵהין קרי[ ַפּ ְרזֶל
יפה
כוּתא ֶתּ ֱהוֵה ַת ִקּ ָ
וּמנְּ ֵהין קרי[ ֲח ַסף | ִמן ְק ָצת ַמ ְל ָ
ומנהון ] ִ
ירה (43) :די ]וְ ִדי קרי[ ֲחזַיְ ָת ַפּ ְר ְז ָלא ְמ ָע ַרב
וּמנַּהּ ֶתּ ֱהוֵה ְת ִב ָ
ִ
ָשׁא וְ ָלא ֶל ֱהוֹן ָדּ ְב ִקין
ַבּ ֲח ַסף ִטינָא ִמ ְת ָע ְר ִבין ֶל ֱהוֹן ִבּ ְז ַרע ֲאנ ָ
ְדּנָה ִעם ְדּנָה | ֵהא ְכ ִדי ַפ ְר ְז ָלא ָלא ִמ ְת ָע ַרב ִעם ַח ְס ָפּא(44) :
יוֹמיהוֹן ִדּי ַמ ְל ַכיָּא ִאנּוּן יְ ִקים ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא ַמ ְלכוּ ִדּי ְל ָע ְל ִמין
וּב ֵ
ְ
אָח ָרן ָלא ִת ְשׁ ְתּ ִבק | ַתּ ִדּק וְ ָת ֵסיף
כוּתה ְל ַעם ֳ
וּמ ְל ָ
ָלא ִת ְת ַח ַבּל ַ
ָכּל ִא ֵלּין ַמ ְל ְכו ָ
ָתא וְ ִהיא ְתּקוּם ְל ָע ְל ַמיָּאָ (45) :כּל ֳק ֵבל ִדּי
ידיִ ן וְ ַה ֶדּ ֶקת ַפּ ְר ְז ָלא
ֶרת ֶא ֶבן ִדּי ָלא ִב ַ
טּוּרא ִא ְת ְגּז ֶ
ֲחזַיְ ָת ִדּי ִמ ָ
הוֹדע ְל ַמ ְל ָכּא ָמה ִדּי
נְ ָח ָשׁא ַח ְס ָפּא ַכּ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבא ֱא ָלהּ ַרב ַ
ימן ִפּ ְשׁ ֵרהּ:
וּמ ֵה ַ
ַצּיב ֶח ְל ָמא ְ
אַח ֵרי ְדנָה | וְ י ִ
ֶל ֱהוֵא ֲ
וּל ָדנִ יֵּאל ְס ִגד |
פּוֹהי ְ
ֶצּר נְ ַפל ַעל אַנְ ִ
בוּכ ְדנ ַ
אדיִ ן ַמ ְל ָכּא נְ ַ
)ֵ (46בּ ַ
ַסּ ָכה ֵלהָּ (47) :ענֵה ַמ ְל ָכּא ְל ָדנִ יֵּאל
וּמנְ ָחה וְ נִ יח ִֹחין ֲא ַמר ְלנ ָ
ִ
וּמ ֵרא ַמ ְל ִכין
אָמר ִמן ְקשֹׁט ִדּי ֱא ָל ֲהכוֹן הוּא ֱא ָלהּ ֱא ָל ִהין ָ
וְ ַ
ָלה ָר ִזין | ִדּי יְ ֵכ ְל ָתּ ְל ִמ ְג ֵלא ָרזָה ְדנָהֱ (48) :א ַדיִ ן ַמ ְל ָכּא
וְ ג ֵ
ְל ָדנִ יֵּאל ַר ִבּי ַ
וּמ ְתּנָן ַר ְב ְר ָבן ַשׂ ִגּיאָן יְ ַהב ֵלהּ וְ ַה ְשׁ ְל ֵטהּ ַעל ָכּל
ימי ָב ֶבל (49) :וְ ָדנִ יֵּאל ְבּ ָעא
ְמ ִדינַת ָבּ ֶבל | וְ ַרב ִס ְגנִ ין ַעל ָכּל ַח ִכּ ֵ
ישׁ ְך
יד ָתּא ִדּי ְמ ִדינַת ָבּ ֶבל ְל ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ֲב ְ
וּמנִּ י ַעל ע ִ
ִמן ַמ ְל ָכּא ַ
ֲבד נְ גוֹ | וְ ָדנִ יֵּאל ִבּ ְת ַרע ַמ ְל ָכּא:
ַוע ֵ
Daniel Chapter 3
אַמּין ִשׁ ִתּין
רוּמהּ ִ
ֲבד ְצ ֵלם ִדּי ְד ַהב ֵ
ֶצּר ַמ ְל ָכּא ע ַ
בוּכ ְדנ ַ
) (1נְ ַ
ימהּ ְבּ ִב ְק ַעת ָ
אַמּין ִשׁת | ֲא ִק ֵ
ְפּ ָתיֵהּ ִ
דּוּרא ִבּ ְמ ִדינַת ָבּ ֶבל(2) :
ָתא
וּפ ֲחו ָ
ֶצּר ַמ ְל ָכּא ְשׁ ַלח ְל ִמ ְכנַשׁ ַל ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִס ְג ַניָּא ַ
בוּכ ְדנ ַ
וּנְ ַ
ָתא |
ֲא ַד ְרגּ ְָז ַריָּא ְג ָד ְב ַריָּא ְדּ ָת ְב ַריָּא ִתּ ְפ ָתּיֵא וְ כֹל ִשׁ ְלטֹנֵי ְמ ִדינ ָ
בוּכ ְדנ ַ
ֻכּת ַצ ְל ָמא ִדּי ֲה ֵקים נְ ַ
אדיִ ן
ֶצּר ַמ ְל ָכּאֵ (3) :בּ ַ
ְל ֵמ ֵתא ַל ֲחנ ַ
ָתא ֲא ַד ְרגּ ְָז ַריָּא ְג ָד ְב ַריָּא
וּפ ֲחו ָ
ִמ ְת ַכּנְּ ִשׁין ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִס ְג ַניָּא ַ
ֻכּת ַצ ְל ָמא ִדּי
ָתא ַל ֲחנ ַ
ְדּ ָת ְב ַריָּא ִתּ ְפ ָתּיֵא וְ כֹל ִשׁ ְלטֹנֵי ְמ ִדינ ָ

ֶצּר ַמ ְל ָכּא | וקאמין ]וְ ָקיְ ִמין קרי[ ָל ֳק ֵבל ַצ ְל ָמא
בוּכ ְדנ ַ
ֲה ֵקים נְ ַ
אָמ ִרין
ֶצּר (4) :וְ ָכרוֹזָא ָק ֵרא ְב ָחיִ ל | ְלכוֹן ְ
בוּכ ְדנ ַ
ִדּי ֲה ֵקים נְ ַ
ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמּיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּאְ (5) :בּ ִע ָדּנָא ִדּי ִת ְשׁ ְמעוּן ָקל ַק ְרנָא
סוּמפֹּנְ יָה
יתא קיתרוס ] ַק ְתרוֹס קרי[ ַס ְבּ ָכא ְפּ ַסנְ ֵתּ ִרין ְ
רוֹק ָ
ַמ ְשׁ ִ
וְ כֹל ְזנֵי ְז ָמ ָרא | ִתּ ְפּלוּן וְ ִת ְס ְגּדוּן ְל ֶצ ֶלם ַדּ ֲה ָבא ִדּי ֲה ֵקים ] ֲה ֵקם
בוּכ ְדנ ַ
קרי[ נְ ַ
ֲתא
וּמן ִדּי ָלא יִ ֵפּל וְ יִ ְסגֻּד | ַבּהּ ַשׁע ָ
ֶצּר ַמ ְל ָכּאַ (6) :
ָק ְד ָתּאָ (7) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה ֵבּהּ ִז ְמ ָנא
נוּרא י ִ
יִ ְת ְר ֵמא ְלגוֹא אַתּוּן ָ
יתא קיתרס
רוֹק ָ
ְכּ ִדי ָשׁ ְמ ִעין ָכּל ַע ְמ ַמיָּא ָקל ַק ְרנָא ַמ ְשׁ ִ
ָפ ִלין ָכּל
] ַק ְתרוֹס קרי[ ַשׂ ְבּ ָכא ְפּ ַסנְ ֵט ִרין וְ כֹל ְזנֵי ְז ָמ ָרא | נ ְ
ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּא ָס ְג ִדין ְל ֶצ ֶלם ַדּ ֲה ָבא ִדּי ֲה ֵקים
ֻב ִרין
ֶצּר ַמ ְל ָכּאָ (8) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה ֵבּהּ ִז ְמנָא ְק ִרבוּ גּ ְ
בוּכ ְדנ ַ
נְ ַ
אָמ ִרין
הוּדיֵא (9) :עֲנוֹ וְ ְ
ַא ַכלוּ ַק ְר ֵציהוֹן ִדּי יְ ָ
ַכּ ְשׂ ָדּ ִאין | ו ֲ
ֶצּר ַמ ְל ָכּא | ַמ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ י (10) :אנתה ]אַנְ ְתּ
בוּכ ְדנ ַ
ִלנְ ַ
קרי[ ַמ ְל ָכּא ָשׂ ְמ ָתּ ְטּ ֵעם ִדּי ָכל ֱאנָשׁ ִדּי יִ ְשׁ ַמע ָקל ַק ְרנָא
יתא קיתרס ] ַק ְתרוֹס קרי[ ַשׂ ְבּ ָכא ְפ ַסנְ ֵתּ ִרין וסיפניה
ַמ ְשׁר ִֹק ָ
]וְ סוּפֹּנְ יָה קרי[ וְ כֹל ְזנֵי ְז ָמ ָרא | יִ ֵפּל וְ יִ ְסגֻּד ְל ֶצ ֶלם ַדּ ֲה ָבא(11) :
נוּרא י ִ
וּמן ִדּי ָלא יִ ֵפּל וְ יִ ְסגֻּד | יִ ְת ְר ֵמא ְלגוֹא אַתּוּן ָ
ַ
ָק ְד ָתּא(12) :
ידת ְמ ִדינַת ָבּ ֶבל
ֲב ַ
ָתהוֹן ַעל ע ִ
ית י ְ
הוּדאיִ ן ִדּי ַמנִּ ָ
ֻב ִרין יְ ָ
יתי גּ ְ
ִא ַ
ֲל ְך קרי[
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ָלא ָשׂמוּ עליך ]ע ָ
ֲבד נְ גוֹ | גּ ְ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
וּל ֶצ ֶלם ַדּ ֲה ָבא
אל ָה ְך קרי[ ָלא ָפ ְל ִחין ְ
ַמ ְל ָכּא ְט ֵעם לאלהיך ] ֵל ָ
ַח ָמה
ֶצּר ִבּ ְרגַז ו ֲ
בוּכ ְדנ ַ
אדיִ ן נְ ַ
)ֵ (13בּ ַ
ימ ָתּ ָלא ָס ְג ִדין:
ִדּי ֲה ֵק ְ
אדיִ ן גּ ְ
ֲבד נְ גוֹ | ֵבּ ַ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך
ישׁ ְך ַוע ֵ
ֲא ַמר ְל ַהיְ ָתיָה ְל ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
אָמר ְלהוֹן ַה ְצ ָדּא
ֶצּר וְ ַ
ֻכ ְדנ ַ
יתיוּ ֳק ָדם ַמ ְל ָכּאָ (14) :ענֵה נְ ב ַ
ֵה ָ
וּל ֶצ ֶלם
יתיכוֹן ָפּ ְל ִחין ְ
אל ַהי ָלא ִא ֵ
ֲבד נְ גוֹ | ֵל ָ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ידין ִדּי
ֲת ִ
יתיכוֹן ע ִ
ימת ָלא ָס ְג ִדיןְ (15) :כּ ַען ֵהן ִא ֵ
ַדּ ֲה ָבא ִדּי ֲה ֵק ֶ
יתא קיתרס ] ַק ְתרוֹס
רוֹק ָ
ְב ִע ָדּנָא ִדּי ִת ְשׁ ְמעוּן ָקל ַק ְרנָא ַמ ְשׁ ִ
סוּמפֹּנְ יָה וְ כֹל ְזנֵי ְז ָמ ָרא ִתּ ְפּלוּן
קרי[ ַשׂ ְבּ ָכא ְפּ ַסנְ ֵתּ ִרין וְ ְ
ֲתה
וְ ִת ְס ְגּדוּן ְל ַצ ְל ָמא ִדי ַע ְב ֵדת וְ ֵהן ָלא ִת ְס ְגּדוּן ַבּהּ ַשׁע ָ
וּמן הוּא ֱא ָלהּ ֵדּי
ָק ְד ָתּא | ַ
נוּרא י ִ
ִת ְת ְרמוֹן ְלגוֹא אַתּוּן ָ
אָמ ִרין
ֲבד נְ גוֹ וְ ְ
יז ִבנְ כוֹן ִמן יְ ָדי (16) :עֲנוֹ ַשׁ ְד ַר ְך ֵמי ַשׁ ְך ַוע ֵ
יְ ֵשׁ ְ
ַחנָה ַעל ְדּנָה ִפּ ְתגָם
ֶצּר ָלא ַח ְשׁ ִחין ֲאנ ְ
בוּכ ְדנ ַ
ְל ַמ ְל ָכּא | נְ ַ
ָכל
ַחנָא ָפ ְל ִחין י ִ
יתי ֱא ָל ַהנָא ִדּי ֲאנ ְ
בוּת ְךֵ (17) :הן ִא ַ
ַל ֲה ָת ָ
יזב:
וּמן יְ ָד ְך ַמ ְל ָכּא יְ ֵשׁ ִ
ָק ְד ָתּא ִ
נוּרא י ִ
ָבוּתנָא | ִמן אַתּוּן ָ
ְל ֵשׁיז ַ
אל ָהיִ ְך ָלא איתינא
יע ֶל ֱהוֵא ָל ְך ַמ ְל ָכּא | ִדּי ֵל ָ
) (18וְ ֵהן ָלא יְ ִד ַ

ימ ָתּ ָלא נִ ְסגֻּד:
וּל ֶצ ֶלם ַדּ ֲה ָבא ִדּי ֲה ֵק ְ
יתנָא קרי[ ָפ ְל ִחין ְ
] ִא ַ
פּוֹהי
וּצ ֵלם אַנְ ִ
ֶצּר ִה ְת ְמ ִלי ֱח ָמא ְ
בוּכ ְדנ ַ
אדיִ ן נְ ַ
)ֵ (19בּ ַ
ישׁ ְך ַוע ֵ
אשׁתנו ] ֶא ְשׁ ַתּנִּ י קרי[ ַעל ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
אָמר
ֲבד נְ גוֹ | ָענֵה וְ ַ
ֻב ִרין
וּלג ְ
ְל ֵמזֵא ְלאַתּוּנָא ַחד ִשׁ ְב ָעה ַעל ִדּי ֲחזֵה ְל ֵמ ְזיֵהְּ (20) :
ֲבד נְ גוֹ |
ישׁ ְך ַוע ֵ
ִגּ ָבּ ֵרי ַחיִ ל ִדּי ְב ַחיְ ֵלהּ ֲא ַמר ְל ַכ ָפּ ָתה ְל ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
נוּרא י ִ
ְל ִמ ְר ֵמא ְלאַתּוּן ָ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ְכּ ִפתוּ
אדיִ ן גּ ְ
ָק ְד ָתּאֵ (21) :בּ ַ
ֻשׁיהוֹן
וּלב ֵ
ְבּ ַס ְר ָבּ ֵליהוֹן פטישׁיהון ] ַפּ ְטּ ֵשׁיהוֹן קרי[ וְ ַכ ְר ְבּ ָל ְתהוֹן ְ
ָק ְד ָתּאָ (22) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה ִמן ִדּי
נוּרא י ִ
וּר ִמיו ְלגוֹא אַתּוּן ָ
| ְ
ֻב ַר ָיּא ִא ֵלּ ְך ִדּי
ירא | גּ ְ
ַתּ ָ
ִמ ַלּת ַמ ְל ָכּא ַמ ְח ְצ ָפה וְ אַתּוּנָא ֵאזֵה י ִ
נוּרא:
יבא ִדּי ָ
ֲבד נְ גוֹ ַק ִטּל ִהמּוֹן ְשׁ ִב ָ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ַה ִסּקוּ ְל ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ֲבד נְ גוֹ | נְ ַפלוּ ְלגוֹא
) (23וְ ג ְ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ְתּ ָל ֵתּהוֹן ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ָק ְד ָתּא ְמ ַכ ְפּ ִתין:
נוּרא י ִ
אַתּוּן ָ
אָמר
ֶצּר ַמ ְל ָכּא ְתּוַהּ וְ ָקם ְבּ ִה ְת ְבּ ָה ָלה | ָענֵה וְ ַ
בוּכ ְדנ ַ
)ֱ (24א ַדיִ ן נְ ַ
ֻב ִרין ְתּ ָל ָתא ְר ֵמינָא ְלגוֹא ָ
נוּרא ְמ ַכ ְפּ ִתין ָענַיִ ן
רוֹהי ֲה ָלא ג ְ
ְל ַה ָדּ ְב ִ
אָמר ָהא ֲאנָה ָח ֵזה
יבא ַמ ְל ָכּאָ (25) :ענֵה וְ ַ
ַצּ ָ
אָמ ִרין ְל ַמ ְל ָכּא י ִ
וְ ְ
יתי ְבּהוֹן |
ַח ָבל ָלא ִא ַ
נוּרא ו ֲ
אַר ְבּ ָעה ְשׁ ַריִ ן ַמ ְה ְל ִכין ְבּגוֹא ָ
ֻב ִרין ְ
גְּ
יעאָה קרי[ ָדּ ֵמה ְל ַבר ֱא ָל ִהין(26) :
וְ ֵרוֵהּ ִדּי רביעיא ] ְר ִב ָ
אָמר
ָק ְד ָתּא ָענֵה וְ ַ
נוּרא י ִ
ֶצּר ִל ְת ַרע אַתּוּן ָ
בוּכ ְדנ ַ
אדיִ ן ְק ֵרב נְ ַ
ֵבּ ַ
ֲבד נְ גוֹ ַע ְב ִ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
דוֹהי ִדּי ֱא ָל ָהא עליא ] ִע ָלּאָה קרי[
נוּרא:
ֲבד נְ גוֹ ִמן גּוֹא ָ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ָפ ִקין ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
אדיִ ן נ ְ
ֶאתוֹ | ֵבּ ַ
פֻּקוּ ו ֱ
ָתא וְ ַה ָדּ ְב ֵרי ַמ ְל ָכּא
וּפ ֲחו ָ
וּמ ְת ַכּנְּ ִשׁין ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִס ְג ַניָּא ַ
)ִ (27
נוּרא ְבּג ְ
אשׁהוֹן
ֶשׁ ְמהוֹן וּ ְשׂ ַער ֵר ְ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ִדּי ָלא ְשׁ ֵלט ָ
ָחזַיִ ן ְלג ְ
ֲדת ְבּהוֹן:
יח נוּר ָלא ע ָ
ָלא ִה ְת ָח ַר ְך וְ ָס ְר ָבּ ֵליהוֹן ָלא ְשׁנוֹ | וְ ֵר ַ
ישׁ ְך
יך ֱא ָל ֲההוֹן ִדּי ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ֶצּר וְ ַ
בוּכ ְדנ ַ
)ָ (28ענֵה נְ ַ
אָמר ְבּ ִר ְ
דוֹהי ִדּי ִה ְת ְר ִחצוּ עֲלוֹ ִהי
יזב ְל ַע ְב ִ
ֲבד נְ גוֹ ִדּי ְשׁ ַלח ַמ ְל ֲא ֵכהּ וְ ֵשׁ ִ
ַוע ֵ
ֶשׁ ְמהוֹן קרי[ ִדּי ָלא
יהבוּ גשׁמיהון ]ג ְ
וּמ ַלּת ַמ ְל ָכּא ַשׁנִּ יו וִ ַ
| ִ
וּמנִּ י ִשׂים
אל ֲההוֹןִ (29) :
יִ ְפ ְלחוּן וְ ָלא יִ ְס ְגּדוּן ְל ָכל ֱא ָלהּ ָל ֵהן ֵל ָ
ֵאמר שׁלה ] ָשׁלוּ קרי[ ַעל
ְט ֵעם ִדּי ָכל ַעם ֻא ָמּה וְ ִל ָשּׁן ִדּי י ַ
ֲבד ַ
ֲבד נְ גוֹא ַה ָדּ ִמין יִ ְתע ֵ
ישׁ ְך ַוע ֵ
ֱא ָל ֲההוֹן ִדּי ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ָלי
וּביְ ֵתהּ נְ ו ִ
אָח ָרן ִדּי יִ כֻּל ְל ַה ָצּ ָלה
יתי ֱא ָלה ֳ
יִ ְשׁ ַתּוֵּה | ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ָלא ִא ַ
ֲבד נְ גוֹ
ישׁ ְך ַוע ֵ
אדיִ ן ַמ ְל ָכּא ַה ְצ ַלח ְל ַשׁ ְד ַר ְך ֵמ ַ
ִכּ ְדנָהֵ (30) :בּ ַ
ִבּ ְמ ִדינַת ָבּ ֶבל:
בוּכ ְד ֶנ ַצּר ַמ ְל ָכּא ְל ָכל ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּא ִדּי דארין
) (31נְ ַ
אָתיָּא וְ ִת ְמ ַהיָּא
אַר ָעא ְשׁ ָל ְמכוֹן יִ ְשׂגֵּאַ (32) :
] ָדיְ ִרין קרי[ ְבּ ָכל ְ

ֲבד ִע ִמּי ֱא ָל ָהא עליא ] ִע ָלּאָה קרי[ | ְשׁ ַפר ָק ָד ַמי ְל ַה ֲח ָו ָיה:
ִדּי ע ַ
כוּתהּ
יפין | ַמ ְל ֵ
הוֹהי ְכּ ָמה ַת ִקּ ִ
אָתוֹהי ְכּ ָמה ַר ְב ְר ִבין וְ ִת ְמ ִ
ִ
)(33
ַמ ְלכוּת ָע ַלם וְ ָשׁ ְל ָטנֵהּ ִעם ָדּר וְ ָדר:
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יכ ִליֵ (2) :ח ֶלם
יתי וְ ַר ְענַן ְבּ ֵה ְ
ֶצּר ְשׁ ֵלה ֲהוֵית ְבּ ֵב ִ
בוּכ ְדנ ַ
)ֲ (1אנָה נְ ַ
אשׁי יְ ַב ֲה ֻלנַּנִ י:
יד ֲח ִלנַּנִ י | וְ ַה ְרה ִֹרין ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ִבי וְ ֶח ְזוֵי ֵר ִ
ֲחזֵית וִ ַ
וּמנִּ י ִשׂים ְט ֵעם ְל ַהנְ ָע ָלה ָק ָד ַמי ְלכֹל ַח ִכּ ֵ
ימי ָב ֶבל | ִדּי ְפ ַשׁר
) ִ (3
אדיִ ן עללין ] ָע ִלּין קרי[ ַח ְר ֻט ַמיָּא
הוֹד ֻענַּנִ יֵ (4) :בּ ַ
ֶח ְל ָמא יְ ְ
אָמר ֲאנָה
אָשׁ ַפיָּא כשׂדיא ] ַכּ ְשׂ ָדּ ֵאי קרי[ וְ ג ְָז ַריָּא | וְ ֶח ְל ָמא ַ
ְ
וּפ ְשׁ ֵרהּ ָלא ְמ ְ
אָח ֵרין ַעל ָק ָד ַמי
הוֹד ִעין ִלי (5) :וְ ַעד ֳ
ֳק ָד ֵמיהוֹן ִ
רוּח ֱא ָל ִהין
אצּר ְכּ ֻשׁם ֱא ָל ִהי וְ ִדי ַ
ָדּנִ יֵּאל ִדּי ְשׁ ֵמהּ ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
אצּר ַרב
אַמ ֵרתֵ (6) :בּ ְל ְט ַשׁ ַ
מוֹהי ְ
ישׁין ֵבּהּ | וְ ֶח ְל ָמא ָק ָד ִ
ַק ִדּ ִ
ישׁין ָבּ ְך וְ ָכל ָרז ָלא
רוּח ֱא ָל ִהין ַק ִדּ ִ
ַח ְר ֻט ַמיָּא ִדּי ֲאנָה יִ ְד ֵעת ִדּי ַ
אשׁי
וּפ ְשׁ ֵרהּ ֱא ַמר (7) :וְ ֶח ְזוֵי ֵר ִ
אָנֵס ָל ְך | ֶח ְזוֵי ֶח ְל ִמי ִדי ֲחזֵית ִ
רוּמהּ ַשׂ ִגּיא:
אַר ָעא וְ ֵ
ילן ְבּגוֹא ְ
ַאלוּ ִא ָ
ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ִבי | ָחזֵה ֲהוֵית ו ֲ
זוֹתהּ ְלסוֹף
ַח ֵ
רוּמהּ יִ ְמ ֵטא ִל ְשׁ ַמיָּא ו ֲ
וּת ִקף | וְ ֵ
ילנָא ְ
)ְ (8ר ָבה ִא ָ
וּמזוֹן ְלכ ָֹלּא ֵבהּ |
אַר ָעאָ (9) :ע ְפיֵהּ ַשׁ ִפּיר וְ ִאנְ ֵבּהּ ַשׂ ִגּיא ָ
ָכּל ְ
ֲרי
דוּרן קרי[ ִצפּ ֵ
פוֹהי ידרון ]יְ ָ
וּב ַענְ ִ
ֹתוֹהי ַתּ ְט ֵלל ֵחיוַת ָבּ ָרא ְ
ְתּח ִ
אשׁי ַעל
וּמנֵּהּ יִ ְתּ ִזין ָכּל ִבּ ְשׂ ָראָ (10) :חזֵה ֲה ֵוית ְבּ ֶח ְזוֵי ֵר ִ
ְשׁ ַמיָּא ִ
ַאלוּ ִעיר וְ ַק ִדּישׁ ִמן ְשׁ ַמיָּא נ ִ
ָחתָ (11) :ק ֵרא ְב ַחיִ ל וְ ֵכן
ִמ ְשׁ ְכּ ִבי | ו ֲ
וּב ַדּרוּ ִאנְ ֵבּהּ |
אַתּרוּ ָע ְפיֵהּ ַ
פוֹהי ַ
ילנָא וְ ַק ִצּצוּ ַענְ ִ
אָמר גֹּדּוּ ִא ָ
ַ
פוֹהיְ (12) :בּ ַרם ִע ַקּר
תּוֹהי וְ ִצ ְפּ ַריָּא ִמן ַענְ ִ
ְתּנֻד ֵחיוְ ָתא ִמן ַתּ ְח ִ
וּב ֱאסוּר ִדּי ַפ ְרזֶל וּנְ ָחשׁ ְבּ ִד ְתאָא ִדּי
אַר ָעא ְשׁבֻקוּ ֶ
שׁוֹהי ְבּ ְ
ָשׁ ְר ִ
אַר ָעא:
ֲשׂב ְ
וּב ַטל ְשׁ ַמיָּא יִ ְצ ַט ַבּע וְ ִעם ֵחיוְ ָתא ֲח ָל ֵקהּ ַבּע ַ
ָב ָרא | ְ
וּל ַבב ֵחיוָה יִ ְתיְ ִהב
ָשׁא קרי[ יְ ַשׁנּוֹן ְ
)ִ (13ל ְב ֵבהּ ִמן אנושׁא ] ֲאנ ָ
ָמא
ירין ִפּ ְתג ָ
ֵרת ִע ִ
ֲלוֹהיִ (14) :בּ ְגז ַ
ַח ְלפוּן ע ִ
ֵלהּ | וְ ִשׁ ְב ָעה ִע ָדּנִ ין י ְ
ישׁין ְשׁ ֵא ְל ָתא | ַעד ִדּ ְב ַרת ִדּי יִ נְ ְדּעוּן ַח ַיּיָּא ִדּי ַשׁ ִלּיט
אמר ַק ִדּ ִ
וּמ ַ
ֵ
וּל ַמן ִדּי
ָשׁא קרי[ ְ
עליא ] ִע ָלּאָה קרי[ ְבּ ַמ ְלכוּת אנושׁא ] ֲאנ ָ
ֲלהּ קרי[ְ (15) :דּנָה
ָשׁים יְ ִקים עליה ]ע ַ
וּשׁ ַפל ֲאנ ִ
יִ ְצ ֵבּא יִ ְתּנִ נַּהּ ְ
ֶצּר | ואנתה ]וְ אַנְ ְתּ קרי[
בוּכ ְדנ ַ
ֶח ְל ָמא ֲחזֵית ֲאנָה ַמ ְל ָכּא נְ ַ
כוּתי ָלא
ימי ַמ ְל ִ
אצּר ִפּ ְשׁ ֵרא ֱא ַמר ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ָכּל ַח ִכּ ֵ
ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
רוּח
ֻתנִ י ואנתה ]וְ אַנְ ְתּ קרי[ ָכּ ֵהל ִדּי ַ
הוֹדע ַ
ָכ ִלין ִפּ ְשׁ ָרא ְל ָ
יְ

ישׁין ָבּ ְךֱ (16) :א ַדיִ ן ָדּנִ יֵּאל ִדּי ְשׁ ֵמהּ ֵבּ ְל ְט ַשׁא ַצּר
ֱא ָל ִהין ַק ִדּ ִ
אָמר
תּוֹמם ְכּ ָשׁ ָעה ֲח ָדה וְ ַר ְעיֹנ ִֹהי יְ ַב ֲה ֻלנֵּהּ | ָענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
ֶא ְשׁ ַ
אצּר ֶח ְל ָמא ִ
אָמר
אצּר וְ ַ
וּפ ְשׁ ֵרא אַל יְ ַב ֲה ָל ְך ָענֵה ֵב ְל ְט ַשׁ ַ
ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
וּפ ְשׁ ֵרהּ לעריך
אָך קרי[ ִ
מראי ] ָמ ִרי קרי[ ֶח ְל ָמא לשׂנאיך ] ְל ָשׂנְ ְ
רוּמהּ
וּת ִקף | וְ ֵ
ילנָא ִדּי ֲחזַיְ ָת ִדּי ְר ָבה ְ
] ְל ָע ָר ְך קרי[ִ (17) :א ָ
זוֹתהּ ְל ָכל ְ
ַח ֵ
יִ ְמ ֵטא ִל ְשׁ ַמיָּא ו ֲ
אַר ָעא (18) :וְ ָע ְפיֵהּ ַשׁ ִפּיר וְ ִאנְ ֵבּהּ
פוֹהי
וּב ַענְ ִ
ֹתוֹהי ְתּדוּר ֵחיוַת ָבּ ָרא ְ
וּמזוֹן ְלכ ָֹלּא ֵבהּ | ְתּח ִ
ַשׂ ִגּיא ָ
ֲרי ְשׁ ַמיָּא (19) :אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[ הוּא ַמ ְל ָכּא ִדּי
יִ ְשׁ ְכּנָן ִצפּ ֵ
ָך ְלסוֹף
וּמ ָטת ִל ְשׁ ַמיָּא וְ ָשׁ ְל ָטנ ְ
בוּת ְך ְר ָבת ְ
וּר ָ
וּת ֵק ְפ ְתּ | ְ
ְר ַבית ְ
אָמר
ָחת ִמן ְשׁ ַמיָּא וְ ַ
אַר ָעא (20) :וְ ִדי ֲחזָה ַמ ְל ָכּא ִעיר וְ ַק ִדּישׁ נ ִ
ְ
אַר ָעא ְשׁבֻקוּ
גֹּדּוּ ִא ָ
שׁוֹהי ְבּ ְ
לוּהי ְבּ ַרם ִע ַקּר ָשׁ ְר ִ
ילנָא וְ ַח ְבּ ִ
וּב ַטל ְשׁ ַמיָּא יִ ְצ ַט ַבּע
וּב ֱאסוּר ִדּי ַפ ְרזֶל וּנְ ָחשׁ ְבּ ִד ְתאָא ִדּי ָב ָרא | ְ
ֶ
ֲלוֹהי(21) :
ַח ְלפוּן ע ִ
וְ ִעם ֵחיוַת ָבּ ָרא ֲח ָל ֵקהּ ַעד ִדּי ִשׁ ְב ָעה ִע ָדּנִ ין י ְ
ֵרת עליא ] ִע ָלּאָה קרי[ ִהיא ִדּי ְמ ָטת ַעל
וּגז ַ
ְדּנָה ִפ ְשׁ ָרא ַמ ְל ָכּא | ְ
ָשׁא וְ ִעם ֵחיוַת
מראי ] ָמ ִרי קרי[ ַמ ְל ָכּא (22) :וְ ָל ְך ָט ְר ִדין ִמן ֲאנ ָ
וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּא ָל ְך
תוֹרין ָל ְך יְ ַטעֲמוּן ִ
ָבּ ָרא ֶל ֱהוֵה ְמד ָֹר ְך וְ ִע ְשׂ ָבּא ְכ ִ
ֲל ְך קרי[ | ַעד ִדּי ִתנְ ַדּע
ַח ְלפוּן עליך ]ע ָ
ְמ ַצ ְבּ ִעין וְ ִשׁ ְב ָעה ִע ָדּנִ ין י ְ
וּל ַמן ִדּי יִ ְצ ֵבּא
ָשׁא ְ
ִדּי ַשׁ ִלּיט עליא ] ִע ָלּאָה קרי[ ְבּ ַמ ְלכוּת ֲאנ ָ
שׁוֹהי ִדּי ִאי ָלנָא
יִ ְתּנִ נַּהּ (23) :וְ ִדי ֲא ַמרוּ ְל ִמ ְשׁ ַבּק ִע ַקּר ָשׁ ְר ִ
ָמה | ִמן ִדּי ִתנְ ַדּע ִדּי ַשׁ ִלּ ִטן ְשׁ ַמיָּאָ (24) :ל ֵהן
כוּת ְך ָל ְך ַקיּ ָ
ַמ ְל ָ
ַמ ְל ָכּא ִמ ְל ִכּי יִ ְשׁ ַפּר עליך ]ע ָ
אָך קרי[
ַח ָט ְ
ֲל ְך קרי[ וחטיך ]ו ֲ
אַר ָכה ִל ְשׁ ֵלוְ ָת ְך:
ָת ְך ְבּ ִמ ַחן ֲענָיִ ן | ֵהן ֶתּ ֱהוֵא ְ
ְבּ ִצ ְד ָקה ְפרֻק ַו ֲע ָוי ָ
ֶצּר ַמ ְל ָכּא:
בוּכ ְדנ ַ
) (25כּ ָֹלּא ְמּ ָטא ַעל נְ ַ
כוּתא ִדּי ָב ֶבל ְמ ַה ֵלּ ְך
יכל ַמ ְל ָ
ֲשׂר | ַעל ֵה ַ
ַר ִחין ְתּ ֵרי ע ַ
)ִ (26ל ְק ָצת י ְ
אָמר ֲה ָלא ָדא ִהיא ָבּ ֶבל ַר ְבּ ָתא | ִדּי
ֲהוָהָ (27) :ענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
יקר ַה ְד ִרי (28) :עוֹד
ֲאנָה ֱבנַיְ ַתהּ ְל ֵבית ַמ ְלכוּ ִבּ ְת ַקף ִח ְסנִ י וְ ִל ָ
ֶצּר
בוּכ ְדנ ַ
אָמ ִרין נְ ַ
ִמ ְלּ ָתא ְבּפֻם ַמ ְל ָכּא ָקל ִמן ְשׁ ַמיָּא נְ ַפל | ָל ְך ְ
ָשׁא ָל ְך ָט ְר ִדין וְ ִעם
וּמן ֲאנ ָ
ָךִ (29) :
ֲדת ִמנּ ְ
כוּתה ע ָ
ַמ ְל ָכּא ַמ ְל ָ
תוֹרין ָל ְך יְ ַטעֲמוּן וְ ִשׁ ְב ָעה ִע ָדּנִ ין
ֵחיוַת ָבּ ָרא ְמד ָֹר ְך ִע ְשׂ ָבּא ְכ ִ
ֲל ְך קרי[ | ַעד ִדּי ִתנְ ַדּע ִדּי ַשׁ ִלּיט עליא ] ִע ָלּאָה
ַח ְלפוּן עליך ]ע ָ
יְ
ֲתא
וּל ַמן ִדּי יִ ְצ ֵבּא יִ ְתּנִ נַּהַּ (30) :בּהּ ַשׁע ָ
ָשׁא ְ
קרי[ ְבּ ַמ ְלכוּת ֲאנ ָ
תוֹרין
ָשׁא ְט ִריד וְ ִע ְשׂ ָבּא ְכ ִ
וּמן ֲאנ ָ
ֶצּר ִ
בוּכ ְדנ ַ
ִמ ְלּ ָתא ָס ַפת ַעל נְ ַ
וּמ ַטּל ְשׁ ַמ ָיּא ִגּ ְשׁ ֵמהּ יִ ְצ ַט ַבּע | ַעד ִדּי ַשׂ ְע ֵרהּ ְכּנִ ְשׁ ִרין ְר ָבה
יֵאכֻל ִ
ֶצּר ַעיְ ַני
בוּכ ְדנ ַ
יוֹמיָּה ֲאנָה נְ ַ
רוֹהי ְכ ִצ ְפּ ִרין (31) :וְ ִל ְק ָצת ַ
וְ ִט ְפ ִ

וּל ִע ָלּאָה קרי[ ָבּ ְר ֵכת
ֲלי יְ תוּב ולעליא ] ְ
וּמנְ ְדּ ִעי ע ַ
ִל ְשׁ ַמיָּא נִ ְט ֵלת ַ
כוּתהּ
וּמ ְל ֵ
וּל ַחי ָע ְל ָמא ַשׁ ְבּ ֵחת וְ ַה ְדּ ֵרת | ִדּי ָשׁ ְל ָטנֵהּ ָשׁ ְל ָטן ָע ַלם ַ
ְ
יבין
אַר ָעא ְכּ ָלה ֲח ִשׁ ִ
ִעם ָדּר וְ ָדר (32) :וְ ָכל דארי ] ָדּיְ ֵרי קרי[ ְ
אַר ָעא | וְ ָלא
וּכ ִמ ְצ ְבּיֵהּ ָע ֵבד ְבּ ֵחיל ְשׁ ַמיָּא ודארי ]וְ ָדיְ ֵרי קרי[ ְ
ְ
ֲב ְד ְתֵּ (33) :בּהּ ִז ְמנָא
ֵאמר ֵלהּ ָמה ע ַ
ידהּ וְ י ַ
יתי ִדּי יְ ַמ ֵחא ִב ֵ
ִא ַ
כוּתי ַה ְד ִרי וְ ִזוִ י יְ תוּב ע ַ
ֲלי וְ ִלי
יקר ַמ ְל ִ
ֲלי וְ ִל ַ
ַמנְ ְדּ ִעי יְ תוּב ע ַ
ירה
ַתּ ָ
וּרבוּ י ִ
כוּתי ָה ְת ְקנַת ְ
ַה ָדּ ְב ַרי וְ ַר ְב ְר ָבנַי יְ ַבעוֹן | וְ ַעל ַמ ְל ִ
רוֹמם וּ ְמ ַה ַדּר
וּמ ֵ
ֶצּר ְמ ַשׁ ַבּח ְ
בוּכ ְדנ ַ
הוּס ַפת ִליְ (34) :כּ ַען ֲאנָה נְ ַ
ְ
דוֹהי ְקשֹׁט וְ א ְֹר ָח ֵתהּ ִדּין | וְ ִדי
ֲב ִ
ְל ֶמ ֶל ְך ְשׁ ַמיָּא ִדּי ָכל ַמע ָ
ָכל ְל ַה ְשׁ ָפּ ָלה:
ַמ ְה ְל ִכין ְבּ ֵגוָה י ִ
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ֲבד ְל ֶחם ַרב ְל ַר ְב ְר ָב ִ
אצּר ַמ ְל ָכּא ע ַ
)ֵ (1בּ ְל ַשׁ ַ
נוֹהי ֲא ַלף | וְ ָל ֳק ֵבל
אצּר ֲא ַמר ִבּ ְט ֵעם ַח ְמ ָרא
אַל ָפּא ַח ְמ ָרא ָשׁ ֵתהֵ (2) :בּ ְל ַשׁ ַ
ְ
בוּהי ִמן
ֶצּר ֲא ִ
בוּכ ְדנ ַ
ְל ַהיְ ָתיָה ְל ָמאנֵי ַדּ ֲה ָבא וְ ַכ ְס ָפּא ִדּי ַהנְ ֵפּק נְ ַ
יכ ָלא ִדּי ִב ְ
ֵה ְ
נוֹהי ֵשׁ ְג ָל ֵתהּ
ירוּשׁ ֶלם | וְ יִ ְשׁתּוֹן ְבּהוֹן ַמ ְל ָכּא וְ ַר ְב ְר ָב ִ
יכ ָלא
אדיִ ן ַהיְ ִתיו ָמאנֵי ַד ֲה ָבא ִדּי ַהנְ ִפּקוּ ִמן ֵה ְ
ָתהֵּ (3) :בּ ַ
וּל ֵחנ ֵ
ְ
וֹהי
ירוּשׁ ֶלם | וְ ִא ְשׁ ִתּיו ְבּהוֹן ַמ ְל ָכּא וְ ַר ְב ְר ָבנ ִ
ִדּי ֵבית ֱא ָל ָהא ִדּי ִב ְ
אל ֵהי ַדּ ֲה ָבא
ָתהִּ (4) :א ְשׁ ִתּיו ַח ְמ ָרא | וְ ַשׁ ַבּחוּ ֵל ָ
וּל ֵחנ ֵ
ֵשׁ ְג ָל ֵתהּ ְ
ֲתה נפקו
אַבנָאַ (5) :בּהּ ַשׁע ָ
אָעא וְ ְ
וְ ַכ ְס ָפּא נְ ָח ָשׁא ַפ ְר ְז ָלא ָ
]נְ ַפ ָקה קרי[ ֶא ְצ ְבּ ָען ִדּי יַד ֱאנָשׁ וְ ָכ ְת ָבן ָל ֳק ֵבל נ ְ
ֶב ַר ְשׁ ָתּא ַעל
וּמ ְל ָכּא ָחזֵה ַפּס יְ ָדה ִדּי
יכ ָלא ִדּי ַמ ְל ָכּא | ַ
ירא ִדּי ְכ ַתל ֵה ְ
ִגּ ָ
נוֹהי וְ ַרעיֹנ ִֹהי יְ ַב ֲהלוּנֵּהּ |
יוֹהי ְשׁ ִ
ָכ ְת ָבהֱ (6) :א ַדיִ ן ַמ ְל ָכּא ִז ִ
ָק ָשׁןָ (7) :ק ֵרא
ֻבּ ֵתהּ ָדּא ְל ָדא נ ְ
אַרכ ָ
וְ ִק ְט ֵרי ַח ְר ֵצהּ ִמ ְשׁ ָתּ ַריִ ן וְ ְ
אָשׁ ַפיָּא כשׂדיא ] ַכּ ְשׂ ָדּ ֵאי קרי[ וְ ג ְָז ַריָּא |
ַמ ְל ָכּא ְבּ ַחיִ ל ְל ֶה ָע ָלה ְל ְ
ימי ָב ֶבל ִדּי ָכל ֱאנָשׁ ִדּי יִ ְק ֵרה ְכּ ָת ָבה
אָמר ְל ַח ִכּ ֵ
ָענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
יכא קרי[
אַר ְגּ ָונָא יִ ְל ַבּשׁ והמונכא ]וְ ַה ְמנִ ָ
וּפ ְשׁ ֵרהּ יְ ַחוִּ ַנּנִ י ְ
ְדנָה ִ
ֱא ַדיִ ן
כוּתא יִ ְשׁ ַלט(8) :
ארהּ וְ ַת ְל ִתּי ְב ַמ ְל ָ
ִדי ַד ֲה ָבא ַעל ַצוְּ ֵ
עללין ] ָע ִלּין קרי[ כֹּל ַח ִכּ ֵ
ימי ַמ ְל ָכּא | וְ ָלא ָכ ֲה ִלין ְכּ ָת ָבא
הוֹד ָעה ְל ַמ ְל ָכּאֱ (9) :א ַדיִ ן
וּפ ְשׁ ֵרהּ קרי[ ְל ָ
ְל ִמ ְק ֵרא ופשׁרא ] ִ
ֲלוֹהי |
יוֹהי ָשׁנַיִ ן ע ִ
אצּר ַשׂ ִגּיא ִמ ְת ָבּ ַהל וְ ִז ִ
ַמ ְל ָכּא ֵב ְל ַשׁ ַ
נוֹהי ִמ ְשׁ ַתּ ְבּ ִשׁיןַ (10) :מ ְל ְכּ ָתא ָל ֳק ֵבל ִמ ֵלּי ַמ ְל ָכּא
וְ ַר ְב ְר ָב ִ
נוֹהי ְל ֵבית ִמ ְשׁ ְתּיָא עללת ] ַע ַלּת קרי[ | ֲענָת ַמ ְל ְכּ ָתא
וְ ַר ְב ְר ָב ִ

ָיך אַל
ָך וְ ִזיו ְ
לוּך ַר ְעיוֹנ ְ
ַא ֶמ ֶרת ַמ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ י אַל יְ ַב ֲה ְ
וֲ
ישׁין ֵבּהּ
רוּח ֱא ָל ִהין ַק ִדּ ִ
כוּת ְך ִדּי ַ
יתי ְגּ ַבר ְבּ ַמ ְל ָ
יִ ְשׁ ַתּנּוִֹ (11) :א ַ
ַהירוּ וְ ָשׂ ְכ ְל ָתנוּ וְ ָח ְכ ָמה ְכּ ָח ְכ ַמת ֱא ָל ִהין
בוּך נ ִ
יוֹמי ֲא ְ
וּב ֵ
ְ
אָשׁ ִפין
בוּך ַרב ַח ְר ֻט ִמּין ְ
ֶצּר ֲא ְ
ֻכ ְדנ ַ
וּמ ְל ָכּא נְ ב ַ
ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַחת ֵבּהּ | ַ
רוּח
בוּך ַמ ְל ָכּאָ (12) :כּל ֳק ֵבל ִדּי ַ
ימהּ ֲא ְ
ַכּ ְשׂ ָדּ ִאין גּ ְָז ִרין ֲה ִק ֵ
וּמנְ ַדּע וְ ָשׂ ְכ ְל ָתנוּ ְמ ַפ ַשּׁר ֶח ְל ִמין ו ֲ
וּמ ָשׁ ֵרא
ידן ְ
ַאַח ָויַת ֲא ִח ָ
ירה ַ
ַתּ ָ
יִ
אצּר |
ִק ְט ִרין ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַחת ֵבּהּ ְבּ ָדנִ יֵּאל ִדּי ַמ ְל ָכּא ָשׂם ְשׁ ֵמהּ ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
וּפ ְשׁ ָרה יְ ַה ֲחוֵה:
ְכּ ַען ָדּנִ יֵּאל יִ ְת ְק ֵרי ִ
אָמר
אדיִ ן ָדּנִ יֵּאל ֻה ַעל ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא | ָענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
)ֵ (13בּ ַ
ָלוּתא ִדּי
ְל ָדנִ יֵּאל אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[ הוּא ָדנִ יֵּאל ִדּי ִמן ְבּנֵי ג ָ
יְ הוּד ִדּי ַהיְ ִתי ַמ ְל ָכּא ִ
ֲל ְך
אַבי ִמן יְ הוּד (14) :וְ ִשׁ ְמ ֵעת עליך ]ע ָ
ירה
ַתּ ָ
ַהירוּ וְ ָשׂ ְכ ְל ָתנוּ וְ ָח ְכ ָמה י ִ
רוּח ֱא ָל ִהין ָבּ ְך | וְ נ ִ
קרי[ ִדּי ַ
אָשׁ ַפיָּא ִדּי
ימיָּא ְ
וּכ ַען ֻה ַעלּוּ ָק ָד ַמי ַח ִכּ ַ
ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַחת ָבּ ְךְ (15) :
ְכ ָת ָבה ְדנָה יִ ְקרוֹן ִ
ֻתנִ י | וְ ָלא ָכ ֲה ִלין ְפּ ַשׁר ִמ ְלּ ָתא
הוֹדע ַ
וּפ ְשׁ ֵרהּ ְל ָ
ֲל ְך קרי[ ִדּי תוכל ] ִתיכּוּל
ַאנָה ִשׁ ְמ ֵעת עליך ]ע ָ
ְל ַה ֲח ָויָה (16) :ו ֲ
קרי[ ִפּ ְשׁ ִרין ְל ִמ ְפ ַשׁר וְ ִק ְט ִרין ְל ִמ ְשׁ ֵרא | ְכּ ַען ֵהן תוכל ] ִתּכוּל
אַר ְגּ ָונָא ִת ְל ַבּשׁ
ֻתנִ י ְ
הוֹדע ַ
וּפ ְשׁ ֵרהּ ְל ָ
קרי[ ְכּ ָת ָבא ְל ִמ ְק ֵרא ִ
אר ְך וְ ַת ְל ָתּא
יכא קרי[ ִדי ַד ֲה ָבא ַעל ַצוְּ ָ
והמונכא ]וְ ַה ְמנִ ָ
כוּתא ִתּ ְשׁ ַלט:
ְב ַמ ְל ָ
אָמר ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ַמ ְתּנ ָ
ָת ְך ָל ְך ֶל ֶהוְ יָן
אדיִ ן ָענֵה ָדנִ יֵּאל וְ ַ
)ֵ (17בּ ַ
אָח ָרן ַהב | ְבּ ַרם ְכּ ָת ָבא ֶא ְק ֵרא ְל ַמ ְל ָכּא וּ ִפ ְשׁ ָרא
ָת ְך ְל ֳ
וּנְ ָב ְז ְבּי ָ
הוֹד ִענֵּהּ (18) :אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[ ַמ ְל ָכּא | ֱא ָל ָהא עליא ] ִע ָלּאָה
ֲא ְ
בוּך:
ֶצּר ֲא ְ
ֻכ ְדנ ַ
יק ָרא וְ ַה ְד ָרה יְ ַהב ִלנְ ב ַ
בוּתא וִ ָ
וּר ָ
כוּתא ְ
קרי[ ַמ ְל ָ
בוּתא ִדּי יְ ַהב ֵלהּ כֹּל ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְ ִל ָשּׁ ַנ ָיּא ֲהווֹ
וּמן ְר ָ
)ִ (19
מוֹהי | ִדּי ֲהוָה ָצ ֵבא ֲהוָא
זאעין ]זָיְ ִעין קרי[ וְ ָד ֲח ִלין ִמן ֳק ָד ִ
ָק ֵטל וְ ִדי ֲהוָה ָצ ֵבא ֲהוָה ַמ ֵחא וְ ִדי ֲהוָה ָצ ֵבא ֲהוָה ָמ ִרים וְ ִדי
רוּחהּ ִתּ ְק ַפת
וּכ ִדי ִרם ִל ְב ֵבהּ וְ ֵ
ֲהוָה ָצ ֵבא ֲהוָה ַמ ְשׁ ִפּילְ (20) :
ַל ֲהז ָ
יק ָרה ֶה ְע ִדּיוּ ִמנֵּהּ(21) :
כוּתהּ וִ ָ
ָדה | ָהנְ ַחת ִמן ָכּ ְר ֵסא ַמ ְל ֵ
ָשׁא ְט ִריד וְ ִל ְב ֵבהּ ִעם ֵחיוְ ָתא שׁוי ] ַשׁוִּ יְ ו קרי[ וְ ִעם
וּמן ְבּנֵי ֲאנ ָ
ִ
וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּא ִגּ ְשׁ ֵמהּ
תוֹרין יְ ַטעֲמוּנֵּהּ ִ
דוֹרהּ ִע ְשׂ ָבּא ְכ ִ
ֲר ַדיָּא ְמ ֵ
עָ
יִ ְצ ַט ַבּע | ַעד ִדּי יְ ַדע ִדּי ַשׁ ִלּיט ֱא ָל ָהא עליא ] ִע ָלּאָה קרי[
ֲלהּ קרי[(22) :
וּל ַמן ִדּי יִ ְצ ֵבּה יְ ָה ֵקים עליה ]ע ַ
ָשׁא ְ
ְבּ ַמ ְלכוּת ֲאנ ָ
אצּר ָלא ַה ְשׁ ֵפּ ְל ְתּ ִל ְב ָב ְך | ָכּל ֳק ֵבל
ואנתה ]וְ אַנְ ְתּ קרי[ ְבּ ֵרהּ ֵבּ ְל ַשׁ ַ
וּל ָמא ַניָּא
רוֹמ ְמ ָתּ ְ
ִדּי ָכל ְדּנָה יְ ַד ְע ָתּ (23) :וְ ַעל ָמ ֵרא ְשׁ ַמיָּא ִה ְת ַ

ִדי ַביְ ֵתהּ ַהיְ ִתיו קדמיך ] ָק ָד ָמ ְך קרי[ ואנתה ]וְ אַנְ ְתּ קרי[
ָת ְך ַח ְמ ָרא ָשׁ ַתיִ ן ְבּהוֹן
וּל ֵחנ ָ
ָך קרי[ ֵשׁ ְג ָל ָת ְך ְ
ורברבניך ]וְ ַר ְב ְר ָבנ ְ
אָעא וְ ְ
אל ֵהי ַכ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבא נְ ָח ָשׁא ַפ ְר ְז ָלא ָ
אַבנָא ִדּי ָלא ָחזַיִ ן
וְ ֵל ָ
ידהּ וְ ָכל
אל ָהא ִדּי נִ ְשׁ ְמ ָת ְך ִבּ ֵ
ָד ִעין ַשׁ ַבּ ְח ָתּ | וְ ֵל ָ
וְ ָלא ָשׁ ְמ ִעין וְ ָלא י ְ
מוֹהי ְשׁ ִלי ַ
אדיִ ן ִמן ֳק ָד ִ
א ְֹר ָח ָת ְך ֵלהּ ָלא ַה ַדּ ְר ָתֵּ (24) :בּ ַ
ַח ַפּ ָסּא
וּדנָה ְכ ָת ָבא ִדּי ְר ִשׁים | ְמנֵא
וּכ ָת ָבא ְדנָה ְר ִשׁיםְ (25) :
ִדי יְ ָדא | ְ
וּפ ְר ִסיןְ (26) :דּנָה ְפּ ַשׁר ִמ ְלּ ָתא | ְמנֵא ְמנָה ֱא ָל ָהא
ְמנֵא ְתּ ֵקל ַ
יל ָתּה ְבמֹאזַנְ יָא
כוּת ְך וְ ַה ְשׁ ְל ַמהְּ (27) :תּ ֵקל | ְתּ ִק ְ
ַמ ְל ָ
יבת ְל ָמ ַדי
יה ַ
כוּת ְך וִ ִ
יסת ַמ ְל ָ
וְ ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַח ְתּ ַח ִסּירְ (28) :פּ ֵרס | ְפּ ִר ַ
אצּר וְ ַה ְל ִבּישׁוּ ְל ָדנִ יֵּאל אַ ְר ְגּ ָונָא
אדיִ ן ֲא ַמר ֵבּ ְל ַשׁ ַ
וּפ ָרסֵ (29) :בּ ַ
ָ
יכא קרי[ ִדי ַד ֲה ָבא ַעל ַצוְּ ֵ
והמונכא ]וְ ַה ְמנִ ָ
ארהּ | וְ ַה ְכ ִרזוּ
יליָא
כוּתאֵ (30) :בּהּ ְבּ ֵל ְ
ֲלוֹהי ִדּי ֶל ֱהוֵא ַשׁ ִלּיט ַתּ ְל ָתּא ְבּ ַמ ְל ָ
ע ִ
אשׁ ַצּר ַמ ְל ָכּא כשׂדיא ] ַכ ְשׂ ָדּאָה קרי[:
ְק ִטיל ֵבּ ְל ַ
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כוּתא | ְכּ ַבר ְשׁנִ ין
) (1וְ ָד ְר ָיוֶשׁ מדיא ] ָמ ָדאָה קרי[ ַק ֵבּל ַמ ְל ָ
ַה ִקים ַעל ַמ ְלכוּ ָתא
ִשׁ ִתּין וְ ַת ְר ֵתּיןְ (2) :שׁ ַפר ֳק ָדם ָדּ ְר ָיוֶשׁ ו ֲ
כוּתא(3) :
ַל ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ְמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרין | ִדּי ֶל ֱהוֹן ְבּ ָכל ַמ ְל ָ
וְ ֵע ָלּא ִמנְּ הוֹן ָס ְר ִכין ְתּ ָל ָתא ִדּי ָדנִ יֵּאל ַחד ִמנְּ הוֹן | ִדּי ֶל ֱהוֹן
וּמ ְל ָכּא ָלא ֶל ֱהוֵא נ ִָזק:
ָה ִבין ְלהוֹן ַט ְע ָמא ַ
ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִא ֵלּין י ֲ
ַא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא |
ַצּח ַעל ָס ְר ַכיָּא ו ֲ
)ֱ (4א ַדיִ ן ָדּנִ יֵּאל ְדּנָה ֲהוָא ִמ ְתנ ַ
מוּתהּ ַעל ָכּל
ֲשׁית ַל ֲה ָק ֵ
וּמ ְל ָכּא ע ִ
ירא ֵבּהּ ַ
ַתּ ָ
רוּח י ִ
ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ַ
ַא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ֲהווֹ ָב ַעיִ ן ִע ָלּה
כוּתאֱ (5) :א ַדיִ ן ָס ְר ַכיָּא ו ֲ
ַמ ְל ָ
ָכ ִלין
יתה ָלא י ְ
וּשׁ ִח ָ
כוּתא | וְ ָכל ִע ָלּה ְ
ְל ַה ְשׁ ָכּ ָחה ְל ָדנִ יֵּאל ִמ ַצּד ַמ ְל ָ
יתה ָלא
וּשׁ ִח ָ
ימן הוּא וְ ָכל ָשׁלוּ ְ
ְל ַה ְשׁ ָכּ ָחה ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ְמ ֵה ַ
אָמ ִרין ִדּי ָלא נְ ַה ְשׁ ַכּח
ֲלוֹהיֱ (6) :א ַדיִ ן גּ ְ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ְ
ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַחת ע ִ
ֲלוֹהי ְבּ ָדת ֱא ָל ֵההּ(7) :
ְל ָדנִ יֵּאל ְדּנָה ָכּל ִע ָלּא | ָל ֵהן ַה ְשׁ ַכּ ְחנָה ע ִ
אָמ ִרין
ַא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִא ֵלּן ַה ְר ִגּשׁוּ ַעל ַמ ְל ָכּא | וְ ֵכן ְ
ֱא ַדיִ ן ָס ְר ַכיָּא ו ֲ
ָעטוּ כֹּל ָס ְר ֵכי
ֵלהּ ָדּ ְר ָיוֶשׁ ַמ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ יִ (8) :א ְתי ַ
ָמה ְקיָם
ָתא ְל ַקיּ ָ
וּפ ֲחו ָ
ַא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ַה ָדּ ְב ַריָּא ַ
כוּתא ִס ְג ַניָּא ו ֲ
ַמ ְל ָ
וּל ַת ָקּ ָפה ֱא ָסר | ִדּי ָכל ִדּי יִ ְב ֵעה ָבעוּ ִמן ָכּל ֱא ָלהּ ו ֱ
ַמ ְל ָכּא ְ
ֶאנָשׁ
ָתא(9) :
אַר ָיו ָ
ָך ַמ ְל ָכּא יִ ְת ְר ֵמא ְלגֹב ְ
יוֹמין ְתּ ָל ִתין ָל ֵהן ִמנּ ְ
ַעד ִ
ְכּ ַען ַמ ְל ָכּא ְתּ ִקים ֱא ָס ָרא וְ ִת ְר ֻשׁם ְכּ ָת ָבא | ִדּי ָלא ְל ַה ְשׁ ָניָה ְכּ ָדת

וּפ ַרס ִדּי ָלא ֶת ְע ֵדּאָ (10) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה | ַמ ְל ָכּא ָדּ ְר ָיוֶשׁ
ָמ ַדי ָ
ֶא ָס ָרא (11) :וְ ָדנִ יֵּאל ְכּ ִדי יְ ַדע ִדּי ְר ִשׁים ְכּ ָת ָבא
ְר ַשׁם ְכּ ָת ָבא ו ֱ
יתהּ ֶנגֶד יְ ְ
יחן ֵלהּ ְבּ ִע ִלּ ֵ
ַעל ְל ַביְ ֵתהּ וְ ַכוִּ ין ְפּ ִת ָ
רוּשׁ ֶלם | וְ ִז ְמנִ ין
וּמוֹדא ֳק ָדם
ֵ
וּמ ַצ ֵלּא
כוֹהי ְ
יוֹמא הוּא ָבּ ֵר ְך ַעל ִבּ ְר ִ
ְתּ ָל ָתה ְב ָ
ֱא ַדיִ ן
ֱא ָל ֵההּ ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ֲהוָא ָע ֵבד ִמן ַק ְד ַמת ְדּנָה(12) :
וּמ ְת ַחנַּן ֳק ָדם
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ַה ְר ִגּשׁוּ וְ ַה ְשׁ ַכּחוּ ְל ָדנִ יֵּאל | ָבּ ֵעא ִ
גְּ
אָמ ִרין ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ַעל ֱא ָסר
אדיִ ן ְק ִריבוּ וְ ְ
ֱא ָל ֵההֵּ (13) :בּ ַ
ַמ ְל ָכּא ֲה ָלא ֱא ָסר ְר ַשׁ ְמ ָתּ ִדּי ָכל ֱאנָשׁ ִדּי יִ ְב ֵעה ִמן ָכּל ֱא ָלהּ
ָותא |
ָך ַמ ְל ָכּא יִ ְת ְר ֵמא ְלגוֹב אַ ְרי ָ
יוֹמין ְתּ ָל ִתין ָל ֵהן ִמנּ ְ
ֶאנָשׁ ַעד ִ
וֱ
וּפ ַרס ִדּי ָלא
יבא ִמ ְלּ ָתא ְכּ ָדת ָמ ַדי ָ
ַצּ ָ
אָמר י ִ
ָענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
אָמ ִרין ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ִדּי ָדנִ יֵּאל ִדּי ִמן
אדיִ ן עֲנוֹ וְ ְ
ֶת ְע ֵדּאֵ (14) :בּ ַ
ֲל ְך קרי[ ַמ ְל ָכּא ְט ֵעם וְ ַעל
ָלוּתא ִדּי יְ הוּד ָלא ָשׂם עליך ]ע ָ
ְבּנֵי ג ָ
יוֹמא ָבּ ֵעא ָבּ ֵ
ֱא ָס ָרא ִדּי ְר ַשׁ ְמ ָתּ | וְ ִז ְמנִ ין ְתּ ָל ָתה ְבּ ָ
עוּתהּ(15) :
ֲלוֹהי וְ ַעל ָדּנִ יֵּאל
ֱא ַדיִ ן ַמ ְל ָכּא ְכּ ִדי ִמ ְלּ ָתא ְשׁ ַמע ַשׂ ִגּיא ְבּ ֵאשׁ ע ִ
ָבוּתהּ | וְ ַעד ֶמ ָע ֵלי ִשׁ ְמ ָשׁא ֲהוָא ִמ ְשׁ ַתּ ַדּר
ָשׂם ָבּל ְל ֵשׁיז ֵ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ַה ְר ִגּשׁוּ ַעל ַמ ְל ָכּא |
אדיִ ן גּ ְ
לוּתהֵּ (16) :בּ ַ
ְל ַה ָצּ ֵ
וּפ ַרס ִדּי ָכל ֱא ָסר
אָמ ִרין ְל ַמ ְל ָכּא ַדּע ַמ ְל ָכּא ִדּי ָדת ְל ָמ ַדי ָ
וְ ְ
ְ
אדיִ ן ַמ ְל ָכּא ֲא ַמר
וּקיָם ִדּי ַמ ְל ָכּא יְ ָה ֵקים ָלא ְל ַה ְשׁ ָניָהֵ (17) :בּ ַ
אָמר
ָתא | ָענֵה ַמ ְל ָכּא וְ ַ
אַר ָיו ָ
ֻבּא ִדּי ְ
וּרמוֹ ְלג ָ
וְ ַהיְ ִתיו ְל ָדנִ יֵּאל ְ
ירא הוּא
ְל ָדנִ יֵּאל ֱא ָל ָה ְך ִדּי אנתה ]אַנְ ְתּ קרי[ ָפּ ַלח ֵלהּ ִבּ ְת ִד ָ
יתיִ ת ֶא ֶבן ֲח ָדה וְ ֻשׂ ַמת ַעל פֻּם גּ ָ
יז ִבנּ ְ
יְ ֵשׁ ְ
ֻבּא | וְ ַח ְת ַמהּ
ָך (18) :וְ ֵה ָ
נוֹהי ִדּי ָלא ִת ְשׁנֵא ְצבוּ
וּב ִע ְז ָקת ַר ְב ְר ָב ִ
ַמ ְל ָכּא ְבּ ִע ְז ְק ֵתהּ ְ
וּבת ְטוָת וְ ַד ֲחוָן ָלא
יכ ֵלהּ ָ
ְבּ ָדנִ יֵּאלֱ (19) :א ַדיִ ן ֲאזַל ַמ ְל ָכּא ְל ֵה ְ
אדיִ ן ַמ ְל ָכּא
ֲלוֹהיֵ (20) :בּ ַ
ַדּת ע ִ
מוֹהי | וְ ִשׁנְ ֵתּהּ נ ַ
ַהנְ ֵעל ָק ָד ִ
ָתא ֲאזַל:
אַר ָיו ָ
ֻבּא ִדי ְ
וּב ִה ְת ְבּ ָה ָלה ְלג ָ
ִבּ ְשׁ ַפּ ְר ָפּ ָרא יְ קוּם ְבּנ ְָג ָהא | ְ
ֲציב ְז ִעק | ָענֵה ַמ ְל ָכּא
)ְ (21
ֻבּא ְל ָדנִ יֵּאל ְבּ ָקל ע ִ
וּכ ִמ ְק ְר ֵבהּ ְלג ָ
ֲבד ֱא ָל ָהא ַחיָּא ֱא ָל ָה ְך ִדּי אנתה ]אַנְ ְתּ
אָמר ְל ָדנִ יֵּאל ָדּנִ יֵּאל ע ֵ
וְ ַ
ָתא(22) :
אַר ָיו ָ
ָבוּת ְך ִמן ְ
ירא ַהיְ ִכל ְל ֵשׁיז ָ
קרי[ ָפּ ַלח ֵלהּ ִבּ ְת ִד ָ
ֱא ַדיִ ן ָדּנִ יֶּאל ִעם ַמ ְל ָכּא ַמ ִלּל | ַמ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ יֱ (23) :א ָל ִהי
ָתא וְ ָלא ַח ְבּלוּנִ י | ָכּל ֳק ֵבל ִדּי
אַר ָיו ָ
וּסגַר פֻּם ְ
ְשׁ ַלח ַמ ְל ֲא ֵכהּ ֲ
ָק ָד ִ
מוֹהי זָכוּ ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַחת ִלי וְ אַף קדמיך ] ָק ָד ָמ ְך קרי[ ַמ ְל ָכּא
ֲלוֹהי
אדיִ ן ַמ ְל ָכּא ַשׂ ִגּיא ְט ֵאב ע ִ
בוּלה ָלא ַע ְב ֵדתֵ (24) :בּ ַ
ֲח ָ
ֻבּא וְ ָכל
ֻבּא | וְ ֻה ַסּק ָדּנִ יֵּאל ִמן גּ ָ
וּל ָדנִ יֵּאל ֲא ַמר ְל ַהנְ ָס ָקה ִמן גּ ָ
ְ
ַא ַמר ַמ ְל ָכּא
אל ֵההּ (25) :ו ֲ
ימן ֵבּ ָ
ֲח ָבל ָלא ִה ְשׁ ְתּ ַכח ֵבּהּ ִדּי ֵה ִ

ָתא
וּלגֹב אַ ְר ָיו ָ
צוֹהי ִדּי ָדנִ יֵּאל ְ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ִדּי ֲא ַכלוּ ַק ְר ִ
וְ ַהיְ ִתיו גּ ְ
ֻבּא ַעד ִדּי
אַר ִעית גּ ָ
ְרמוֹ ִאנּוּן ְבּנֵיהוֹן וּנְ ֵשׁיהוֹן | וְ ָלא ְמטוֹ ְל ְ
ָתא וְ ָכל גּ ְ
אַר ָיו ָ
ְשׁ ִלטוּ ְבהוֹן ְ
אדיִ ן ָדּ ְר ָיוֶשׁ
ַר ֵמיהוֹן ַה ִדּקוֵּ (26) :בּ ַ
ַמ ְל ָכּא ְכּ ַתב ְל ָכל ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּא ִדּי דארין ] ָדיְ ִרין קרי[
אַר ָעא ְשׁ ָל ְמכוֹן יִ ְשׂגֵּאִ (27) :מן ֳק ָד ַמי ִשׂים ְט ֵעם ִדּי ְבּ ָכל
ְבּ ָכל ְ
ָשׁ ְל ָטן ַמ ְל ִ
כוּתי ֶל ֱהוֹן זאעין ]זָיְ ִעין קרי[ וְ ָד ֲח ִלין ִמן ֳק ָדם
וּתהּ
וּמ ְלכ ֵ
ֱא ָל ֵההּ ִדּי ָדנִ יֵּאל | ִדּי הוּא ֱא ָל ָהא ַחיָּא וְ ַקיָּם ְל ָע ְל ִמין ַ
סוֹפאְ (28) :מ ֵשׁ ִ
וּמ ִצּל וְ ָע ֵבד
יזב ַ
ִדּי ָלא ִת ְת ַח ַבּל וְ ָשׁ ְל ָטנֵהּ ַעד ָ
יזיב ְל ָדנִ יֵּאל ִמן יַד
אַר ָעא | ִדּי ֵשׁ ִ
וּב ְ
אָתין וְ ִת ְמ ִהין ִבּ ְשׁ ַמיָּא ְ
ִ
וּב ַמ ְלכוּת
ָתא (29) :וְ ָדנִ יֵּאל ְדּנָה ַה ְצ ַלח ְבּ ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ | ְ
אַר ָיו ָ
ְ
כּוֹרשׁ פרסיא ] ָפּ ְר ָסאָה קרי[:
ֶ
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אשׁ ַצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָדּנִ יֵּאל ֵח ֶלם ֲחזָה וְ ֶח ְזוֵי
)ִ (1בּ ְשׁנַת ֲח ָדה ְל ֵב ְל ַ
אדיִ ן ֶח ְל ָמא ְכ ַתב ֵראשׁ ִמ ִלּין ֲא ַמר(2) :
אשׁהּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ֵבהּ | ֵבּ ַ
ֵר ֵ
אַר ַבּע
ַארוּ ְ
יליָא | ו ֲ
ָענֵה ָדנִ יֵּאל וְ ַ
אָמר ָחזֵה ֲהוֵית ְבּ ֶח ְזוִ י ִעם ֵל ְ
אַר ַבּע ֵחיוָן ַר ְב ְר ָבן ָס ְל ָקן
ַמּא ַר ָבּא (3) :וְ ְ
יחן ְלי ָ
רוּחי ְשׁ ַמיָּא ְמ ִג ָ
ֵ
ַפּין ִדּי נְ ַשׁר
אַריֵה וְ ג ִ
ַמּא | ָשׁנְ יָן ָדּא ִמן ָדּאַ (4) :ק ְד ָמיְ ָתא ְכ ְ
ִמן י ָ
אַר ָעא וְ ַעל
ילת ִמן ְ
ַפּיהּ וּנְ ִט ַ
ַלהּ | ָחזֵה ֲה ֵוית ַעד ִדּי ְמּ ִריטוּ ג ַ
ַארוּ ֵחיוָה
וּל ַבב ֱאנָשׁ יְ ִהיב ַלהּ (5) :ו ֲ
ימת ְ
ַר ְג ַליִ ן ֶכּ ֱאנָשׁ ֳה ִק ַ
אָח ִרי ִתנְ ָינָה ָדּ ְמיָה ְלדֹב וְ ִל ְשׂ ַטר ַחד ֳה ִק ַמת ְ
וּת ָלת ִע ְל ִעין
ֳ
ֻלי ְבּ ַשׂר
קוּמי ֲאכ ִ
אָמ ִרין ַלהּ ִ
ֻמּהּ ֵבּין שׁניה ] ִשׁנַּהּ קרי[ | וְ ֵכן ְ
ְבּפ ַ
ַפּין
אָח ִרי ִכּנְ ַמר וְ ַלהּ גּ ִ
ַארוּ ֳ
אתר ְדּנָה ָחזֵה ֲהוֵית ו ֲ
ַשׂ ִגּיאָ (6) :בּ ַ
אשׁין ְל ֵחיוְ ָתא
אַר ְבּ ָעה ֵר ִ
ַבּהּ קרי[ | וְ ְ
אַר ַבּע ִדּי עוֹף ַעל גביה ]גּ ַ
ְ
יליָא
אתר ְדּנָה ָחזֵה ֲהוֵית ְבּ ֶח ְזוֵי ֵל ְ
וְ ָשׁ ְל ָטן יְ ִהיב ַלהָּ (7) :בּ ַ
יפא
ימ ָתנִ י וְ ַת ִקּ ָ
ילה וְ ֵא ְ
יעאָה קרי[ ְדּ ִח ָ
ַארוּ ֵחיוָה רביעיה ] ְר ִב ָ
וֲ
אָרא
וּשׁ ָ
ֱקה ְ
וּמדּ ָ
אָכ ָלה ַ
ירא וְ ִשׁנַּיִ ן ִדּי ַפ ְרזֶל ַלהּ ַר ְב ְר ָבן ְ
ַתּ ָ
יִ
ָתא ִדּי
ברגליה ] ְבּ ַר ְג ַלהּ קרי[ ָר ְפ ָסה | וְ ִהיא ְמ ַשׁנְּ יָה ִמן ָכּל ֵחיו ָ
ֲשׂר ַלהִּ (8) :מ ְשׂ ַתּ ַכּל ֲהוֵית ְבּ ַק ְר ַניָּא ו ֲ
ָק ָד ַמיהּ וְ ַק ְרנַיִ ן ע ַ
ַאלוּ ֶק ֶרן
וּת ָלת ִמן ַק ְר ַניָּא
ֵיהן קרי[ ְ
ירה ִס ְל ָקת ביניהון ] ֵבּינ ֵ
אָח ִרי ְז ֵע ָ
ֳ
ֲק ָרה קרי[ ִמן קדמיה ] ֳק ָד ַמהּ קרי[ |
ָתא אתעקרו ] ֶא ְתע ַ
ַק ְד ָמי ָ
ַאלוּ ַעיְ נִ ין ְכּ ַעיְ נֵי ֲאנ ָ
ָשׁא ְבּ ַק ְרנָא ָדא וּפֻם ְמ ַמ ִלּל ַר ְב ְר ָבן(9) :
וֲ
בוּשׁהּ
יוֹמין יְ ִתב | ְל ֵ
ָחזֵה ֲהוֵית ַעד ִדּי ָכ ְר ָסוָן ְר ִמיו וְ ַע ִתּיק ִ

יבין ִדּי נוּר
ֲמר נְ ֵקא ָכּ ְר ְסיֵהּ ְשׁ ִב ִ
אשׁהּ ַכּע ַ
וּשׂ ַער ֵר ֵ
ִכּ ְת ַלג ִחוָּר ְ
מוֹהי ֶא ֶלף
ָפק ִמן ֳק ָד ִ
לּוֹהי נוּר ָדּ ִלק (10) :נְ ַהר ִדּי נוּר ָנגֵד וְ נ ֵ
ַל ִגּ ִ
גְּ
אלפים ] ְ
אַל ִפין קרי[ יְ ַשׁ ְמּשׁוּנֵּהּ וְ ִרבּוֹ רבון ] ִר ְב ָבן קרי[
מוֹהי יְ קוּמוּן | ִדּינָא יְ ִתב וְ ִס ְפ ִרין ְפּ ִתיחוָּ (11) :חזֵה ֲהוֵית
ָק ָד ִ
ֱלה | ָחזֵה ֲהוֵית
אדיִ ן ִמן ָקל ִמ ַלּיָּא ַר ְב ְר ָב ָתא ִדּי ַק ְרנָא ְמ ַמלּ ָ
ֵבּ ַ
יבת ִל ֵ
יה ַ
הוּבד ִגּ ְשׁ ַמהּ וִ ִ
יק ַדת ֶא ָשּׁא:
ילת ֵחיוְ ָתא וְ ַ
ַעד ִדּי ְק ִט ַ
יבת
אַר ָכה ְב ַחיִּ ין יְ ִה ַ
ָתא ֶה ְע ִדּיו ָשׁ ְל ָטנְ הוֹן | וְ ְ
וּשׁאָר ֵחיו ָ
)ְ (12
ַארוּ ִעם
יליָא ו ֲ
ְלהוֹן ַעד ְז ַמן וְ ִע ָדּןָ (13) :חזֵה ֲהוֵית ְבּ ֶח ְזוֵי ֵל ְ
יוֹמיָּא ְמ ָטה
אָתה ֲהוָה | וְ ַעד ַע ִתּיק ַ
ֲע ָננֵי ְשׁ ַמיָּא ְכּ ַבר ֱא ָנשׁ ֵ
וּמ ְלכוּ וְ כֹל
יקר ַ
בוּהי (14) :וְ ֵלהּ יְ ִהיב ָשׁ ְל ָטן וִ ָ
מוֹהי ַה ְק ְר ִ
וּק ָד ִ
ְ
ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּא ֵלהּ יִ ְפ ְלחוּן | ָשׁ ְל ָטנֵהּ ָשׁ ְל ָטן ָע ַלם ִדּי ָלא
כוּתהּ ִדּי ָלא ִת ְת ַח ַבּל:
וּמ ְל ֵ
ֶע ֵדּה ַ
יְ
אשׁי
רוּחי ֲאנָה ָדנִ יֵּאל ְבּגוֹא נִ ְדנֶה | וְ ֶח ְזוֵי ֵר ִ
)ֶ (15א ְת ְכּ ִריַּת ִ
ַצּ ָ
יְ ַב ֲה ֻלנַּנִ יִ (16) :ק ְר ֵבת ַעל ַחד ִמן ָק ֲא ַמיָּא וְ י ִ
יבא ֶא ְב ֵעא ִמנֵּהּ
הוֹד ִענַּנִ יִ (17) :א ֵלּין
וּפ ַשׁר ִמ ַלּיָּא יְ ְ
ַא ַמר ִלי ְ
ַעל ָכּל ְדּנָה | ו ֲ
אַר ְבּ ָעה ַמ ְל ִכין יְ קוּמוּן ִמן
אַר ַבּע | ְ
ָתא ַר ְב ְר ָב ָתא ִדּי ִאנִּ ין ְ
ֵחיו ָ
כוּתא ַק ִדּ ֵ
יק ְבּלוּן ַמ ְל ָ
ְ
ַח ְסנוּן
ישׁי ֶע ְליוֹנִ ין | וְ י ְ
אַר ָעא (18) :וִ ַ
ַצּ ָבא
כוּתא ַעד ָע ְל ָמא וְ ַעד ָע ַלם ָע ְל ַמיָּאֱ (19) :א ַדיִ ן ְצ ִבית ְלי ָ
ַמ ְל ָ
יעיְ ָתא ִדּי ֲהוָת ָשׁנְ יָה ִמן כלהון ] ָכּ ְלּ ֵהין קרי[ |
ַעל ֵחיוְ ָתא ְר ִב ָ
ַתּ ָ
ילה י ִ
ְדּ ִח ָ
ירה שׁניה ] ִשׁנַּהּ קרי[ ִדּי ַפ ְרזֶל וְ ִט ְפ ַריהּ ִדּי נְ ָחשׁ
ֲשׂר
אָרא ְבּ ַר ְג ַליהּ ָר ְפ ָסה (20) :וְ ַעל ַק ְר ַניָּא ע ַ
וּשׁ ָ
ֲקה ְ
אָכ ָלה ַמדּ ָ
ְ
אָח ִרי ִדּי ִס ְל ַקת ונפלו ]וּנְ ַפ ָלה קרי[ ִמן קדמיה
אשׁהּ וְ ֳ
ִדּי ְב ֵר ַ
] ֳק ָד ַמהּ קרי[ ְתּ ָלת | וְ ַק ְרנָא ִד ֵכּן וְ ַעיְ נִ ין ַלהּ וְ פֻם ְמ ַמ ִלּל ַר ְב ְר ָבן
וְ ֶח ְזוַהּ ַרב ִמן ַח ְב ָר ַתהָּ (21) :חזֵה ֲהוֵית וְ ַק ְרנָא ִד ֵכּן ָע ְב ָדה ְק ָרב
יוֹמיָּא
ָכ ָלה ְלהוֹןַ (22) :עד ִדּי ֲא ָתה ַע ִתּיק ַ
ישׁין | וְ י ְ
ִעם ַק ִדּ ִ
כוּתא ֶה ֱח ִסנוּ
וּמ ְל ָ
ישׁי ֶע ְליוֹנִ ין | וְ ִז ְמנָא ְמ ָטה ַ
וְ ִדינָא יְ ִהב ְל ַק ִדּ ֵ
יעיְ ָתא ַמ ְלכוּ רביעיא
ישׁיןֵ (23) :כּן ֲא ַמר ֵחיוְ ָתא ְר ִב ָ
ַק ִדּ ִ
אַר ָעא ִדּי ִת ְשׁנֵא ִמן ָכּל ַמ ְל ְכו ָ
] ְר ִב ָ
ָתא |
יעאָה קרי[ ֶתּ ֱהוֵא ְב ְ
ֲשׂר ִמנַּהּ
דוּשׁנַּהּ וְ ַת ְדּ ִק ַנּהּ (24) :וְ ַק ְר ַניָּא ע ַ
וּת ִ
אַר ָעא ְ
וְ ֵתאכֻל ָכּל ְ
אַח ֵריהוֹן וְ הוּא
אָח ָרן יְ קוּם ֲ
כוּתה ַע ְשׂ ָרה ַמ ְל ִכין יְ ֻקמוּן | וְ ֳ
ַמ ְל ָ
וּמ ִלּין ְל ַצד
וּת ָל ָתה ַמ ְל ִכין יְ ַה ְשׁ ִפּלִ (25) :
יִ ְשׁנֵא ִמן ַק ְד ָמיֵא ְ
ישׁי ֶע ְליוֹנִ ין יְ ַב ֵלּא | וְ יִ ְס ַבּר
וּל ַק ִדּ ֵ
עליא ] ִע ָלּאָה קרי[ יְ ַמ ִלּל ְ
וּפ ַלג ִע ָדּן:
ידהּ ַעד ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ין ְ
ַהבוּן ִבּ ֵ
ְל ַה ְשׁ ָניָה ִז ְמנִ ין וְ ָדת וְ יִ ְתי ֲ
הוֹב ָדה ַעד
וּל ָ
) (26וְ ִדינָא יִ ִתּב | וְ ָשׁ ְל ָטנֵהּ יְ ַה ְעדּוֹן ְל ַה ְשׁ ָמ ָדה ְ

בוּתא ִדּי ַמ ְל ְכוָת ְתּחוֹת ָכּל
וּר ָ
כוּתה וְ ָשׁ ְל ָטנָא ְ
וּמ ְל ָ
סוֹפאַ (27) :
ָ
כוּתהּ ַמ ְלכוּת ָע ַלם וְ כֹל
ישׁי ֶע ְליוֹנִ ין | ַמ ְל ֵ
יבת ְל ַעם ַק ִדּ ֵ
ְשׁ ַמיָּא יְ ִה ַ
סוֹפא ִדי ִמ ְלּ ָתא |
ָשׁ ְל ָט ַניָּא ֵלהּ יִ ְפ ְלחוּן וְ יִ ְשׁ ַתּ ְמּעוּןַ (28) :עד ָכּה ָ
וּמ ְלּ ָתא
ֲאנָה ָדנִ יֵּאל ַשׂ ִגּיא ַר ְעיוֹנַי יְ ַב ֲה ֻלנַּנִ י וְ ִזיוַי יִ ְשׁ ַתּנּוֹן ֲע ַלי ִ
ְבּ ִל ִבּי נִ ְט ֵרת:
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אשׁ ַצּר ַה ֶמּ ֶל ְך | ָחזוֹן נִ ְראָה ֵא ַלי
)ִ (1בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ַמ ְלכוּת ֵבּ ְל ַ
ָא ְר ֶאה ֶבּ ָחזוֹן
אַח ֵרי ַהנִּ ְראָה ֵא ַלי ַבּ ְתּ ִח ָלּה (2) :ו ֶ
ֲאנִ י ָדנִ יֵּאל ֲ
ילם ַה ְמּ ִדינָה |
ירה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ָ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַאנִ י ְבּ ַ
וַיְ ִהי ִבּ ְרא ִֹתי ו ֲ
ָא ָשּׂא ֵעינַי
אוּלי (3) :ו ֶ
אוּבל ָ
יתי ַעל ַ
ַאנִ י ָהיִ ִ
ָא ְר ֶאה ֶבּ ָחזוֹן ו ֲ
וֶ
ָא ְר ֶאה וְ ִהנֵּה אַיִ ל ֶא ָחד ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ָה ֻא ָבל וְ לוֹ ְק ָרנָיִ ם |
וֶ
אַחת ְגּב ָֹהה ִמן ַה ֵשּׁנִ ית וְ ַה ְגּב ָֹהה עֹ ָלה
וְ ַה ְקּ ָרנַיִ ם ְגּבֹהוֹת וְ ָה ַ
ֵח י ָ
יתי ֶאת ָהאַיִ ל ְמ ַנגּ ַ
אַחרֹנָהָ (4) :ר ִא ִ
ָבּ ֲ
ָמּה וְ ָצפוֹנָה ָונ ְֶג ָבּה וְ ָכל
ַע ְמדוּ ְל ָפנָיו וְ ֵאין ַמ ִצּיל ִמיָּדוֹ | וְ ָע ָשׂה ִכ ְרצֹנוֹ
ַחיּוֹת לֹא י ַ
יתי ֵמ ִבין וְ ִהנֵּה ְצ ִפיר ָה ִע ִזּים ָבּא ִמן
ַאנִ י ָהיִ ִ
וְ ִה ְג ִדּיל (5) :ו ֲ
ֵע ָבּ ֶ
אָרץ וְ ֵאין נוֹג ַ
ֲרב ַעל ְפּ ֵני ָכל ָה ֶ
ַה ַמּע ָ
אָרץ | וְ ַה ָצּ ִפיר ֶק ֶרן ָחזוּת
ֵבּין ֵעינָיוַ (6) :ו ָיּבֹא ַעד ָהאַיִ ל ַבּ ַעל ַה ְקּ ָרנַיִ ם ֲא ֶשׁר ָר ִאי ִתי ע ֵֹמד
יע ֵא ֶצל
יתיו ַמ ִגּ ַ
וּר ִא ִ
ָרץ ֵא ָליו ַבּ ֲח ַמת כֹּחוְֹ (7) :
ִל ְפנֵי ָה ֻא ָבל | ַויּ ָ
ַך ֶאת ָהאַיִ ל וַיְ ַשׁ ֵבּר ֶאת ְשׁ ֵתּי ְק ָרנָיו
ָהאַיִ ל וַיִּ ְת ַמ ְר ַמר ֵא ָליו ַויּ ְ
אַר ָצה וַיִּ ְר ְמ ֵסהוּ
יכהוּ ְ
ַשׁ ִל ֵ
וְ לֹא ָהיָה כ ַֹח ָבּאַיִ ל ַל ֲעמֹד ְל ָפנָיו | ַויּ ְ
וְ לֹא ָהיָה ַמ ִצּיל ָלאַיִ ל ִמיָּדוְֹ (8) :
וּצ ִפיר ָה ִע ִזּים ִה ְג ִדּיל ַעד ְמאֹד
יה
אַר ַבּע ַתּ ְח ֶתּ ָ
ֲלנָה ָחזוּת ְ
ַתּע ֶ
דוֹלה ו ַ
וּכ ָע ְצמוֹ נִ ְשׁ ְבּ ָרה ַה ֶקּ ֶרן ַה ְגּ ָ
| ְ
אַחת
ָצא ֶק ֶרן ַ
אַחת ֵמ ֶהם י ָ
וּמן ָה ַ
אַר ַבּע רוּחוֹת ַה ָשּׁ ָמיִ םִ (9) :
ְל ְ
ֶתר ֶאל ַה ֶנּגֶב וְ ֶאל ַה ִמּ ְז ָרח וְ ֶאל ַה ֶצּ ִבי(10) :
ַתּ ְג ַדּל י ֶ
ירה | ו ִ
ִמ ְצּ ִע ָ
וּמן
אַר ָצה ִמן ַה ָצּ ָבא ִ
ַתּ ֵפּל ְ
ַתּ ְג ַדּל ַעד ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ו ַ
וִ
וּמ ֶמּנּוּ הרים
כּוֹכ ִבים ו ִ
ַה ָ
ַתּ ְר ְמ ֵסם (11) :וְ ַעד ַשׂר ַה ָצּ ָבא ִה ְג ִדּיל | ִ
ָתן
הוּרם קרי[ ַה ָתּ ִמיד וְ ֻה ְשׁ ַל ְך ְמכוֹן ִמ ְק ָדּשׁוֹ (12) :וְ ָצ ָבא ִתּנּ ֵ
] ַ
יחה:
אַר ָצה וְ ָע ְשׂ ָתה וְ ִה ְצ ִל ָ
ַעל ַה ָתּ ִמיד ְבּ ָפ ַשׁע | וְ ַת ְשׁ ֵל ְך ֱא ֶמת ְ
) (13ו ֶ
ֹאמר ֶא ָחד ָקדוֹשׁ
ָא ְשׁ ְמ ָעה ֶא ָחד ָקדוֹשׁ ְמ ַד ֵבּר | ַויּ ֶ
ַל ַפּ ְלמוֹנִ י ַה ְמ ַד ֵבּר ַעד ָמ ַתי ֶה ָחזוֹן ַה ָתּ ִמיד וְ ַה ֶפּ ַשׁע שֹׁ ֵמם ֵתּת
אַל ַפּיִ ם
ֹאמר ֵא ַלי ַעד ֶע ֶרב בּ ֶֹקר ְ
וְ ק ֶֹדשׁ וְ ָצ ָבא ִמ ְר ָמסַ (14) :ויּ ֶ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת | וְ נִ ְצ ַדּק ק ֶֹדשׁ (15) :וַיְ ִהי ִבּ ְרא ִֹתי ֲאנִ י ָדנִ יֵּאל ֶאת
ְ

ָבר(16) :
ָא ַב ְק ָשׁה ִבינָה וְ ִהנֵּה ע ֵֹמד ְלנ ְֶג ִדּי ְכּ ַמ ְר ֵאה ג ֶ
ֶה ָחזוֹן | ו ֲ
יאל ָה ֵבן
ַב ִר ֵ
ֹאמר גּ ְ
אוּלי | וַיִּ ְק ָרא ַויּ ַ
אָדם ֵבּין ָ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ָ
וֶ
וּבבֹאוֹ נִ ְב ַע ִתּי
ְל ַה ָלּז ֶאת ַה ַמּ ְר ֶאהַ (17) :ו ָיּבֹא ֵא ֶצל ָע ְמ ִדי ְ
אָדם ִכּי ְל ֶעת ֵקץ ֶה ָחזוֹן:
ֹאמר ֵא ַלי ָה ֵבן ֶבּן ָ
ָא ְפּ ָלה ַעל ָפּנָי | ַויּ ֶ
וֶ
ידנִ י ַעל
ֲמ ֵ
אָר ָצה | וַיִּ גַּע ִבּי ַו ַיּע ִ
וּב ַד ְבּרוֹ ִע ִמּי נִ ְר ַדּ ְמ ִתּי ַעל ָפּנַי ְ
)ְ (18
אַח ִרית
ֲך ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְבּ ֲ
מוֹדיע ָ
ִ
ֹאמר ִהנְ נִ י
ָע ְמ ִדיַ (19) :ויּ ֶ
ית ַבּ ַעל ַה ְקּ ָרנָיִ ם |
מוֹעד ֵקץָ (20) :האַיִ ל ֲא ֶשׁר ָר ִא ָ
ָעם | ִכּי ְל ֵ
ַהזּ ַ
וּפ ָרס (21) :וְ ַה ָצּ ִפיר ַה ָשּׂ ִעיר ֶמ ֶל ְך ָיוָן | וְ ַה ֶקּ ֶרן
ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי ָ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ֵבּין ֵעינָיו הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִראשׁוֹן (22) :וְ ַהנִּ ְשׁ ֶבּ ֶרת
ַה ְגּ ָ
אַר ַבּע ַמ ְלכֻיוֹת ִמגּוֹי ַי ֲעמ ְֹדנָה וְ לֹא
יה | ְ
אַר ַבּע ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ְ
וַ
אַח ִרית ַמ ְל ָ
כוּתם ְכּ ָה ֵתם ַהפּ ְֹשׁ ִעים | ַי ֲעמֹד ֶמ ֶל ְך
וּב ֲ
ְבכֹחוְֹ (23) :
וּמ ִבין ִחידוֹת (24) :וְ ָע ַצם כֹּחוֹ וְ לֹא ְבכֹחוֹ וְ נִ ְפ ָלאוֹת
ַעז ָפּנִ ים ֵ
ֲצוּמים וְ ַעם ְקד ִֹשׁים(25) :
יח וְ ָע ָשׂה | וְ ִה ְשׁ ִחית ע ִ
ַשׁ ִחית וְ ִה ְצ ִל ַ
יְ
וּב ְל ָבבוֹ י ְַג ִדּיל ְ
יח ִמ ְר ָמה ְבּיָדוֹ ִ
ַשׁ ִחית
וּב ַשׁ ְל ָוה י ְ
וְ ַעל ִשׂ ְכלוֹ וְ ִה ְצ ִל ַ
וּמ ְר ֵאה
וּב ֶא ֶפס יָד יִ ָשּׁ ֵברַ (26) :
ַר ִבּים | וְ ַעל ַשׂר ָשׂ ִרים ַי ֲעמֹד ְ
אַתּה ְסתֹם ֶה ָחזוֹן ִכּי
ֶא ַמר ֱא ֶמת הוּא | וְ ָ
ָה ֶע ֶרב וְ ַהבּ ֶֹקר ֲא ֶשׁר נ ֱ
ָמים וָאָקוּם
יתי י ִ
ֶח ֵל ִ
ֵיתי וְ נ ֱ
ַאנִ י ָדנִ יֵּאל נִ ְהי ִ
ָמים ַר ִבּים (27) :ו ֲ
ְלי ִ
תּוֹמם ַעל ַה ַמּ ְר ֶאה וְ ֵאין
ָא ְשׁ ֵ
אכת ַה ֶמּ ֶל ְך | ו ֶ
ֱשׂה ֶאת ְמ ֶל ֶ
ָאע ֶ
וֶ
ֵמ ִבין:
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אַחת ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ֶבּן ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִמזּ ַ
)ִ (1בּ ְשׁנַת ַ
ֶרע ָמ ָדי | ֲא ֶשׁר ָה ְמ ַל ְך
אַחת ְל ָמ ְלכוֹ ֲאנִ י ָדּנִ יֵּאל ִבּינ ִֹתי
ַעל ַמ ְלכוּת ַכּ ְשׂ ִדּיםִ (2) :בּ ְשׁנַת ַ
ַבּ ְסּ ָפ ִרים | ִמ ְס ַפּר ַה ָשּׁנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיָה ְד ַבר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ִמיָה
ָא ְתּנָה
ָביא ְל ַמלֹּאות ְל ָח ְרבוֹת יְ רוּ ָשׁ ַלִם ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה (3) :ו ֶ
ַהנּ ִ
ֶאת ָפּנַי ֶאל ֲאדֹנָי ָה ֱאל ִֹהים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲחנוּנִ ים | ְבּצוֹם
ָא ְתו ֶ
ָא ְת ַפּ ְל ָלה ַליהוָה ֱאל ַֹהי ו ֶ
ָא ֶפר (4) :ו ֶ
וְ ַשׂק ו ֵ
ַדּה | ָוא ְֹמ ָרה
ֹה ָביו
נּוֹרא שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ְלא ֲ
אָנָּא ֲאדֹנָי ָה ֵאל ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
וֹתיוָ (5) :ח ָטאנוּ וְ ָעוִ ינוּ והרשׁענו ] ִה ְר ַשׁ ְענוּ קרי[
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ
ְ
יך (6) :וְ לֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ֶאל
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
וֹת ָך ִ
וּמ ָר ְדנוּ | וְ סוֹר ִמ ִמּ ְצ ֶ
ָ
יאים ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶאל ְמ ָל ֵכינוּ ָשׂ ֵרינוּ
יך ַהנְּ ִב ִ
ֲב ֶד ָ
עָ
אָרץְ (7) :ל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקה וְ ָלנוּ בּ ֶֹשׁת
ַו ֲאב ֵֹתינוּ | וְ ֶאל ָכּל ַעם ָה ֶ
וּל ָכל
רוּשׁ ַלִם ְ
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
וּל ְ
הוּדה ְ
ַה ָפּנִ ים ַכּיּוֹם ַהזֶּה | ְל ִאישׁ יְ ָ

יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְקּר ִֹבים וְ ָה ְרח ִֹקים ְבּ ָכל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ָתּם ָשׁם
ֲלם ֲא ֶשׁר ָמעֲלוּ ָב ְך (8) :יְ הוָה ָלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּנִ ים ִל ְמ ָל ֵכינוּ
ְבּ ַמע ָ
ְל ָשׂ ֵרינוּ וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ | ֲא ֶשׁר ָח ָטאנוּ ָל ְךַ (9) :לאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ
ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִלחוֹת | ִכּי ָמ ַר ְדנוּ בּוֹ (10) :וְ לֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ְבּקוֹל
ֲב ָדיו
ָתן ְל ָפנֵינוּ ְבּיַד ע ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ָל ֶל ֶכת ְבּתוֹר ָֹתיו ֲא ֶשׁר נ ַ
ַהנְּ ִב ִ
תּוֹר ֶת ָך וְ סוֹר ְל ִב ְל ִתּי
יאים (11) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ְברוּ ֶאת ָ
וּבה
ֻעה ֲא ֶשׁר ְכּת ָ
אָלה וְ ַה ְשּׁב ָ
ַתּ ַתּ ְך ָע ֵלינוּ ָה ָ
מוֹע ְבּק ֶֹל ָך | ו ִ
ְשׁ ַ
ָקם ֶאת
תוֹרת מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד ָה ֱאל ִֹהים ִכּי ָח ָטאנוּ לוַֹ (12) :ויּ ֶ
ְבּ ַ
דבריו ] ְדּ ָברוֹ קרי[ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָע ֵלינוּ וְ ַעל שׁ ְֹפ ֵטינוּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ָפטוּנוּ
ֶע ְשׂ ָתה ַתּ ַחת ָכּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ְל ָה ִביא ָע ֵלינוּ ָר ָעה ְגד ָֹלה | ֲא ֶשׁר לֹא נ ֶ
תוֹרת מ ֶֹשׁה
ירוּשׁ ָלִםַ (13) :כּ ֲא ֶשׁר ָכּתוּב ְבּ ַ
ֶע ְשׂ ָתה ִבּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר נ ֶ
ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ָבּאָה ָע ֵלינוּ | וְ לֹא ִח ִלּינוּ ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ָך (14) :וַיִּ ְשׁקֹד יְ הוָה
ֱאל ֵֹהינוּ ָלשׁוּב ֵמעֲוֹנֵנוּ ְ
ַעל ָה ָר ָעה וַיְ ִב ֶ
יא ָה ָע ֵלינוּ | ִכּי ַצ ִדּיק יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ לֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ְבּקֹלוֹ (15) :וְ ַע ָתּה ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ֶשׁר
ַתּ ַעשׂ ְל ָך ֵשׁם
ָקה ו ַ
את ֶאת ַע ְמּ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲחז ָ
הוֹצ ָ
ֵ
ָשׁב ָנא
ַכּיּוֹם ַהזֶּה | ָח ָטאנוּ ָר ָשׁ ְענוֲּ (16) :אדֹנָי ְכּ ָכל ִצ ְדק ֶֹת ָך י ָ
יר ָך יְ רוּ ָשׁ ַלִם ַהר ָק ְד ֶשׁ ָך | ִכּי ַב ֲח ָט ֵאינוּ
ַח ָמ ְת ָך ֵמ ִע ְ
אַפּ ָך ו ֲ
ְ
רוּשׁ ַלִם וְ ַע ְמּ ָך ְל ֶח ְר ָפּה ְל ָכל ְס ִביב ֵֹתינוּ(17) :
וּבעֲוֹנוֹת ֲאב ֵֹתינוּ יְ ָ
ַ
ֶיך
וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ֱאל ֵֹהינוּ ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ַתּ ֲחנוּנָיו וְ ָה ֵאר ָפּנ ָ
אָזנְ ָך
ַעל ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ַה ָשּׁ ֵמם | ְל ַמ ַען ֲאדֹ ָניַ (18) :ה ֵטּה ֱאל ַֹהי ְ
וּר ֵאה שׁ ְֹממ ֵֹתינוּ וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר
ֶיך ְ
וּשׁ ָמע פקחה ] ְפּ ַקח קרי[ ֵעינ ָ
ֲ
ילים
ַחנוּ ַמ ִפּ ִ
יה | ִכּי לֹא ַעל ִצ ְדק ֵֹתינוּ ֲאנ ְ
נִ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ֶל ָ
יך ָה ַר ִבּיםֲ (19) :אדֹנָי ְשׁ ָמ ָעה
ֶיך ִכּי ַעל ַר ֲח ֶמ ָ
ַתּ ֲחנוּנֵינוּ ְל ָפנ ָ
אַחר | ְל ַמעֲנְ ָך ֱאל ַֹהי
ֲשׂה אַל ְתּ ַ
יבה ַוע ֵ
ֲאדֹנָי ְס ָל ָחה ֲאדֹנָי ַה ֲק ִשׁ ָ
יר ָך וְ ַעל ַע ֶמּ ָך (20) :וְ עוֹד ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר
ִכּי ִשׁ ְמ ָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְ
וּמ ִפּיל
אתי וְ ַח ַטּאת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַ
ַדּה ַח ָטּ ִ
וּמ ְתו ֶ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ִ
ִ
ָתי ִל ְפנֵי יְ ה ָוה ֱאל ַֹהי ַעל ַהר ק ֶֹדשׁ ֱאל ָֹהי (21) :וְ עוֹד ֲאנִ י
ְתּ ִחנּ ִ
יתי ֶב ָחזוֹן ַבּ ְתּ ִח ָלּה
יאל ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ַב ִר ֵ
ְמ ַד ֵבּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּה | וְ ָה ִאישׁ גּ ְ
ָבן וַיְ ַד ֵבּר ִע ִמּי |
ֵע ֵא ַלי ְכּ ֵעת ִמנְ ַחת ָע ֶרבַ (22) :ויּ ֶ
יעף נֹג ַ
ֻמ ָעף ִבּ ָ
יל ָך ִבינָהִ (23) :בּ ְת ִח ַלּת
אתי ְל ַה ְשׂ ִכּ ְ
ָצ ִ
ֹאמר ָדּנִ יֵּאל ַע ָתּה י ָ
ַויּ ַ
אתי ְל ַה ִגּיד ִכּי ֲחמוּדוֹת ָ
ַאנִ י ָבּ ִ
ָצא ָד ָבר ו ֲ
וּבין
אָתּה | ִ
ֶיך י ָ
ַתּ ֲחנוּנ ָ
ֶח ַתּ ְך ַעל ַע ְמּ ָך וְ ַעל
ֻעים ִשׁ ְב ִעים נ ְ
ַבּ ָדּ ָבר וְ ָה ֵבן ַבּ ַמּ ְר ֶאהָ (24) :שׁב ִ
וּל ָה ֵתם קרי[ חטאות
ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ַכ ֵלּא ַה ֶפּ ַשׁע ולחתם ] ְ

וּל ָה ִביא ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים | וְ ַל ְחתֹּם ָחזוֹן
וּל ַכ ֵפּר ָעוֹן ְ
] ַח ָטּאת קרי[ ְ
ָביא וְ ִל ְמשׁ ַֹח ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים (25) :וְ ֵת ַדע וְ ַת ְשׂ ֵכּל ִמן מ ָֹצא
וְ נ ִ
רוּשׁ ַלִם ַעד ָמ ִשׁ ַ
ָד ָבר ְל ָה ִשׁיב וְ ִל ְבנוֹת יְ ָ
יח נ ִָגיד ָשׁ ֻב ִעים ִשׁ ְב ָעה |
וּשׁנַיִ ם ָתּשׁוּב וְ נִ ְבנְ ָתה ְרחוֹב וְ ָחרוּץ וּ ְבצוֹק
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
וְ ָשׁב ִ
יח
וּשׁנַיִ ם יִ ָכּ ֵרת ָמ ִשׁ ַ
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
אַח ֵרי ַה ָשּׁב ִ
ָה ִע ִתּים (26) :וְ ֲ
וְ ֵאין לוֹ | וְ ָה ִעיר וְ ַהקּ ֶֹדשׁ י ְ
ַשׁ ִחית ַעם נ ִָגיד ַה ָבּא וְ ִקצּוֹ ַב ֶשּׁ ֶטף
ֶח ֶר ֶצת שׁ ֵֹממוֹת (27) :וְ ִה ְג ִבּיר ְבּ ִרית ָל ַר ִבּים
וְ ַעד ֵקץ ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
וּמנְ ָחה וְ ַעל ְכּ ַנף
ֶבח ִ
ַשׁ ִבּית ז ַ
בוּע י ְ
ַח ִצי ַה ָשּׁ ַ
בוּע ֶא ָחד | ו ֲ
ָשׁ ַ
ֶח ָר ָצה ִתּ ַתּ ְך ַעל שׁ ֵֹמם:
ִשׁ ִ
קּוּצים ְמשׁ ֵֹמם וְ ַעד ָכּ ָלה וְ נ ֱ
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כוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ָדּ ָבר נִ ְג ָלה ְל ָדנִ יֵּאל ֲא ֶשׁר
)ִ (1בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ֶ
וּבין ֶאת
ֶא ֶמת ַה ָדּ ָבר וְ ָצ ָבא גָדוֹל ִ
אצּר | ו ֱ
נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
יתי
ָמים ָה ֵהם | ֲאנִ י ָדנִ יֵּאל ָהיִ ִ
וּבינָה לוֹ ַבּ ַמּ ְר ֶאהַ (2) :בּיּ ִ
ַה ָדּ ָבר ִ
אָכ ְל ִתּי
ָמיםֶ (3) :ל ֶחם ֲח ֻמדוֹת לֹא ַ
ֻעים י ִ
אַבּל ְשׁל ָֹשׁה ָשׁב ִ
ִמ ְת ֵ
וּב ָשׂר ָויַיִ ן לֹא ָבא ֶאל ִפּי וְ ְ
ָ
סוֹך לֹא ָס ְכ ִתּי | ַעד ְמלֹאת ְשׁל ֶֹשׁת
ָמים:
ֻעים י ִ
ָשׁב ִ
יתי ַעל ַיד
ַאנִ י ָהיִ ִ
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן | ו ֲ
וּביוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
) ְ (4
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ
ָא ָשּׂא ֶאת ֵעינַי ו ֵ
ָהר ַהגָּדוֹל הוּא ִח ָדּ ֶקל (5) :ו ֶ
ַהנּ ָ
וּגוִ יָּתוֹ
אוּפזְ (6) :
ֻרים ְבּ ֶכ ֶתם ָ
וּמ ְתנָיו ֲחג ִ
ֶא ָחד ָלבוּשׁ ַבּ ִדּים | ָ
ידי ֵאשׁ וּ ְזרֹע ָֹתיו
וּפנָיו ְכּ ַמ ְר ֵאה ָב ָרק וְ ֵעינָיו ְכּ ַל ִפּ ֵ
ְכ ַת ְר ִשׁישׁ ָ
וּמ ְר ְגּל ָֹתיו ְכּ ֵעין נְ ח ֶֹשׁת ָק ָלל | וְ קוֹל ְדּ ָב ָריו ְכּקוֹל ָהמוֹן(7) :
ַ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָהיוּ
יתי ֲאנִ י ָדנִ יֵּאל ְל ַב ִדּי ֶאת ַה ַמּ ְראָה וְ ָה ֲאנ ִ
וְ ָר ִא ִ
יהם
ֲל ֶ
ָפ ָלה ע ֵ
ִע ִמּי לֹא ָראוּ ֶאת ַה ַמּ ְראָה | ֲא ָבל ֲח ָר ָדה ְגד ָֹלה נ ְ
ָא ְר ֶאה ֶאת ַה ַמּ ְראָה
אַר ִתּי ְל ַב ִדּי ו ֶ
ַאנִ י נִ ְשׁ ְ
וַיִּ ְב ְרחוּ ְבּ ֵה ָח ֵבא (8) :ו ֲ
ֶה ַפּ ְך ָע ַלי ְל ַמ ְשׁ ִחית
הוֹדי נ ְ
ַה ְגּד ָֹלה ַהזֹּאת וְ לֹא נִ ְשׁאַר ִבּי כֹּח | וְ ִ
וּכ ָשׁ ְמ ִעי ֶאת
ָא ְשׁ ַמע ֶאת קוֹל ְדּ ָב ָריו | ְ
וְ לֹא ָע ַצ ְר ִתּי כּ ַֹח (9) :ו ֶ
אָר ָצה (10) :וְ ִהנֵּה
וּפנַי ְ
יתי נִ ְר ָדּם ַעל ָפּנַי ָ
ַאנִ י ָהיִ ִ
קוֹל ְדּ ָב ָריו ו ֲ
ֹאמר ֵא ַלי
ָדיַ (11) :ויּ ֶ
יענִ י ַעל ִבּ ְר ַכּי וְ ַכפּוֹת י ָ
ַתּנִ ֵ
יָד נ ְָג ָעה ִבּי | ו ְ
יך ַו ֲעמֹד
ָדּנִ יֵּאל ִאישׁ ֲח ֻמדוֹת ָה ֵבן ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ד ֵֹבר ֵא ֶל ָ
וּב ַד ְבּרוֹ ִע ִמּי ֶאת ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה
יך | ְ
ַעל ָע ְמ ֶד ָך ִכּי ַע ָתּה ֻשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
ירא ָדנִ יֵּאל ִכּי ִמן ַהיּוֹם
ֹאמר ֵא ַלי אַל ִתּ ָ
ָע ַמ ְד ִתּי ַמ ְר ִעידַ (12) :ויּ ֶ
יך
וּל ִה ְת ַענּוֹת ִל ְפ ֵני ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּ ֶאת ִל ְבּ ָך ְל ָה ִבין ְ
ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר נ ַ

יך (13) :וְ ַשׂר ַמ ְלכוּת ָפּ ַרס
אתי ִבּ ְד ָב ֶר ָ
ַאנִ י ָב ִ
יך | ו ֲ
נִ ְשׁ ְמעוּ ְד ָב ֶר ָ
אַחד ַה ָשּׂ ִרים
יכ ֵאל ַ
ע ֵֹמד ְלנ ְֶג ִדּי ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד יוֹם וְ ִהנֵּה ִמ ָ
נוֹת ְר ִתּי ָשׁם ֵא ֶצל ַמ ְל ֵכי ָפ ָרס:
ַאנִ י ַ
ָה ִראשֹׁנִ ים ָבּא ְל ָע ְז ֵרנִ י | ו ֲ
ָמים |
אַח ִרית ַהיּ ִ
אתי ַל ֲה ִבינְ ָך ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרה ְל ַע ְמּ ָך ְבּ ֲ
וּב ִ
)ָ (14
ָת ִתּי
וּב ַד ְבּרוֹ ִע ִמּי ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | נ ַ
ָמיםְ (15) :
ִכּי עוֹד ָחזוֹן ַליּ ִ
אַר ָצה וְ נ ֱ
ֵע ַעל
אָדם נֹג ַ
ֶא ָל ְמ ִתּי (16) :וְ ִהנֵּה ִכּ ְדמוּת ְבּנֵי ָ
ָפנַי ְ
ָא ַד ְבּ ָרה ָוא ְֹמ ָרה ֶאל ָהע ֵֹמד ְלנ ְֶג ִדּי ֲאדֹנִ י
ָא ְפ ַתּח ִפּי ו ֲ
ְשׂ ָפ ָתי | ו ֶ
יוּכל
יך ַ
ירי ָע ַלי וְ לֹא ָע ַצ ְר ִתּי כּ ַֹח (17) :וְ ֵה ְ
ֶה ְפכוּ ִצ ַ
ַבּ ַמּ ְראָה נ ֶ
ֲמד ִבּי
ַאנִ י ֵמ ַע ָתּה לֹא ַיע ָ
ֶע ֶבד ֲאדֹנִ י זֶה ְל ַד ֵבּר ִעם ֲאדֹנִ י זֶה | ו ֲ
אָדם
כ ַֹח וּנְ ָשׁ ָמה לֹא נִ ְשׁ ֲא ָרה ִביַ (18) :ויּ ֶֹסף וַיִּ גַּע ִבּי ְכּ ַמ ְר ֵאה ָ
ירא ִאישׁ ֲח ֻמדוֹת ָשׁלוֹם ָל ְך ֲחזַק
ֹאמר אַל ִתּ ָ
וַיְ ַח ְזּ ֵקנִ יַ (19) :ויּ ֶ
ַק ִתּי ָוא ְֹמ ָרה יְ ַד ֵבּר ֲאדֹנִ י ִכּי
וּכ ַד ְבּרוֹ ִע ִמּי ִה ְת ַחזּ ְ
ַחזָק | ְ
וֲ
אתי ֵא ֶל ָ
ָד ְע ָתּ ָל ָמּה ָבּ ִ
ֹאמר ֲהי ַ
ַק ָתּנִ יַ (20) :ויּ ֶ
ִחזּ ְ
יך וְ ַע ָתּה אָשׁוּב
יוֹצא וְ ִהנֵּה ַשׂר ָיוָן ָבּאֲ (21) :א ָבל
ַאנִ י ֵ
ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם ַשׂר ָפּ ָרס | ו ֲ
אַגּיד ְל ָך ֶאת ָה ָרשׁוּם ִבּ ְכ ָתב ֱא ֶמת | וְ ֵאין ֶא ָחד ִמ ְת ַחזֵּק ִע ִמּי ַעל
ִ
יכ ֵאל ַשׂ ְר ֶכם:
ֵא ֶלּה ִכּי ִאם ִמ ָ
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אַחת ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַה ָמּ ִדי | ָע ְמ ִדי ְל ַמ ֲח ִזיק ְ
ַאנִ י ִבּ ְשׁנַת ַ
)  (1ו ֲ
אַגּיד ָל ְך | ִהנֵּה עוֹד ְשׁל ָֹשׁה ְמ ָל ִכים ע ְֹמ ִדים
לוֹ (2) :וְ ַע ָתּה ֱא ֶמת ִ
ֲשׁיר ע ֶֹשׁר גָּדוֹל ִמכֹּל ְ
ָעיר
וּכ ֶח ְז ָקתוֹ ְב ָע ְשׁרוֹ י ִ
יעי ַיע ִ
ְל ָפ ַרס וְ ָה ְר ִב ִ
וּמ ַשׁל ִמ ְמ ָשׁל ַרב
ַהכֹּל ֵאת ַמ ְלכוּת ָיוָן (3) :וְ ָע ַמד ֶמ ֶל ְך ִגּבּוֹר | ָ
אַר ַבּע
וּכ ָע ְמדוֹ ִתּ ָשּׁ ֵבר ַמ ְלכוּתוֹ וְ ֵת ָחץ ְל ְ
וְ ָע ָשׂה ִכּ ְרצוֹנוְֹ (4) :
אַח ִריתוֹ וְ לֹא ְכ ָמ ְשׁלוֹ ֲא ֶשׁר ָמ ָשׁל ִכּי
רוּחוֹת ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ לֹא ְל ֲ
ֶחזַק ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב
ָתשׁ ַמ ְלכוּתוֹ וְ ַל ֲא ֵח ִרים ִמ ְלּ ַבד ֵא ֶלּה (5) :וְ י ֱ
ִתנּ ֵ
וּל ֵקץ
וּמ ָשׁל ִמ ְמ ָשׁל ַרב ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוְֹ (6) :
ֶחזַק ָע ָליו ָ
וּמן ָשׂ ָריו | וְ י ֱ
ִ
וּבת ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב ָתּבוֹא ֶאל ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן ַל ֲעשׂוֹת
ָשׁנִ ים יִ ְת ַח ָבּרוּ ַ
ָתן
וּזרֹעוֹ וְ ִתנּ ֵ
רוֹע וְ לֹא ַי ֲעמֹד ְ
כּוֹח ַה ְזּ ַ
ישׁ ִרים | וְ לֹא ַת ְעצֹר ַ
ֵמ ָ
יה וְ ַהיּ ְֹל ָדהּ ַ
ֵצר
וּמ ֲח ִז ָקהּ ָבּ ִע ִתּים (7) :וְ ָע ַמד ִמנּ ֶ
יא ָ
וּמ ִב ֶ
ִהיא ְ
יה ַכּנּוֹ | וְ ָיבֹא ֶאל ַה ַחיִ ל וְ ָיבֹא ְבּ ָמעוֹז ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן וְ ָע ָשׂה
ָשׁ ָר ֶשׁ ָ
יהם ִעם ְכּ ֵלי
יהם ִעם נְ ִס ֵכ ֶ
ָב ֶהם וְ ֶה ֱח ִזיק (8) :וְ גַם ֱאל ֵֹה ֶ
ָבא ִמ ְצ ָריִ ם | וְ הוּא ָשׁנִ ים ַי ֲעמֹד
ָהב ַבּ ְשּׁ ִבי י ִ
ֶח ְמ ָדּ ָתם ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
אַד ָמתוֹ:
וּבא ְבּ ַמ ְלכוּת ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב וְ ָשׁב ֶאל ְ
ִמ ֶמּ ֶל ְך ַה ָצּפוֹןָ (9) :

וּבא
ָלים ַר ִבּים ָ
אָספוּ ֲהמוֹן ֲחי ִ
וּבנָיו קרי[ יִ ְתגָּרוּ וְ ְ
) (10ובנו ] ָ
ָרה קרי[ ַעד מעזה ] ָמעֻזּוֹ
בוֹא וְ ָשׁ ַטף וְ ָע ָבר | וְ ָישֹׁב ויתגרו ]וְ יִ ְתגּ ֶ
קרי[ (11) :וְ יִ ְת ַמ ְר ַמר ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב וְ י ָ
ָצא וְ נִ ְל ַחם ִעמּוֹ ִעם ֶמ ֶל ְך
ֱמיד ָהמוֹן ָרב וְ נִ ַתּן ֶה ָהמוֹן ְבּיָדוֹ (12) :וְ נִ ָשּׂא
ַה ָצּפוֹן | וְ ֶהע ִ
ֶה ָהמוֹן ירום ]וְ ָרם קרי[ ְל ָבבוֹ | וְ ִה ִפּיל ִרבֹּאוֹת וְ לֹא יָעוֹז(13) :
וְ ָשׁב ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן וְ ֶהע ִ
וּל ֵקץ ָה ִע ִתּים
ֱמיד ָהמוֹן ַרב ִמן ָה ִראשׁוֹן | ְ
וּב ִע ִתּים ָה ֵהם
וּב ְרכוּשׁ ָרבָ (14) :
ָשׁנִ ים יָבוֹא בוֹא ְבּ ַחיִ ל גָּדוֹל ִ
ַשּׂאוּ ְל ַה ֲע ִמיד
יצי ַע ְמּ ָך יִ נּ ְ
וּבנֵי ָפּ ִר ֵ
ַע ְמדוּ ַעל ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב | ְ
ַר ִבּים י ַ
ֲלה וְ ָל ַכד ִעיר
ָחזוֹן וְ נִ ְכ ָשׁלוּ (15) :וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן וְ יִ ְשׁפּ ְֹך סוֹל ָ
וּזרֹעוֹת ַה ֶנּגֶב לֹא ַי ֲעמֹדוּ וְ ַעם ִמ ְב ָח ָריו וְ ֵאין כּ ַֹח
ִמ ְב ָצרוֹת | ְ
עוֹמד ְל ָפנָיו | וְ ַי ֲעמֹד
ַעשׂ ַה ָבּא ֵא ָליו ִכּ ְרצוֹנוֹ וְ ֵאין ֵ
ַל ֲעמֹד (16) :וְ י ַ
ָשׂם ָפּנָיו ָלבוֹא ְבּת ֶֹקף ָכּל
ְבּ ֶא ֶרץ ַה ְצּ ִבי וְ ָכ ָלה ְביָדוֹ (17) :וְ י ֵ
יתהּ
ָשׁים יִ ֶתּן לוֹ ְל ַה ְשׁ ִח ָ
וּבת ַהנּ ִ
ישׁ ִרים ִעמּוֹ וְ ָע ָשׂה | ַ
ַמ ְלכוּתוֹ וִ ָ
ָשׂם קרי[ ָפּנָיו ְל ִאיִּ ים
וְ לֹא ַת ֲעמֹד וְ לֹא לוֹ ִת ְהיֶה (18) :וישׁב ]וְ י ֵ
ָשׁיב לוֹ:
וְ ָל ַכד ַר ִבּים | וְ ִה ְשׁ ִבּית ָק ִצין ֶח ְר ָפּתוֹ לוֹ ִבּ ְל ִתּי ֶח ְר ָפּתוֹ י ִ
ָפל וְ לֹא יִ ָמּ ֵצא(20) :
אַרצוֹ | וְ נִ ְכ ַשׁל וְ נ ַ
ָשׁב ָפּנָיו ְל ָמעוּזֵּי ְ
) (19וְ י ֵ
ָמים ֲא ָח ִדים יִ ָשּׁ ֵבר
וּבי ִ
ֲביר נוֹגֵשׂ ֶה ֶדר ַמ ְלכוּת | ְ
וְ ָע ַמד ַעל ַכּנּוֹ ַמע ִ
ָתנוּ
אַפּיִ ם וְ לֹא ְב ִמ ְל ָח ָמה (21) :וְ ָע ַמד ַעל ַכּנּוֹ נִ ְבזֶה וְ לֹא נ ְ
וְ לֹא ְב ַ
וּבא ְב ַשׁ ְלוָה וְ ֶה ֱח ִזיק ַמ ְלכוּת ַבּ ֲח ַל ְק ַלקּוֹת:
ָע ָליו הוֹד ַמ ְלכוּת | ָ
וּזרֹעוֹת ַה ֶשּׁ ֶטף יִ ָשּׁ ְטפוּ ִמ ְלּ ָפנָיו וְ יִ ָשּׁ ֵברוּ | וְ גַם נְ ִגיד ְבּ ִרית:
)ְ (22
ֲשׂה ִמ ְר ָמה | וְ ָע ָלה וְ ָע ַצם ִבּ ְמ ַעט
וּמן ִה ְת ַח ְבּרוּת ֵא ָליו ַיע ֶ
)ִ (23
וּב ִמ ְשׁ ַמנֵּי ְמ ִדינָה יָבוֹא וְ ָע ָשׂה ֲא ֶשׁר לֹא ָעשׂוּ
גּוֹיְ (24) :בּ ַשׁ ְלוָה ְ
וּרכוּשׁ ָל ֶהם יִ ְבזוֹר | וְ ַעל
ַאבוֹת ֲאב ָֹתיו ִבּזָּה וְ ָשׁ ָלל ְ
ֲאב ָֹתיו ו ֲ
וּל ָבבוֹ ַעל
ָער כֹּחוֹ ְ
ִמ ְב ָצ ִרים יְ ַח ֵשּׁב ַמ ְח ְשׁב ָֹתיו וְ ַעד ֵעת (25) :וְ י ֵ
ָרה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ַחיִ ל גָּדוֹל
וּמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב יִ ְתגּ ֶ
ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב ְבּ ַחיִ ל גָּדוֹל ֶ
ַח ְשׁבוּ ָע ָליו ַמ ֲח ָשׁבוֹת(26) :
וְ ָעצוּם ַעד ְמאֹד | וְ לֹא ַי ֲעמֹד ִכּי י ְ
ָפלוּ ֲח ָל ִלים ַר ִבּים:
וְ א ְֹכ ֵלי ַפת ָבּגוֹ יִ ְשׁ ְבּרוּהוּ וְ ֵחילוֹ יִ ְשׁטוֹף | וְ נ ְ
ֵיהם ַה ְמּ ָל ִכים ְל ָב ָבם ְל ֵמ ָרע וְ ַעל ֻשׁ ְל ָחן ֶא ָחד ָכּזָב
וּשׁנ ֶ
)ְ (27
אַרצוֹ
מּוֹעד (28) :וְ ָישֹׁב ְ
יְ ַד ֵבּרוּ | וְ לֹא ִת ְצ ָלח ִכּי עוֹד ֵקץ ַל ֵ
אַרצוֹ(29) :
וּל ָבבוֹ ַעל ְבּ ִרית ק ֶֹדשׁ | וְ ָע ָשׂה וְ ָשׁב ְל ְ
ִבּ ְרכוּשׁ גָּדוֹל ְ
וּבא ַב ֶנּגֶב | וְ לֹא ִת ְהיֶה ָכ ִראשֹׁנָה וְ ָכ ֲ
מּוֹעד יָשׁוּב ָ
ַל ֵ
אַחרֹנָה(30) :
קוֹדשׁ וְ ָע ָשׂה |
וּבאוּ בוֹ ִציִּ ים ִכּ ִתּים וְ נִ ְכאָה וְ ָשׁב וְ ָז ַעם ַעל ְבּ ִרית ֶ
ָ
וּזר ִֹעים ִמ ֶמּנּוּ ַי ֲעמֹדוּ |
ָבן ַעל ע ְֹז ֵבי ְבּ ִרית ק ֶֹדשְׁ (31) :
וְ ָשׁב וְ י ֵ
ָתנוּ ַה ִשּׁקּוּץ
וְ ִח ְלּלוּ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ָמּעוֹז וְ ֵה ִסירוּ ַה ָתּ ִמיד וְ נ ְ

ַחנִ יף ַבּ ֲח ַלקּוֹת | וְ ַעם י ְֹד ֵעי
יעי ְב ִרית י ֲ
וּמ ְר ִשׁ ֵ
שׁוֹמםַ (32) :
ְמ ֵ
ָבינוּ ָל ַר ִבּים | וְ נִ ְכ ְשׁלוּ
ילי ָעם י ִ
וּמ ְשׂ ִכּ ֵ
ַח ִזקוּ וְ ָעשׂוַּ (33) :
ֱאל ָֹהיו י ֲ
וּב ִבזָּה י ִ
וּב ֶל ָה ָבה ִבּ ְשׁ ִבי ְ
ְבּ ֶח ֶרב ְ
ֵע ְזרוּ ֵעזֶר
וּב ִה ָכּ ְשׁ ָלם י ָ
ָמיםְ (34) :
ילים
וּמן ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
יהם ַר ִבּים ַבּ ֲח ַל ְק ַלקּוֹתִ (35) :
ֲל ֶ
ְמ ָעט | וְ נִ ְלווּ ע ֵ
מּוֹעד:
וּל ָב ֵרר וְ ַל ְל ֵבּן ַעד ֵעת ֵקץ | ִכּי עוֹד ַל ֵ
יִ ָכּ ְשׁלוּ ִל ְצרוֹף ָבּ ֶהם ְ
ַדּל ַעל ָכּל ֵאל וְ ַעל ֵאל
רוֹמם וְ יִ ְתגּ ֵ
) (36וְ ָע ָשׂה ִכ ְרצוֹנוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ יִ ְת ֵ
ֶח ָר ָצה
ַעם ִכּי נ ֱ
יח ַעד ָכּ ָלה ז ַ
ֵא ִלים יְ ַד ֵבּר נִ ְפ ָלאוֹת | וְ ִה ְצ ִל ַ
ָשׁים
ָבין וְ ַעל ֶח ְמ ַדּת נ ִ
ֶנ ֱע ָשׂ ָתה (37) :וְ ַעל ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתיו לֹא י ִ
ֻזּים
ַדּל (38) :וְ ֶל ֱאל ַֹהּ ָמע ִ
ָבין | ִכּי ַעל כֹּל יִ ְתגּ ָ
לוֹהּ לֹא י ִ
וְ ַעל ָכּל ֱא ַ
ָהב
לוֹהּ ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעֻהוּ ֲאב ָֹתיו יְ ַכ ֵבּד ְבּז ָ
ַעל ַכּנּוֹ יְ ַכ ֵבּד | וְ ֶל ֱא ַ
וּב ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ַ
וּב ֶכ ֶסף ְ
ְ
ֻזּים
וּב ֲח ֻמדוֹת (39) :וְ ָע ָשׂה ְל ִמ ְב ְצ ֵרי ָמע ִ
ילם
ַר ֶבּה ָכבוֹד | וְ ִה ְמ ִשׁ ָ
ַכּיר קרי[ י ְ
ֵכר ֲא ֶשׁר הכיר ]י ִ
לוֹהּ נ ָ
ִעם ֱא ַ
ָבּ ַר ִבּים ו ֲ
וּב ֵעת ֵקץ יִ ְת ַנגַּח ִעמּוֹ ֶמ ֶל ְך
ַא ָד ָמה יְ ַח ֵלּק ִבּ ְמ ִחירְ (40) :
וּב ֳאנִ יּוֹת
וּב ָפ ָר ִשׁים ָ
ַה ֶנּגֶב וְ יִ ְשׂ ָתּ ֵער ָע ָליו ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן ְבּ ֶר ֶכב ְ
וּבא ְבּ ֶא ֶרץ ַה ְצּ ִבי
וּבא ַב ֲא ָרצוֹת וְ ָשׁ ַטף וְ ָע ָברָ (41) :
ַרבּוֹת | ָ
אשׁית ְבּנֵי
וְ ַרבּוֹת יִ ָכּ ֵשׁלוּ | וְ ֵא ֶלּה יִ ָמּ ְלטוּ ִמיָּדוֹ ֱאדוֹם וּמוֹאָב וְ ֵר ִ
ַעמּוֹן (42) :וְ יִ ְשׁ ַלח יָדוֹ ַבּ ֲא ָרצוֹת | וְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ִת ְהיֶה
וּבכֹל ֲח ֻמדוֹת
ָהב וְ ַה ֶכּ ֶסף ְ
וּמ ַשׁל ְבּ ִמ ְכ ַמנֵּי ַהזּ ָ
יטהָ (43) :
ִל ְפ ֵל ָ
ֻבים וְ כ ִ
ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ל ִ
וּשׁ ֻמעוֹת יְ ַב ֲהלֻהוּ
ֻשׁים ְבּ ִמ ְצ ָע ָדיוְ (44) :
וּל ַה ֲח ִרים
ָצא ְבּ ֵח ָמא ְגד ָֹלה ְל ַה ְשׁ ִמיד ְ
וּמ ָצּפוֹן | וְ י ָ
ִמ ִמּ ְז ָרח ִ
וּבא
ַמּים ְל ַהר ְצ ִבי ק ֶֹדשׁ | ָ
אַפּ ְדנוֹ ֵבּין י ִ
אָה ֶלי ַ
ַר ִבּים (45) :וְ יִ ַטּע ֳ
ַעד ִקצּוֹ וְ ֵאין עוֹזֵר לוֹ:
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יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל ָהע ֵֹמד ַעל ְבּנֵי ַע ֶמּ ָך
וּב ֵעת ַה ִהיא ַי ֲעמֹד ִמ ָ
) ָ (1
וְ ָהיְ ָתה ֵעת ָצ ָרה ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְהיְ ָתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא |
וּב ֵעת ַה ִהיא יִ ָמּ ֵלט ַע ְמּ ָך ָכּל ַהנִּ ְמ ָצא ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר (2) :וְ ַר ִבּים
ָ
עוֹלם וְ ֵא ֶלּה ַל ֲח ָרפוֹת
ָקיצוּ | ֵא ֶלּה ְל ַחיֵּי ָ
אַד ַמת ָע ָפר י ִ
ִמיְּ ֵשׁנֵי ְ
עוֹלם (3) :וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ְַז ִהרוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ְל ִד ְראוֹן ָ
יע |
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
כּוֹכ ִבים ְל ָ
יקי ָה ַר ִבּים ַכּ ָ
וּמ ְצ ִדּ ֵ
ַ
ַחתֹם ַה ֵסּ ֶפר ַעד ֵעת ֵקץ |
אַתּה ָדנִ יֵּאל ְסתֹם ַה ְדּ ָב ִרים ו ֲ
) (4וְ ָ
יתי ֲאנִ י ָדנִ יֵּאל וְ ִהנֵּה
יְ שׁ ְֹטטוּ ַר ִבּים וְ ִת ְר ֶבּה ַה ָדּ ַעת (5) :וְ ָר ִא ִ
ְשׁנַיִ ם ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים | ֶא ָחד ֵהנָּה ִל ְשׂ ַפת ַהיְ אֹר וְ ֶא ָחד ֵהנָּה

ֹאמר ָל ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים ֲא ֶשׁר ִמ ַמּ ַעל
ִל ְשׂ ַפת ַהיְ אֹרַ (6) :ויּ ֶ
ָא ְשׁ ַמע ֶאת ָה ִאישׁ
ימי ַהיְ אֹר | ַעד ָמ ַתי ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת (7) :ו ֶ
ְל ֵמ ֵ
ימי ַהיְ אֹר ַויּ ֶ
ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים ֲא ֶשׁר ִמ ַמּ ַעל ְל ֵמ ֵ
וּשׂמֹאלוֹ
ָרם יְ ִמינוֹ ְ
ָח ִצי
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
עוֹלם | ִכּי ְל ֵ
ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַיִּ ָשּׁ ַבע ְבּ ֵחי ָה ָ
ַאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ַפּץ יַד ַעם ק ֶֹדשׁ ִתּ ְכ ֶלינָה ָכל ֵא ֶלּה (8) :ו ֲ
וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
ְ
אָבין | ָוא ְֹמ ָרה ֲאדֹנִ י ָמה ֲ
וְ לֹא ִ
אַח ִרית ֵא ֶלּה:
ַח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים ַעד ֵעת
ֹאמר ֵל ְך ָדּנִ ֵיּאל | ִכּי ְס ֻת ִמים ו ֲ
)ַ (9ויּ ֶ
ֵקץ (10) :יִ ְת ָבּרֲרוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ יִ ָצּ ְרפוּ ַר ִבּים וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים
הוּסר
וּמ ֵעת ַ
ָבינוֵּ (11) :
ָבינוּ ָכּל ְר ָשׁ ִעים | וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ִ
וְ לֹא י ִ
אתיִ ם וְ ִת ְשׁ ִעים:
ָמים ֶא ֶלף ָמ ַ
ַה ָתּ ִמיד וְ ָל ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם | י ִ
ָמים ֶא ֶלף ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ְשׁלֹ ִשׁים
יע | ְלי ִ
אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה וְ י ִַגּ ַ
)ְ (12
וֲ
נוּח וְ ַת ֲעמֹד ְלג ָֹר ְל ָך ְל ֵקץ
אַתּה ֵל ְך ַל ֵקּץ | וְ ָת ַ
ַח ִמ ָשּׁה (13) :וְ ָ
ָמין:
ַהיּ ִ
ֵס ֶפר ֶע ְז ָרא-נְ ֶח ְמיָה
] ֶע ְז ָרא[
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כוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ִל ְכלוֹת ְדּ ַבר יְ הוָה ִמ ִפּי
אַחת ְל ֶ
וּב ְשׁנַת ַ
) ִ (1
ֲבר קוֹל ְבּ ָכל
רוּח כּ ֶֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ַו ַיּע ֶ
יִ ְר ְמיָה | ֵה ִעיר יְ הוָה ֶאת ַ
אָמר כּ ֶֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס כֹּל
ַמ ְלכוּתוֹ וְ גַם ְבּ ִמ ְכ ָתּב ֵלאמֹר (2) :כֹּה ַ
ָתן ִלי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ָמיִ ם | וְ הוּא ָפ ַקד ָע ַלי
אָרץ נ ַ
ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
יהוּדהִ (3) :מי ָב ֶכם ִמ ָכּל ַעמּוֹ
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ִל ְבנוֹת לוֹ ַביִ ת ִבּ ָ
יהוּדה | וְ יִ ֶבן ֶאת ֵבּית
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ַעל ִל ָ
יְ ִהי ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ וְ י ַ
ירוּשׁ ָלִם (4) :וְ ָכל
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ַשּׂאוּהוּ אַנְ ֵשׁי
ַהנִּ ְשׁאָר ִמ ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר הוּא גָר ָשׁם יְ נ ְ
וּב ְב ֵה ָמה | ִעם ַהנְּ ָד ָבה ְל ֵבית
וּב ְרכוּשׁ ִ
ָהב ִ
וּבז ָ
ְמקֹמוֹ ְבּ ֶכ ֶסף ְ
ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
אשׁי ָהאָבוֹת ִליהוּ ָדה
ירוּשׁ ָלִםַ (5) :ויָּקוּמוּ ָר ֵ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם | ְלכֹל ֵה ִעיר ָה ֱאל ִֹהים ֶאת רוּחוֹ
ָמן וְ ַהכּ ֲ
וּבנְ י ִ
ִ
ירוּשׁ ָלִם (6) :וְ ָכל
ַלעֲלוֹת ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּית יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
יהם ִבּ ְכ ֵלי ֶכ ֶסף ַבּזּ ָ
ָהב ָבּ ְרכוּשׁ וּ ַב ְבּ ֵה ָמה
יד ֶ
יהם ִח ְזּקוּ ִב ֵ
ְס ִביב ֵֹת ֶ
הוֹציא ֶאת
כּוֹרשׁ ִ
ַדּב (7) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶ
וּב ִמּ ְג ָדּנוֹת | ְל ַבד ַעל ָכּל ִה ְתנ ֵ
ַ

ירוּשׁ ַלִם וַיִּ ְתּנֵם
ֶצּר ִמ ָ
בוּכ ְדנ ַ
הוֹציא נְ ַ
ִ
ְכּ ֵלי ֵבית יְ הוָה | ֲא ֶשׁר
כּוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ַעל יַד ִמ ְת ְר ָדת
יאם ֶ
ַיּוֹצ ֵ
ְבּ ֵבית ֱאל ָֹהיו (8) :ו ִ
ָשׂיא ִל ָ
ַה ִגּ ְז ָבּר | וַיִּ ְס ְפּ ֵרם ְל ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּר ַהנּ ִ
יהוּדה (9) :וְ ֵא ֶלּה ִמ ְס ָפּ ָרם
אָלף ַמ ֲח ָל ִפים ִתּ ְשׁ ָעה
ַר ְט ֵלי ֶכ ֶסף ֶ
ָהב ְשׁל ִֹשׁים ֲאג ְ
ַר ְט ֵלי ז ָ
| ֲאג ְ
אַר ַבּע
פוֹרי ֶכ ֶסף ִמ ְשׁנִ ים ְ
ָהב ְשׁל ִֹשׁים ְכּ ֵ
פוֹרי ז ָ
וְ ֶע ְשׂ ִריםְ (10) :כּ ֵ
ֲשׂ ָרה | ֵכּ ִלים ֲא ֵח ִרים ֶ
ֵמאוֹת ַוע ָ
ָהב
אָלףָ (11) :כּל ֵכּ ִלים ַלזּ ָ
ֱלה ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּר ִעם
אַר ַבּע ֵמאוֹת | ַהכֹּל ֶהע ָ
וְ ַל ֶכּ ֶסף ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים וְ ְ
ירוּשׁ ָלִם:
גּוֹלה ִמ ָבּ ֶבל ִל ָ
ֵה ָעלוֹת ַה ָ
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גּוֹלה ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה
) (1וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ָהע ִֹלים ִמ ְשּׁ ִבי ַה ָ
ֶצּר קרי[ ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְל ָב ֶבל | ַויָּשׁוּבוּ
בוּכ ְדנ ַ
נבוכדנצור ]נְ ַ
שׁוּע
ֻבּ ֶבל ֵי ַ
יהוּדה ִאישׁ ְל ִעירוֲֹ (2) :א ֶשׁר ָבּאוּ ִעם ְזר ָ
ירוּשׁ ַלִם וִ ָ
ִל ָ
ֳכי ִבּ ְל ָשׁן ִמ ְס ָפּר ִבּ ְגוַי ְרחוּם ַבּ ֲענָה |
נְ ֶח ְמיָה ְשׂ ָריָה ְר ֵע ָליָה ָמ ְרדּ ַ
אַל ַפּיִ ם ֵמאָה ִשׁ ְב ִעים
ִמ ְס ַפּר אַנְ ֵשׁי ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (3) :בּנֵי ַפ ְרעֹשׁ ְ
) (5
וּשׁ ָניִ ם:
וּשׁנָיִ םְ (4) :בּנֵי ְשׁ ַפ ְטיָה ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים ְ
ְ
)ְ (6בּנֵי ַפ ַחת מוֹאָב
אָרח ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים:
ְבּנֵי ַ
וּשׁנֵים ָע ָשׂרְ (7) :בּנֵי
אַל ַפּיִ ם ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ְ
ֵשׁוּע יוֹאָב | ְ
ִל ְבנֵי י ַ
אתיִ ם ֲח ִמ ִשּׁים וְ ְ
)ְ (8בּנֵי זַתּוּא ְתּ ַשׁע
אַר ָבּ ָעה:
ילם ֶא ֶלף ָמ ַ
ֵע ָ
ַכּי ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים:
ַח ִמ ָשּׁהְ (9) :בּנֵי ז ָ
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
ֵמאוֹת וְ ְ
וּשׁנָיִ םְ (11) :בּנֵי ֵב ָבי
אַר ָבּ ִעים ְ
)ְ (10בּנֵי ָבנִ י ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
אתיִ ם
וּשׁל ָֹשׁהְ (12) :בּנֵי ַע ְזגָּד ֶא ֶלף ָמ ַ
ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים ְ
יקם ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ִשּׁים וְ ִשׁ ָשּׁה:
וּשׁנָיִ םְ (13) :בּנֵי ֲאדֹנִ ָ
ֶע ְשׂ ִרים ְ
)ְ (15בּנֵי ָע ִדין
אַל ַפּיִ ם ֲח ִמ ִשּׁים וְ ִשׁ ָשּׁה:
)ְ (14בּנֵי ִב ְגוָי ְ
יח ְז ִקיָּה
אָטר ִל ִ
ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ֲח ִמ ִשּׁים וְ אַ ְר ָבּ ָעהְ (16) :בּנֵי
ְ
)ְ (17בּנֵי ֵב ָצי ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים
וּשׁמֹנָה:
ִתּ ְשׁ ִעים ְ
)(19
וּשׁנֵים ָע ָשׂר:
יוֹרה ֵמאָה ְ
וּשׁל ָֹשׁהְ (18) :בּנֵי ָ
ְ
ְבּנֵי
וּשׁל ָֹשׁהְ (20) :בּנֵי ִג ָבּר ִתּ ְשׁ ִעים
אתיִ ם ֶע ְשׂ ִרים ְ
ָח ֻשׁם ָמ ַ
וּשׁל ָֹשׁה(22) :
ַח ִמ ָשּׁהְ (21) :בּנֵי ֵבית ָל ֶחם ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
וֲ
אַנְ ֵשׁי נְ ט ָֹפה ֲח ִמ ִשּׁים וְ ִשׁ ָשּׁה (23) :אַנְ ֵשׁי ֲענָתוֹת ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים
ְבּנֵי
)(25
וּשׁנָיִ ם:
אַר ָבּ ִעים ְ
וּשׁמֹנָהְ (24) :בּנֵי ַע ְז ָמוֶת ְ
ְ
וּשׁל ָֹשׁה:
אַר ָבּ ִעים ְ
וּב ֵארוֹת ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ְ
ירה ְ
ִק ְריַת ָע ִרים ְכּ ִפ ָ
ָבע ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד(27) :
)ְ (26בּנֵי ָה ָר ָמה ָוג ַ

וּשׁנָיִ ם (28) :אַנְ ֵשׁי ֵבית ֵאל וְ ָה ָעי
אַנְ ֵשׁי ִמ ְכ ָמס ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
וּשׁנָיִ ם:
וּשׁל ָֹשׁהְ (29) :בּנֵי נְ בוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ְ
אתיִ ם ֶע ְשׂ ִרים ְ
ָמ ַ
ְבּנֵי
)(31
)ְ (30בּנֵי ַמ ְג ִבּישׁ ֵמאָה ֲח ִמ ִשּׁים וְ ִשׁ ָשּׁה:
)ְ (32בּנֵי ָח ִרם
אַר ָבּ ָעה:
אתיִ ם ֲח ִמ ִשּׁים וְ ְ
אַחר ֶא ֶלף ָמ ַ
ילם ֵ
ֵע ָ
)ְ (33בּנֵי לֹד ָח ִדיד וְ אוֹנוֹ ְשׁ ַבע
ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים:
ַח ִמ ָשּׁהְ (34) :בּנֵי יְ ֵרחוֹ ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ַח ִמ ָשּׁהְ (35) :בּנֵי ְסנָאָה ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ
ְ
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
ֵשׁוּע
ֹהנִ ים | ְבּנֵי יְ ַד ְעיָה ְל ֵבית י ַ
)ַ (36הכּ ֲ
וּשׁל ִֹשׁים:
ֵמאוֹת ְ
וּשׁל ָֹשׁהְ (37) :בּנֵי ִא ֵמּר ֶא ֶלף ֲח ִמ ִשּׁים
ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים ְ
ְ
אַר ָבּ ִעים וְ ִשׁ ְב ָעה:
אתיִ ם ְ
וּשׁנָיִ םְ (38) :בּנֵי ַפ ְשׁחוּר ֶא ֶלף ָמ ַ
)ַ (40ה ְלוִ יִּ ם | ְבּנֵי
)ְ (39בּנֵי ָח ִרם ֶא ֶלף וְ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר:
אַר ָבּ ָעה(41) :
הוֹדוְ יָה ִשׁ ְב ִעים וְ ְ
יאל ִל ְבנֵי ַ
ֵשׁוּע וְ ַק ְד ִמ ֵ
י ַ
וּשׁמֹנָה:
אָסף ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
ַה ְמשׁ ְֹר ִרים | ְבּנֵי ָ
אָטר ְבּנֵי ַט ְלמוֹן ְבּנֵי ַעקּוּב
ֲרים ְבּנֵי ַשׁלּוּם ְבּנֵי ֵ
)ְ (42בּנֵי ַהשֹּׁע ִ
יטא ְבּנֵי שׁ ָֹבי | ַהכֹּל ֵמאָה ְשׁל ִֹשׁים וְ ִת ְשׁ ָעה:
ְבּנֵי ֲח ִט ָ
שׂוּפא ְבּנֵי ַט ָבּעוֹתְ (44) :בּנֵי
יחא ְבנֵי ֲח ָ
)ַ (43הנְּ ִתינִ ים | ְבּנֵי ִצ ָ
ָבה ְבּנֵי
ֲהא ְבּנֵי ָפדוֹןְ (45) :בּנֵי ְל ָבנָה ְבנֵי ֲחג ָ
ֵקרֹס ְבּנֵי ִסיע ָ
ַעקּוּבְ (46) :בּנֵי ָחגָב ְבּנֵי שׁמלי ] ַשׁ ְל ַמי קרי[ ְבּנֵי ָחנָןְ (47) :בּנֵי
קוֹדא ְבּנֵי ַגזָּם:
ַחר ְבּנֵי ְראָיָהְ (48) :בּנֵי ְר ִצין ְבּנֵי נְ ָ
ִג ֵדּל ְבּנֵי ג ַ
אַסנָה ְבנֵי מעינים
)ְ (49בּנֵי ֻעזָּא ְבנֵי ָפ ֵס ַח ְבּנֵי ֵב ָסיְ (50) :בּנֵי ְ
פוּסים קרי[ְ (51) :בּנֵי ַב ְקבּוּק ְבּ ֵני
] ְמעוּנִ ים קרי[ ְבּנֵי נפיסים ]נְ ִ
ידא ְבּנֵי ַח ְר ָשׁא:
קוּפא ְבּנֵי ַח ְרחוּרְ (52) :בּנֵי ַב ְצלוּת ְבּנֵי ְמ ִח ָ
ֲח ָ
יח ְבּנֵי
יס ָרא ְבּנֵי ָת ַמחְ (54) :בּנֵי נְ ִצ ַ
)ְ (53בּנֵי ַב ְרקוֹס ְבּנֵי ִס ְ
יפאְ (55) :בּנֵי ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹה | ְבּנֵי ס ַֹטי ְבּנֵי ַהסּ ֶֹפ ֶרת ְבּנֵי
ֲח ִט ָ
ַע ָלה ְבנֵי ַד ְרקוֹן ְבּנֵי ִג ֵדּלְ (57) :בּנֵי ְשׁ ַפ ְטיָה
רוּדאְ (56) :בּנֵי י ְ
ְפ ָ
וּבנֵי
אָמיָ (58) :כּל ַהנְּ ִתינִ ים ְ
ְבנֵי ַח ִטּיל ְבּנֵי פּ ֶֹכ ֶרת ַה ְצּ ָביִ ים ְבּנֵי ִ
) (59וְ ֵא ֶלּה
וּשׁנָיִ ם:
ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹה | ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִתּ ְשׁ ִעים ְ
ָכלוּ
אַדּן ִא ֵמּר | וְ לֹא י ְ
ָהע ִֹלים ִמ ֵתּל ֶמ ַלח ֵתּל ַח ְר ָשׁא ְכּרוּב ָ
בוֹתם וְ ז ְ
ְל ַה ִגּיד ֵבּית ֲא ָ
ַר ָעם ִאם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵהםְ (60) :בּנֵי ְד ָליָה
וּשׁנָיִ ם(61) :
קוֹדא | ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֲח ִמ ִשּׁים ְ
טוֹביָּה ְבּנֵי נְ ָ
ְבנֵי ִ
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֳח ַביָּה ְבּנֵי ַהקּוֹץ | ְבּנֵי ַב ְר ִז ַלּי ֲא ֶשׁר ָל ַקח
וּמ ְבּנֵי ַהכּ ֲ
ִ
ִמ ְבּנוֹת ַבּ ְר ִז ַלּי ַה ִגּ ְל ָע ִדי ִא ָשּׁה וַיִּ ָקּ ֵרא ַעל ְשׁ ָמםֵ (62) :א ֶלּה
ֹאלוּ ִמן ַה ְכּ ֻהנָּה:
ַח ִשׂים וְ לֹא נִ ְמ ָצאוּ | וַיְ ג ֲ
ִבּ ְקשׁוּ ְכ ָת ָבם ַה ִמּ ְתי ְ
ֹאכלוּ ִמקּ ֶֹדשׁ
ֹאמר ַה ִתּ ְר ָשׁ ָתא ָל ֶהם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
)ַ (63ויּ ֶ

וּל ֻת ִמּיםָ (64) :כּל ַה ָקּ ָהל
אוּרים ְ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ַעד ֲעמֹד כּ ֵֹהן ְל ִ
אַל ַפּיִ ם ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ִשּׁיםִ (65) :מ ְלּ ַבד
אַר ַבּע ִרבּוֹא ְ
ְכּ ֶא ָחד | ְ
אַמה ֵֹת ֶ
יהם וְ ְ
ַע ְב ֵד ֶ
יהם ֵא ֶלּה ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
אתיִ ם(66) :
וּמשׁ ְֹררוֹת ָמ ָ
ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ְב ָעה | וְ ָל ֶהם ְמשׁ ְֹר ִרים ְ
אתיִ ם
יהם ָמ ַ
יהם ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה | ִפּ ְר ֵד ֶ
סוּס ֶ
ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְשׁל ִֹשׁים
יהם ְ
ַח ִמ ָשּׁהְ (67) :גּ ַמ ֵלּ ֶ
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
ְ
ַח ִמ ָשּׁה | ֲחמ ִֹרים ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים:
וֲ
אשׁי ָהאָבוֹת ְבּבוֹאָם ְל ֵבית יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִבּירוּ ָשׁ ָלִם |
וּמ ָר ֵ
)ֵ (68
ָתנוּ
ֲמידוֹ ַעל ְמכוֹנוְֹ (69) :כּכ ָֹחם נ ְ
ַדּבוּ ְל ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ְל ַהע ִ
ִה ְתנ ְ
ָהב ַדּ ְר ְכּמוֹנִ ים ֵשׁשׁ ִרבֹּאות ו ֶ
ָא ֶלף וְ ֶכ ֶסף
אכה ז ָ
אוֹצר ַה ְמּ ָל ָ
ְל ַ
ֵשׁבוּ
)ַ (70ויּ ְ
ֹהנִ ים ֵמאָה:
ָמנִ ים ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים | וְ ָכ ְתנֹת כּ ֲ
ֲרים וְ ַהנְּ ִתינִ ים
וּמן ָה ָעם וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ ַהשּׁוֹע ִ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ִ
ַהכּ ֲ
ְבּ ָע ֵר ֶ
יהם:
יהם | וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָע ֵר ֶ
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ֵאָספוּ ָה ָעם
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּ ָע ִרים | ַויּ ְ
יעי ְ
) (1וַיִּ גַּע ַהח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
יוֹצ ָדק וְ ֶא ָחיו
ֵשׁוּע ֶבּן ָ
ָקם י ַ
רוּשׁ ָלִםַ (2) :ויּ ָ
ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ֶאל יְ ָ
אַל ִתּ ֵ
יאל וְ ֶא ָחיו וַיִּ ְבנוּ ֶאת ִמ ְז ַבּח ֱאל ֵֹהי
ֻבּ ֶבל ֶבּן ְשׁ ְ
וּזר ָ
ֹהנִ ים ְ
ַהכּ ֲ
תוֹרת מ ֶֹשׁה ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְל ַהעֲלוֹת ָע ָליו עֹלוֹת ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
ימה ע ֵ
ָכינוּ ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַעל ְמכוֹנ ָֹתיו ִכּי ְבּ ֵא ָ
ָה ֱאל ִֹהיםַ (3) :ויּ ִ
יהם
ֲל ֶ
ֵמ ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת | ויעל ] ַו ַיּעֲלוּ קרי[ ָע ָליו עֹלוֹת ַליהוָה עֹלוֹת
ַלבּ ֶֹקר וְ ָל ָע ֶרבַ (4) :ו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַכּ ָכּתוּב | וְ ע ַֹלת יוֹם
יכן ע ַֹלת
אַח ֵר ֵ
ְבּיוֹם ְבּ ִמ ְס ָפּר ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ (5) :וְ ֲ
ַדּב
וּלכֹל ִמ ְתנ ֵ
ֲדי יְ הוָה ַה ְמ ֻק ָדּ ִשׁים | ְ
וּל ָכל מוֹע ֵ
ָתּ ִמיד וְ ֶל ֳח ָד ִשׁים ְ
יעי ֵה ֵחלּוּ ְל ַהעֲלוֹת
נְ ָד ָבה ַליהוָהִ (6) :מיּוֹם ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ֻסּד (7) :וַיִּ ְתּנוּ ֶכ ֶסף ַלח ְֹצ ִבים
יכל יְ הוָה לֹא י ָ
עֹלוֹת ַליהוָה | וְ ֵה ַ
ָשׁ ֶמן ַל ִצּדֹנִ ים וְ ַלצּ ִֹרים ְל ָה ִביא
וּמ ְשׁ ֶתּה ו ֶ
וּמ ֲא ָכל ִ
וְ ֶל ָח ָר ִשׁים | ַ
כּוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס
ֲצי ֲא ָר ִזים ִמן ַה ְלּ ָבנוֹן ֶאל יָם יָפוֹא ְכּ ִר ְשׁיוֹן ֶ
עֵ
יהם:
ֲל ֶ
עֵ
וּב ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְלבוֹאָם ֶאל ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ִל ָ
ירוּשׁ ַלִם ַבּח ֶֹדשׁ
) ַ (8
וּשׁאָר
יוֹצ ָדק ְ
ֵשׁוּע ֶבּן ָ
יאל וְ י ַ
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּן ְשׁ ְ
ַה ֵשּׁנִ י | ֵה ֵחלּוּ ְזר ָ
רוּשׁ ַלִם
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל ַה ָבּ ִאים ֵמ ַה ְשּׁ ִבי יְ ָ
יהם ַהכּ ֲ
ֲא ֵח ֶ

ַצּ ַח ַעל
ָמ ְע ָלה ְלנ ֵ
ֲמידוּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ַו ַיּע ִ
אכת ֵבּית יְ הוָה:
ְמ ֶל ֶ
הוּדה ְכּ ֶא ָחד
וּבנָיו ְבּנֵי יְ ָ
יאל ָ
ֵשׁוּע ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ַק ְד ִמ ֵ
)ַ (9ו ַיּ ֲעמֹד י ַ
ְלנ ֵ
ֵיהם
ָדד ְבּנ ֶ
אכה ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים | ְבּנֵי ֵחנ ָ
ַצּ ַח ַעל ע ֵֹשׂה ַה ְמּ ָל ָ
ֲמידוּ
יכל יְ הוָה | ַו ַיּע ִ
יהם ַה ְלוִ יִּ ם (10) :וְ יִ ְסּדוּ ַהבֹּנִ ים ֶאת ֵה ַ
ַא ֵח ֶ
וֲ
אָסף ַבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם
ֻבּ ִשׁים ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְבּנֵי ָ
ֹהנִ ים ְמל ָ
ַהכּ ֲ
ְל ַה ֵלּל ֶאת יְ הוָה ַעל יְ ֵדי ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (11) :ו ַיּעֲנוּ ְבּ ַה ֵלּל
עוֹלם ַח ְסדּוֹ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָכל ָה ָעם
וּבהוֹדֹת ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ְ
הוּסד ֵבּית יְ הוָה:
ַ
דוֹלה ְב ַה ֵלּל ַליהוָה ַעל
רוּעה ְג ָ
ֵה ִריעוּ ְת ָ
אשׁי ָהאָבוֹת ַה ְזּ ֵקנִ ים
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָר ֵ
) (12וְ ַר ִבּים ֵמ ַהכּ ֲ
ֵיהם בּ ִֹכים
ָסדוֹ זֶה ַה ַבּיִ ת ְבּ ֵעינ ֶ
ֲא ֶשׁר ָראוּ ֶאת ַה ַבּיִ ת ָה ִראשׁוֹן ְבּי ְ
ְבּקוֹל גָּדוֹל | וְ ַר ִבּים ִבּ ְת ָ
רוּעה ְב ִשׂ ְמ ָחה ְל ָה ִרים קוֹל (13) :וְ ֵאין
רוּעת ַה ִשּׂ ְמ ָחה ְלקוֹל ְבּ ִכי ָה ָעם | ִכּי ָה ָעם
ירים קוֹל ְתּ ַ
ָה ָעם ַמ ִכּ ִ
דוֹלה וְ ַהקּוֹל נִ ְשׁ ַמע ַעד ְל ֵמ ָרחוֹק:
רוּעה ְג ָ
יעים ְתּ ָ
ְמ ִר ִ
Ezra Chapter 4
יכל
גּוֹלה בּוֹנִ ים ֵה ָ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
) (1וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ָצ ֵרי יְ ָ
ָמן | ִכּי ְבנֵי ַה ָ
אשׁי ָהאָבוֹת
ֻבּ ֶבל וְ ֶאל ָר ֵ
ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וַיִּ ְגּשׁוּ ֶאל ְזר ָ
יכם | ולא
אמרוּ ָל ֶהם נִ ְבנֶה ִע ָמּ ֶכם ִכּי ָכ ֶכם נִ ְדרוֹשׁ ֵלאל ֵֹה ֶ
ַויֹּ ְ
ֲלה
ימי ֵא ַסר ַחדֹּן ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַה ַמּע ֶ
ַחנוּ ז ְֹב ִחים ִמ ֵ
]וְ לוֹ קרי[ ֲאנ ְ
אשׁי ָהאָבוֹת
וּשׁאָר ָר ֵ
ֵשׁוּע ְ
ֻבּ ֶבל וְ י ַ
ֹאמר ָל ֶהם ְזר ָ
א ָֹתנוּ פֹּהַ (3) :ויּ ֶ
ַחד
ַחנוּ י ַ
ָלנוּ ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ֵלאל ֵֹהינוּ | ִכּי ֲאנ ְ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָל ֶכם ו ָ
כּוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך
נִ ְבנֶה ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶ
הוּדה | ומבלהים
אָרץ ְמ ַר ִפּים יְ ֵדי ַעם יְ ָ
ָפּ ָרס (4) :וַיְ ִהי ַעם ָה ֶ
ֲצים
יהם יוֹע ִ
ֲל ֶ
אוֹתם ִל ְבנוֹת (5) :וְ ס ְֹכ ִרים ע ֵ
וּמ ַב ֲה ִלים קרי[ ָ
] ְ
כּוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס וְ ַעד ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ
ֲצ ָתם | ָכּל יְ ֵמי ֶ
ְל ָה ֵפר ע ָ
וּב ַמ ְלכוּת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִבּ ְת ִח ַלּת ַמ ְלכוּתוֹ | ָכּ ְתבוּ
ֶמ ֶל ְך ָפּ ָרסְ (6) :
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא
ימי ְ
וּב ֵ
ירוּשׁ ָלִםִ (7) :
הוּדה וִ ָ
ִשׂ ְטנָה ַעל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ָוֹתיו קרי[ ַעל
וּשׁאָר כנותו ] ְכּנ ָ
ָכּ ַתב ִבּ ְשׁ ָלם ִמ ְת ְר ָדת ָט ְב ֵאל ְ
וּכ ָתב ַהנִּ ְשׁ ְתּוָן
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּ קרי[ ֶמ ֶל ְך ָפּ ָרס | ְ
ארתחשׁשׂתא ] ְ
וּמ ֻת ְרגָּם ֲא ָר ִמית:
ָכּתוּב ֲא ָר ִמית ְ
)ְ (8רחוּם ְבּ ֵעל ְט ֵעם וְ ִשׁ ְמ ַשׁי ָס ְפ ָרא ְכּ ַתבוּ ִא ְגּ ָרה ֲח ָדה ַעל
ֵמאֱ (9) :א ַדיִ ן ְרחוּם ְבּ ֵעל
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּא ַמ ְל ָכּא ְכּנ ָ
רוּשׁ ֶלם | ְל ְ
יְ ְ

ַא ַפ ְר ַס ְת ָכיֵא
ָתהוֹן | ִדּי ָניֵא ו ֲ
וּשׁאָר ְכּ ָנו ְ
ְט ֵעם וְ ִשׁ ְמ ַשׁי ָס ְפ ָרא ְ
שׁוּשׁנְ ָכיֵא
ַ
אַר ְכּ ָויֵא קרי[ ָב ְב ָליֵא
ַט ְר ְפּ ָליֵא ֲא ָפ ְר ָסיֵא ארכוי ] ְ
וּשׁאָר ֻא ַמּיָּא ִדּי ַה ְג ִלי ְ
ַפּר
אָסנ ַ
דהוא ] ֶדּ ָה ֵיא קרי[ ֵע ְל ָמיֵאְ (10) :
ַה ָרה
ֲבר נ ֲ
וּשׁאָר ע ַ
הוֹתב ִהמּוֹ ְבּ ִק ְריָה ִדּי ָשׁ ְמ ָריִ ן | ְ
ירא וְ ֵ
ַקּ ָ
ַר ָבּא וְ י ִ
ֲלוֹהי ַעל
ַר ָתּא ִדּי ְשׁ ַלחוּ ע ִ
וּכ ֶענֶתְ (11) :דּנָה ַפּ ְר ֶשׁגֶן ִאגּ ְ
ְ
ְ
ַה ָרה
ֲבר נ ֲ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּא ַמ ְל ָכּא | עבדיך ] ַע ְב ָד ְך קרי[ ֱאנָשׁ ע ַ
וּכ ֶענֶת:
ְ
ָת ְך ֲע ֶלינָא
הוּדיֵא ִדּי ְס ִלקוּ ִמן ְלו ָ
יע ֶל ֱהוֵא ְל ַמ ְל ָכּא ִדּי יְ ָ
) (12יְ ִד ַ
אישׁ ָתּא ָבּנַיִ ן ושׁורי
וּב ְ
ירוּשׁ ֶלם | ִק ְריְ ָתא ָמ ָר ְד ָתּא ִ
ֲאתוֹ ִל ְ
ַחיטוְּ (13) :כּ ַען
שׁוּריָּא קרי[ אשׁכללו ] ַשׁ ְכ ִללוּ קרי[ וְ ֻא ַשּׁיָּא י ִ
]וְ ַ
שׁוּר ָיּה
יע ֶל ֱהוֵא ְל ַמ ְל ָכּא ִדּי ֵהן ִק ְריְ ָתא ָד ְך ִתּ ְת ְבּנֵא וְ ַ
יְ ִד ַ
אַפּתֹם ַמ ְל ִכים
ַה ָל ְך ָלא יִ נְ ְתּנוּן וְ ְ
יִ ְשׁ ַתּ ְכ ְללוּן | ִמנְ ָדּה ְבלוֹ ו ֲ
יכ ָלא ְמ ַל ְחנָא וְ ַע ְרוַת
ְתּ ַהנְ ִזקְ (14) :כּ ַען ָכּל ֳק ֵבל ִדּי ְמ ַלח ֵה ְ
הוֹד ְענָא
יך ַלנָא ְל ֶמ ֱחזֵא | ַעל ְדּנָה ְשׁ ַל ְחנָא וְ ַ
ַמ ְל ָכּא ָלא ֲא ִר ְ
ְל ַמ ְל ָכּאִ (15) :דּי יְ ַב ַקּר ִבּ ְס ַפר ָדּ ְכ ָר ַניָּא ִדּי ֲא ָב ָה ָת ְך ְ
וּת ַה ְשׁ ַכּח
וּמ ַהנְ ְז ַקת
ִבּ ְס ַפר ָדּ ְכ ָר ַניָּא וְ ִתנְ ַדּע ִדּי ִק ְריְ ָתא ָד ְך ִק ְריָא ָמ ָר ָדא ְ
יוֹמת ָע ְל ָמא | ַעל ְדּנָה
ַמ ְל ִכין ְ
וּמ ִדנָן וְ ֶא ְשׁ ַתּדּוּר ָע ְב ִדין ְבּ ַגוַּהּ ִמן ָ
ַחנָה ְל ַמ ְל ָכּא ִדּי ֵהן
הוֹד ִעין ֲאנ ְ
ִק ְריְ ָתא ָד ְך ָה ָח ְר ַבתְ (16) :מ ְ
שׁוּריָּה יִ ְשׁ ַתּ ְכ ְללוּן | ָל ֳק ֵבל ְדּנָה ֲח ָלק
ִק ְריְ ָתא ָד ְך ִתּ ְת ְבּנֵא וְ ַ
ֲבר נ ֲ
ַבּע ַ
יתי ָל ְך:
ַה ָרא ָלא ִא ַ
ָמא ְשׁ ַלח ַמ ְל ָכּא ַעל ְרחוּם ְבּ ֵעל ְט ֵעם וְ ִשׁ ְמ ַשׁי ָס ְפ ָרא
)ִ (17פּ ְתג ָ
ַה ָרה ְשׁ ָלם
ֲבר נ ֲ
וּשׁאָר ע ַ
ָת ִבין ְבּ ָשׁ ְמ ָריִ ן | ְ
ָתהוֹן ִדּי י ְ
וּשׁאָר ְכּ ָנו ְ
ְ
ֲלינָא | ְמ ָפ ַרשׁ ֱק ִרי
וּכ ֶעת (18) :נִ ְשׁ ְתּ ָונָא ִדּי ְשׁ ַל ְחתּוּן ע ֶ
ְ
וּב ַקּרוּ וְ ַה ְשׁ ַכּחוּ ִדּי ִק ְריְ ָתא ָד ְך ִמן
וּמנִּ י ִשׂים ְט ֵעם ַ
ָק ָד ָמיִ (19) :
ֲבד
ַשּׂאָה | ְ
וּמ ַרד וְ ֶא ְשׁ ַתּדּוּר ִמ ְתע ֶ
יוֹמת ָע ְל ָמא ַעל ַמ ְל ִכין ִמ ְתנ ְ
ָ
ֲבר
יטין ְבּכֹל ע ַ
רוּשׁ ֶלם וְ ַשׁ ִלּ ִ
יפין ֲהווֹ ַעל יְ ְ
וּמ ְל ִכין ַתּ ִקּ ִ
ַבּהַּ (20) :
ַה ָל ְך ִמ ְתיְ ֵהב ְלהוֹןְ (21) :כּ ַען ִשׂימוּ ְטּ ֵעם
וּמ ָדּה ְבלוֹ ו ֲ
ַה ָרה | ִ
נֲ
ְל ַב ָטּ ָלא גּ ְ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך | וְ ִק ְריְ ָתא ָד ְך ָלא ִת ְת ְבּנֵא ַעד ִמנִּ י ַט ְע ָמא
ירין ֱהווֹ ָשׁלוּ ְל ֶמ ְע ַבּד ַעל ְדּנָה | ְל ָמה יִ ְשׂגֵּא
וּז ִה ִ
יִ ְתּ ָשׂםְ (22) :
ָקת ַמ ְל ִכיןֱ (23) :א ַדיִ ן ִמן ִדּי ַפּ ְר ֶשׁגֶן נִ ְשׁ ְתּ ָונָא ִדּי
ֲח ָב ָלא ְל ַהנְ ז ַ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּ קרי[ ַמ ְל ָכּא ֱק ִרי ֳק ָדם ְרחוּם
ארתחשׁשׂתא ] ְ
הוּדיֵא
ירוּשׁ ֶלם ַעל יְ ָ
ָתהוֹן | ֲאזַלוּ ִב ְב ִהילוּ ִל ְ
וּכ ָנו ְ
וְ ִשׁ ְמ ַשׁי ָס ְפ ָרא ְ
ַ
ידת ֵבּית
ֲב ַ
אדיִ ן ְבּ ֵט ַלת ע ִ
וּב ִטּלוּ ִהמּוֹ ְבּ ֶא ְד ָרע וְ ָחיִ לֵ (24) :בּ ַ

ַהוָת ָבּ ְט ָלא ַעד ְשׁנַת ַתּ ְר ֵתּין ְל ַמ ְלכוּת
ירוּשׁ ֶלם | ו ֲ
ֱא ָל ָהא ִדּי ִבּ ְ
ָדּ ְר ָיוֶשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ָרס:
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וּז ַכ ְריָה ַבר ִעדּוֹא נביאיא
ַבּי ַחגַּי נביאה ]נְ ִביָּא קרי[ ְ
) (1וְ ִה ְתנ ִ
ירוּשׁ ֶלם | ְבּ ֻשׁם ֱא ָלהּ
וּב ְ
הוּדיֵא ִדּי ִביהוּד ִ
]נְ ִב ַיּיָּא קרי[ ַעל יְ ָ
אַל ִתּי ֵאל
ֻבּ ֶבל ַבּר ְשׁ ְ
אדיִ ן ָקמוּ ְזר ָ
)ֵ (2בּ ַ
ֲליהוֹן:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵ
יוֹצ ָדק וְ ָשׁ ִריו ְל ִמ ְבנֵא ֵבּית ֱא ָל ָהא ִדּי ִבירוּ ְשׁ ֶלם |
ֵשׁוּע ַבּר ָ
וְ י ַ
ֲדין ְלהוֹן:
וְ ִע ְמּהוֹן נביאיא ]נְ ִב ַיּיָּא קרי[ ִדי ֱא ָל ָהא ְמ ָסע ִ
בּוֹזנַי
וּשׁ ַתר ְ
ַה ָרה ְ
ֲבר נ ֲ
ֲליהוֹן ַתּ ְתּנַי ַפּ ַחת ע ַ
)ֵ (3בּהּ ִז ְמנָא ֲא ָתא ע ֵ
ָתהוֹן | וְ ֵכן ְ
אָמ ִרין ְלהֹם ַמן ָשׂם ְלכֹם ְט ֵעם ַבּיְ ָתא ְדנָה
וּכ ָנו ְ
ְ
ֵמא ֲא ַמ ְרנָא ְלּהֹם |
ִל ְבּנֵא וְ ֻא ַשּׁ ְרנָא ְדנָה ְל ַשׁ ְכ ָל ָלהֱ (4) :א ַדיִ ן ְכּנ ָ
ֻב ַריָּא ִדּי ְדנָה ִבנְ ָינָא ָבּנַיִ ן (5) :וְ ֵעין ֱא ָל ֲההֹם
ַמן ִאנּוּן ְשׁ ָמ ָהת גּ ְ
הוּדיֵא וְ ָלא ַב ִטּלוּ ִהמּוֹ ַעד ַט ְע ָמא ְל ָד ְר ָיוֶשׁ יְ ָה ְך |
ֲהוָת ַעל ָשׂ ֵבי יְ ָ
ֶא ַדיִ ן יְ ִתיבוּן נִ ְשׁ ְתּ ָונָא ַעל ְדּנָה:
וֱ
וֹזנַי
וּשׁ ַתר בּ ְ
ַה ָרה ְ
ֲבר נ ֲ
ַר ָתּא ִדּי ְשׁ ַלח ַתּ ְתּנַי ַפּ ַחת ע ַ
)ַ (6פּ ְר ֶשׁגֶן ִאגּ ְ
ַה ָרה | ַעל ָדּ ְר ָיוֶשׁ ַמ ְל ָכּא(7) :
ֲבר נ ֲ
ָתהּ ֲא ַפ ְר ְס ָכיֵא ִדּי ַבּע ַ
וּכ ָנו ֵ
ְ
ֲלוֹהי | וְ ִכ ְדנָה ְכּ ִתיב ְבּ ַגוֵּהּ ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַמ ְל ָכּא
ָמא ְשׁ ַלחוּ ע ִ
ִפּ ְתג ָ
ַלנָא ִליהוּד
יע ֶל ֱהוֵא ְל ַמ ְל ָכּא ִדּי ֲאז ְ
ְשׁ ָל ָמא כ ָֹלּא (8) :יְ ִד ַ
ְמ ִדינְ ָתּא ְל ֵבית ֱא ָל ָהא ַר ָבּא וְ הוּא ִמ ְת ְבּנֵא ֶא ֶבן ְגּ ָלל וְ אָע
וּמ ְצ ַלח
אָס ַפּ ְרנָא ִמ ְת ַע ְב ָדא ַ
יד ָתּא ָד ְך ְ
ֲב ְ
ֻת ַליָּא | ַוע ִ
ִמ ְתּ ָשׂם ְבּכ ְ
ֵמא ֲא ַמ ְרנָא ְלהֹם |
ֶדהֹםֱ (9) :א ַדיִ ן ְשׁ ֵא ְלנָא ְל ָשׂ ַביָּא ִא ֵלּ ְך ְכּנ ָ
ְבּי ְ
ַמן ָשׂם ְלכֹם ְט ֵעם ַבּיְ ָתא ְדנָה ְל ִמ ְבנְ יָה וְ ֻא ַשּׁ ְרנָא ְדנָה ְל ַשׁ ְכ ָל ָלה:
עוּת ְך | ִדּי נִ ְכ ֻתּב ֻשׁם
הוֹד ָ
) (10וְ אַף ְשׁ ָמ ָה ְתהֹם ְשׁ ֵא ְלנָא ְלהֹם ְל ָ
ָמא ֲה ִתיבוּנָא
ֵמא ִפ ְתג ָ
וּכנ ָ
)ְ (11
אשׁיהֹם:
ֻב ַריָּא ִדּי ְב ָר ֵ
גְּ
וּב ַניִ ן
אַר ָעא ָ
דוֹהי ִדי ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא וְ ְ
ַחנָא ִהמּוֹ ַע ְב ִ
ְל ֵמ ַמר | ֲאנ ְ
ַבּיְ ָתא ִדּי ֲהוָא ְבנֵה ִמ ַקּ ְד ַמת ְדּנָה ְשׁנִ ין ַשׂ ִגּיאָן ֶ
וּמ ֶל ְך ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ָהי וְ ַשׁ ְכ ְל ֵלהָּ (12) :ל ֵהן ִמן ִדּי ַה ְר ִגּזוּ ֲא ָב ֳה ַתנָא ֶל ֱא ָלהּ
ַרב ְבּנ ִ
בוּכ ְדנ ַ
ְשׁ ַמיָּא יְ ַהב ִהמּוֹ ְבּיַד נְ ַ
ֶצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל כסדיה ] ַכּ ְס ָדּאָה
ְבּ ַרם
וּביְ ָתה ְדנָה ַס ְת ֵרהּ וְ ַע ָמּה ַה ְג ִלי ְל ָב ֶבל(13) :
קרי[ | ַ
כּוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ָשׂם ְט ֵעם ֵבּית
כוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ִדּי ָב ֶבל | ֶ
ִבּ ְשׁנַת ֲח ָדה ְל ֶ
ֱא ָל ָהא ְדנָה ִל ְבּנֵא (14) :וְ אַף ָמא ַניָּא ִדי ֵבית ֱא ָל ָהא ִדּי ַד ֲה ָבה
יבל
ירוּשׁ ֶלם וְ ֵה ֵ
יכ ָלא ִדּי ִב ְ
ֶצּר ַהנְ ֵפּק ִמן ֵה ְ
בוּכ ְדנ ַ
וְ ַכ ְס ָפּא ִדּי נְ ַ

יכ ָלא ִדּי
כּוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ִמן ֵה ְ
יכ ָלא ִדּי ָב ֶבל | ַהנְ ֵפּק ִהמּוֹ ֶ
ִהמּוֹ ְל ֵה ְ
ַא ַמר ֵלהּ
יהיבוּ ְל ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּר ְשׁ ֵמהּ ִדּי ֶפ ָחה ָשׂ ֵמהּ (15) :ו ֲ
ָב ֶבל וִ ִ
יכ ָלא ִדּי
אלה ] ֵאל קרי[ ָמא ַניָּא ֵשׂא ֵאזֶל ֲא ֵחת ִהמּוֹ ְבּ ֵה ְ
אַת ֵרהֱּ (16) :א ַדיִ ן ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּר
וּבית ֱא ָל ָהא יִ ְת ְבּנֵא ַעל ְ
ירוּשׁ ֶלם | ֵ
ִב ְ
וּמן ֱא ַדיִ ן
ירוּשׁ ֶלם | ִ
ֵדּ ְך ֲא ָתא יְ ַהב ֻא ַשּׁיָּא ִדּי ֵבית ֱא ָל ָהא ִדּי ִב ְ
וּכ ַען ֵהן ַעל ַמ ְל ָכּא ָטב
וְ ַעד ְכּ ַען ִמ ְת ְבּנֵא וְ ָלא ְשׁ ִלםְ (17) :
יתי ִדּי ִמן
יִ ְת ַבּ ַקּר ְבּ ֵבית ִגּנְ ַזיָּא ִדּי ַמ ְל ָכּא ַת ָמּה ִדּי ְבּ ָב ֶבל ֵהן ִא ַ
כּוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ִשׂים ְט ֵעם ְל ִמ ְבנֵא ֵבּית ֱא ָל ָהא ֵד ְך ִבּירוּ ְשׁ ֶלם |
ֶ
ֲלינָא:
וּרעוּת ַמ ְל ָכּא ַעל ְדּנָה יִ ְשׁ ַלח ע ֶ
ְ
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וּב ַקּרוּ ְבּ ֵבית ִס ְפ ַריָּא ִדּי
אדיִ ן ָדּ ְר ָיוֶשׁ ַמ ְל ָכּא ָשׂם ְט ֵעם | ַ
)ֵ (1בּ ַ
יר ָתא
אַח ְמ ָתא ְבּ ִב ְ
ִגנְ ַזיָּא ְמ ַה ֲח ִתין ַתּ ָמּה ְבּ ָב ֶבל (2) :וְ ִה ְשׁ ְתּ ַכח ְבּ ְ
ִדּי ְבּ ָמ ַדי ְמ ִדינְ ָתּה ְמ ִג ָלּה ֲח ָדה | וְ ֵכן ְכּ ִתיב ְבּ ַגוַּהּ ִדּ ְכרוֹנָה:
כּוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ָשׂם ְט ֵעם ֵבּית
כוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ֶ
)ִ (3בּ ְשׁנַת ֲח ָדה ְל ֶ
שּׁוֹהי
ירוּשׁ ֶלם ַבּיְ ָתא יִ ְת ְבּנֵא ֲא ַתר ִדּי ָד ְב ִחין ִדּ ְב ִחין וְ ֻא ִ
ֱא ָל ָהא ִב ְ
אַמּין ִשׁ ִתּין (4) :נִ ְד ָבּ ִכין ִדּי
אַמּין ִשׁ ִתּין ְפּ ָתיֵהּ ִ
רוּמהּ ִ
סוֹב ִלין | ֵ
ְמ ְ
ֶא ֶבן ְגּ ָלל ְתּ ָל ָתא וְ נִ ְד ָבּ ְך ִדּי אָע ֲח ַדת | וְ נִ ְפ ְק ָתא ִמן ֵבּית ַמ ְל ָכּא
ִתּ ְתיְ ִהב (5) :וְ אַף ָמאנֵי ֵבית ֱא ָל ָהא ִדּי ַד ֲה ָבה וְ ַכ ְס ָפּא ִדּי
ירוּשׁ ֶלם וְ ֵה ֵ
יכ ָלא ִדי ִב ְ
ֶצּר ַהנְ ֵפּק ִמן ֵה ְ
בוּכ ְדנ ַ
יבל ְל ָב ֶבל |
נְ ַ
אַת ֵרהּ וְ ַת ֵחת ְבּ ֵבית
ירוּשׁ ֶלם ְל ְ
יכ ָלא ִדי ִב ְ
יה ְך ְל ֵה ְ
ַה ִתיבוּן וִ ָ
יֲ
ָתהוֹן
בּוֹזנַי וּ ְכ ָנו ְ
ַה ָרה ְשׁ ַתר ְ
ֲבר נ ֲ
ֱא ָל ָהאְ (6) :כּ ַען ַתּ ְתּנַי ַפּ ַחת ע ַ
יקין ֲהווֹ ִמן ַתּ ָמּהְ (7) :שׁבֻקוּ
ַה ָרה | ַר ִח ִ
ֲבר נ ֲ
ֲא ַפ ְר ְס ָכיֵא ִדּי ַבּע ַ
הוּדיֵא ֵבּית
וּל ָשׂ ֵבי יְ ָ
הוּדיֵא ְ
ידת ֵבּית ֱא ָל ָהא ֵד ְך | ַפּ ַחת יְ ָ
ֲב ַ
ַלע ִ
וּמנִּ י ִשׂים ְט ֵעם ְל ָמא ִדי
אַת ֵרהִּ (8) :
ֱא ָל ָהא ֵד ְך יִ ְבנוֹן ַעל ְ
וּמנִּ ְכ ֵסי
הוּדיֵא ִא ֵלּ ְך ְל ִמ ְבנֵא ֵבּית ֱא ָל ָהא ֵד ְך | ִ
ַת ַע ְבדוּן ִעם ָשׂ ֵבי יְ ָ
ַה ָבא
אָס ַפּ ְרנָא נִ ְפ ְק ָתא ֶתּ ֱהוֵא ִמ ְתי ֲ
ַה ָרה ְ
ֲבר נ ֲ
ַמ ְל ָכּא ִדּי ִמ ַדּת ע ַ
תוֹרין
ִ
וּבנֵי
וּמה ַח ְשׁ ָחן ְ
ֻב ַריָּא ִא ֵלּ ְך ִדּי ָלא ְל ַב ָטּ ָלאָ (9) :
ְלג ְ
וּמ ַשׁח
ֲלוָן ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא ִחנְ ִטין ְמ ַלח ֲח ַמר ְ
וְ ִד ְכ ִרין וְ ִא ְמּ ִרין ַלע ָ
אמר ָכּ ֲה ַניָּא ִדי ִב ְ
ְכּ ֵמ ַ
ירוּשׁ ֶלם ֶל ֱהוֵא ִמ ְתיְ ֵהב ְלהֹם יוֹם ְבּיוֹם ִדּי
יחוֹחין ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא |
ִ
ָלא ָשׁלוִּ (10) :דּי ֶל ֱהוֹן ְמ ַה ְק ְר ִבין נִ
וּמנִּ י ִשׂים ְט ֵעם ִדּי ָכל ֱא ָנשׁ
נוֹהיִ (11) :
וּב ִ
וּמ ַצ ַלּיִ ן ְל ַחיֵּי ַמ ְל ָכּא ְ
ְ
וּז ִקיף יִ ְת ְמ ֵחא
ִדּי יְ ַה ְשׁנֵא ִפּ ְתג ָ
ָמא ְדנָה יִ ְתנְ ַסח אָע ִמן ַבּיְ ֵתהּ ְ

ֵאל ָהא ִדּי ַשׁ ִכּן ְשׁ ֵמהּ
ֲבד ַעל ְדּנָה (12) :ו ָ
וּביְ ֵתהּ נְ וָלוּ יִ ְתע ֵ
ֲעל ִֹהי | ַ
ַתּ ָמּה יְ ַמגַּר ָכּל ֶמ ֶל ְך וְ ַעם ִדּי יִ ְשׁ ַלח יְ ֵדהּ ְל ַה ְשׁ ָניָה ְל ַח ָבּ ָלה ֵבּית
ֱא ָל ָהא ֵד ְך ִדּי ִב ְ
אָס ַפּ ְרנָא
ירוּשׁ ֶלם | ֲאנָה ָד ְר ָיוֶשׁ ָשׂ ֶמת ְט ֵעם ְ
ֲבד:
יִ ְתע ִ
ָתהוֹן | ָל ֳק ֵבל
וּכ ָנו ְ
בּוֹזנַי ְ
ַה ָרה ְשׁ ַתר ְ
ֲבר נ ֲ
)ֱ (13א ַדיִ ן ַתּ ְתּנַי ַפּ ַחת ע ַ
אָס ַפּ ְרנָא ע ַ
ֵמא ְ
ִדּי ְשׁ ַלח ָדּ ְר ָיוֶשׁ ַמ ְל ָכּא ְכּנ ָ
ֲבדוּ (14) :וְ ָשׂ ֵבי
וּז ַכ ְריָה
וּמ ְצ ְל ִחין ִבּנְ בוּאַת ַחגַּי נביאה ]נְ ִביָּא קרי[ ְ
הוּדיֵא ָבּנַיִ ן ַ
יְ ָ
כּוֹרשׁ
וּמ ְטּ ֵעם ֶ
וּבנוֹ וְ ַשׁ ְכ ִללוּ ִמן ַט ַעם ֱא ָלהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַבּר ִעדּוֹא | ְ
יציא ַבּיְ ָתה ְדנָה ַעד
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּא ֶמ ֶל ְך ָפּ ָרס (15) :וְ ֵשׁ ִ
וְ ָד ְר ָיוֶשׁ וְ ְ
ירח ֲא ָדר | ִדּי ִהיא ְשׁנַת ֵשׁת ְל ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ
יוֹם ְתּ ָל ָתה ִל ַ
ַמ ְל ָכּא:
וּשׁאָר ְבּנֵי ג ָ
ֲבדוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּ ֲה ַניָּא וְ ֵל ָויֵא ְ
)ַ (16וע ַ
ֻכּת
ָלוּתא ֲחנ ַ
ֻכּת ֵבּית ֱא ָל ָהא
ֵבּית ֱא ָל ָהא ְדנָה ְבּ ֶח ְדוָה (17) :וְ ַה ְק ִרבוּ ַל ֲחנ ַ
ירי
וּצ ִפ ֵ
אַר ַבּע ְמאָה | ְ
אתיִ ן ִא ְמּ ִרין ְ
תּוֹרין ְמאָה ִדּ ְכ ִרין ָמ ַ
ְדנָה ִ
ֲשׂר ְל ִמנְ יָן
ִע ִזּין לחטיא ] ְל ַח ָטּאָה קרי[ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ֵרי ע ַ
ָתהוֹן וְ ֵל ָויֵא
ַה ִקימוּ ָכ ֲה ַניָּא ִבּ ְפ ֻלגּ ְ
ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל (18) :ו ֲ
ירוּשׁ ֶלם | ִכּ ְכ ָתב ְס ַפר
ידת ֱא ָל ָהא ִדּי ִב ְ
ֲב ַ
ְבּ ַמ ְח ְל ָק ְתהוֹן ַעל ע ִ
מ ֶֹשׁה:
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ
גּוֹלה ֶאת ַה ָפּ ַסח | ְבּ ְ
)ַ (19ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי ַה ָ
ֻלּם
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְכּ ֶא ָחד כּ ָ
ָה ִראשׁוֹןִ (20) :כּי ִה ַטּ ֲהרוּ ַהכּ ֲ
גּוֹלה וְ ַל ֲא ֵח ֶ
הוֹרים | וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ֶפּ ַסח ְל ָכל ְבּנֵי ַה ָ
ְט ִ
ֹהנִ ים
יהם ַהכּ ֲ
גּוֹלה וְ כֹל ַהנִּ ְב ָדּל
ֹאכלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָשּׁ ִבים ֵמ ַה ָ
וְ ָל ֶהםַ (21) :ויּ ְ
אָרץ ֲא ֵל ֶהם | ִל ְדרֹשׁ ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל(22) :
ִמ ֻטּ ְמאַת גּוֹ ֵי ָה ֶ
ָמים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה | ִכּי ִשׂ ְמּ ָחם יְ הוָה וְ ֵה ֵסב
ַו ַיּעֲשׂוּ ַחג ַמצּוֹת ִשׁ ְב ַעת י ִ
אכת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים
יהם ִבּ ְמ ֶל ֶ
יהם ְל ַחזֵּק יְ ֵד ֶ
ֲל ֶ
ֵלב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ע ֵ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ַמ ְלכוּת ְ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ֶמ ֶל ְך ָפּ ָרס |
) (1וְ ַ
ַריָה ֶבּן ִח ְל ִקיָּהֶ (2) :בּן ַשׁלּוּם ֶבּן ָצדוֹק
ֶע ְז ָרא ֶבּן ְשׂ ָריָה ֶבּן ֲעז ְ
ַריָה ֶבּן ְמ ָריוֹתֶ (4) :בּן
ֶבּן ֲא ִחיטוּבֶ (3) :בּן ֲא ַמ ְריָה ֶבן ֲעז ְ
ֻזּי ֶבּן בּ ִ
ְז ַר ְחיָה ֶבן ע ִ
ישׁוּע ֶבּן ִפּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן
ֻקּיֶ (5) :בּן ֲא ִב ַ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ָהרֹאשׁ (6) :הוּא ֶע ְז ָרא ָע ָלה ִמ ָבּ ֶבל וְ הוּא ס ֵֹפר
ֲ

ָתן יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ֶתּן לוֹ
תוֹרת מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר נ ַ
ָמ ִהיר ְבּ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְכּיַד יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ָע ָליו כֹּל ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ:
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַה ְמשֹׁ ְר ִרים
וּמן ַהכּ ֲ
)ַ (7ו ַיּעֲלוּ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֲרים וְ ַהנְּ ִתינִ ים ֶאל יְ ָ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא
רוּשׁ ָלִם | ִבּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבע ְל ְ
וְ ַהשֹּׁע ִ
ישׁי | ִהיא ְשׁנַת
רוּשׁ ַלִם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (8) :ו ָיּבֹא יְ ָ
יעית ַל ֶמּ ֶל ְךִ (9) :כּי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן הוּא יְ ֻסד
ַה ְשּׁ ִב ִ
רוּשׁ ַלִם ְכּיַד
ישׁי ָבּא ֶאל יְ ָ
וּב ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
ֲלה ִמ ָבּ ֶבל | ְ
ַה ַמּע ָ
טּוֹבה ָע ָליוִ (10) :כּי ֶע ְז ָרא ֵה ִכין ְל ָבבוֹ ִל ְדרוֹשׁ ֶאת
ֱאל ָֹהיו ַה ָ
וּמ ְשׁ ָפּט(11) :
תּוֹרת יְ הוָה וְ ַל ֲעשֹׂת | ְ
וּל ַל ֵמּד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל חֹק ִ
ַ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ְל ֶע ְז ָרא
ָתן ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
וְ זֶה ַפּ ְר ֶשׁגֶן ַהנִּ ְשׁ ְתּוָן ֲא ֶשׁר נ ַ
ַהכּ ֵֹהן ַהסּ ֵֹפר | ס ֵֹפר ִדּ ְב ֵרי ִמ ְצוֹת יְ הוָה וְ ֻח ָקּיו ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ְ (12
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ַכיָּא | ְל ֶע ְז ָרא ָכ ֲהנָא ָס ַפר ָדּ ָתא ִדּי
ַדּב
וּכ ֶענֶתִ (13) :מנִּ י ִשׂים ְט ֵעם ִדּי ָכל ִמ ְתנ ַ
ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא ְגּ ִמיר ְ
וּשׁ ֶלם
נוֹהי וְ ֵל ָויֵא ִל ְמ ָה ְך ִליר ְ
ְבּ ַמ ְל ִ
כוּתי ִמן ַע ָמּה יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכ ֲה ִ
ִע ָמּ ְך יְ ָה ְךָ (14) :כּל ֳק ֵבל ִדּי ִמן ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא וְ ִשׁ ְב ַעת ָי ֲעט ִֹהי
יד ְך(15) :
ירוּשׁ ֶלם | ְבּ ָדת ֱא ָל ָה ְך ִדּי ִב ָ
יח ְל ַב ָקּ ָרא ַעל יְ הוּד וְ ִל ְ
ְשׁ ִל ַ
ַדּבוּ ֶל ֱא ָלהּ
ֲטוֹהי ִה ְתנ ַ
וּד ַהב | ִדּי ַמ ְל ָכּא וְ ָיע ִ
יב ָלה ְכּ ַסף ְ
וּל ֵה ָ
ְ
וּד ַהב ִדּי
ירוּשׁ ֶלם ִמ ְשׁ ְכּנֵהּ (16) :וְ כֹל ְכּ ַסף ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִדּי ִב ְ
ַדּבוּת ַע ָמּא וְ ָכ ֲה ַניָּא
ְת ַה ְשׁ ַכּח ְבּכֹל ְמ ִדינַת ָבּ ֶבל | ִעם ִה ְתנ ָ
ירוּשׁ ֶלםָ (17) :כּל ֳק ֵבל ְדּנָה
ַדּ ִבין ְל ֵבית ֱא ָל ֲההֹם ִדּי ִב ְ
ִמ ְתנ ְ
וּמנְ ָח ְתהוֹן
תּוֹרין ִדּ ְכ ִרין ִא ְמּ ִרין ִ
אָס ַפּ ְרנָא ִת ְקנֵא ְבּ ַכ ְס ָפּא ְדנָה ִ
ְ
וּת ָק ֵרב ִהמּוֹ ַעל ַמ ְד ְבּ ָחה ִדּי ֵבּית ֱא ָל ֲהכֹם ִדּי
וְ נִ ְס ֵכּיהוֹן | ְ
ֲל ְך קרי[ וְ ַעל אחיך ] ֶא ָח ְך
וּמה ִדי עליך ]ע ָ
ירוּשׁ ֶלםָ (18) :
ִב ְ
יטב ִבּ ְשׁאָר ַכּ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבה ְל ֶמ ְע ַבּד | ִכּ ְרעוּת ֱא ָל ֲהכֹם
קרי[ יִ ַ
ַה ִבין ָל ְך ְל ָפ ְל ָחן ֵבּית ֱא ָל ָה ְך |
וּמא ַניָּא ִדּי ִמ ְתי ֲ
ַתּ ַע ְבדוּןָ (19) :
וּשׁאָר ַח ְשׁחוּת ֵבּית ֱא ָל ָה ְך ִדּי
רוּשׁ ֶלםְ (20) :
ַה ְשׁ ֵלם ֳק ָדם ֱא ָלהּ יְ ְ
וּמנִּ י ֲאנָה
יִ ֶפּל ָל ְך ְל ִמנְ ַתּן | ִתּנְ ֵתּן ִמן ֵבּית ִגּנְ זֵי ַמ ְל ָכּאִ (21) :
ַה ָרה |
ֲבר נ ֲ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ַמ ְל ָכּא ִשׂים ְט ֵעם ְלכֹל ִגּ ַזּ ְב ַריָּא ִדּי ַבּע ַ
ְ
ִדּי ָכל ִדּי יִ ְשׁ ֲא ֶלנְ כוֹן ֶע ְז ָרא ָכ ֲהנָה ָס ַפר ָדּ ָתא ִדּי ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא
ֲבדַ (22) :עד ְכּ ַסף ַכּ ְכּ ִרין ְמאָה וְ ַעד ִחנְ ִטין כּ ִֹרין
אָס ַפּ ְרנָא יִ ְתע ִ
ְ
וּמ ַלח ִדּי ָלא
ְמאָה וְ ַעד ֲח ַמר ַבּ ִתּין ְמאָה וְ ַעד ַבּ ִתּין ְמ ַשׁח ְמאָה | ְ
ֲבד ְ
ְכ ָתבָ (23) :כּל ִדּי ִמן ַט ַעם ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא יִ ְתע ֵ
אַד ַר ְז ָדּא ְל ֵבית
נוֹהי:
וּב ִ
ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּא | ִדּי ְל ָמה ֶל ֱהוֵא ְק ַצף ַעל ַמ ְלכוּת ַמ ְל ָכּא ְ
הוֹד ִעין ִדּי ָכל ָכּ ֲה ַניָּא וְ ֵל ָויֵא ז ָ
וּלכֹם ְמ ְ
ַמּ ַריָּא ָת ָר ַעיָּא
)ְ (24

ַה ָל ְך ָלא ַשׁ ִלּיט
וּפ ְל ֵחי ֵבּית ֱא ָל ָהא ְדנָה | ִמנְ ָדּה ְבלוֹ ו ֲ
נְ ִתי ַניָּא ָ
יד ְך
ֲליהֹם (25) :וְ אַנְ ְתּ ֶע ְז ָרא ְכּ ָח ְכ ַמת ֱא ָל ָה ְך ִדּי ִב ָ
ְל ִמ ְר ֵמא ע ֵ
ֶמנִּ י ָשׁ ְפ ִטין וְ ַדיָּנִ ין ִדּי ֶל ֱהוֹן דאנין ] ָדּאיְ נִ ין קרי[ ְל ָכל ַע ָמּה ִדּי
הוֹדעוּן(26) :
ָדע ְתּ ְ
ָד ֵעי ָדּ ֵתי ֱא ָל ָה ְך | וְ ִדי ָלא י ַ
ַה ָרה ְל ָכל י ְ
ֲבר נ ֲ
ַבּע ַ
וְ ָכל ִדּי ָלא ֶל ֱהוֵא ָע ֵבד ָדּ ָתא ִדי ֱא ָל ָה ְך וְ ָד ָתא ִדּי ַמ ְל ָכּא
ֲבד ִמנֵּהּ | ֵהן ְלמוֹת ֵהן לשׁרשׁו
אָס ַפּ ְרנָא ִדּינָה ֶל ֱהוֵא ִמ ְתע ֵ
ְ
סוּרין:
] ִל ְשׁר ִֹשׁי קרי[ ֵהן ַל ֲענָשׁ נִ ְכ ִסין וְ ֶל ֱא ִ
ָתן ָכּזֹאת ְבּ ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך
בוֹתינוּ | ֲא ֶשׁר נ ַ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
)ָ (27בּ ְ
ירוּשׁ ָלִם (28) :וְ ָע ַלי ִה ָטּה ֶח ֶסד
ְל ָפ ֵאר ֶאת ֵבּית יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ַאנִ י
וּל ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ִגּבּ ִֹרים | ו ֲ
ֲציו ְ
ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ יוֹע ָ
ַק ִתּי ְכּיַד יְ הוָה ֱאל ַֹהי ָע ַלי ו ֶ
ִה ְת ַחזּ ְ
ָא ְק ְבּ ָצה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָרא ִשׁים
ַלעֲלוֹת ִע ִמּי:
Ezra Chapter 8
ַח ָשׂם | ָהע ִֹלים ִע ִמּי ְבּ ַמ ְלכוּת
יהם וְ ִה ְתי ְ
אשׁי ֲאב ֵֹת ֶ
) (1וְ ֵא ֶלּה ָר ֵ
ֵרשֹׁם
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ָבּ ֶבלִ (2) :מ ְבּנֵי ִפינְ ָחס גּ ְ
ְ
ִמ ְבּנֵי
ִמ ְבּנֵי ָדוִ יד ַחטּוּשׁ(3) :
ית ָמר ָדּנִ יֵּאל |
ִמ ְבּנֵי ִא ָ
ַחשׂ ִל ְז ָכ ִרים ֵמאָה
ִמ ְבּנֵי ַפ ְרעֹשׁ ְז ַכ ְריָה | וְ ִעמּוֹ ִה ְתי ֵ
ְשׁ ַכנְ יָה
ַח ִמ ִשּׁיםִ (4) :מ ְבּנֵי ַפּ ַחת מוֹאָב ֶא ְליְ ֵ
וֲ
הוֹעינַי ֶבּן ְז ַר ְחיָה | וְ ִעמּוֹ
יאל | וְ ִעמּוֹ ְשׁלֹשׁ
ַח ִז ֵ
אתיִ ם ַה ְזּ ָכ ִריםִ (5) :מ ְבּנֵי ְשׁ ַכנְ יָה ֶבּן י ֲ
ָמ ַ
ָתן | וְ ִעמּוֹ
וּמ ְבּנֵי ָע ִדין ֶע ֶבד ֶבּן יוֹנ ָ
) ִ (6
ֵמאוֹת ַה ְזּ ָכ ִרים:
ֲת ְליָה | וְ ִעמּוֹ
ילם יְ ַשׁ ְעיָה ֶבּן ע ַ
וּמ ְבּנֵי ֵע ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ַה ְזּ ָכ ִריםִ (7) :
יכ ֵאל |
וּמ ְבּנֵי ְשׁ ַפ ְטיָה ְז ַב ְדיָה ֶבּן ִמ ָ
ִשׁ ְב ִעים ַה ְזּ ָכ ִריםִ (8) :
יאל |
וְ ִעמּוֹ ְשׁמֹנִ ים ַה ְזּ ָכ ִריםִ (9) :מ ְבּנֵי יוֹאָב ע ַֹב ְדיָה ֶבּן יְ ִח ֵ
לוֹמית ֶבּן
וּמ ְבּנֵי ְשׁ ִ
וּשׁמֹנָה ָע ָשׂר ַה ְזּ ָכ ִריםִ (10) :
אתיִ ם ְ
וְ ִעמּוֹ ָמ ַ
וּמ ְבּנֵי ֵב ַבי
)ִ (11
יוֹס ְפיָה | וְ ִעמּוֹ ֵמאָה וְ ִשׁ ִשּׁים ַה ְזּ ָכ ִרים:
ִ
וּמ ְבּנֵי
ִ
וּשׁמֹנָה ַה ְזּ ָכ ִרים(12) :
ְז ַכ ְריָה ֶבּן ֵבּ ָבי | וְ ִעמּוֹ ֶע ְשׂ ִרים ְ
ֲשׂ ָרה ַה ְזּ ָכ ִרים(13) :
יוֹחנָן ֶבּן ַה ָקּ ָטן | וְ ִעמּוֹ ֵמאָה ַוע ָ
ַע ְזגָּד ָ
יפ ֶלט יְ ִעי ֵאל
מוֹתם ֱא ִל ֶ
אַחרֹנִ ים וְ ֵא ֶלּה ְשׁ ָ
יקם ֲ
וּמ ְבּנֵי ֲאדֹנִ ָ
ִ
עוּתי
ַ
וּמ ְבּנֵי ִב ְגוַי
וּ ְשׁ ַמ ְעיָה | וְ ִע ָמּ ֶהם ִשׁ ִשּׁים ַה ְזּ ָכ ִריםִ (14) :
וזבוד ]וְ זַכּוּר קרי[ | וְ ִעמּוֹ ִשׁ ְב ִעים ַה ְזּ ָכ ִרים:
ָמים
ַחנֶה ָשׁם י ִ
אַהוָא ַונּ ֲ
ָהר ַה ָבּא ֶאל ֲ
ָא ְק ְבּ ֵצם ֶאל ַהנּ ָ
) (15ו ֶ
אתי ָשׁם:
וּמ ְבּנֵי ֵלוִ י לֹא ָמ ָצ ִ
ֹהנִ ים ִ
וּבכּ ֲ
ָאָבינָה ָב ָעם ַ
ְשׁל ָֹשׁה | ו ִ

ָריב
וּלי ִ
ָתן ְ
וּל ֶא ְלנ ָ
יאל ִל ְשׁ ַמ ְעיָה ְ
יעזֶר ַל ֲא ִר ֵ
ָא ְשׁ ְל ָחה ֶל ֱא ִל ֶ
) (16ו ֶ
ָריב
וּליוֹי ִ
אשׁים | ְ
ָתן וְ ִל ְז ַכ ְריָה וְ ִל ְמ ֻשׁ ָלּם ָר ִ
וּלנ ָ
ָתן ְ
וּל ֶא ְלנ ָ
ְ
ָתן ְמ ִבינִ ים (17) :ואוצאה ]ו ֲ
וּל ֶא ְלנ ָ
ְ
אוֹתם ַעל ִאדּוֹ
ָא ַצוֶּה קרי[ ָ
יהם ְדּ ָב ִרים ְל ַד ֵבּר ֶאל
ימה ְבּ ִפ ֶ
ָאָשׂ ָ
ָהרֹאשׁ ְבּ ָכ ִס ְפיָא ַה ָמּקוֹם | ו ִ
אָחיו הנתונים ] ַהנְּ ִתינִ ים קרי[ ְבּ ָכ ִס ְפיָא ַה ָמּקוֹם ְל ָה ִביא
ִאדּוֹ ִ
ָביאּוּ ָלנוּ ְכּיַד ֱאל ֵֹהינוּ
ָלנוּ ְמ ָשׁ ְר ִתים ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוַּ (18) :ויּ ִ
טּוֹבה ָע ֵלינוּ ִאישׁ ֶשׂ ֶכל ִמ ְבּנֵי ַמ ְח ִלי ֶבּן ֵלוִ י ֶבּן יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ַה ָ
וּבנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁמֹנָה ָע ָשׂר (19) :וְ ֶאת ֲח ַשׁ ְביָה וְ ִאתּוֹ
וְ ֵשׁ ֵר ְביָה ָ
וּמן
ִ
)(20
ֵיהם ֶע ְשׂ ִרים:
יְ ַשׁ ְעיָה ִמ ְבּנֵי ְמ ָר ִרי | ֶא ָחיו ְ
וּבנ ֶ
אתיִ ם
ָתן ָדּוִ יד וְ ַה ָשּׂ ִרים ַל ֲעבֹ ַדת ַה ְלוִ יִּ ם נְ ִתינִ ים ָמ ַ
ַהנְּ ִתינִ ים ֶשׁנּ ַ
ָא ְק ָרא ָשׁם צוֹם ַעל ַה ָנּ ָהר
ֻלּם נִ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת (21) :ו ֶ
וְ ֶע ְשׂ ִרים | כּ ָ
אַהוָא ְל ִה ְת ַענּוֹת ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹהינוּ | ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ֶדּ ֶר ְך יְ ָשׁ ָרה ָלנוּ
ֲ
כוּשׁנוִּ (22) :כּי ב ְֹשׁ ִתּי ִל ְשׁאוֹל ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך ַחיִ ל
וּל ָכל ְר ֵ
וּל ַט ֵפּנוּ ְ
ְ
אָמ ְרנוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר יַד
וּפ ָר ִשׁים ְל ָע ְז ֵרנוּ ֵמאוֹיֵב ַבּ ָדּ ֶר ְך | ִכּי ַ
ָ
טוֹבה וְ עֻזּוֹ וְ אַפּוֹ ַעל ָכּל ע ְֹז ָביו(23) :
ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ָכּל ְמ ַב ְק ָשׁיו ְל ָ
ֵע ֵתר ָלנוּ(24) :
ָצוּמה וַנְּ ַב ְק ָשׁה ֵמ ֱאל ֵֹהינוּ ַעל זֹאת | ַויּ ָ
ַונּ ָ
ֹהנִ ים ְשׁנֵים ָע ָשׂר | ְל ֵשׁ ֵר ְביָה ֲח ַשׁ ְביָה
ילה ִמ ָשּׂ ֵרי ַהכּ ֲ
ָאַב ִדּ ָ
ו ְ
ָא ְשׁ ֳק ָלה קרי[
ֲשׂ ָרה (25) :ואשׁקולה ]ו ֶ
יהם ע ָ
וְ ִע ָמּ ֶהם ֵמ ֲא ֵח ֶ
רוּמת ֵבּית
ָהב וְ ֶאת ַה ֵכּ ִלים | ְתּ ַ
ָל ֶהם ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
ֲציו וְ ָשׂ ָריו וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ְמ ָצ ִאים:
ֱאל ֵֹהינוּ ַה ֵה ִרימוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ יֹע ָ
וּכ ֵלי
ַח ִמ ִשּׁים ְ
ָדם ֶכּ ֶסף ִכּ ָכּ ִרים ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ו ֲ
ָא ְשׁ ֲק ָלה ַעל י ָ
) (26ו ֶ
ָהב ֶע ְשׂ ִרים
וּכפ ֵֹרי ז ָ
ָהב ֵמאָה ִכ ָכּרְ (27) :
ֶכ ֶסף ֵמאָה ְל ִכ ָכּ ִרים | ז ָ
וֹבה ְשׁנַיִ ם ֲחמוּדֹת
וּכ ֵלי נְ ח ֶֹשׁת ֻמ ְצ ָהב ט ָ
אָלף | ְ
ַל ֲא ַד ְרכֹנִ ים ֶ
אַתּם ק ֶֹדשׁ ַליהוָה וְ ַה ֵכּ ִלים ק ֶֹדשׁ |
ָהבָ (28) :וא ְֹמ ָרה ֲא ֵל ֶהם ֶ
ַכּזּ ָ
יכםִ (29) :שׁ ְקדוּ
ָהב נְ ָד ָבה ַליהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
וְ ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָשׂ ֵרי ָהאָבוֹת
וְ ִשׁ ְמרוּ ַעד ִתּ ְשׁ ְקלוּ ִל ְפנֵי ָשׂ ֵרי ַהכּ ֲ
ירוּשׁ ָלִם | ַה ִלּ ְשׁכוֹת ֵבּית יְ הוָה (30) :וְ ִק ְבּלוּ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ָ
ָהב וְ ַה ֵכּ ִלים | ְל ָה ִביא
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְשׁ ַקל ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
ַהכּ ֲ
ירוּשׁ ַלִם ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ:
ִל ָ
אַהוָא ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ָל ֶל ֶכת
) (31וַנִּ ְס ָעה ִמנְּ ַהר ֲ
אוֹרב
ילנוּ ִמ ַכּף אוֹיֵב וְ ֵ
ַצּ ֵ
רוּשׁ ָלִם | וְ יַד ֱאל ֵֹהינוּ ָהיְ ָתה ָע ֵלינוּ ַויּ ִ
יְ ָ
ַעל ַה ָדּ ֶר ְךַ (32) :ונָּבוֹא יְ ָ
ָמים ְשׁל ָֹשׁה(33) :
ֵשׁב ָשׁם י ִ
רוּשׁ ָלִם | ַונּ ֶ
ָהב וְ ַה ֵכּ ִלים ְבּ ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ַעל
יעי נִ ְשׁ ַקל ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִ
ַ
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ִעמּוֹ ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ִפּינְ ָחס | וְ ִע ָמּ ֶהם
יַד ְמ ֵרמוֹת ֶבּן ִ

נוֹע ְדיָה ֶבן ִבּנּוּי ַה ְלוִ יִּ םְ (34) :בּ ִמ ְס ָפּר ְבּ ִמ ְשׁ ָקל
ֵשׁוּע וְ ַ
ָבד ֶבּן י ַ
יוֹז ָ
ַלכֹּל | וַיִּ ָכּ ֵתב ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָקל ָבּ ֵעת ַה ִהיא:
גּוֹלה ִה ְק ִריבוּ עֹלוֹת ֵלאל ֵֹהי
)ַ (35ה ָבּ ִאים ֵמ ַה ְשּׁ ִבי ְבנֵי ַה ָ
ילים ִתּ ְשׁ ִעים וְ ִשׁ ָשּׁה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָפּ ִרים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵא ִ
עוֹלה
ירי ַח ָטּאת ְשׁנֵים ָע ָשׂר | ַהכֹּל ָ
ְכּ ָב ִשׂים ִשׁ ְב ִעים וְ ִשׁ ְב ָעה ְצ ִפ ֵ
ַליהוָה:
וּפ ֲחווֹת ֵע ֶבר
) (36וַיִּ ְתּנוּ ֶאת ָדּ ֵתי ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
ָהר | וְ נִ ְשּׂאוּ ֶאת ָה ָעם וְ ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים:
ַהנּ ָ
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וּכ ַכלּוֹת ֵא ֶלּה נִ ְגּשׁוּ ֵא ַלי ַה ָשּׂ ִרים ֵלאמֹר לֹא נִ ְב ְדּלוּ ָה ָעם
) ְ (1
יהם
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ֵמ ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת | ְכּתוֹ ֲעב ֵֹת ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַהכּ ֲ
ֹאָבי ַה ִמּ ְצ ִרי
בוּסי ָה ַעמֹּנִ י ַהמּ ִ
ַל ְכּ ַנעֲנִ י ַה ִח ִתּי ַה ְפּ ִר ִזּי ַהיְ ִ
ֵיהם וְ ִה ְת ָע ְרבוּ
יהם ָל ֶהם וְ ִל ְבנ ֶ
ָשׂאוּ ִמ ְבּנ ֵֹת ֶ
וְ ָה ֱאמ ִֹריִ (2) :כּי נ ְ
ֶרע ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת | וְ יַד ַה ָשּׂ ִרים וְ ַה ְסּגָנִ ים ָהיְ ָתה
זַ
וּכ ָשׁ ְמ ִעי ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָק ַר ְע ִתּי
) ְ (3
ַבּ ַמּ ַעל ַהזֶּה ִראשׁוֹנָה:
וּז ָקנִ י ו ֵ
ֹאשׁי ְ
ָא ְמ ְר ָטה ִמ ְשּׂ ַער ר ִ
וּמ ִע ִ
ֶאת ִבּ ְג ִדי ְ
ָא ְשׁ ָבה
ילי | ו ֶ
ֵאָספוּ כֹּל ָח ֵרד ְבּ ִד ְב ֵרי ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל
שׁוֹמם (4) :וְ ֵא ַלי י ְ
ְמ ֵ
שׁוֹמם ַעד ְל ִמנְ ַחת ָה ָע ֶרב(5) :
ַאנִ י י ֵֹשׁב ְמ ֵ
גּוֹלה | ו ֲ
ַמ ַעל ַה ָ
וּמ ִע ִ
וּב ָק ְר ִעי ִב ְג ִדי ְ
ילי |
יתי ְ
וּב ִמנְ ַחת ָה ֶע ֶרב ַק ְמ ִתּי ִמ ַתּעֲנִ ִ
ְ
ָא ְפ ְר ָשׂה ַכ ַפּי ֶאל יְ הוָה ֱאל ָֹהיָ (6) :וא ְֹמ ָרה
ָא ְכ ְר ָעה ַעל ִבּ ְר ַכּי ו ֶ
וֶ
יך | ִכּי עֲוֹנ ֵֹתינוּ
ֱאל ַֹהי בּ ְֹשׁ ִתּי וְ נִ ְכ ַל ְמ ִתּי ְל ָה ִרים ֱאלֹ ַהי ָפּנַי ֵא ֶל ָ
ימי
ָד ָלה ַעד ַל ָשּׁ ָמיִ םִ (7) :מ ֵ
אַשׁ ָמ ֵתנוּ ג ְ
ָרבוּ ְל ַמ ְע ָלה רֹּאשׁ וְ ְ
וּבעֲוֹנ ֵֹתינוּ נִ ַתּנּוּ
אַשׁ ָמה ְגד ָֹלה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה | ַ
ַחנוּ ְבּ ְ
ֲאב ֵֹתינוּ ֲאנ ְ
וּב ִבּזָּה
ֹהנֵינוּ ְבּיַד ַמ ְל ֵכי ָה ֲא ָרצוֹת ַבּ ֶח ֶרב ַבּ ְשּׁ ִבי ַ
ַחנוּ ְמ ָל ֵכינוּ כ ֲ
ֲאנ ְ
וּבב ֶֹשׁת ָפּנִ ים ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה (8) :וְ ַע ָתּה ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע ָהיְ ָתה ְת ִחנָּה
ְ
ָתד
יטה וְ ָל ֶתת ָלנוּ י ֵ
ֵמ ֵאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְל ַה ְשׁ ִאיר ָלנוּ ְפּ ֵל ָ
וּל ִת ֵתּנוּ ִמ ְחיָה ְמ ַעט
ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ | ְל ָה ִאיר ֵעינֵינוּ ֱאל ֵֹהינוּ ְ
ָבנוּ ֱאל ֵֹהינוּ |
ֻתנוּ לֹא ֲעז ָ
וּב ַע ְבד ֵ
ַחנוּ ְ
ֲב ִדים ֲאנ ְ
ֻתנוִּ (9) :כּי ע ָ
ְבּ ַע ְבד ֵ
ַויַּט ָע ֵלינוּ ֶח ֶסד ִל ְפנֵי ַמ ְל ֵכי ָפ ַרס ָל ֶתת ָלנוּ ִמ ְחיָה ְל ֵ
רוֹמם ֶאת
וּדה
ָדר ִבּיה ָ
ֲמיד ֶאת ָח ְרב ָֹתיו וְ ָל ֶתת ָלנוּ ג ֵ
וּל ַהע ִ
ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ ְ
אַח ֵרי זֹאת | ִכּי
ֹאמר ֱאל ֵֹהינוּ ֲ
ירוּשׁ ָלִם (10) :וְ ַע ָתּה ַמה נּ ַ
וּ ִב ָ
יאים ֵלאמֹר
יך ַהנְּ ִב ִ
ֲב ֶד ָ
ית ְבּיַד ע ָ
יךֲ (11) :א ֶשׁר ִצוִּ ָ
וֹת ָ
ַבנוּ ִמ ְצ ֶ
ָעז ְ

אַתּם ָבּ ִאים ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֶא ֶרץ נִ ָדּה ִהיא ְבּנִ ַדּת ַע ֵמּי
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ָה ֶ
אוּה ִמ ֶפּה ֶאל ֶפּה
יהם ֲא ֶשׁר ִמ ְל ָ
ָה ֲא ָרצוֹת | ְבּתוֹ ֲעב ֵֹת ֶ
ֵיהם ְ
יכם אַל ִתּ ְתּנוּ ִל ְבנ ֶ
נוֹת ֶ
אָתם (12) :וְ ַע ָתּה ְבּ ֵ
ְבּ ֻט ְמ ָ
יהם
וּבנ ֵֹת ֶ
וֹלם |
טוֹב ָתם ַעד ע ָ
ֵיכם וְ לֹא ִת ְד ְרשׁוּ ְשׁל ָֹמם וְ ָ
אַל ִתּ ְשׂאוּ ִל ְבנ ֶ
ֵיכם ַעד
הוֹר ְשׁ ֶתּם ִל ְבנ ֶ
אָרץ וְ ַ
ַא ַכ ְל ֶתּם ֶאת טוּב ָה ֶ
ְל ַמ ַען ֶתּ ֶח ְזקוּ ו ֲ
ֲשׂינוּ ָה ָר ִעים
אַח ֵרי ָכּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ְבּ ַמע ֵ
ָ
עוֹלם (13) :וְ ֲ
אַתּה ֱאל ֵֹהינוּ ָח ַשׂ ְכ ָתּ ְל ַמ ָטּה ֵמ ֲעוֹנֵנוּ
אַשׁ ָמ ֵתנוּ ַה ְגּד ָֹלה | ִכּי ָ
וּב ְ
ְ
יך
וֹת ָ
יטה ָכּזֹאתֲ (14) :הנָשׁוּב ְל ָה ֵפר ִמ ְצ ֶ
ָת ָתּה ָלּנוּ ְפּ ֵל ָ
וְ נ ַ
וּל ִה ְת ַח ֵתּן ְבּ ַע ֵמּי ַהתּ ֵֹעבוֹת ָה ֵא ֶלּה | ֲהלוֹא ֶת ֱאנַף ָבּנוּ ַעד ַכּ ֵלּה
ְ
יטה:
וּפ ֵל ָ
ְל ֵאין ְשׁ ֵא ִרית ְ
אַרנוּ ְפ ֵלי ָטה
אַתּה ִכּי נִ ְשׁ ְ
) (15יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַצ ִדּיק ָ
ֶיך ְבּ ְ
ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה | ִהנְ נוּ ְל ָפנ ָ
ֶיך ַעל
אַשׁ ָמ ֵתינוּ ִכּי ֵאין ַלעֲמוֹד ְל ָפנ ָ
זֹאת:
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ַפּל ִל ְפנֵי ֵבּית
וּמ ְתנ ֵ
וּכ ִה ְת ַודֹּתוֹ בּ ֶֹכה ִ
וּכ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶע ְז ָרא ְ
) ְ (1
ָשׁים
ָשׁים וְ נ ִ
ָה ֱאל ִֹהים | נִ ְק ְבּצוּ ֵא ָליו ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָק ָהל ַרב ְמאֹד ֲאנ ִ
ַען ְשׁ ַכנְ יָה ֶבן
)ַ (2ויּ ַ
יל ִדים ִכּי ָבכוּ ָה ָעם ַה ְר ֵבּה ֶב ֶכה:
וִ ָ
ַחנוּ ָמ ַע ְלנוּ
ֹאמר ְל ֶע ְז ָרא ֲאנ ְ
ילם קרי[ ַויּ ֶ
יאל ִמ ְבּנֵי עולם ] ֵע ָ
יְ ִח ֵ
אָרץ | וְ ַע ָתּה יֵשׁ ִמ ְקוֶה
ָכ ִריּוֹת ֵמ ַע ֵמּי ָה ֶ
ָשׁים נ ְ
ֵבאל ֵֹהינוּ ַונּ ֶֹשׁב נ ִ
הוֹציא
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל זֹאת (3) :וְ ַע ָתּה נִ ְכ ָרת ְבּ ִרית ֵלאל ֵֹהינוּ ְל ִ
ֲצת ֲאדֹנָי וְ ַה ֲח ֵר ִדים ְבּ ִמ ְצוַת ֱאל ֵֹהינוּ
נּוֹלד ֵמ ֶהם ַבּע ַ
ָשׁים וְ ַה ָ
ָכל נ ִ
ַחנוּ ִע ָמּ ְך | ֲחזַק
ֵע ֶשׂה (4) :קוּם ִכּי ָע ֶל ָ
ַאנ ְ
יך ַה ָדּ ָבר ו ֲ
תּוֹרה י ָ
| וְ ַכ ָ
ֲשׂה:
ַוע ֵ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַשׁ ַבּע ֶאת ָשׂ ֵרי ַהכּ ֲ
ָקם ֶע ְז ָרא ַויּ ְ
)ַ (5ויּ ָ
ָקם ֶע ְז ָרא ִמ ִלּ ְפנֵי ֵבּית
ַלעֲשׂוֹת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה וַיִּ ָשּׁ ֵבעוַּ (6) :ויּ ָ
ֵל ְך ָשׁם ֶל ֶחם
ָשׁיב | ַויּ ֶ
ֵל ְך ֶאל ִל ְשׁ ַכּת יְ ָ
ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
הוֹחנָן ֶבּן ֶא ְלי ִ
גּוֹלה(7) :
אַבּל ַעל ַמ ַעל ַה ָ
וּמיִ ם לֹא ָשׁ ָתה ִכּי ִמ ְת ֵ
אָכל ַ
לֹא ַ
גּוֹלה ְל ִה ָקּ ֵבץ
וּשׁ ַלִם ְלכֹל ְבּנֵי ַה ָ
ֲבירוּ קוֹל ִבּ ָ
ַו ַיּע ִ
יהוּדה וִ יר ָ
ָמים ַכּ ֲע ַצת
רוּשׁ ָלִם (8) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר לֹא יָבוֹא ִל ְשׁל ֶֹשׁת ַהיּ ִ
יְ ָ
ָח ַרם ָכּל ְרכוּשׁוֹ | וְ הוּא יִ ָבּ ֵדל ִמ ְקּ ַהל
ַה ָשּׂ ִרים וְ ַה ְזּ ֵקנִ ים י ֳ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
גּוֹלה (9) :וַיִּ ָקּ ְבצוּ ָכל אַנְ ֵשׁי יְ ָ
ַה ָ
רוּשׁ ַלִם
ָמן יְ ָ
ֵשׁבוּ
יעי ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ַבּחֹ ֶדשׁ | ַויּ ְ
ָמים הוּא ח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִ
ִל ְשׁל ֶֹשׁת ַהיּ ִ

ידים ַעל ַה ָדּ ָבר
ָכל ָה ָעם ִבּ ְרחוֹב ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַמ ְר ִע ִ
וּמ ַה ְגּ ָשׁ ִמים:
ֵ
אַתּם ְמ ַע ְל ֶתּם ַותּ ִֹשׁיבוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֶ
ָקם ֶע ְז ָרא ַהכּ ֵֹהן ַויּ ֶ
)ַ (10ויּ ָ
הוֹסיף ַעל ְ
ָכ ִריּוֹת | ְל ִ
ָשׁים נ ְ
נִ
אַשׁ ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל (11) :וְ ַע ָתּה ְתּנוּ
יכם ַועֲשׂוּ ְרצוֹנוֹ | וְ ִה ָבּ ְדלוּ ֵמ ַע ֵמּי
תוֹדה ַליהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
ָ
ֹאמרוּ
ַענוּ ָכל ַה ָקּ ָהל ַויּ ְ
ָכ ִריּוֹתַ (12) :ויּ ְ
ָשׁים ַהנּ ְ
וּמן ַהנּ ִ
אָרץ ִ
ָה ֶ
קוֹל גָּדוֹל | ֵכּן כדבריך ] ִכּ ְד ָב ְר ָך קרי[ ָע ֵלינוּ ַלעֲשׂוֹתֲ (13) :א ָבל
אכה לֹא
ָה ָעם ָרב וְ ָה ֵעת ְגּ ָשׁ ִמים וְ ֵאין כּ ַֹח ַלעֲמוֹד ַבּחוּץ | וְ ַה ְמּ ָל ָ
ְליוֹם ֶא ָחד וְ לֹא ִל ְשׁנַיִ ם ִכּי ִה ְר ִבּינוּ ִל ְפשׁ ַֹע ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה(14) :
ֲמדוּ נָא ָשׂ ֵרינוּ ְל ָכל ַה ָקּ ָהל וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֶבּ ָע ֵרינוּ ַהה ִֹשׁיב ָנ ִשׁים
ַיע ְ
יה |
ָעיר וְ שֹׁ ְפ ֶט ָ
ֻמּנִ ים וְ ִע ָמּ ֶהם ִז ְקנֵי ִעיר ו ִ
ָכ ִריּוֹת ָיבֹא ְל ִע ִתּים ְמז ָ
נְ
ַעד ְל ָה ִשׁיב ֲחרוֹן אַף ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה:
ַח ְזיָה ֶבן ִתּ ְקוָה ָע ְמדוּ ַעל זֹאת |
האל וְ י ְ
ֲשׂ ֵ
ָתן ֶבּן ע ָ
אַך יוֹנ ָ
)ְ (15
גּוֹלה וַיִּ ָבּ ְדלוּ
וּמ ֻשׁ ָלּם וְ ַשׁ ְבּ ַתי ַה ֵלּוִ י ֲע ָזרֻםַ (16) :ו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי ַה ָ
ְ
אשׁי ָהאָבוֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹתם וְ ֻכ ָלּם
ָשׁים ָר ֵ
ֶע ְז ָרא ַהכּ ֵֹהן ֲאנ ִ
ירי ְל ַד ְריוֹשׁ ַה ָדּ ָבר:
ֲשׂ ִ
ֵשׁבוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ָהע ִ
ְבּ ֵשׁמוֹת | ַויּ ְ
ָכ ִריּוֹת | ַעד יוֹם ֶא ָחד
ָשׁים נ ְ
ָשׁים ַהה ִֹשׁיבוּ נ ִ
) (17וַיְ ַכלּוּ ַבכֹּל ֲאנ ִ
ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן:
ָכ ִריּוֹת | ִמ ְבּנֵי
) (18וַיִּ ָמּ ֵצא ִמ ְבּנֵי ַהכּ ֲ
ָשׁים נ ְ
ֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ה ִֹשׁיבוּ נ ִ
וּג ַד ְליָה(19) :
יעזֶר וְ ָי ִריב ְ
ֶא ִל ֶ
ֲשׂיָה ו ֱ
יוֹצ ָדק וְ ֶא ָחיו ַמע ֵ
ֵשׁוּע ֶבּן ָ
י ַ
אַשׁ ָמ ָתם:
ַא ֵשׁ ִמים ֵאיל צֹאן ַעל ְ
יהם | ו ֲ
הוֹציא נְ ֵשׁ ֶ
ָדם ְל ִ
וַיִּ ְתּנוּ י ָ
וּמ ְבּנֵי ָח ִרם |
ִ
וּז ַב ְדיָה(21) :
וּמ ְבּנֵי ִא ֵמּר ֲחנָנִ י ְ
)ִ (20
וּמ ְבּנֵי ַפּ ְשׁחוּר |
ֻזיָּהִ (22) :
יאל וְ ע ִ
יח ֵ
וּשׁ ַמ ְעיָה וִ ִ
ֲשׂיָה וְ ֵא ִליָּה ְ
ַמע ֵ
ָבד וְ ֶא ְל ָע ָשׂה(23) :
ֲשׂיָה יִ ְשׁ ָמ ֵעאל נְ ַתנְ ֵאל יוֹז ָ
יוֹעינַי ַמע ֵ
ֶא ְל ֵ
הוּדה
יטא ְפּ ַת ְחיָה יְ ָ
ָבד וְ ִשׁ ְמ ִעי וְ ֵק ָליָה הוּא ְק ִל ָ
וּמן ַה ְלוִ יִּ ם | יוֹז ָ
ִ
ֲרים ַשׁ ֻלּם
וּמן ַהשֹּׁע ִ
ָשׁיב | ִ
וּמן ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ֶא ְלי ִ
יעזֶרִ (24) :
ֶא ִל ֶ
וֱ
וּמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | ִמ ְבּנֵי ַפ ְרעֹשׁ ַר ְמיָה וְ יִ ִזּיָּה
אוּריִ (25) :
ָט ֶלם וְ ִ
וֶ
ילם |
וּמ ְבּנֵי ֵע ָ
וּב ָניָהִ (26) :
וּמ ְל ִכּיָּה ְ
ָמן וְ ֶא ְל ָעזָר ַ
וּמיּ ִ
וּמ ְל ִכּיָּה ִ
ַ
וּמ ְבּנֵי
ִ
ירמוֹת וְ ֵא ִליָּה(27) :
יאל וְ ַע ְב ִדּי וִ ֵ
יח ֵ
ַמ ַתּנְ יָה ְז ַכ ְריָה וִ ִ
ָבד ַוע ִ
ירמוֹת וְ ז ָ
ָשׁיב ַמ ַתּנְ יָה וִ ֵ
זַתּוּא | ֶא ְל ֵ
ֲזיזָא:
יוֹע ַני ֶא ְלי ִ
וּמ ְבּנֵי
ִ
ַבּי ַע ְת ָלי(29) :
הוֹחנָן ֲחנַנְ יָה ז ַ
וּמ ְבּנֵי ֵבּ ָבי | יְ ָ
)ִ (28
וּשׁאָל ירמות ]וְ ָרמוֹת קרי[:
ֲדיָה יָשׁוּב ְ
לּוּך ַוע ָ
ָבּנִ י | ְמ ֻשׁ ָלּם ַמ ְ
וּמ ְבּנֵי ַפּ ַחת מוֹאָב ַע ְדנָא ְ
ֲשׂיָה ַמ ַתּנְ יָה
וּכ ָלל | ְבּ ָניָה ַמע ֵ
)ִ (30
יעזֶר יִ ִשּׁיָּה
וּבנֵי ָח ִרם | ֱא ִל ֶ
)ְ (31
ַשּׁה:
וּמנ ֶ
וּבנּוּי ְ
ְב ַצ ְל ֵאל ִ

לּוּך ְשׁ ַמ ְריָה(33) :
ָמן ַמ ְ
ַמ ְל ִכּיָּה ְשׁ ַמ ְעיָה ִשׁ ְמעוֹןִ (32) :בּנְ י ִ
יפ ֶלט יְ ֵר ַמי ְמ ַנ ֶשּׁה ִשׁ ְמ ִעי:
ָבד ֱא ִל ֶ
ִמ ְבּנֵי ָח ֻשׁם | ַמ ְתּנַי ַמ ַתּ ָתּה ז ָ
ֲדי ַע ְמ ָרם וְ ֵ
)ִ (34מ ְבּנֵי ָבנִ י ַמע ַ
אוּאלְ (35) :בּ ָניָה ֵב ְדיָה
ָשׁיבַ (37) :מ ַתּנְ יָה
כלהי ] ְכּלוּהוּ קרי[ (36) :וַנְ יָה ְמ ֵרמוֹת ֶא ְלי ִ
וּבנּוּי ִשׁ ְמ ִעי(39) :
וּבנִ י ִ
ֲשׂי קרי[ָ (38) :
ַמ ְתּנַי ויעשׂו ]וְ ַיע ָ
ָתן ַו ֲע ָדיָהַ (40) :מ ְכנ ְ
וְ ֶשׁ ֶל ְמיָה וְ נ ָ
ַר ֵאל
ַד ַבי ָשׁ ַשׁי ָשׁ ָריֲ (41) :עז ְ
יוֹסףִ (43) :מ ְבּנֵי נְ בוֹ
וְ ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ְשׁ ַמ ְריָהַ (42) :שׁלּוּם ֲא ַמ ְריָה ֵ
יוֹאל ְבּ ָניָה(44) :
ַדּי קרי[ וְ ֵ
ָבד ְז ִבינָא ידו ]י ַ
יאל ַמ ִתּ ְתיָה ז ָ
| יְ ִע ֵ
ָשׁים
ָשׁים ָנ ְכ ִריּוֹת | וְ יֵשׁ ֵמ ֶהם נ ִ
ָשׂאוּ קרי[ נ ִ
ָכּל ֵא ֶלּה נשׂאו ]נ ְ
ָשׂימוּ ָבּנִ ים:
ַויּ ִ
ֵס ֶפר ֶע ְז ָרא-נְ ֶח ְמיָה
]נְ ֶח ְמיָה[
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)ִ (1דּ ְב ֵרי נְ ֶח ְמיָה ֶבּן ֲח ַכ ְליָה | וַיְ ִהי ְבח ֶֹדשׁ כסלו ] ִכּ ְס ֵליו קרי[
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
יתי ְבּ ַ
ַאנִ י ָהיִ ִ
ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ירהַ (2) :ו ָיּבֹא ֲחנָנִ י ֶא ָחד
הוּדים
אָלם ַעל ַהיְּ ִ
ָא ְשׁ ֵ
יהוּדה | ו ֶ
ָשׁים ִמ ָ
ַאנ ִ
אַחי הוּא ו ֲ
ֵמ ַ
ֹאמרוּ ִלי
רוּשׁ ָלִםַ (3) :ויּ ְ
יטה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ֲארוּ ִמן ַה ֶשּׁ ִבי וְ ַעל יְ ָ
ַה ְפּ ֵל ָ
אָרים ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ֲארוּ ִמן ַה ְשּׁ ִבי ָשׁם ַבּ ְמּ ִדינָה ְבּ ָר ָעה ְגד ָֹלה
ַהנִּ ְשׁ ִ
יה נִ ְצּתוּ ָב ֵאשׁ(4) :
וּשׁ ָע ֶר ָ
רוּשׁ ַלִם ְמפ ָֹר ֶצת ְ
חוֹמת יְ ָ
וּ ְב ֶח ְר ָפּה | וְ ַ
אַבּ ָלה
ָא ְב ֶכּה ָו ֶא ְת ְ
ָשׁ ְב ִתּי ו ֶ
וַיְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ִעי ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה י ַ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ָמיִ םָ (5) :וא ַֹמר אָנָּא
ָא ִהי ָצם ִ
ָמים | ו ֱ
יִ
ָח ֶסד
נּוֹרא | שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִרית ו ֶ
יְ הוָה ֱאלֹ ֵהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָה ֵאל ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
יך
אָזנְ ָך ַק ֶשּׁ ֶבת וְ ֵעי ֶנ ָ
וֹתיוְ (6) :תּ ִהי נָא ְ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ
ֹה ָביו ְ
ְלא ֲ
ֶיך
ְפ ֻתוּחוֹת ִל ְשׁמ ַֹע ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנ ָ
ַדּה ַעל
וּמ ְתו ֶ
יך | ִ
ֲב ֶד ָ
ָליְ ָלה ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ָ
יוֹמם ו ַ
ַהיּוֹם ָ
וּבית ִ
אָבי ָח ָטאנוּ:
ַאנִ י ֵ
ַחטֹּאות ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָח ָטאנוּ ָל ְך ו ֲ
)ֲ (7חבֹל ָח ַב ְלנוּ ָל ְך | וְ לֹא ָשׁ ַמ ְרנוּ ֶאת ַה ִמּ ְצוֹת וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים
וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
ית ֶאת מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּ ָךְ (8) :ז ָכר נָא ֶאת
אַתּם ִתּ ְמ ָעלוּ ֲאנִ י
ית ֶאת מ ֶֹשׁה ַע ְב ְדּ ָך ֵלאמֹר | ֶ
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
וֹתי
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ִמ ְצ ַ
אָפיץ ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ִמּים (9) :וְ ַשׁ ְב ֶתּם ֵא ַלי ְ
ִ
יתם א ָֹתם | ִאם יִ ְהיֶה נִ ַדּ ֲח ֶכם ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ָשּׁם
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ

יאוֹתים קרי[ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
ַה ִב ִ
ֲא ַק ְבּ ֵצם והבואתים ]ו ֲ
יך וְ ַע ֶמּ ָך | ֲא ֶשׁר
ֲב ֶד ָ
ָבּ ַח ְר ִתּי ְל ַשׁ ֵכּן ֶאת ְשׁ ִמי ָשׁם (10) :וְ ֵהם ע ָ
ָד ָך ַה ֲחז ָ
וּבי ְ
ית ְבּכ ֲֹח ָך ַהגָּדוֹל ְ
ָפּ ִד ָ
ָקה (11) :אָנָּא ֲאדֹנָי ְתּ ִהי נָא
יך ַה ֲח ֵפ ִצים
ֲב ֶד ָ
אָזנְ ָך ַק ֶשּׁ ֶבת ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ע ָ
ְ
וּתנֵהוּ ְל ַר ֲח ִמים
יחה נָּא ְל ַע ְב ְדּ ָך ַהיּוֹם ְ
ְליִ ְראָה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך וְ ַה ְצ ִל ָ
יתי ַמ ְשׁ ֶקה ַל ֶמּ ֶל ְך:
ַאנִ י ָהיִ ִ
ִל ְפנֵי ָה ִאישׁ ַהזֶּה | ו ֲ
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אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ַה ֶמּ ֶל ְך ַייִ ן
יסן ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ְל ְ
) (1וַיְ ִהי ְבּח ֶֹדשׁ נִ ָ
יתי ַרע ְל ָפנָיו:
ָא ָשּׂא ֶאת ַהיַּיִ ן ו ֶ
ְל ָפנָיו | ו ֶ
ָא ְתּנָה ַל ֶמּ ֶל ְך וְ לֹא ָהיִ ִ
אַתּה ֵאינְ ָך חוֹ ֶלה ֵאין
ֶיך ָר ִעים וְ ָ
דּוּע ָפּנ ָ
ֹאמר ִלי ַה ֶמּ ֶל ְך ַמ ַ
)ַ (2ויּ ֶ
ירא ַה ְר ֵבּה ְמאֹדָ (3) :וא ַֹמר ַל ֶמּ ֶל ְך
ָא ָ
זֶה ִכּי ִאם ר ַֹע ֵלב | ו ִ
ֵרעוּ ָפנַי ֲא ֶשׁר ָה ִעיר ֵבּית
דּוּע לֹא י ְ
עוֹלם יִ ְחיֶה | ַמ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָ
ֹאמר ִלי
יה ֻא ְכּלוּ ָב ֵאשַׁ (4) :ויּ ֶ
וּשׁ ָע ֶר ָ
ִק ְברוֹת ֲאב ַֹתי ֲח ֵר ָבה ְ
ָא ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
אַתּה ְמ ַב ֵקּשׁ | ו ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַמה זֶּה ָ
ֶיך |
יטב ַע ְב ְדּ ָך ְל ָפנ ָ
)ָ (5ואֹ ַמר ַל ֶמּ ֶל ְך ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב וְ ִאם יִ ַ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָל ֵחנִ י ֶאל יְ ָ
הוּדה ֶאל ִעיר ִק ְברוֹת ֲאב ַֹתי וְ ֶא ְב ֶננָּה(6) :
ֲך
יוֹשׁ ֶבת ֶא ְצלוֹ ַעד ָמ ַתי יִ ְה ֶיה ַמ ֲה ָלכ ָ
ֹאמר ִלי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ֵשּׁגַל ֶ
ַויּ ֶ
ָא ְתּנָה לוֹ ְז ָמן(7) :
יטב ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְשׁ ָל ֵחנִ י ו ֶ
וּמ ַתי ָתּשׁוּב | וַיִּ ַ
ָ
ָאוֹמר ַל ֶמּ ֶל ְך ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב ִא ְגּרוֹת יִ ְתּנוּ ִלי ַעל ַפּ ֲחווֹת
ו ַ
הוּדה(8) :
ֲבירוּנִ י ַעד ֲא ֶשׁר אָבוֹא ֶאל יְ ָ
ָהר | ֲא ֶשׁר ַיע ִ
ֵע ֶבר ַהנּ ָ
אָסף שׁ ֵֹמר ַה ַפּ ְר ֵדּס ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר יִ ֶתּן ִלי ֵע ִצים
ֶרת ֶאל ָ
וְ ִאגּ ֶ
חוֹמת ָה ִעיר וְ ַל ַבּיִ ת
וּל ַ
ירה ֲא ֶשׁר ַל ַבּיִ ת ְ
ֲרי ַה ִבּ ָ
ְל ָקרוֹת ֶאת ַשׁע ֵ
טּוֹבה ָע ָלי(9) :
ֲא ֶשׁר אָבוֹא ֵא ָליו | וַיִּ ֶתּן ִלי ַה ֶמּ ֶל ְך ְכּיַד ֱאל ַֹהי ַה ָ
ָא ְתּנָה ָל ֶהם ֵאת ִא ְגּרוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך |
וָאָבוֹא ֶאל ַפּ ֲחווֹת ֵע ֶבר ַהנּ ָ
ָהר ו ֶ
וּפ ָר ִשׁים:
וַיִּ ְשׁ ַלח ִע ִמּי ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׂ ֵרי ַחיִ ל ָ
טוֹביָּה ָה ֶע ֶבד ָה ַעמֹּנִ י ַו ֵיּ ַרע ָל ֶהם
) (10וַיִּ ְשׁ ַמע ַסנְ ַב ַלּט ַהחֹרֹנִ י וְ ִ
טוֹבה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל(11) :
אָדם ְל ַב ֵקּשׁ ָ
ָר ָעה ְגד ָֹלה | ֲא ֶשׁר ָבּא ָ
ָמים ְשׁל ָֹשׁה (12) :וָאָקוּם
ָא ִהי ָשׁם י ִ
רוּשׁ ָלִם | ו ֱ
וָאָבוֹא ֶאל יְ ָ
ַד ִתּי ְל ָ
ָשׁים ְמ ַעט ִע ִמּי וְ לֹא ִהגּ ְ
ַאנ ִ
ַליְ ָלה ֲאנִ י ו ֲ
אָדם ָמה ֱאל ַֹהי
וּב ֵה ָמה ֵאין ִע ִמּי ִכּי ִאם
ירוּשׁ ָלִם | ְ
נ ֵֹתן ֶאל ִל ִבּי ַלעֲשׂוֹת ִל ָ
ָא ְצאָה ְב ַשׁ ַער ַהגַּיא ַליְ ָלה
ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ר ֵֹכב ָבּהּ (13) :ו ֵ
ָא ִהי שׂ ֵֹבר ְבּחוֹמֹת
אַשׁפֹּת | ו ֱ
וְ ֶאל ְפּנֵי ֵעין ַה ַתּנִּ ין וְ ֶאל ַשׁ ַער ָה ְ

יה ֻא ְכּלוּ
וּשׁ ָע ֶר ָ
רוּצים קרי[ ְ
רוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר המפרוצים ] ֵהם ְפּ ִ
יְ ָ
ָא ֱעבֹר ֶאל ַשׁ ַער ָה ַעיִ ן וְ ֶאל ְבּ ֵר ַכת ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ֵאין
ָב ֵאשׁ (14) :ו ֶ
ַחל ַליְ ָלה
ָא ִהי ע ֶֹלה ַבנּ ַ
ָמקוֹם ַל ְבּ ֵה ָמה ַל ֲעבֹר ַתּ ְח ָתּי (15) :ו ֱ
חוֹמה | וָאָשׁוּב וָאָבוֹא ְבּ ַשׁ ַער ַהגַּיְ א וָאָשׁוּב(16) :
ָא ִהי שׂ ֵֹבר ַבּ ָ
וֱ
הוּדים
וּמה ֲאנִ י ע ֶֹשׂה | וְ ַליְּ ִ
ָדעוּ אָנָה ָה ַל ְכ ִתּי ָ
וְ ַה ְסּגָנִ ים לֹא י ְ
ֶתר ע ֵֹשׂה ַה ְמּ ָל ָ
וּלי ֶ
ֹהנִ ים וְ ַלח ִֹרים וְ ַל ְסּגָנִ ים ְ
וְ ַלכּ ֲ
אכה ַעד ֵכּן לֹא
ַחנוּ
אַתּם ר ִֹאים ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֲאנ ְ
ָאוֹמר ֲא ֵל ֶהם ֶ
ַד ִתּי (17) :ו ַ
ִהגּ ְ
יה נִ ְצּתוּ ָב ֵאשׁ | ְלכוּ וְ נִ ְבנֶה ֶאת
וּשׁ ָע ֶר ָ
רוּשׁ ַלִם ֲח ֵר ָבה ְ
ָבהּ ֲא ֶשׁר יְ ָ
ָאַגּיד ָל ֶהם ֶאת ַיד
רוּשׁ ַלִם וְ לֹא נִ ְה ֶיה עוֹד ֶח ְר ָפּה (18) :ו ִ
חוֹמת יְ ָ
ַ
אָמר ִלי |
טוֹבה ָע ַלי וְ אַף ִדּ ְב ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ַ
ֱאל ַֹהי ֲא ֶשׁר ִהיא ָ
טּוֹבה:
יהם ַל ָ
וּבנִ ינוּ וַיְ ַח ְזּקוּ יְ ֵד ֶ
ֹאמרוּ נָקוּם ָ
ַויּ ְ
ֶשׁם
) (19וַיִּ ְשׁ ַמע ַסנְ ַב ַלּט ַהחֹרֹנִ י וְ ט ִֹביָּה ָה ֶע ֶבד ָה ַעמּוֹנִ י וְ ג ֶ
ֹאמרוּ ָמה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר
ַל ִעגוּ ָלנוּ וַיִּ ְבזוּ ָע ֵלינוּ | ַויּ ְ
ָה ַע ְר ִבי ַויּ ְ
אוֹתם
ָאָשׁיב ָ
אַתּם מ ְֹר ִדים (20) :ו ִ
אַתּם ע ִֹשׂים ַה ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶ
ֶ
יח ָלנוּ ו ֲ
ַצ ִל ַ
ָאוֹמר ָל ֶהם ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם הוּא י ְ
ַחנוּ
ַאנ ְ
ָדּ ָבר ו ַ
וּצ ָד ָקה וְ ִז ָכּרוֹן
וּבנִ ינוּ | וְ ָל ֶכם ֵאין ֵח ֶלק ְ
ֲב ָדיו נָקוּם ָ
עָ
ירוּשׁ ָלִם:
ִבּ ָ
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ֹהנִ ים וַיִּ ְבנוּ ֶאת
ָשׁיב ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וְ ֶא ָחיו ַהכּ ֲ
ָקם ֶא ְלי ִ
)ַ (1ויּ ָ
ֲמידוּ ַדּ ְלת ָֹתיו | וְ ַעד ִמ ְג ַדּל
ַשׁ ַער ַהצֹּאן ֵה ָמּה ִק ְדּשׁוּהוּ ַו ַיּע ִ
ַה ֵמּאָה ִק ְדּשׁוּהוּ ַעד ִמ ְג ַדּל ֲחנַנְ ֵאל (2) :וְ ַעל יָדוֹ ָבנוּ אַנְ ֵשׁי
וְ ַעל יָדוֹ ָבנָה זַכּוּר ֶבּן ִא ְמ ִרי (3) :וְ ֵאת ַשׁ ַער
יְ ֵרחוֹ |
ֲמידוּ ַדּ ְלת ָֹתיו
ַה ָדּ ִגים ָבּנוּ ְבּנֵי ַה ְסּנָאָה | ֵה ָמּה ֵקרוּהוּ ַו ַיּע ִ
אוּר ָיּה
ָדם ֶה ֱח ִזיק ְמ ֵרמוֹת ֶבּן ִ
יחיו (4) :וְ ַעל י ָ
וּב ִר ָ
עוּליו ְ
ַמנְ ָ
ַב ֵאל |
ָדם ֶה ֱח ִזיק ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ֶבּ ֶר ְכיָה ֶבּן ְמ ֵשׁיז ְ
ֶבּן ַהקּוֹץ וְ ַעל י ָ
ָדם
) (5וְ ַעל י ָ
ָדם ֶה ֱח ִזיק ָצדוֹק ֶבּן ַבּ ֲענָא:
וְ ַעל י ָ
ָרם ַבּ ֲעב ַֹדת
יהם לֹא ֵה ִביאוּ ַצוּ ָ
יר ֶ
אַדּ ֵ
קוֹעים | וְ ִ
ֶה ֱח ִזיקוּ ַה ְתּ ִ
ֲאדֹנ ֶ
ָדע ֶבּן ָפּ ֵס ַח
ֵיהם (6) :וְ ֵאת ַשׁ ַער ַהיְ ָשׁנָה ֶה ֱח ִזיקוּ יוֹי ָ
וּמנְ ֻע ָליו
ֲמידוּ ַדּ ְלת ָֹתיו ַ
סוֹדיָה | ֵה ָמּה ֵקרוּהוּ ַו ַיּע ִ
וּמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ְבּ ְ
ְ
ָדם ֶה ֱח ִזיק ְמ ַל ְטיָה ַה ִגּ ְבעֹנִ י וְ יָדוֹן ַה ֵמּרֹנ ִֹתי
יחיו (7) :וְ ַעל י ָ
וּב ִר ָ
ְ
ָהרַ (8) :על יָדוֹ
אַנְ ֵשׁי ִג ְבעוֹן וְ ַה ִמּ ְצ ָפּה | ְל ִכ ֵסּא ַפּ ַחת ֵע ֶבר ַהנּ ָ
וְ ַעל יָדוֹ ֶה ֱח ִזיק ֲחנַנְ ָיה
צוֹר ִפים
יאל ֶבּן ַח ְר ֲהיָה ְ
ֻזּ ֵ
ֶה ֱח ִזיק ע ִ

חוֹמה ָה ְר ָח ָבה (9) :וְ ַעל
רוּשׁ ַלִם ַעד ַה ָ
ַע ְזבוּ יְ ָ
ֶבּן ָה ַר ָקּ ִחים | ַויּ ַ
)(10
רוּשׁ ָלִם:
ָדם ֶה ֱח ִזיק ְר ָפיָה ֶבן חוּר ַשׂר ֲח ִצי ֶפּ ֶל ְך יְ ָ
יָ
ָדם ֶה ֱח ִזיק יְ ָדיָה ֶבן ֲח ַ
וְ ַעל י ָ
יָדוֹ
וְ ַעל
רוּמף וְ ֶנגֶד ֵבּיתוֹ |
ֶה ֱח ִזיק ַחטּוּשׁ ֶבּן ֲח ַשׁ ְבנְ יָהִ (11) :מ ָדּה ֵשׁנִ ית ֶה ֱח ִזיק ַמ ְל ִכּ ָיּה ֶבן
נּוּרים(12) :
ָח ִרם וְ ַחשּׁוּב ֶבּן ַפּ ַחת מוֹאָב | וְ ֵאת ִמ ְג ַדּל ַה ַתּ ִ
וְ ַעל יָדוֹ ֶה ֱח ִזיק ַשׁלּוּם ֶבּן ַה ֵ
וּשׁ ָלִם | הוּא
לּוֹחשׁ ַשׂר ֲח ִצי ֶפּ ֶל ְך יְ ר ָ
נוֹתיוֵ (13) :את ַשׁ ַער ַהגַּיְ א ֶה ֱח ִזיק ָחנוּן וְ י ְֹשׁ ֵבי זָנוֹ ַח ֵה ָמּה
וּב ָ
ְ
חוֹמה
יחיו | וְ ֶא ֶלף אַ ָמּה ַבּ ָ
וּב ִר ָ
ֻליו ְ
ֲמידוּ ַדּ ְלת ָֹתיו ַמנְ ע ָ
ָבנוּהוּ ַו ַיּע ִ
אַשׁפּוֹת ֶה ֱח ִזיק ַמ ְל ִכּיָּה ֶבן
ַעד ַשׁ ַער ָה ֲשׁפוֹת (14) :וְ ֵאת ַשׁ ַער ָה ְ
ֲמיד ַדּ ְלת ָֹתיו ַמנְ ֻע ָליו
ֵר ָכב ַשׂר ֶפּ ֶל ְך ֵבּית ַה ָכּ ֶרם | הוּא יִ ְבנֶנּוּ וְ ַיע ִ
יחיו (15) :וְ ֵאת ַשׁ ַער ָה ַעיִ ן ֶה ֱח ִזיק ַשׁלּוּן ֶבּן ָכּל חֹזֶה ַשׂר
וּב ִר ָ
ְ
ֲמיד קרי[
יט ְל ֶלנּוּ ויעמידו ]וְ ַיע ִ
ֶפּ ֶל ְך ַה ִמּ ְצ ָפּה הוּא יִ ְבנֶנּוּ וִ ַ
חוֹמת ְבּ ֵר ַכת ַה ֶשּׁ ַלח ְלגַן ַה ֶמּ ֶל ְך
יחיו | וְ ֵאת ַ
וּב ִר ָ
ֻליו ְ
ַדּ ְלת ָֹתיו ַמנְ ע ָ
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיק
ֲ
יּוֹרדוֹת ֵמ ִעיר ָדּוִ יד(16) :
וְ ַעד ַה ַמּעֲלוֹת ַה ְ
נְ ֶח ְמיָה ֶבן ַע ְזבּוּק ַשׂר ֲח ִצי ֶפּ ֶל ְך ֵבּית צוּר | ַעד ֶנגֶד ִק ְב ֵרי ָדוִ יד
אַח ָריו
ֲ
וְ ַעד ַה ְבּ ֵר ָכה ָהעֲשׂוּיָה וְ ַעד ֵבּית ַה ִגּבּ ִֹרים(17) :
ֶה ֱח ִזיקוּ ַה ְלוִ יִּ ם ְרחוּם ֶבּן ָבּנִ י | ַעל יָדוֹ ֶה ֱח ִזיק ֲח ַשׁ ְביָה ַשׂר ֲח ִצי
יהם ַבּוַּי ֶבּן
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיקוּ ֲא ֵח ֶ
ילה ְל ִפ ְלכּוֲֹ (18) :
ֶפ ֶל ְך ְק ִע ָ
ילה (19) :וַיְ ַחזֵּק ַעל יָדוֹ ֵעזֶר ֶבּן
ָדד | ַשׂר ֲח ִצי ֶפּ ֶל ְך ְק ִע ָ
ֵחנ ָ
ֶשׁק ַה ִמּ ְקצ ַֹע:
ֵשׁוּע ַשׂר ַה ִמּ ְצ ָפּה ִמ ָדּה ֵשׁנִ ית | ִמ ֶנּגֶד ֲעלֹת ַהנּ ֶ
י ַ
ַכּי קרי[ ִמ ָדּה
רוּך ֶבּן זבי ]ז ַ
אַח ָריו ֶה ֱח ָרה ֶה ֱח ִזיק ָבּ ְ
)ֲ (20
ָשׁיב ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל:
צוֹע ַעד ֶפּ ַתח ֵבּית ֶא ְלי ִ
ֵשׁנִ ית | ִמן ַה ִמּ ְק ַ
אוּריָּה ֶבּן ַהקּוֹץ ִמ ָדּה
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיק ְמ ֵרמוֹת ֶבּן ִ
)ֲ (21
ָשׁיב:
ָשׁיב וְ ַעד ַתּ ְכ ִלית ֵבּית ֶא ְלי ִ
ֵשׁנִ ית | ִמ ֶפּ ַתח ֵבּית ֶא ְלי ִ
אַח ָריו
ֹהנִ ים אַנְ ֵשׁי ַה ִכּ ָכּרֲ (23) :
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיקוּ ַהכּ ֲ
) (22וְ ֲ
ַר ָיה
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיק ֲעז ְ
ֲ
יתם |
ָמן וְ ַחשּׁוּב ֶנגֶד ֵבּ ָ
ֶה ֱח ִזיק ִבּנְ י ִ
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיק ִבּנּוּי
)ֲ (24
ֲשׂיָה ֶבּן ֲענָנְ יָה ֵא ֶצל ֵבּיתוֹ:
ֶבן ַמע ֵ
ַריָה ַעד ַה ִמּ ְקצוֹ ַע וְ ַעד ַה ִפּנָּה:
ָדד ִמ ָדּה ֵשׁנִ ית | ִמ ֵבּית ֲעז ְ
ֶבּן ֵחנ ָ
יּוֹצא ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך
צוֹע וְ ַה ִמּ ְג ָדּל ַה ֵ
)ָ (25פּ ָלל ֶבּן אוּזַי ִמ ֶנּגֶד ַה ִמּ ְק ַ
אַח ָריו ְפּ ָדיָה ֶבן ַפּ ְרעֹשׁ:
ָה ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ַל ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה | ֲ
) (26וְ ַהנְּ ִתינִ ים ָהיוּ י ְֹשׁ ִבים ָבּע ֶֹפל | ַעד ֶנגֶד ַשׁ ַער ַה ַמּיִ ם
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיקוּ ַה ְתּק ִֹעים
יּוֹצאֲ (27) :
ַל ִמּ ְז ָרח וְ ַה ִמּ ְג ָדּל ַה ֵ
חוֹמת ָהע ֶֹפל:
יּוֹצא וְ ַעד ַ
ִמ ָדּה ֵשׁנִ ית | ִמ ֶנּגֶד ַה ִמּ ְג ָדּל ַהגָּדוֹל ַה ֵ
ֹהנִ ים ִאישׁ ְל ֶנגֶד ֵבּיתוֹ:
סּוּסים ֶה ֱח ִזיקוּ ַהכּ ֲ
)ֵ (28מ ַעל ַשׁ ַער ַה ִ

אַח ָריו
וְ ֲ
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיק ָצדוֹק ֶבּן ִא ֵמּר ֶנגֶד ֵבּיתוֹ |
)ֲ (29
ֶה ֱח ִזיק ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבן ְשׁ ַכנְ יָה שׁ ֵֹמר ַשׁ ַער ַה ִמּ ְז ָרח (30) :אחרי
] ֲ
אַח ָריו קרי[ ֶה ֱח ִזיק ֲחנַנְ יָה ֶבן ֶשׁ ֶל ְמיָה וְ ָחנוּן ֶבּן ָצ ָלף ַה ִשּׁ ִשּׁי
אַח ָריו ֶה ֱח ִזיק ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ֶבּ ֶר ְכ ָיה ֶנגֶד נִ ְשׁ ָכּתוֹ:
ֲ
ִמ ָדּה ֵשׁנִ י |
אַח ָריו קרי[ ֶה ֱח ִזיק ַמ ְל ִכּיָּה ֶבּן ַהצּ ְֹר ִפי ַעד
) (31אחרי ] ֲ
ֵבּית ַהנְּ ִתינִ ים וְ ָהר ְֹכ ִלים | ֶנגֶד ַשׁ ַער ַה ִמּ ְפ ָקד וְ ַעד ע ִ
ֲליַּת ַה ִפּנָּה:
ֲליַּת ַה ִפּנָּה ְל ַשׁ ַער ַהצֹּאן ֶה ֱח ִזיקוּ ַהצּ ְֹר ִפים
וּבין ע ִ
)ֵ (32
וְ ָהר ְֹכ ִלים:
חוֹמה
ַחנוּ בוֹנִ ים ֶאת ַה ָ
) (33וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ַסנְ ַב ַלּט ִכּי ֲאנ ְ
ֹאמר ִל ְפנֵי
הוּדיםַ (34) :ויּ ֶ
ַל ֵעג ַעל ַהיְּ ִ
וַיִּ ַחר לוֹ וַיִּ ְכ ַעס ַה ְר ֵבּה | ַויּ ְ
הוּדים ָה ֲא ֵמ ָל ִלים ע ִֹשׂים |
ֹאמר ָמה ַהיְּ ִ
ֶא ָחיו וְ ֵחיל שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ֶ
ַע ְזבוּ ָל ֶהם ֲהיִ ְז ָבּחוּ ַהיְ ַכלּוּ ַביּוֹם ַהיְ ַחיּוּ ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים
ֲהי ַ
טוֹביָּה ָה ַעמֹּנִ י ֶא ְצלוֹ |
ֲרמוֹת ֶה ָע ָפר וְ ֵה ָמּה ְשׂרוּפוֹת (35) :וְ ִ
ֵמע ֵ
וּפ ַרץ חוֹ ַמת
שׁוּעל ָ
ָ
ֲלה
ֹאמר גַּם ֲא ֶשׁר ֵהם בּוֹנִ ים ִאם ַיע ֶ
ַויּ ֶ
ֵיהם:
אַבנ ֶ
ְ
ֹאשׁם |
)ְ (36שׁ ַמע ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי ָהיִ ינוּ בוּזָה וְ ָה ֵשׁב ֶח ְר ָפּ ָתם ֶאל ר ָ
אתם
וּתנֵם ְל ִבזָּה ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁ ְביָה (37) :וְ אַל ְתּ ַכס ַעל עֲוֹנָם וְ ַח ָטּ ָ
ְ
ֶיך אַל ִתּ ָמּ ֶחה | ִכּי ִה ְכ ִעיסוּ ְל ֶנגֶד ַהבּוֹנִ ים (38) :וַנִּ ְבנֶה ֶאת
ִמ ְלּ ָפנ ָ
ַתּ ָקּ ֵשׁר ָכּל ַה ָ
חוֹמה ו ִ
חוֹמה ַעד ֶח ְציָהּ | וַיְ ִהי ֵלב ָל ָעם ַלעֲשׂוֹת:
ַה ָ
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טוֹביָּה וְ ָה ַע ְר ִבים וְ ָה ַעמֹּנִ ים
) (1וַיְ ִהי ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ַסנְ ַב ַלּט וְ ִ
רוּשׁ ַלִם ִכּי ֵה ֵחלּוּ
רוּכה ְלחֹמוֹת יְ ָ
דּוֹדים ִכּי ָע ְל ָתה ֲא ָ
אַשׁ ִ
וְ ָה ְ
ַח ָדּו
ֻלּם י ְ
ֻצים ְל ִה ָסּ ֵתם | וַיִּ ַחר ָל ֶהם ְמאֹד (2) :וַיִּ ְק ְשׁרוּ כ ָ
ַה ְפּר ִ
תּוֹעה (3) :וַנִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל
ירוּשׁ ָלִם | וְ ַלעֲשׂוֹת לוֹ ָ
ָלבוֹא ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ָ
ֵיהם(4) :
ָליְ ָלה ִמ ְפּנ ֶ
יוֹמם ו ַ
יהם ָ
ֲל ֶ
ֲמיד ִמ ְשׁ ָמר ע ֵ
ֱאל ֵֹהינוּ | ַו ַנּע ִ
נוּכל
ַחנוּ לֹא ַ
הוּדה ָכּ ַשׁל כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל וְ ֶה ָע ָפר ַה ְר ֵבּה | ַו ֲאנ ְ
ֹאמר יְ ָ
ַויּ ֶ
ֵדעוּ וְ לֹא יִ ְראוּ ַעד
ֹאמרוּ ָצ ֵרינוּ לֹא י ְ
חוֹמהַ (5) :ויּ ְ
ִל ְבנוֹת ַבּ ָ
ַה ַר ְגנוּם | וְ ִה ְשׁ ַבּ ְתנוּ ֶאת ַה ְמּ ָל ָ
תּוֹכם ו ֲ
ֲא ֶשׁר נָבוֹא ֶאל ָ
אכה(6) :
ֹאמרוּ ָלנוּ ֶע ֶשׂר
הוּדים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ֶא ְצ ָלם | ַויּ ְ
וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ַהיְּ ִ
ֲמיד
ְפּ ָע ִמים ִמ ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָתּשׁוּבוּ ָע ֵלינוּ (7) :וָאַע ִ
חוֹמה בצחחיים ] ַבּ ְצּ ִח ִ
אַח ֵרי ַל ָ
ִמ ַתּ ְח ִתּיּוֹת ַל ָמּקוֹם ֵמ ֲ
יחים קרי[
יהם
יהם ָר ְמ ֵח ֶ
ֲמיד ֶאת ָה ָעם ְל ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ִעם ַח ְרב ֵֹת ֶ
| וָאַע ִ

ָא ֶרא וָאָקוּם ָוא ַֹמר ֶאל ַהח ִֹרים וְ ֶאל
יהם (8) :ו ֵ
וְ ַק ְשּׁת ֵֹת ֶ
ֵיהם | ֶאת ֲאדֹנָי ַהגָּדוֹל
יראוּ ִמ ְפּנ ֶ
ֶתר ָה ָעם אַל ִתּ ְ
ַה ְסּגָנִ ים וְ ֶאל י ֶ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
יכם ְבּנ ֶ
נּוֹרא ְזכֹרוּ וְ ִה ָלּ ֲחמוּ ַעל ֲא ֵח ֶ
וְ ַה ָ
יכם
יכם נְ ֵשׁ ֶ
יכם:
וּב ֵתּ ֶ
ָ
ָפר ָה ֱאל ִֹהים ֶאת
נוֹדע ָלנוּ ַויּ ֶ
) (9וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אוֹיְ ֵבינוּ ִכּי ַ
חוֹמה ִאישׁ ֶאל
ֻלּנוּ ֶאל ַה ָ
ָשׁב קרי[ כּ ָ
ֲצ ָתם | ונשׁוב ] ַונּ ָ
עָ
אכתּוֹ (10) :וַיְ ִהי ִמן ַהיּוֹם ַההוּא ֲח ִצי נְ ָע ַרי ע ִֹשׂים
ְמ ַל ְ
יקים וְ ָה ְר ָמ ִחים ַה ָמּ ִגנִּ ים וְ ַה ְקּ ָשׁתוֹת
אכה וְ ֶח ְציָם ַמ ֲח ִז ִ
ַבּ ְמּ ָל ָ
הוּדהַ (11) :הבּוֹנִ ים
אַח ֵרי ָכּל ֵבּית יְ ָ
וְ ַה ִשּׁ ְריֹנִ ים | וְ ַה ָשּׂ ִרים ֲ
אַחת יָדוֹ ע ֶֹשׂה ַב ְמּ ָל ָ
ַבּ ָ
אכה
חוֹמה וְ ַהנּ ְֹשׂ ִאים ַבּ ֶסּ ֶבל ע ְֹמ ִשׂים | ְבּ ַ
סוּרים ַעל
ֶקת ַה ָשּׁ ַלח (12) :וְ ַהבּוֹנִ ים ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ֲא ִ
אַחת ַמ ֲחז ֶ
וְ ַ
תּוֹק ַע ַבּשּׁוֹ ָפר ֶא ְצ ִליָ (13) :וא ַֹמר ֶאל ַהח ִֹרים
ָמ ְתנָיו וּבוֹנִ ים | וְ ַה ֵ
אכה ַה ְר ֵבּה ְ
ֶתר ָה ָעם ַה ְמּ ָל ָ
וְ ֶאל ַה ְסּגָנִ ים וְ ֶאל י ֶ
ַחנוּ
ַאנ ְ
וּר ָח ָבה | ו ֲ
אָחיוִ (14) :בּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר
חוֹקים ִאישׁ ֵמ ִ
חוֹמה ְר ִ
נִ ְפ ָר ִדים ַעל ַה ָ
שּׁוֹפר ָשׁ ָמּה ִתּ ָקּ ְבצוּ ֵא ֵלינוּ | ֱאל ֵֹהינוּ יִ ָלּ ֶחם
ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת קוֹל ַה ָ
יקים ָבּ ְר ָמ ִחים
אכה | וְ ֶח ְציָם ַמ ֲח ִז ִ
ַאנ ְ
ָלנוּ (15) :ו ֲ
ַחנוּ ע ִֹשׂים ַבּ ְמּ ָל ָ
כּוֹכ ִבים (16) :גַּם ָבּ ֵעת ַה ִהיא
ֵמעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַעד ֵצאת ַה ָ
רוּשׁ ָלִם | וְ ָהיוּ ָלנוּ
תוֹך יְ ָ
ָלינוּ ְבּ ְ
אָמ ְר ִתּי ָל ָעם ִאישׁ וְ ַנעֲרוֹ י ִ
ַ
ַה ַלּיְ ָלה ִמ ְשׁ ָמר וְ ַהיּוֹם ְמ ָל ָ
אַחי וּנְ ָע ַרי
אכה (17) :וְ ֵאין ֲאנִ י וְ ַ
ָדינוּ | ִאישׁ
ַחנוּ פ ְֹשׁ ִטים ְבּג ֵ
אַח ַרי ֵאין ֲאנ ְ
וְ אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָמר ֲא ֶשׁר ֲ
ִשׁ ְלחוֹ ַה ָמּיִ ם:
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דוֹלה | ֶאל ֲא ֵח ֶ
יהם ְגּ ָ
ֲקת ָה ָעם וּנְ ֵשׁ ֶ
ַתּ ִהי ַצע ַ
)  (1ו ְ
הוּדים:
יהם ַהיְּ ִ
ַחנוּ ַר ִבּים | וְ נִ ְק ָחה ָדגָן
וּבנ ֵֹתינוּ ֲאנ ְ
) (2וְ יֵשׁ ֲא ֶשׁר א ְֹמ ִרים ָבּנֵינוּ ְ
וּכ ָר ֵמינוּ
ֹאכ ָלה וְ נִ ְחיֶה (3) :וְ יֵשׁ ֲא ֶשׁר א ְֹמ ִרים ְשׂד ֵֹתינוּ ְ
וְ נ ְ
וּב ֵתּינוּ ֲאנ ְ
ָ
ַחנוּ ע ְֹר ִבים | וְ נִ ְק ָחה ָדגָן ָבּ ָר ָעב (4) :וְ יֵשׁ ֲא ֶשׁר
וּכ ָר ֵמינוּ (5) :וְ ַע ָתּה
א ְֹמ ִרים ָלוִ ינוּ ֶכ ֶסף ְל ִמ ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך | ְשׂד ֵֹתינוּ ְ
ַחנוּ כ ְֹב ִשׁים ֶאת
ֵיהם ָבּנֵינוּ | וְ ִהנֵּה ֲאנ ְ
אַחינוּ ְבּ ָשׂ ֵרנוּ ִכּ ְבנ ֶ
ִכּ ְב ַשׂר ֵ
ֲב ִדים וְ יֵשׁ ִמ ְבּנ ֵֹתינוּ נִ ְכ ָבּשׁוֹת וְ ֵאין ְל ֵאל
ָבּנֵינוּ וְ ֶאת ְבּנ ֵֹתינוּ ַלע ָ
וּכ ָר ֵמינוּ ַל ֲא ֵח ִרים (6) :וַיִּ ַחר ִלי ְמאֹד | ַכּ ֲא ֶשׁר
וּשׂד ֵֹתינוּ ְ
ָדנוּ ְ
יֵ
ֲק ָתם וְ ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה (7) :וַיִּ ָמּ ֵל ְך ִל ִבּי ָע ַלי
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ַזע ָ
יבה ֶאת ַהח ִֹרים וְ ֶאת ַה ְסּגָנִ ים ָוא ְֹמ ָרה ָל ֶהם ַמ ָשּׁא ִאישׁ
ָאָר ָ
ו ִ

דוֹלה(8) :
יהם ְק ִה ָלּה ְג ָ
ֲל ֶ
ָא ֵתּן ע ֵ
אַתּם נ ִֹשׁאים | ו ֶ
אָחיו ֶ
ְבּ ִ
הוּדים ַהנִּ ְמ ָכּ ִרים
אַחינוּ ַהיְּ ִ
ַחנוּ ָקנִ ינוּ ֶאת ֵ
ָוא ְֹמ ָרה ָל ֶהם ֲאנ ְ
אַתּם ִתּ ְמ ְכּרוּ ֶאת ֲא ֵח ֶ
ַלגּוֹיִ ם ְכּ ֵדי ָבנוּ וְ גַם ֶ
יכם וְ נִ ְמ ְכּרוּ ָלנוּ |
אוֹמר קרי[ לֹא טוֹב
ַח ִרישׁוּ וְ לֹא ָמ ְצאוּ ָדּ ָבר (9) :ויאמר ] ָו ַ
ַויּ ֲ
אַתּם ע ִֹשׂים | ֲהלוֹא ְבּיִ ְראַת ֱאל ֵֹהינוּ ֵתּ ֵלכוּ
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֶ
ֵמ ֶח ְר ַפּת ַהגּוֹיִ ם אוֹיְ ֵבינוּ (10) :וְ גַם ֲאנִ י ַ
אַחי וּנְ ָע ַרי נ ִֹשׁים ָבּ ֶהם
ַע ְז ָבה נָּא ֶאת ַה ַמּ ָשּׁא ַהזֶּהָ (11) :ה ִשׁיבוּ נָא ָל ֶהם
ֶכּ ֶסף וְ ָדגָן | נ ַ
וּמאַת ַה ֶכּ ֶסף
יהם | ְ
וּב ֵתּ ֶ
יהם ָ
ֵית ֶ
יהם ז ֵ
יהם ַכּ ְר ֵמ ֶ
ְכּ ַהיּוֹם ְשׂד ֵֹת ֶ
ֹאמרוּ
אַתּם נ ִֹשׁים ָבּ ֶהםַ (12) :ויּ ְ
וְ ַה ָדּגָן ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַהיִּ ְצ ָהר ֲא ֶשׁר ֶ
ָא ְק ָרא
וֹמר | ו ֶ
אַתּה א ֵ
ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
וּמ ֶהם לֹא נְ ַב ֵקּשׁ ֵכּן ַנע ֶ
ָשׁיב ֵ
נִ
יעם ַלעֲשׂוֹת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה (13) :גַּם ָח ְצנִ י
אַשׁ ִבּ ֵ
ֹהנִ ים ָו ְ
ֶאת ַהכּ ֲ
ַער ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ָכּל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא
ָע ְר ִתּי ָוא ְֹמ ָרה ָכּ ָכה יְ נ ֵ
נַ
יגיעוֹ וְ ָכ ָכה יִ ְהיֶה נָעוּר ָו ֵרק |
וּמ ִ
ָקים ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִמ ֵבּיתוֹ ִ
יִ
ַעשׂ ָה ָעם ַכּ ָדּ ָבר
אָמן וַיְ ַה ְללוּ ֶאת יְ הוָה ַויּ ַ
ֹאמרוּ ָכל ַה ָקּ ָהל ֵ
ַויּ ְ
הוּדה
ַהזֶּה (14) :גַּם ִמיּוֹם ֲא ֶשׁר ִצוָּה א ִֹתי ִל ְהיוֹת ֶפּ ָחם ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא
וּשׁ ַתּיִ ם ְל ְ
ִמ ְשּׁנַת ֶע ְשׂ ִרים וְ ַעד ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ְ
אַחי ֶל ֶחם ַה ֶפּ ָחה לֹא
ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁנִ ים ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה | ֲאנִ י וְ ַ
אָכ ְל ִתּי (15) :וְ ַה ַפּחוֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ְל ָפנַי ִה ְכ ִבּידוּ ַעל ָה ָעם
ַ
אַר ָבּ ִעים גַּם
אַחר ֶכּ ֶסף ְשׁ ָק ִלים ְ
וַיִּ ְקחוּ ֵמ ֶהם ְבּ ֶל ֶחם ָויַיִ ן ַ
יתי ֵכן ִמ ְפּנֵי יִ ְראַת
ֲר ֶ
ַנע ֵ
ַאנִ י לֹא ָע ִשׂ ִ
יהם ָשׁ ְלטוּ ַעל ָה ָעם | ו ֲ
ַק ִתּי וְ ָשׂ ֶדה
חוֹמה ַהזֹּאת ֶה ֱחז ְ
אכת ַה ָ
ֱאל ִֹהים (16) :וְ ַגם ִבּ ְמ ֶל ֶ
אכה(17) :
בוּצים ָשׁם ַעל ַה ְמּ ָל ָ
לֹא ָקנִ ינוּ | וְ ָכל נְ ָע ַרי ְק ִ
ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ וְ ַה ָבּ ִאים ֵא ֵלינוּ ִמן
וְ ַהיְּ ִ
הוּדים וְ ַה ְסּגָנִ ים ֵמאָה ו ֲ
ֲשׂה
ַא ֶשׁר ָהיָה ַנע ֶ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹתינוּ ַעל ֻשׁ ְל ָחנִ י (18) :ו ֲ
וּבין
ֳרים ַנעֲשׂוּ ִלי ֵ
ְליוֹם ֶא ָחד שׁוֹר ֶא ָחד צֹאן ֵשׁשׁ ְבּרֻרוֹת וְ ִצפּ ִ
ָמים ְבּ ָכל יַיִ ן ְל ַה ְר ֵבּה | וְ ִעם זֶה ֶל ֶחם ַה ֶפּ ָחה לֹא
ֲשׂ ֶרת י ִ
עֶ
ָכ ָרה ִלּי ֱאל ַֹהי
ִב ַקּ ְשׁ ִתּי ִכּי ָכ ְב ָדה ָה ֲעב ָֹדה ַעל ָה ָעם ַהזֶּה (19) :ז ְ
יתי ַעל ָה ָעם ַהזֶּה:
טוֹבה | כֹּל ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ְל ָ
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ֶתר
וּלי ֶ
ֶשׁם ָה ַע ְר ִבי ְ
וּלג ֶ
טוֹביָּה ְ
) (1וַיְ ִהי ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַמע ְל ַסנְ ַב ַלּט וְ ִ
נוֹתר ָבּהּ ָפּ ֶרץ | גַּם ַעד ָה ֵעת
חוֹמה וְ לֹא ַ
יתי ֶאת ַה ָ
אֹיְ ֵבינוּ ִכּי ָבנִ ִ
ַה ִהיא ְדּ ָלתוֹת לֹא ֶה ֱע ַמ ְד ִתּי ַב ְשּׁ ָע ִרים (2) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַסנְ ַב ַלּט

ירים ְבּ ִב ְק ַעת אוֹנוֹ |
ַח ָדּו ַבּ ְכּ ִפ ִ
ֲדה י ְ
ֶשׁם ֵא ַלי ֵלאמֹר ְל ָכה וְ נִ ָוּע ָ
וְ ג ֶ
יהם ַמ ְלאָ ִכים
ֲל ֶ
ָא ְשׁ ְל ָחה ע ֵ
וְ ֵה ָמּה ח ְֹשׁ ִבים ַלעֲשׂוֹת ִלי ָר ָעה (3) :ו ֶ
אכה ְג ָ
ֵלאמֹר ְמ ָל ָ
וּכל ָל ֶר ֶדת | ָל ָמּה
דוֹלה ֲאנִ י ע ֶֹשׂה וְ לֹא א ַ
יכם (4) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ
ָר ְד ִתּי ֲא ֵל ֶ
אַר ֶפּ ָה וְ י ַ
אכה ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
ִת ְשׁ ַבּת ַה ְמּ ָל ָ
אוֹתם ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה(5) :
ָאָשׁיב ָ
אַר ַבּע ְפּ ָע ִמים | ו ִ
ֵא ַלי ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְ
וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ַלי ַסנְ ַב ַלּט ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ַפּ ַעם ֲח ִמ ִ
ישׁית ֶאת ַנעֲרוֹ |
ַשׁמוּ אֹ ֵמר
תוּחה ְבּיָדוָֹ (6) :כּתוּב ָבּהּ ַבּגּוֹיִ ם נִ ְשׁ ָמע וְ ג ְ
ֶרת ְפּ ָ
וְ ִאגּ ֶ
אַתּה בוֹנֶה ַהחוֹ ָמה |
הוּדים ח ְֹשׁ ִבים ִל ְמרוֹד ַעל ֵכּן ָ
אַתּה וְ ַהיְּ ִ
ָ
יאים
אַתּה הוֶֹה ָל ֶהם ְל ֶמ ֶל ְך ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה (7) :וְ גַם נְ ִב ִ
וְ ָ
יהוּדה וְ ַע ָתּה
ירוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר ֶמ ֶל ְך ִבּ ָ
יך ִב ָ
ֱמ ְד ָתּ ִל ְקרֹא ָע ֶל ָ
ֶהע ַ
ַח ָדּו(8) :
ֲצה י ְ
יִ ָשּׁ ַמע ַל ֶמּ ֶל ְך ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה | וְ ַע ָתּה ְל ָכה וְ נִ ָוּע ָ
אַתּה
ָא ְשׁ ְל ָחה ֵא ָליו ֵלאמֹר לֹא נִ ְהיָה ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָ
וֶ
אוֹתנוּ
ָר ִאים ָ
ֻלּם ְמי ְ
בוֹדאם )ִ (9כּי כ ָ
אַתּה ָ
אוֹמר | ִכּי ִמ ִלּ ְבּ ָך ָ
ֵ
אכה וְ לֹא ֵת ָע ֶשׂה וְ ַע ָתּה ַחזֵּק ֶאת
יהם ִמן ַה ְמּ ָל ָ
ֵלאמֹר יִ ְרפּוּ יְ ֵד ֶ
יט ְב ֵאל
אתי ֵבּית ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבן ְדּ ָליָה ֶבּן ְמ ֵה ַ
ַאנִ י ָב ִ
ָדי (10) :ו ֲ
יָ
יכל
תּוֹך ַה ֵה ָ
ָעד ֶאל ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ְ
ֹאמר נִ וּ ֵ
וְ הוּא ָעצוּר | ַויּ ֶ
ֶך:
ֶך וְ ַליְ ָלה ָבּ ִאים ְל ָה ְרג ָ
יכל ִכּי ָבּ ִאים ְל ָה ְרג ָ
וְ נִ ְס ְגּ ָרה ַדּ ְלתוֹת ַה ֵה ָ
וּמי ָכמוֹנִ י ֲא ֶשׁר יָבוֹא ֶאל
)ָ (11וא ְֹמ ָרה ַה ִאישׁ ָכּמוֹנִ י יִ ְב ָרח ִ
יכל ו ָ
ַה ֵה ָ
ירה וְ ִהנֵּה לֹא ֱאל ִֹהים ְשׁ ָלחוֹ
ָאַכּ ָ
ָחי | לֹא אָבוֹא (12) :ו ִ
טוֹביָּה וְ ַסנְ ַב ַלּט ְשׂ ָכרוְֹ (13) :ל ַמ ַען
| ִכּי ַהנְּ בוּאָה ִדּ ֶבּר ָע ַלי וְ ִ
אתי | וְ ָהיָה ָל ֶהם ְל ֵשׁם
ֱשׂה ֵכּן וְ ָח ָט ִ
ירא וְ ֶאע ֶ
ָשׂכוּר הוּא ְל ַמ ַען ִא ָ
ָרע ְל ַמ ַען יְ ָח ְרפוּנִ י:
ֲשׂיו ֵא ֶלּה | וְ גַם
וּל ַסנְ ַב ַלּט ְכּ ַמע ָ
טוֹביָּה ְ
ָכ ָרה ֱאל ַֹהי ְל ִ
) (14ז ְ
אוֹתי:
ָר ִאים ִ
יאים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְמי ְ
ֶתר ַהנְּ ִב ִ
וּלי ֶ
נוֹע ְדיָה ַהנְּ ִביאָה ְ
ְל ַ
ַח ִמ ָשּׁה ֶל ֱאלוּל | ַל ֲח ִמ ִשּׁים
חוֹמה ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ַתּ ְשׁ ַלם ַה ָ
) (15ו ִ
וּשׁנַיִ ם יוֹם:
ְ
) (16וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ָכּל אוֹיְ ֵבינוּ וַיִּ ְראוּ ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ֵדעוּ ִכּי ֵמ ֵאת ֱאל ֵֹהינוּ
ֵיהם | ַויּ ְ
ְס ִביב ֵֹתינוּ וַיִּ ְפּלוּ ְמאֹד ְבּ ֵעינ ֶ
ָמים ָה ֵהם ַמ ְר ִבּים ח ֵֹרי
אכה ַהזֹּאת (17) :גַּם ַבּיּ ִ
ֶע ְשׂ ָתה ַה ְמּ ָל ָ
נֶ
טוֹביָּה ָבּאוֹת
ַא ֶשׁר ְל ִ
טוֹביָּה | ו ֲ
הוֹלכוֹת ַעל ִ
יהם ְ
הוּדה ִא ְגּר ֵֹת ֶ
יְ ָ
בוּעה לוֹ ִכּי ָח ָתן הוּא
ֲלי ְשׁ ָ
יהוּדה ַבּע ֵ
יהםִ (18) :כּי ַר ִבּים ִבּ ָ
ֲא ֵל ֶ
יהוֹחנָן ְבּנוֹ ָל ַקח ֶאת ַבּת ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן
ִל ְשׁ ַכנְ יָה ֶבן ַ
אָרח | וִ ָ
וּד ָב ַרי ָהיוּ
ֶבּ ֶר ְכיָה (19) :גַּם טוֹב ָֹתיו ָהיוּ א ְֹמ ִרים ְל ָפנַי ְ
ָר ֵאנִ י:
טוֹביָּה ְלי ְ
יאים לוֹ | ִא ְגּרוֹת ָשׁ ַלח ִ
מוֹצ ִ
ִ
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ֲמיד ַה ְדּ ָלתוֹת | וַיִּ ָפּ ְקדוּ
חוֹמה וָאַע ִ
) (1וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְבנְ ָתה ַה ָ
אָחי וְ ֶאת
ָא ַצוֶּה ֶאת ֲחנָנִ י ִ
ֲרים וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ ַה ְלוִ יִּ ם (2) :ו ֲ
ַהשּׁוֹע ִ
ָרא ֶאת
רוּשׁ ָלִם | ִכּי הוּא ְכּ ִאישׁ ֱא ֶמת וְ י ֵ
ירה ַעל יְ ָ
ֲחנַנְ יָה ַשׂר ַה ִבּ ָ
ָה ֱאל ִֹהים ֵמ ַר ִבּים (3) :ויאמר ] ָוא ַֹמר קרי[ ָל ֶהם לֹא יִ ָפּ ְתחוּ
רוּשׁ ַלִם ַעד חֹם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַעד ֵהם ע ְֹמ ִדים י ִָגיפוּ ַה ְדּ ָלתוֹת
ֲרי יְ ָ
ַשׁע ֵ
ֲמיד ִמ ְשׁ ְמרוֹת י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
וֱ
רוּשׁ ַלִם ִאישׁ ְבּ ִמ ְשׁ ָמרוֹ וְ ִאישׁ
ֶאחֹזוּ | וְ ַהע ֵ
וֹכהּ |
דוֹלה וְ ָה ָעם ְמ ַעט ְבּת ָ
וּג ָ
ָדיִ ם ְ
ֶנגֶד ֵבּיתוֹ (4) :וְ ָה ִעיר ַר ֲח ַבת י ַ
ָא ְק ְבּ ָצה ֶאת
וְ ֵאין ָבּ ִתּים ְבּנוּיִ ם (5) :וַיִּ ֵתּן ֱאל ַֹהי ֶאל ִל ִבּי ו ֶ
ַהח ִֹרים וְ ֶאת ַה ְסּגָנִ ים וְ ֶאת ָה ָעם ְל ִה ְתי ֵ
ָא ְמ ָצא ֵס ֶפר
ַחשׂ | ו ֶ
עוֹלים ָבּ ִראשׁוֹנָה ָו ֶא ְמ ָצא ָכּתוּב בּוֹ:
ַחשׂ ָה ִ
ַהיּ ַ
גּוֹלה ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה
)ֵ (6א ֶלּה ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ָהע ִֹלים ִמ ְשּׁ ִבי ַה ָ
בוּכ ְדנ ַ
יהוּדה ִאישׁ ְל ִעירוֹ:
ירוּשׁ ַלִם וְ ִל ָ
ֶצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | ַויָּשׁוּבוּ ִל ָ
נְ ַ
ַריָה ַר ַע ְמיָה ַנ ֲח ָמנִ י
ֵשׁוּע נְ ֶח ְמיָה ֲעז ְ
ֻבּ ֶבל י ַ
)ַ (7ה ָבּ ִאים ִעם ְזר ָ
ֳכי ִבּ ְל ָשׁן ִמ ְס ֶפּ ֶרת ִבּ ְגוַי נְ חוּם ַבּ ֲענָה | ִמ ְס ַפּר אַנְ ֵשׁי ַעם
ָמ ְרדּ ַ
וּשׁנָיִ ם(9) :
אַל ַפּיִ ם ֵמאָה וְ ִשׁ ְב ִעים ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (8) :בּנֵי ַפ ְרעֹשׁ ְ
אָרח ֵשׁשׁ
וּשׁנָיִ םְ (10) :בּנֵי ַ
ְבּנֵי ְשׁ ַפ ְטיָה ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים ְ
ֵשׁוּע
וּשׁנָיִ םְ (11) :בּנֵי ַפ ַחת מוֹאָב ִל ְבנֵי י ַ
ֵמאוֹת ֲח ִמ ִשּׁים ְ
ְבּנֵי
)(12
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ְשׁמֹנָה ָע ָשׂר:
אַל ַפּיִ ם ְ
וְ יוֹאָב | ְ
)ְ (13בּנֵי זַתּוּא
אַר ָבּ ָעה:
אתיִ ם ֲח ִמ ִשּׁים וְ ְ
ילם ֶא ֶלף ָמ ַ
ֵע ָ
ַכּי ְשׁ ַבע ֵמאוֹת
)ְ (14בּנֵי ז ָ
ַח ִמ ָשּׁה:
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ְ
וּשׁמֹנָהְ (16) :בּנֵי
אַר ָבּ ִעים ְ
וְ ִשׁ ִשּׁיםְ (15) :בּנֵי ִבנּוּי ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
אַל ַפּיִ ם
)ְ (17בּנֵי ַע ְזגָּד ְ
וּשׁמֹנָה:
ֵב ָבי ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים ְ
יקם ֵשׁשׁ ֵמאוֹת
וּשׁנָיִ םְ (18) :בּנֵי ֲאדֹנִ ָ
ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים ְ
אַל ַפּיִ ם ִשׁ ִשּׁים וְ ִשׁ ְב ָעהְ (20) :בּנֵי
ִשׁ ִשּׁים וְ ִשׁ ְב ָעהְ (19) :בּנֵי ִב ְגוָי ְ
אָטר ְל ִח ְז ִקיָּה
ַח ִמ ָשּׁהְ (21) :בּנֵי ֵ
ָע ִדין ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֲח ִמ ִשּׁים ו ֲ
וּשׁמֹנָה:
ִתּ ְשׁ ִעים ְ
)ְ (22בּנֵי ָח ֻשׁם ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים
אַר ָבּ ָעה:
וּשׁמֹנָהְ (23) :בּנֵי ֵב ָצי ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ְ
)ְ (25בּנֵי ִג ְבעוֹן
)ְ (24בּנֵי ָח ִריף ֵמאָה ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
ִתּ ְשׁ ִעים ו ֲ
ַח ִמ ָשּׁה (26) :אַנְ ֵשׁי ֵבית ֶל ֶחם וּנְ ט ָֹפה ֵמאָה
וּשׁמֹנָה:
) (27אַנְ ֵשׁי ֲענָתוֹת ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
וּשׁמֹנָה:
ְשׁמֹנִ ים ְ
וּשׁנָיִ ם (29) :אַנְ ֵשׁי
אַר ָבּ ִעים ְ
) (28אַנְ ֵשׁי ֵבית ַע ְז ָמוֶת ְ

וּשׁל ָֹשׁה:
אַר ָבּ ִעים ְ
וּב ֵארוֹת ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
ירה ְ
ִק ְריַת יְ ָע ִרים ְכּ ִפ ָ
ָבע ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד:
) (30אַנְ ֵשׁי ָה ָר ָמה ָוג ַ
וּשׁנָיִ ם (32) :אַנְ ֵשׁי
) (31אַנְ ֵשׁי ִמ ְכ ָמס ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְ
ֵבית ֵאל וְ ָה ָעי ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
אַחר
ֵ
וּשׁל ָֹשׁה (33) :אַנְ ֵשׁי נְ בוֹ
אתיִ ם
אַחר ֶא ֶלף ָמ ַ
ילם ֵ
)ְ (34בּנֵי ֵע ָ
וּשׁנָיִ ם:
ֲח ִמ ִשּׁים ְ
אַר ָבּ ָעהְ (35) :בּנֵי ָח ִרם ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים:
ֲח ִמ ִשּׁים וְ ְ
ַח ִמ ָשּׁהְ (37) :בּנֵי
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
)ְ (36בּנֵי יְ ֵרחוֹ ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ְ
ְבּנֵי
)(38
לֹד ָח ִדיד וְ אוֹנוֹ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד:
וּשׁל ִֹשׁים:
ְסנָאָה ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ְ
)ַ (39הכּ ֲ
ֵשׁוּע ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים
ֹהנִ ים | ְבּנֵי יְ ַד ְעיָה ְל ֵבית י ַ
ְבּנֵי
וּשׁנָיִ ם(41) :
וּשׁל ָֹשׁהְ (40) :בּנֵי ִא ֵמּר ֶא ֶלף ֲח ִמ ִשּׁים ְ
ְ
אַר ָבּ ִעים וְ ִשׁ ְב ָעהְ (42) :בּנֵי ָח ִרם ֶא ֶלף
אתיִ ם ְ
ַפ ְשׁחוּר ֶא ֶלף ָמ ַ
ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר:
הוֹדוָה ִשׁ ְב ִעים
יאל ִל ְבנֵי ְל ְ
ֵשׁוּע ְל ַק ְד ִמ ֵ
)ַ (43ה ְלוִ יִּ ם | ְבּנֵי י ַ
וּשׁמֹנָה:
אַר ָבּ ִעים ְ
אָסף ֵמאָה ְ
אַר ָבּ ָעהַ (44) :ה ְמשֹׁ ְר ִרים | ְבּנֵי ָ
וְ ְ
אָטר ְבּנֵי ַט ְלמֹן ְבּ ֵני ַעקּוּב
)ַ (45השֹּׁע ִ
ֲרים ְבּנֵי ַשׁלּוּם ְבּנֵי ֵ
וּשׁמֹנָהַ (46) :הנְּ ִתינִ ים
יטא ְבּנֵי שׁ ָֹבי | ֵמאָה ְשׁל ִֹשׁים ְ
ְבּנֵי ֲח ִט ָ
יעא
| ְבּנֵי ִצ ָחא ְבנֵי ֲח ֻשׂ ָפא ְבּנֵי ַט ָבּעוֹתְ (47) :בּנֵי ֵקירֹס ְבּנֵי ִס ָ
ָבה ְבּנֵי ַשׁ ְל ָמיְ (49) :בּנֵי ָחנָן
ְבּנֵי ָפדוֹןְ (48) :בּנֵי ְל ָבנָה ְבנֵי ֲחג ָ
קוֹדא(51) :
ָחרְ (50) :בּנֵי ְראָיָה ְבנֵי ְר ִצין ְבּנֵי נְ ָ
ְבּנֵי ִג ֵדּל ְבּנֵי ג ַ
ְבּנֵי ַגזָּם ְבּנֵי ֻעזָּא ְבּנֵי ָפ ֵס ַחְ (52) :בּנֵי ֵב ַסי ְבּנֵי ְמעוּנִ ים ְבּנֵי
קוּפא ְבּ ֵני
ישׁ ִסים קרי[ְ (53) :בּנֵי ַב ְקבּוּק ְבּנֵי ֲח ָ
נפושׁסים ]נְ ִפ ְ
ידא ְבּנֵי ַח ְר ָשׁאְ (55) :בּנֵי
ַח ְרחוּרְ (54) :בּנֵי ַב ְצ ִלית ְבּנֵי ְמ ִח ָ
יפא:
יס ָרא ְבּנֵי ָת ַמחְ (56) :בּנֵי נְ ִצ ַ
יח ְבּנֵי ֲח ִט ָ
ַב ְרקוֹס ְבּנֵי ִס ְ
ידא(58) :
סוֹפ ֶרת ְבּנֵי ְפ ִר ָ
סוֹטי ְבּנֵי ֶ
)ְ (57בּנֵי ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹה | ְבּנֵי ַ
ַע ָלא ְבנֵי ַד ְרקוֹן ְבּנֵי ִג ֵדּלְ (59) :בּנֵי ְשׁ ַפ ְטיָה ְבנֵי ַח ִטּיל ְבּנֵי
ְבּנֵי י ְ
וּבנֵי ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹה
פּ ֶֹכ ֶרת ַה ְצּ ָביִ ים ְבּנֵי אָמוֹןָ (60) :כּל ַהנְּ ִתינִ ים ְ
וּשׁנָיִ ם:
| ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִתּ ְשׁ ִעים ְ
עוֹלים ִמ ֵתּל ֶמ ַלח ֵתּל ַח ְר ָשׁא ְכּרוּב אַדּוֹן וְ ִא ֵמּר |
) (61וְ ֵא ֶלּה ָה ִ
בוֹתם וְ ז ְ
ַר ָעם ִאם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם(62) :
ָכלוּ ְל ַה ִגּיד ֵבּית ֲא ָ
וְ לֹא י ְ
וּשׁנָיִ ם:
אַר ָבּ ִעים ְ
קוֹדא | ֵשׁשׁ ֵמאוֹת וְ ְ
טוֹביָּה ְבּנֵי נְ ָ
ְבּנֵי ְד ָליָה ְבנֵי ִ
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֳח ַביָּה ְבּנֵי ַהקּוֹץ | ְבּנֵי ַב ְר ִז ַלּי ֲא ֶשׁר
וּמן ַהכּ ֲ
)ִ (63
ָל ַקח ִמ ְבּנוֹת ַבּ ְר ִז ַלּי ַה ִגּ ְל ָע ִדי ִא ָשּׁה וַיִּ ָקּ ֵרא ַעל ְשׁ ָמםֵ (64) :א ֶלּה
ֹאלוּ ִמן ַה ְכּ ֻהנָּה:
ַח ִשׂים וְ לֹא נִ ְמ ָצא | וַיְ ג ֲ
ִבּ ְקשׁוּ ְכ ָת ָבם ַה ִמּ ְתי ְ

ֹאכלוּ ִמקּ ֶֹדשׁ
ֹאמר ַה ִתּ ְר ָשׁ ָתא ָל ֶהם ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
)ַ (65ויּ ֶ
תוּמּיםָ (66) :כּל ַה ָקּ ָהל
אוּרים וְ ִ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ַעד ֲעמֹד ַהכּ ֵֹהן ְל ִ
אַל ַפּיִ ם ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁיםִ (67) :מ ְלּ ַבד
אַר ַבּע ִרבּוֹא ְ
ְכּ ֶא ָחד | ְ
ַע ְב ֵד ֶ
יהם ֵא ֶלּה ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
יהם וְ אַ ְמה ֵֹת ֶ
אתיִ ם
וּמשֹׁרֲרוֹת ָמ ַ
ֲרים ְ
ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ְב ָעה | וְ ָל ֶהם ְמשֹׁר ִ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְשׁל ִֹשׁים
ְ
ַח ִמ ָשּׁהְ (68) :גּ ַמ ִלּים
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
וְ ְ
ַח ִמ ָשּׁה | ֲחמ ִֹרים ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים(69) :
וֲ
ָתן ָלאוֹ ָצר
אכה | ַה ִתּ ְר ָשׁ ָתא נ ַ
ָתנוּ ַל ְמּ ָל ָ
אשׁי ָהאָבוֹת נ ְ
וּמ ְק ָצת ָר ֵ
ִ
ֹהנִ ים ְשׁל ִֹשׁים
ָהב ַדּ ְר ְכּמֹנִ ים ֶא ֶלף ִמ ְז ָרקוֹת ֲח ִמ ִשּׁים ָכּ ְתנוֹת כּ ֲ
זָ
וֲ
אוֹצר ַה ְמּ ָלא ָכה
ָתנוּ ְל ַ
אשׁי ָהאָבוֹת נ ְ
וּמ ָר ֵ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹתֵ (70) :
אתיִ ם:
וּמ ָ
אַל ַפּיִ ם ָ
ָהב ַדּ ְר ְכּמוֹנִ ים ְשׁ ֵתּי ִרבּוֹת | וְ ֶכ ֶסף ָמנִ ים ְ
זָ
ָהב ַדּ ְר ְכּמוֹנִ ים ְשׁ ֵתּי ִרבּוֹא
ָתנוּ ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ז ָ
ַא ֶשׁר נ ְ
) (71ו ֲ
וְ ֶכ ֶסף ָמנִ ים ְ
ֹהנִ ים ִשׁ ִשּׁים וְ ִשׁ ְב ָעה:
אַל ָפּיִ ם | וְ ָכ ְתנֹת כּ ֲ
וּמן ָה ָעם
ֲרים וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ִ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַהשּׁוֹע ִ
ֵשׁבוּ ַהכּ ֲ
)ַ (72ויּ ְ
וּבנֵי
יעי ְ
יהם | וַיִּ גַּע ַהח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
וְ ַהנְּ ִתינִ ים וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָע ֵר ֶ
יהם:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָע ֵר ֶ
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ֵאָספוּ ָכל ָה ָעם ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ֶאל ָה ְרחוֹב ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ַשׁ ַער
)ַ (1ויּ ְ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה
ֹאמרוּ ְל ֶע ְז ָרא ַהסּ ֵֹפר ְל ָה ִביא ֶאת ֵס ֶפר ַ
ַה ָמּיִ ם | ַויּ ְ
ָביא ֶע ְז ָרא ַהכּ ֵֹהן ֶאת
ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (2) :ויּ ִ
תּוֹרה ִל ְפנֵי ַה ָקּ ָהל ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה וְ כֹל ֵמ ִבין ִל ְשׁמ ַֹע | ְבּיוֹם
ַה ָ
יעי (3) :וַיִּ ְק ָרא בוֹ ִל ְפנֵי ָה ְרחוֹב ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי
ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ָשׁים
ָשׁים וְ ַהנּ ִ
ַשׁ ַער ַה ַמּיִ ם ִמן ָהאוֹר ַעד ַמ ֲח ִצית ַהיּוֹם ֶנגֶד ָה ֲאנ ִ
תּוֹרהַ (4) :ו ַיּ ֲעמֹד ֶע ְז ָרא
אָזנֵי ָכל ָה ָעם ֶאל ֵס ֶפר ַה ָ
וְ ַה ְמּ ִבינִ ים | וְ ְ
ַהסּ ֵֹפר ַעל ִמ ְג ַדּל ֵעץ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַל ָדּ ָבר ַו ַיּ ֲעמֹד ֶא ְצלוֹ ַמ ִתּ ְתיָה
וּמ ְשּׂמֹאלוֹ
ֲשׂיָה ַעל יְ ִמינוֹ | ִ
וּמע ֵ
אוּריָּה וְ ִח ְל ִקיָּה ַ
וְ ֶשׁ ַמע ַו ֲע ָניָה וְ ִ
וּמ ְל ִכּיָּה וְ ָח ֻשׁם וְ ַח ְשׁ ַבּ ָדּנָה ְז ַכ ְריָה ְמ ֻשׁ ָלּם:
ישׁ ֵאל ַ
וּמ ָ
ְפּ ָדיָה ִ
) (5וַיִּ ְפ ַתּח ֶע ְז ָרא ַה ֵסּ ֶפר ְל ֵעינֵי ָכל ָה ָעם ִכּי ֵמ ַעל ָכּל ָה ָעם ָהיָה |
וּכ ִפ ְתחוֹ ָע ְמדוּ ָכל ָה ָעם (6) :וַיְ ָב ֶר ְך ֶע ְז ָרא ֶאת יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים
ְ
יהם וַיִּ ְקּדוּ ַויִּ ְשׁ ַתּ ֲחוֻּ
אָמן ְבּמ ַֹעל יְ ֵד ֶ
אָמן ֵ
ַהגָּדוֹל | ַו ַיּעֲנוּ ָכל ָה ָעם ֵ
ָמין ַעקּוּב
וּבנִ י וְ ֵשׁ ֵר ְביָה י ִ
ֵשׁוּע ָ
אָר ָצה (7) :וְ י ַ
אַפּיִ ם ְ
ַליהוָה ַ
ָבד ָחנָן ְפּ ָלאיָה
ַריָה יוֹז ָ
יטא ֲעז ְ
ֲשׂיָה ְק ִל ָ
הוֹדיָּה ַמע ֵ
ִ
ַשׁ ְבּ ַתי

תּוֹרה | וְ ָה ָעם ַעל ָע ְמ ָדם(8) :
וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְמ ִבינִ ים ֶאת ָה ָעם ַל ָ
ָבינוּ
תוֹרת ָה ֱאל ִֹהים ְמפ ָֹרשׁ | וְ שׂוֹם ֶשׂ ֶכל ַויּ ִ
וַיִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּ ֶפר ְבּ ַ
ַבּ ִמּ ְק ָראַ (9) :ויּ ֶ
ֹאמר נְ ֶח ְמיָה הוּא ַה ִתּ ְר ָשׁ ָתא וְ ֶע ְז ָרא ַהכֹּ ֵהן
ַהסּ ֵֹפר וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַה ְמּ ִבינִ ים ֶאת ָה ָעם ְל ָכל ָה ָעם ַהיּוֹם ָקדֹשׁ הוּא
בוֹכים ָכּל ָה ָעם
אַבּלוּ וְ אַל ִתּ ְבכּוּ | ִכּי ִ
יכם אַל ִתּ ְת ְ
ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אמר ָל ֶהם ְלכוּ ִא ְכלוּ
ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
תּוֹרהַ (10) :ויֹּ ֶ
וּשׁתוּ ַמ ְמ ַת ִקּים וְ ִשׁ ְלחוּ ָמנוֹת ְל ֵאין נָכוֹן לוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ
ַמ ְשׁ ַמנִּ ים ְ
ֻזּ ֶכם(11) :
ַהיּוֹם ַל ֲאדֹנֵינוּ | וְ אַל ֵתּ ָע ֵצבוּ ִכּי ֶח ְדוַת יְ הוָה ִהיא ָמע ְ
וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַמ ְח ִשׁים ְל ָכל ָה ָעם ֵלאמֹר ַהסּוּ ִכּי ַהיּוֹם ָקדֹשׁ | וְ אַל
וּל ַשׁ ַלּח ָמנוֹת
ֵלכוּ ָכל ָה ָעם ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת ְ
ֵתּ ָע ֵצבוַּ (12) :ויּ ְ
הוֹדיעוּ ָל ֶהם:
דוֹלה | ִכּי ֵה ִבינוּ ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִ
וְ ַלעֲשׂוֹת ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
אשׁי ָהאָבוֹת ְל ָכל ָה ָעם
ֶא ְספוּ ָר ֵ
וּביּוֹם ַה ֵשּׁנִ י נ ֶ
)ַ (13
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ֶאל ִדּ ְב ֵרי
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ֶאל ֶע ְז ָרא ַהסּ ֵֹפר | ְ
ַהכּ ֲ
תּוֹרה | ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ְבּיַד
תּוֹרה (14) :וַיִּ ְמ ְצאוּ ָכּתוּב ַבּ ָ
ַה ָ
יעי:
ֵשׁבוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֻסּכּוֹת ֶבּ ָחג ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר י ְ
ירוּשׁ ַלִם
וּב ָ
יהם ִ
ֲבירוּ קוֹל ְבּ ָכל ָע ֵר ֶ
ַשׁ ִמיעוּ וְ ַיע ִ
ַא ֶשׁר י ְ
) (15ו ֲ
ֲלי ֲה ַדס
ֲלי ֵעץ ֶשׁ ֶמן ַוע ֵ
ֲלי זַיִ ת ַוע ֵ
ֵלאמֹר ְצאוּ ָה ָהר וְ ָה ִביאוּ ע ֵ
ֲלי ֵעץ ָעבֹת | ַל ֲעשֹׂת ֻסכֹּת ַכּ ָכּתוּב:
ֲלי ְת ָמ ִרים ַוע ֵ
ַוע ֵ
ָביאוּ ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם ֻסכּוֹת ִאישׁ ַעל גַּגּוֹ
ֵצאוּ ָה ָעם ַויּ ִ
)ַ (16ויּ ְ
וּב ְרחוֹב ַשׁ ַער ַה ַמּיִ ם
וּב ַח ְצרוֹת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים | ִ
יהם ְ
וּב ַח ְצר ֵֹת ֶ
ְ
וּב ְרחוֹב ַשׁ ַער ֶא ְפ ָריִ םַ (17) :ו ַיּעֲשׂוּ ָכל ַה ָקּ ָהל ַה ָשּׁ ִבים ִמן ַה ְשּׁ ִבי
ִ
ֵשׁוּע ִבּן נוּן ֵכּן ְבּנֵי
ימי י ַ
ֵשׁבוּ ַב ֻסּכּוֹת ִכּי לֹא ָעשׂוּ ִמ ֵ
ֻסכּוֹת ַויּ ְ
דוֹלה ְמאֹד(18) :
ַתּ ִהי ִשׂ ְמ ָחה ְגּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ַהיּוֹם ַההוּא | ו ְ
תּוֹרת ָה ֱאל ִֹהים יוֹם ְבּיוֹם ִמן ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַעד
וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵס ֶפר ַ
ֲצ ֶרת
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ע ֶ
ָמים ַ
אַחרוֹן | ַו ַיּעֲשׂוּ ָחג ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַהיּוֹם ָה ֲ
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט:
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ֶא ְספוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּה נ ֶ
וּביוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
) ְ (1
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל
יהם (2) :וַיִּ ָבּ ְדלוּ ז ַ
ֲל ֶ
ַא ָד ָמה ע ֵ
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ְבּצוֹם ְ
יהם(3) :
ֵכר | ַויּ ַ
יהם ַועֲוֹנוֹת ֲאב ֵֹת ֶ
ֹאת ֶ
ַע ְמדוּ וַיִּ ְתוַדּוּ ַעל ַחטּ ֵ
ְבּנֵי נ ָ
יהם ְר ִב ִעית
תּוֹרת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַויָּקוּמוּ ַעל ָע ְמ ָדם וַיִּ ְק ְראוּ ְבּ ֵס ֶפר ַ
יהם:
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַדּים ִ
וּר ִב ִעית ִמ ְתו ִ
ַהיּוֹם | ְ

יאל ְשׁ ַבנְ יָה בֻּנִּ י
וּבנִ י ַק ְד ִמ ֵ
ֵשׁוּע ָ
ֲלה ַה ְלוִ יִּ ם י ַ
ָקם ַעל ַמע ֵ
)ַ (4ויּ ָ
יהם(5) :
ֵשׁ ֵר ְביָה ָבּנִ י ְכ ָננִ י | וַיִּ ְזעֲקוּ ְבּקוֹל גָּדוֹל ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵשׁוּע וְ ַק ְד ִמ ֵ
ֹאמרוּ ַה ְלוִ יִּ ם י ַ
הוֹדיָּה
יאל ָבּנִ י ֲח ַשׁ ְבנְ יָה ֵשׁ ֵר ְביָה ִ
ַויּ ְ
וֹלם ַעד
יכם ִמן ָהע ָ
ְשׁ ַבנְ יָה ְפ ַת ְחיָה קוּמוּ ָבּרֲכוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּת ִה ָלּה:
רוֹמם ַעל ָכּל ְבּ ָר ָכה ְ
וּמ ַ
יב ְרכוּ ֵשׁם ְכּבוֹ ֶד ָך ְ
עוֹלם | וִ ָ
ָה ָ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אַתּה קרי[ ָע ִשׂ ָ
אַתּה הוּא יְ הוָה ְל ַב ֶדּ ָך את ] ָ
) ָ (6
ַמּים וְ ָכל
יה ַהיּ ִ
אָרץ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָכל ְצ ָבאָם ָה ֶ
וּצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ָך
ֻלּם | ְ
אַתּה ְמ ַחיֶּה ֶאת כּ ָ
ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם וְ ָ
אַתּה הוּא יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ
ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ יםָ (7) :
אַב ָר ָהם(8) :
הוֹצאתוֹ ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים | וְ ַשׂ ְמ ָתּ ְשּׁמוֹ ְ
אַב ָרם וְ ֵ
ְבּ ְ
ֶא ָמן ְל ָפנ ָ
את ֶאת ְל ָבבוֹ נ ֱ
וּמ ָצ ָ
ָ
ֶיך וְ ָכרוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית ָל ֵתת ֶאת
ָשׁי ָל ֵתת
בוּסי וְ ַה ִגּ ְרגּ ִ
ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַה ִח ִתּי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַהיְ ִ
ַתּ ֶרא ֶאת עֳנִ י
אָתּה (9) :ו ֵ
יך ִכּי ַצ ִדּיק ָ
ַתּ ֶקם ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
ַרעוֹ | ו ָ
ְלז ְ
ֲק ָתם ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַעל יַם סוּף(10) :
ֲאב ֵֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם | וְ ֶאת ַזע ָ
אַרצוֹ ִכּי
וּב ָכל ַעם ְ
ֲב ָדיו ְ
וּב ָכל ע ָ
ַתּ ֵתּן אֹתֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּ ַפ ְרעֹה ְ
וִ
ַתּ ַעשׂ ְל ָך ֵשׁם ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה(11) :
יהם | ו ַ
ֲל ֶ
ָד ְע ָתּ ִכּי ֵה ִזידוּ ע ֵ
יַ
תוֹך ַהיָּם ַבּיּ ָ
ַבּ ָשׁה | וְ ֶאת
ַע ְברוּ ְב ְ
ֵיהם ַויּ ַ
וְ ַהיָּם ָבּ ַק ְע ָתּ ִל ְפנ ֶ
יהם ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ ֶא ֶבן ְבּ ַמיִ ם ַע ִזּים(12) :
ר ְֹד ֵפ ֶ
וּב ַעמּוּד ֵאשׁ ַליְ ָלה ְל ָה ִאיר ָל ֶהם
יוֹמם | ְ
יתם ָ
וּב ַעמּוּד ָענָן ִהנְ ִח ָ
ְ
ָר ְד ָתּ וְ ַד ֵבּר
ֵלכוּ ָבהּ (13) :וְ ַעל ַהר ִסינַי י ַ
ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר י ְ
ַתּ ֵתּן ָל ֶהם ִמ ְשׁ ָפּ ִטים יְ ָשׁ ִרים וְ תוֹרוֹת ֱא ֶמת
ִע ָמּ ֶהם ִמ ָשּׁ ָמיִ ם | ו ִ
וּמ ְצוֹת ִ
ֻח ִקּים ִ
הוֹד ַע ָת ָל ֶהם |
טוֹבים (14) :וְ ֶאת ַשׁ ַבּת ָק ְד ְשׁ ָך ַ
ית ָל ֶהם ְבּיַד מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּ ָך(15) :
תוֹרה ִצוִּ ָ
וּמ ְצווֹת וְ ֻח ִקּים וְ ָ
ִ
את ָל ֶהם
הוֹצ ָ
וּמיִ ם ִמ ֶסּ ַלע ֵ
ָת ָתּה ָל ֶהם ִל ְר ָע ָבם ַ
וְ ֶל ֶחם ִמ ָשּׁ ַמיִ ם נ ַ
את
ָשׂ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ָ
ֹאמר ָל ֶהם ָלבוֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
ִל ְצ ָמאָם | ַותּ ֶ
ַקשׁוּ ֶאת
ַאב ֵֹתינוּ ֵה ִזידוּ | ַויּ ְ
ָד ָך ָל ֵתת ָל ֶהם (16) :וְ ֵהם ו ֲ
ֶאת י ְ
ָכרוּ
יך (17) :וַיְ ָמ ֲאנוּ ִל ְשׁמ ַֹע וְ לֹא ז ְ
וֹת ָ
ָע ְר ָפּם וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ֶ
ַקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם וַיִּ ְתּנוּ רֹאשׁ
ית ִע ָמּ ֶהם ַויּ ְ
יך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
נִ ְפ ְלא ֶֹת ָ
לוֹהּ ְס ִליחוֹת ַחנּוּן וְ ַרחוּם
אַתּה ֱא ַ
ֻתם ְבּ ִמ ְריָם | וְ ָ
ָלשׁוּב ְל ַע ְבד ָ
ֶא ֶר ְך ַ
ַב ָתּם (18) :אַף ִכּי
אַפּיִ ם וְ ַרב וחסד ] ֶח ֶסד קרי[ וְ לֹא ֲעז ְ
יך ֲא ֶשׁר ֶה ֶע ְל ָך
ֹאמרוּ זֶה ֱאל ֶֹה ָ
ָעשׂוּ ָל ֶהם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה ַויּ ְ
יך ָה ַר ִבּים
אַתּה ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ַו ַיּעֲשׂוּ נֶאָצוֹת ְגּדֹלוֹת (19) :וְ ָ
לֹא ֲעז ְ
יהם ְבּיוֹ ָמם
ֲל ֶ
ַב ָתּם ַבּ ִמּ ְד ָבּר | ֶאת ַעמּוּד ֶה ָענָן לֹא ָסר ֵמע ֵ
ְל ַהנְ ח ָֹתם ְבּ ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ֶאת ַעמּוּד ָה ֵאשׁ ְבּ ַליְ ָלה ְל ָה ִאיר ָל ֶהם וְ ֶאת

ילם |
ָת ָתּ ְל ַה ְשׂ ִכּ ָ
טּוֹבה נ ַ
רוּח ָך ַה ָ
ֵלכוּ ָבהּ (20) :וְ ֲ
ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר י ְ
ָת ָתּה ָל ֶהם ִל ְצ ָמאָם(21) :
וּמיִ ם נ ַ
יהם ַ
ַע ָתּ ִמ ִפּ ֶ
וּמנְ ָך לֹא ָמנ ְ
ַ
יהם לֹא
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּם ַבּ ִמּ ְד ָבּר לֹא ָח ֵסרוּ | ַשׂ ְלמ ֵֹת ֶ
וְ ְ
ֲמ ִמים
ַתּ ֵתּן ָל ֶהם ַמ ְמ ָלכוֹת ַוע ָ
יהם לֹא ָב ֵצקוּ (22) :ו ִ
ָבלוּ וְ ַר ְג ֵל ֶ
ירשׁוּ ֶאת ֶא ֶרץ ִסיחוֹן וְ ֶאת ֶא ֶרץ ֶמ ֶל ְך
ַתּ ְח ְל ֵקם ְל ֵפאָה | וַיִּ ְ
וַ
ית ְכּכ ְֹכ ֵבי
ֵיהם ִה ְר ִבּ ָ
וּבנ ֶ
ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶאת ֶא ֶרץ עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁןְ (23) :
יהם ָלבוֹא
אָמ ְר ָתּ ַל ֲאב ֵֹת ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר ַ
יאם ֶאל ָה ֶ
ַתּ ִב ֵ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ו ְ
ֵיהם
ַתּ ְכנַע ִל ְפנ ֶ
אָרץ ו ַ
ירשׁוּ ֶאת ָה ֶ
ָל ָר ֶשׁתַ (24) :ו ָיּבֹאוּ ַה ָבּנִ ים וַיִּ ְ
יהם וְ ֶאת
ָדם | וְ ֶאת ַמ ְל ֵכ ֶ
אָרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ ים ו ִ
ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ַתּ ְתּנֵם ְבּי ָ
אָרץ ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶהם ִכּ ְרצוֹנָם (25) :וַיִּ ְל ְכּדוּ ָע ִרים ְבּצֻרוֹת
ַע ְמ ֵמי ָה ֶ
ירשׁוּ ָבּ ִתּים ְמ ֵל ִאים ָכּל טוּב בֹּרוֹת ֲחצוּ ִבים
ַא ָד ָמה ְשׁ ֵמנָה וַיִּ ְ
וֲ
ַשׁ ִמינוּ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׂ ְבּעוּ ַויּ ְ
ֵיתים וְ ֵעץ ַמ ֲא ָכל ָלרֹב | ַויּ ְ
ְכּ ָר ִמים וְ ז ִ
ַשׁ ִלכוּ ֶאת
ַמרוּ וַיִּ ְמ ְרדוּ ָבּ ְך ַויּ ְ
טוּב ָך ַהגָּדוֹלַ (26) :ויּ ְ
וַיִּ ְת ַע ְדּנוּ ְבּ ְ
יך ָה ָרגוּ ֲא ֶשׁר ֵה ִעידוּ ָבם
תּוֹר ְת ָך ֲ
ָ
יא ָ
אַח ֵרי ַגוָּם וְ ֶאת נְ ִב ֶ
ַתּ ְתּנֵם ְבּיַד
יך | ַו ַיּעֲשׂוּ נֶאָצוֹת ְגּדוֹלֹת (27) :ו ִ
יבם ֵא ֶל ָ
ַל ֲה ִשׁ ָ
אַתּה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם
יך וְ ָ
וּב ֵעת ָצ ָר ָתם יִ ְצעֲקוּ ֵא ֶל ָ
ָצרוּ ָל ֶהם | ְ
יהם ַויּ ֵ
ָצ ֵר ֶ
וּכ ַר ֲח ֶמ ָ
יוֹשׁיעוּם ִמיַּד
יעים וְ ִ
מוֹשׁ ִ
יך ָה ַר ִבּים ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ִ
ִתּ ְשׁ ָמע ְ
ַתּ ַע ְז ֵבם
ֶיך | ו ַ
נוֹח ָל ֶהם יָשׁוּבוּ ַלעֲשׂוֹת ַרע ְל ָפנ ָ
וּכ ַ
יהםְ (28) :
ָצ ֵר ֶ
אַתּה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם
קוּך וְ ָ
יהם וַיִּ ְרדּוּ ָב ֶהם ַויָּשׁוּבוּ וַיִּ ְז ָע ָ
ְבּיַד אֹיְ ֵב ֶ
ַתּ ַעד ָבּ ֶהם
יך ַרבּוֹת ִע ִתּים (29) :ו ָ
ילם ְכּ ַר ֲח ֶמ ָ
ִתּ ְשׁ ַמע וְ ַת ִצּ ֵ
יך
תּוֹר ֶת ָך וְ ֵה ָמּה ֵה ִזידוּ וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְל ִמ ְצוֹ ֶת ָ
ָ
יבם ֶאל
ַל ֲה ִשׁ ָ
אָדם וְ ָחיָה ָב ֶהם | וַיִּ ְתּנוּ
ֲשׂה ָ
יך ָח ְטאוּ ָבם ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּב ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ְ
יהם
ֲל ֶ
ַתּ ְמשׁ ְֹך ע ֵ
סוֹר ֶרת וְ ָע ְר ָפּם ִה ְקשׁוּ וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ (30) :ו ִ
ָכ ֵתף ֶ
יך וְ לֹא ֶה ֱא ִזינוּ |
יא ָ
רוּח ָך ְבּיַד נְ ִב ֶ
ַתּ ַעד ָבּם ְבּ ֲ
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ו ָ
יתם
ֲשׂ ָ
וּב ַר ֲח ֶמ ָ
ַתּ ְתּנֵם ְבּיַד ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצֹתְ (31) :
יך ָה ַר ִבּים לֹא ע ִ
וִ
אָתּה (32) :וְ ַע ָתּה
ַב ָתּם | ִכּי ֵאל ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ
ָכּ ָלה וְ לֹא ֲעז ְ
שׁוֹמר ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד אַל
נּוֹרא ֵ
ֱאל ֵֹהינוּ ָה ֵאל ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
ֶיך ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָלאָה ֲא ֶשׁר ְמ ָצ ְ
אַתנוּ ִל ְמ ָל ֵכינוּ ְל ָשׂ ֵרינוּ
יִ ְמ ַעט ְל ָפנ ָ
ימי ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר
וּל ָכל ַע ֶמּ ָך | ִמ ֵ
יאנוּ וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ְ
ֹהנֵינוּ וְ ִלנְ ִב ֵ
וּלכ ֲ
ְ
ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה (33) :וְ אַ ָתּה ַצ ִדּיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ | ִכּי ֱא ֶמת
ַחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ (34) :וְ ֶאת ְמ ָל ֵכינוּ ָשׂ ֵרינוּ כּ ֲֹהנֵינוּ
ַאנ ְ
ית ו ֲ
ָע ִשׂ ָ
יך
וֹת ָ
תּוֹר ֶת ָך | וְ לֹא ִה ְק ִשׁיבוּ ֶאל ִמ ְצ ֶ
ָ
ַאב ֵֹתינוּ לֹא ָעשׂוּ
וֲ
טוּב ָך
וּב ְ
כוּתם ְ
וֹת ָ
וּל ֵע ְד ֶ
ְ
יך ֲא ֶשׁר ַה ִעיד ָֹת ָבּ ֶהם (35) :וְ ֵהם ְבּ ַמ ְל ָ
ָת ָתּ
וּב ֶא ֶרץ ָה ְר ָח ָבה וְ ַה ְשּׁ ֵמנָה ֲא ֶשׁר נ ַ
ָת ָתּ ָל ֶהם ְ
ָה ָרב ֲא ֶשׁר נ ַ

יהם ָה ָר ִעיםִ (36) :הנֵּה
דוּך | וְ לֹא ָשׁבוּ ִמ ַמּ ַע ְל ֵל ֶ
ֲב ָ
ֵיהם לֹא ע ָ
ִל ְפנ ֶ
ָת ָתּה ַל ֲאב ֵֹתינוּ ֶל ֱאכֹל ֶאת
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֲב ִדים | וְ ָה ֶ
ַחנוּ ַהיּוֹם ע ָ
ֲאנ ְ
ֲב ִדים ָע ֶל ָ
ַחנוּ ע ָ
טוּבהּ ִהנֵּה ֲאנ ְ
ִפּ ְריָהּ וְ ֶאת ָ
בוּאָתהּ
ָ
וּת
יהְ (37) :
ֹאותינוּ | וְ ַעל ְגּוִ יּ ֵֹתינוּ
ָת ָתּה ָע ֵלינוּ ְבּ ַחטּ ֵ
ַמ ְר ָבּה ַל ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר נ ַ
ָחנוּ:
דוֹלה ֲאנ ְ
וּב ָצ ָרה ְג ָ
וּב ְב ֶה ְמ ֵתּנוּ ִכּ ְרצוֹנָם ְ
מ ְֹשׁ ִלים ִ
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וּב ָכל זֹאת ֲאנ ְ
ַחנוּ כּ ְֹר ִתים ֲא ָמנָה וְ כ ְֹת ִבים | וְ ַעל ֶה ָחתוּם
) ְ (1
תוּמים | נְ ֶח ְמיָה ַה ִתּ ְר ָשׁ ָתא ֶבּן
ֹהנֵינוּ (2) :וְ ַעל ַה ֲח ִ
ָשׂ ֵרינוּ ְלוִ יֵּנוּ כּ ֲ
ַריָה יִ ְר ְמיָהַ (4) :פּ ְשׁחוּר ֲא ַמ ְר ָיה
ֲח ַכ ְליָה וְ ִצ ְד ִקיָּהְ (3) :שׂ ָריָה ֲעז ְ
ַמ ְל ִכּיָּהַ (5) :חטּוּשׁ ְשׁ ַבנְ יָה ַמ ְ
לּוּךָ (6) :ח ִרם ְמ ֵרמוֹת ע ַֹב ְדיָה:
ָמןַ (9) :מ ַע ְזיָה
רוּךְ (8) :מ ֻשׁ ָלּם ֲא ִביָּה ִמיּ ִ
)ָ (7דּנִ יֵּאל ִגּנְּ תוֹן ָבּ ְ
ֵשׁוּע ֶבּן
ֹהנִ ים (10) :וְ ַה ְלוִ יִּ ם | וְ י ַ
ִב ְלגַּי ְשׁ ַמ ְעיָה | ֵא ֶלּה ַהכּ ֲ
יהם | ְשׁ ַבנְ יָה
ַא ֵח ֶ
יאל (11) :ו ֲ
ָדד ַק ְד ִמ ֵ
ֲאזַנְ יָה ִבּנּוּי ִמ ְבּנֵי ֵחנ ָ
יכא ְרחוֹב ֲח ַשׁ ְביָה(13) :
יטא ְפּ ָלאיָה ָחנָןִ (12) :מ ָ
הוֹדיָּה ְק ִל ָ
ִ
אשׁי
)ָ (15ר ֵ
הוֹדיָּה ָבנִ י ְבּנִ ינוּ:
זַכּוּר ֵשׁ ֵר ְביָה ְשׁ ַבנְ יָהִ (14) :
ילם זַתּוּא ָבּנִ י (16) :בֻּנִּ י ַע ְזגָּד ֵבּ ָבי:
ָה ָעם | ַפּ ְרעֹשׁ ַפּ ַחת מוֹאָב ֵע ָ
הוֹדיָּה
אָטר ִח ְז ִקיָּה ַעזּוּרִ (19) :
)ֲ (17אדֹנִ יָּה ִב ְגוַי ָע ִדיןֵ (18) :
יעשׁ
ֵיבי קרי[ַ (21) :מ ְג ִפּ ָ
ָח ֻשׁם ֵבּ ָציָ (20) :ח ִריף ֲענָתוֹת נובי ]נ ָ
ַדּוּעְ (23) :פּ ַל ְטיָה ָחנָן
ַב ֵאל ָצדוֹק י ַ
ְמ ֻשׁ ָלּם ֵח ִזירְ (22) :מ ֵשׁיז ְ
שׁוֹבק:
לּוֹחשׁ ִפּ ְל ָחא ֵ
הוֹשׁ ַע ֲחנַנְ יָה ַחשּׁוּבַ (25) :ה ֵ
ֲע ָניָהֵ (24) :
לּוּך
ַא ִחיָּה ָחנָן ָענָןַ (28) :מ ְ
ֲשׂיָה (27) :ו ֲ
)ְ (26רחוּם ֲח ַשׁ ְבנָה ַמע ֵ
ֲרים
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ַהשּׁוֹע ִ
וּשׁאָר ָה ָעם ַהכּ ֲ
ָח ִרם ַבּ ֲענָהְ (29) :
תּוֹרת
ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ַהנְּ ִתינִ ים וְ ָכל ַהנִּ ְב ָדּל ֵמ ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת ֶאל ַ
יוֹד ַע ֵמ ִבין(30) :
יהם | כֹּל ֵ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיהם ְ
יהם ְבּנ ֶ
ָה ֱאל ִֹהים נְ ֵשׁ ֶ
וּעה
וּב ְשׁב ָ
יהם ָ
יר ֶ
אַדּ ֵ
יהם ִ
יקים ַעל ֲא ֵח ֶ
ַמ ֲח ִז ִ
אָלה ִ
וּב ִאים ְבּ ָ
תוֹרת ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נִ ְתּנָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד ָה ֱאל ִֹהים |
ָל ֶל ֶכת ְבּ ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו
וְ ִל ְשׁמוֹר וְ ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֲאדֹנֵינוּ ִ
אָרץ | וְ ֶאת
ַא ֶשׁר לֹא נִ ֵתּן ְבּנ ֵֹתינוּ ְל ַע ֵמּי ָה ֶ
וְ ֻח ָקּיו (31) :ו ֲ
יאים ֶאת
אָרץ ַה ְמ ִב ִ
יהם לֹא נִ ַקּח ְל ָבנֵינוּ (32) :וְ ַע ֵמּי ָה ֶ
ְבּנ ֵֹת ֶ
ַה ַמּ ָקּחוֹת וְ ָכל ֶשׁ ֶבר ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִל ְמכּוֹר לֹא נִ ַקּח ֵמ ֶהם ַבּ ַשּׁ ָבּת
וּמ ָשּׁא ָכל יָד(33) :
יעית ַ
וּביוֹם ק ֶֹדשׁ | וְ נִ טֹּשׁ ֶאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ְ
ֱמ ְדנוּ ָע ֵלינוּ ִמ ְצוֹת ָל ֵתת ָע ֵלינוּ ְשׁ ִל ִשׁית ַה ֶשּׁ ֶקל ַבּ ָשּׁנָה |
וְ ֶהע ַ

וּמנְ ַחת ַה ָתּ ִמיד
ֲר ֶכת ִ
ַל ֲעב ַֹדת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוְּ (34) :ל ֶל ֶחם ַה ַמּע ֶ
ֲדים וְ ַל ֳקּ ָד ִשׁים
עוֹלת ַה ָתּ ִמיד ַה ַשּׁ ָבּתוֹת ֶה ֳח ָד ִשׁים ַלמּוֹע ִ
וּל ַ
ְ
וְ ַל ַח ָטּאוֹת ְל ַכ ֵפּר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ כֹל ְמ ֶל ֶ
אכת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ:
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם
גּוֹרלוֹת ִה ַפּ ְלנוּ ַעל ֻק ְר ַבּן ָה ֵע ִצים ַהכּ ֲ
) (35וְ ַה ָ
ֻמּנִ ים
וְ ָה ָעם ְל ָה ִביא ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ְל ֵבית ֲאב ֵֹתינוּ ְל ִע ִתּים ְמז ָ
ָשׁנָה ְב ָשׁנָה | ְל ַב ֵער ַעל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַכּ ָכּתוּב ַבּ ָ
תּוֹרה:
כּוּרי ָכּל ְפּ ִרי ָכל ֵעץ ָשׁנָה
וּב ֵ
אַד ָמ ֵתנוּ ִ
כּוּרי ְ
וּל ָה ִביא ֶאת ִבּ ֵ
)ְ (36
וּב ֶה ְמ ֵתּינוּ ַכּ ָכּתוּב
ְב ָשׁנָה | ְל ֵבית יְ הוָה (37) :וְ ֶאת ְבּכֹרוֹת ָבּנֵינוּ ְ
כוֹרי ְב ָק ֵרינוּ וְ צֹאנֵינוּ ְל ָה ִביא ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ
תּוֹרה | וְ ֶאת ְבּ ֵ
ַבּ ָ
אשׁית
ֹהנִ ים ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ְבּ ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ (38) :וְ ֶאת ֵר ִ
ַלכּ ֲ
ָביא
וּפ ִרי ָכל ֵעץ ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר נ ִ
וּתרוּמ ֵֹתינוּ ְ
ֲריס ֵֹתינוּ ְ
עִ
וּמ ְע ַשׂר ְ
ֹהנִ ים ֶאל ִל ְשׁכוֹת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ ַ
אַד ָמ ֵתנוּ ַל ְלוִ יִּ ם |
ַלכּ ֲ
וְ ֵהם ַה ְלוִ יִּ ם ַה ְמ ַע ְשּׂ ִרים ְבּכֹל ָע ֵרי ֲעב ָֹד ֵתנוּ (39) :וְ ָהיָה ַהכּ ֵֹהן ֶבּן
ֲשׂר
אַהרֹן ִעם ַה ְלוִ יִּ ם ַבּ ְע ֵשׂר ַה ְלוִ יִּ ם | וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַיעֲלוּ ֶאת ַמע ַ
ֲ
ֲשׂר ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ֶאל ַה ְלּ ָשׁכוֹת ְל ֵבית ָה ָ
אוֹצרִ (40) :כּי ֶאל
ַה ַמּע ֵ
רוּמת ַה ָדּגָן
וּבנֵי ַה ֵלּוִ י ֶאת ְתּ ַ
ָביאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ַה ְלּ ָשׁכוֹת י ִ
ֹהנִ ים ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים
ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַהיִּ ְצ ָהר וְ ָשׁם ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ַהכּ ֲ
ֲרים וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים | וְ לֹא ַנ ֲעזֹב ֶאת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ:
וְ ַהשּׁוֹע ִ
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גוֹרלוֹת
וּשׁאָר ָה ָעם ִה ִפּילוּ ָ
ירוּשׁ ָלִם | ְ
ֵשׁבוּ ָשׂ ֵרי ָה ָעם ִבּ ָ
)ַ (1ויּ ְ
ירוּשׁ ַלִם ִעיר ַהקֹּ ֶדשׁ וְ ֵת ַשׁע
ֲשׂ ָרה ָל ֶשׁ ֶבת ִבּ ָ
ְל ָה ִביא ֶא ָחד ִמן ָהע ָ
ַדּ ִבים
ָשׁים ַה ִמּ ְתנ ְ
ַה ָיּדוֹת ֶבּ ָע ִרים (2) :וַיְ ָברֲכוּ ָה ָעם | ְלכֹל ָה ֲאנ ִ
ירוּשׁ ָלִם:
ָל ֶשׁ ֶבת ִבּ ָ
הוּדה
וּב ָע ֵרי יְ ָ
ירוּשׁ ָלִם | ְ
ָשׁבוּ ִבּ ָ
אשׁי ַה ְמּ ִדינָה ֲא ֶשׁר י ְ
) (3וְ ֵא ֶלּה ָר ֵ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם
ָשׁבוּ ִאישׁ ַבּ ֲא ֻחזָּתוֹ ְבּ ָע ֵר ֶ
יְ
יהם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהכּ ֲ
ָשׁבוּ ִמ ְבּנֵי
ירוּשׁ ַלִם י ְ
וּב ָ
וּבנֵי ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹהִ (4) :
וְ ַהנְּ ִתינִ ים ְ
ֻזּיָּה ֶבּן ְז ַכ ְריָה ֶבן
ֲתיָה ֶבן ע ִ
הוּדה ע ָ
ָמן | ִמ ְבּנֵי יְ ָ
וּמ ְבּנֵי ִבנְ י ִ
הוּדה ִ
יְ ָ
ֲשׂיָה ֶבן
וּמע ֵ
ֲא ַמ ְריָה ֶבּן ְשׁ ַפ ְטיָה ֶבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ִמ ְבּנֵי ָפ ֶרץַ (5) :
ָריב ֶבּן ְז ַכ ְריָה ֶבּן
ֲדיָה ֶבן יוֹי ִ
רוּך ֶבּן ָכּל חֹזֶה ֶבּן ֲח ָזיָה ֶבן ע ָ
ָבּ ְ
ַה ִשּׁלֹנִ יָ (6) :כּל ְבּנֵי ֶפ ֶרץ ַהיּ ְֹשׁ ִבים ִבּ ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
ירוּשׁ ָלִם | ְ
ָמן | ַסלֻּא ֶבּן
וּשׁמֹנָה אַנְ ֵשׁי ָחיִ ל (7) :וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ִשׁ ִשּׁים ְ
יאל ֶבּן
ית ֵ
ֲשׂיָה ֶבּן ִא ִ
קוֹליָה ֶבן ַמע ֵ
יוֹעד ֶבּן ְפּ ָדיָה ֶבן ָ
ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ֵ

וּשׁמֹ ָנה(9) :
ַבּי ַס ָלּי | ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ֶע ְשׂ ִרים ְ
אַח ָריו גּ ַ
יְ ַשׁ ְעיָה (8) :וְ ֲ
יהוּדה ֶבן ַה ְסּנוּאָה ַעל ָה ִעיר
יהם | וִ ָ
ֲל ֶ
יוֹאל ֶבּן ִז ְכ ִרי ָפּ ִקיד ע ֵ
וְ ֵ
ִמ ְשׁנֶה:
ָריב י ִ
ֹהנִ ים | יְ ַד ְעיָה ֶבן יוֹי ִ
)ִ (10מן ַהכּ ֲ
ָכיןְ (11) :שׂ ָריָה ֶבן
ִח ְל ִקיָּה ֶבּן ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ָצדוֹק ֶבּן ְמ ָריוֹת ֶבּן ֲא ִחיטוּב נְ ִגד ֵבּית
אכה ַל ַבּיִ ת ְשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
יהם ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ַא ֵח ֶ
ָה ֱאל ִֹהים (12) :ו ֲ
אַמ ִצי ֶבן ְז ַכ ְריָה
ֲדיָה ֶבּן יְ ר ָֹחם ֶבּן ְפּ ַל ְליָה ֶבּן ְ
וּשׁנָיִ ם | ַוע ָ
ֶע ְשׂ ִרים ְ
אתיִ ם
אשׁים ְלאָבוֹת ָמ ַ
ֶבּן ַפּ ְשׁחוּר ֶבּן ַמ ְל ִכּיָּה (13) :וְ ֶא ָחיו ָר ִ
אַחזַי ֶבּן ְמ ִשׁ ֵלּמוֹת ֶבּן
ַר ֵאל ֶבּן ְ
ֲמ ְשׁ ַסי ֶבּן ֲעז ְ
וּשׁנָיִ ם | ַוע ַ
אַר ָבּ ִעים ְ
ְ
וּפ ִקיד
וּשׁמֹנָה | ָ
בּוֹרי ַחיִ ל ֵמאָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
יהם ִגּ ֵ
ַא ֵח ֶ
ִא ֵמּר (14) :ו ֲ
וּמן ַה ְלוִ יִּ ם | ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבן
דוֹליםִ (15) :
יאל ֶבּן ַה ְגּ ִ
ַב ִדּ ֵ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
עֵ
ַחשּׁוּב ֶבּן ַע ְז ִר ָ
ָבד ַעל
יקם ֶבּן ֲח ַשׁ ְביָה ֶבּן בּוּנִּ י (16) :וְ ַשׁ ְבּ ַתי וְ יוֹז ָ
אשׁי ַה ְלוִ יִּ ם(17) :
אכה ַה ִחיצֹנָה ְל ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ֵמ ָר ֵ
ַה ְמּ ָל ָ
אָסף רֹאשׁ ַה ְתּ ִח ָלּה יְ הוֹ ֶדה
ַב ִדּי ֶבן ָ
יכה ֶבּן ז ְ
וּמ ַתּנְ יָה ֶבן ִמ ָ
ַ
וּב ְקבּ ְ
ַל ְתּ ִפ ָלּה ַ
ָלל ֶבּן
מּוּע ֶבּן גּ ָ
ֻקיָה ִמ ְשׁנֶה ֵמ ֶא ָחיו | וְ ַע ְב ָדּא ֶבּן ַשׁ ַ
אתיִ ם
ידיתון ]יְ דוּתוּן קרי[ָ (18) :כּל ַה ְלוִ יִּ ם ְבּ ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ָמ ַ
אַר ָבּ ָעה:
ְשׁמֹנִ ים וְ ְ
ַא ֵח ֶ
ֲרים ַעקּוּב ַט ְלמוֹן ו ֲ
) (19וְ ַהשּׁוֹע ִ
יהם ַהשּׁ ְֹמ ִרים ַבּ ְשּׁ ָע ִרים |
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ְבּ ָכל
וּשׁאָר יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהכּ ֲ
וּשׁנָיִ םְ (20) :
ֵמאָה ִשׁ ְב ִעים ְ
ַח ָלתוֹ (21) :וְ ַהנְּ ִתינִ ים י ְֹשׁ ִבים ָבּע ֶֹפל |
הוּדה ִאישׁ ְבּנ ֲ
ָע ֵרי יְ ָ
יחא וְ ִג ְשׁ ָפּא ַעל ַהנְּ ִתינִ ים:
וְ ִצ ָ
ֻזּי ֶבן ָבּנִ י ֶבּן ֲח ַשׁ ְביָה ֶבּן ַמ ַתּנְ יָה
ירוּשׁ ַלִם ע ִ
וּפ ִקיד ַה ְלוִ יִּ ם ִבּ ָ
)ְ (22
אכת ֵבּית
אָסף ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ְל ֶנגֶד ְמ ֶל ֶ
יכא | ִמ ְבּנֵי ָ
ֶבּן ִמ ָ
ַא ָמנָה ַעל
יהם | ו ֲ
ֲל ֶ
ָה ֱאל ִֹהיםִ (23) :כּי ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך ע ֵ
ַב ֵאל ִמ ְבּנֵי
וּפ ַת ְחיָה ֶבּן ְמ ֵשׁיז ְ
ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוְֹ (24) :
הוּדה ְליַד ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָכל ָדּ ָבר ָל ָעם (25) :וְ ֶאל ַה ֲח ֵצ ִרים
ֶרח ֶבּן יְ ָ
זַ
יה וּ ְב ִדיבֹן
הוּדה י ְ
ִבּ ְשׂד ָֹתם | ִמ ְבּנֵי יְ ָ
וּבנ ֶֹת ָ
אַר ַבּע ְ
ָשׁבוּ ְבּ ִק ְריַת ָה ְ
וּב ֵבית
מוֹל ָדה ְ
וּב ָ
ֵשׁוּע ְ
וּבי ַ
יהְ (26) :
ַח ֵצ ֶר ָ
יקּ ְב ְצ ֵאל ו ֲ
וּב ַ
יה ִ
וּ ְבנ ֶֹת ָ
וּב ִצ ְק ַלג
יהְ (28) :
וּבנ ֶֹת ָ
וּב ְב ֵאר ֶשׁ ַבע ְ
שׁוּעל ִ
וּב ֲח ַצר ָ
ָפּ ֶלטַ (27) :
וּבי ְ
וּב ְבנ ֶֹת ָ
וּב ְמכֹנָה ִ
ִ
ַרמוּת(30) :
וּב ָצ ְר ָעה ְ
וּב ֵעין ִרמּוֹן ְ
יהְ (29) :
ַחנוּ
יה | ַויּ ֲ
וּבנ ֶֹת ָ
ֵקה ְ
יה ֲעז ָ
וּשׂד ֶֹת ָ
יהם ָל ִכישׁ ְ
ֻלּם וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָזנ ַֹח ֲעד ָ
ָבע | ִמ ְכ ָמשׂ וְ ַע ָיּה
ָמן ִמגּ ַ
וּבנֵי ִבנְ י ִ
ִמ ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ַעד גֵּיא ִהנֹּםְ (31) :
יהֲ (32) :ענָתוֹת נֹב ֲענָנְ יָהָ (33) :חצוֹר ָר ָמה
וּבנ ֶֹת ָ
וּבית ֵאל ְ
ֵ

ִגּ ָתּיִ םָ (34) :ח ִדיד ְצב ִֹעים נְ ַב ָלּט (35) :לֹד וְ אוֹנוֹ גֵּי ַה ֲח ָר ִשׁים:
ָמין:
הוּדה ְל ִבנְ י ִ
וּמן ַה ְלוִ יִּ ם ַמ ְח ְלקוֹת יְ ָ
)ִ (36
Nehemiah Chapter 12
יאל
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּן ְשׁ ְ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר ָעלוּ ִעם ְזר ָ
) (1וְ ֵא ֶלּה ַהכּ ֲ
לּוּך ַחטּוּשׁ(3) :
ֵשׁוּע | ְשׂ ָריָה יִ ְר ְמיָה ֶע ְז ָראֲ (2) :א ַמ ְריָה ַמ ְ
וְ י ַ
ָמין ַמ ַע ְדיָה
ְשׁ ַכנְ יָה ְר ֻחם ְמ ֵרמֹתִ (4) :עדּוֹא ִגנְּ תוֹי ֲא ִביָּהִ (5) :מיּ ִ
ָריב יְ ַד ְעיָהַ (7) :סלּוּ ָעמוֹק ִח ְל ִקיָּה
ִבּ ְלגָּהְ (6) :שׁ ַמ ְעיָה וְ יוֹי ִ
ֵשׁוּע:
ימי י ַ
יהם ִבּ ֵ
ַא ֵח ֶ
ֹהנִ ים ו ֲ
אשׁי ַהכּ ֲ
יְ ַד ְעיָה | ֵא ֶלּה ָר ֵ
הוּדה ַמ ַתּנְ יָה | ַעל
יאל ֵשׁ ֵר ְביָה יְ ָ
ֵשׁוּע ִבּנּוּי ַק ְד ִמ ֵ
) (8וְ ַה ְלוִ יִּ ם י ַ
יהם
ֻקיָה וענו ]וְ עֻנִּ י קרי[ ֲא ֵח ֶ
וּב ְקבּ ְ
ֻהיְּ דוֹת הוּא וְ ֶא ָחיוַ (9) :
ָקים
ָקים | וְ יוֹי ִ
הוֹליד ֶאת יוֹי ִ
ֵשׁוּע ִ
ְלנ ְֶג ָדּם ְל ִמ ְשׁ ָמרוֹת (10) :וְ י ַ
הוֹליד
ָדע ִ
ָדע (11) :וְ יוֹי ָ
ָשׁיב ֶאת יוֹי ָ
ָשׁיב וְ ֶא ְלי ִ
הוֹליד ֶאת ֶא ְלי ִ
ִ
ָקים ָהיוּ
ימי יוֹי ִ
וּב ֵ
ַדּוּעִ (12) :
הוֹליד ֶאת י ַ
ָתן ִ
ָתן וְ יוֹנ ָ
ֶאת יוֹנ ָ
אשׁי ָהאָבוֹת | ִל ְשׂ ָריָה ְמ ָריָה ְליִ ְר ְמיָה ֲחנַנְ יָה(13) :
ֹהנִ ים ָר ֵ
כֲ
הוֹחנָן (14) :למלוכי ] ִל ְמ ִליכוּ קרי[
ְל ֶע ְז ָרא ְמ ֻשׁ ָלּם ַל ֲא ַמ ְריָה יְ ָ
יוֹסףְ (15) :ל ָח ִרם ַע ְדנָא ִל ְמ ָריוֹת ֶח ְל ָקי(16) :
ָתן ִל ְשׁ ַבנְ יָה ֵ
יוֹנ ָ
לעדיא ] ְל ִעדּוֹא קרי[ ְז ַכ ְריָה ְל ִגנְּ תוֹן ְמ ֻשׁ ָלּםַ (17) :ל ֲא ִביָּה ִז ְכ ִרי
מּוּע ִל ְשׁ ַמ ְעיָה
מוֹע ְדיָה ִפּ ְל ָטיְ (18) :ל ִב ְלגָּה ַשׁ ַ
ָמין ְל ַ
| ְל ִמנְ י ִ
ֻזּיְ (20) :ל ַס ַלּי ַק ָלּי
יד ְעיָה ע ִ
ָריב ַמ ְתּנַי ִל ַ
וּליוֹי ִ
ָתןְ (19) :
יְ הוֹנ ָ
יד ְעיָה נְ ַתנְ ֵאל(22) :
ְל ָעמוֹק ֵע ֶברְ (21) :ל ִח ְל ִקיָּה ֲח ַשׁ ְביָה ִל ַ
תוּבים ָרא ֵשׁי אָבוֹת
ַדּוּע ְכּ ִ
יוֹחנָן וְ י ַ
ָדע וְ ָ
ָשׁיב יוֹי ָ
ימי ֶא ְלי ִ
ַה ְלוִ יִּ ם ִבּ ֵ
ֹהנִ ים ַעל ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ ַה ָפּ ְר ִסי:
| וְ ַהכּ ֲ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַה ָיּ ִמים |
אשׁי ָהאָבוֹת ְכּ ִ
)ְ (23בּנֵי ֵלוִ י ָר ֵ
אשׁי ַה ְלוִ יִּ ם ֲח ַשׁ ְביָה
ָשׁיב (24) :וְ ָר ֵ
יוֹחנָן ֶבּן ֶא ְלי ִ
וְ ַעד יְ ֵמי ָ
יהם ְלנ ְֶג ָדּם ְל ַה ֵלּל ְלהוֹדוֹת
ַא ֵח ֶ
יאל ו ֲ
ֵשׁוּע ֶבּן ַק ְד ִמ ֵ
ֵשׁ ֵר ְביָה וְ י ַ
ֻמּת ִמ ְשׁ ָמר(25) :
ְבּ ִמ ְצוַת ָדּוִ יד ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ִמ ְשׁ ָמר ְלע ַ
ֻקיָה ע ַֹב ְדיָה ְמ ֻשׁ ָלּם ַט ְלמוֹן ַעקּוּב | שׁ ְֹמ ִרים
וּב ְקבּ ְ
ַמ ַתּנְ יָה ַ
ָקים ֶבּן
ימי יוֹי ִ
ֲרים ִמ ְשׁ ָמר ַבּ ֲא ֻס ֵפּי ַה ְשּׁ ָע ִריםֵ (26) :א ֶלּה ִבּ ֵ
שׁוֹע ִ
ימי נְ ֶח ְמיָה ַה ֶפּ ָחה וְ ֶע ְז ָרא ַהכּ ֵֹהן ַהסּוֹ ֵפר:
וּב ֵ
יוֹצ ָדק | ִ
ֵשׁוּע ֶבּן ָ
י ַ
רוּשׁ ַלִם ִבּ ְקשׁוּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ָכּל
חוֹמת יְ ָ
ַ
ֻכּת
וּב ֲחנ ַ
)ַ (27
ֻכּה וְ ִשׂ ְמ ָחה
ירוּשׁ ָלִם | ַל ֲעשֹׂת ֲחנ ָ
ְמקוֹמ ָֹתם ַל ֲה ִביאָם ִל ָ
ֵאָספוּ ְבּנֵי
וּב ִכנֹּרוֹתַ (28) :ויּ ְ
וּבתוֹדוֹת ְ
ְ
וּב ִשׁיר ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם נְ ָב ִלים ְ

וּמן ַח ְצ ֵרי נְ ט ָֹפ ִתי:
רוּשׁ ַלִם ִ
וּמן ַה ִכּ ָכּר ְס ִביבוֹת יְ ָ
ַה ְמשׁ ְֹר ִרים | ִ
ֶבע וְ ַע ְז ָמוֶת | ִכּי ֲח ֵצ ִרים ָבּנוּ ָל ֶהם
וּמ ְשּׂדוֹת גּ ַ
וּמ ֵבּית ַה ִגּ ְלגָּל ִ
)ִ (29
ֲרים ְס ִביבוֹת יְ ָ
ַה ְמשֹׁר ִ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם |
רוּשׁ ָלִם (30) :וַיִּ ַטּ ֲהרוּ ַהכּ ֲ
ֲלה
חוֹמה (31) :וָאַע ֶ
וַיְ ַט ֲהרוּ ֶאת ָה ָעם וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָע ִרים וְ ֶאת ַה ָ
ידה ְשׁ ֵתּי תוֹדֹת ְגּדוֹלֹת
ֲמ ָ
חוֹמה | וָאַע ִ
הוּדה ֵמ ַעל ַל ָ
ֶאת ָשׂ ֵרי יְ ָ
חוֹמה ְל ַשׁ ַער ָה ְ
ָמין ֵמ ַעל ַל ָ
וְ ַת ֲה ֻלכֹת ַליּ ִ
ֵל ְך
אַשׁפֹּתַ (32) :ויּ ֶ
ַריָה ֶע ְז ָרא
הוּדהַ (33) :ו ֲעז ְ
ַח ִצי ָשׂ ֵרי יְ ָ
הוֹשׁ ְעיָה ו ֲ
ַ
יהם
אַח ֵר ֶ
ֲ
וּמ ְבּנֵי
ִ
וּשׁ ַמ ְעיָה וְ יִ ְר ְמיָה(35) :
ָמן ְ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
וּמ ֻשׁ ָלּם (34) :יְ ָ
ְ
ָתן ֶבּן ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבּן ַמ ַתּנְ יָה ֶבּן
ֹהנִ ים ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת | ְז ַכ ְריָה ֶבן יוֹנ ָ
ַהכּ ֲ
ַר ֵאל ִמ ֲל ַלי
אָסף (36) :וְ ֶא ָחיו ְשׁ ַמ ְעיָה ַו ֲעז ְ
יכיָה ֶבּן זַכּוּר ֶבּן ָ
ִמ ָ
יהוּדה ֲחנָנִ י ִבּ ְכ ֵלי ִשׁיר ָדּוִ יד ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים |
ֲלי ָמ ַעי נְ ַתנְ ֵאל וִ ָ
ִגּל ַ
סּוֹפר ִל ְפנ ֶ
וְ ֶע ְז ָרא ַה ֵ
ֵיהם (37) :וְ ַעל ַשׁ ַער ָה ַעיִ ן וְ נ ְֶג ָדּם ָעלוּ ַעל
חוֹמה | ֵמ ַעל ְל ֵבית ָדּוִ יד וְ ַעד ַשׁ ַער
ַמעֲלוֹת ִעיר ָדּוִ יד ַבּ ַמּ ֲע ֶלה ַל ָ
ַאנִ י
ַה ַמּיִ ם ִמ ְז ָרח (38) :וְ ַה ָ
הוֹל ֶכת ְלמוֹאל ו ֲ
תּוֹדה ַה ֵשּׁנִ ית ַה ֶ
נּוּרים וְ ַעד
חוֹמה ֵמ ַעל ְל ִמ ְג ַדּל ַה ַתּ ִ
ַח ִצי ָה ָעם ֵמ ַעל ְל ַה ָ
יה | ו ֲ
אַח ֶר ָ
ֲ
וּמ ַעל ְל ַשׁ ַער ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַעל ַשׁ ַער ַהיְ ָשׁ ָנה
חוֹמה ָה ְר ָח ָבהֵ (39) :
ַה ָ
וּמ ְג ַדּל ַה ֵמּאָה וְ ַעד ַשׁ ַער ַהצֹּאן
וּמ ְג ַדּל ֲחנַנְ ֵאל ִ
וְ ַעל ַשׁ ַער ַה ָדּ ִגים ִ
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ְשׁ ֵתּי ַהתּוֹדֹת ְבּ ֵבית
| וְ ָע ְמדוּ ְבּ ַשׁ ַער ַה ַמּ ָטּ ָרה (40) :ו ַ
ָקים
ֹהנִ ים ֶא ְלי ִ
ַח ִצי ַה ְסּגָנִ ים ִע ִמּי (41) :וְ ַהכּ ֲ
ַאנִ י ו ֲ
ָה ֱאל ִֹהים | ו ֲ
יוֹעינַי ְז ַכ ְריָה ֲחנַנְ יָה ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת:
יכיָה ֶא ְל ֵ
ָמין ִמ ָ
ֲשׂיָה ִמנְ י ִ
ַמע ֵ
ילם
וּמ ְל ִכּיָּה וְ ֵע ָ
יהוֹחנָן ַ
ֻזּי וִ ָ
וּשׁ ַמ ְעיָה וְ ֶא ְל ָעזָר וְ ע ִ
ֲשׂיָה ְ
וּמע ֵ
)ַ (42
ַשׁ ִמיעוּ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ יִ ְז ַר ְחיָה ַה ָפּ ִקיד (43) :וַיִּ ְז ְבּחוּ
ָעזֶר | ַויּ ְ
וָ
דוֹלים וַיִּ ְשׂ ָמחוּ ִכּי ָה ֱאל ִֹהים ִשׂ ְמּ ָחם
ַביּוֹם ַההוּא ְז ָב ִחים ְגּ ִ
ַתּ ָשּׁ ַמע ִשׂ ְמ ַחת
ָשׁים וְ ַהיְ ָל ִדים ָשׂ ֵמחוּ | ו ִ
דוֹלה וְ גַם ַהנּ ִ
ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
ָשׁים ַעל
רוּשׁ ַלִם ֵמ ָרחוֹק (44) :וַיִּ ָפּ ְקדוּ ַביּוֹם ַההוּא ֲאנ ִ
יְ ָ
אשׁית וְ ַל ַמּ ַע ְשׂרוֹת ִל ְכנוֹס
אוֹצרוֹת ַל ְתּרוּמוֹת ָל ֵר ִ
ַהנְּ ָשׁכוֹת ָל ָ
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם | ִכּי
תּוֹרה ַלכּ ֲ
ָבּ ֶהם ִל ְשׂ ֵדי ֶה ָע ִרים ְמנָאוֹת ַה ָ
ֹהנִ ים וְ ַעל ַה ְלוִ יִּ ם ָהע ְֹמ ִדים(45) :
הוּדה ַעל ַהכּ ֲ
ִשׂ ְמ ַחת יְ ָ
יהם ִ
וּמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ָטּ ֳה ָרה וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים
וַיִּ ְשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֱאל ֵֹה ֶ
ימי ָדוִ יד
ֲרים | ְכּ ִמ ְצוַת ָדּוִ יד ְשׁלֹמֹה ְבנוִֹ (46) :כּי ִב ֵ
וְ ַהשֹּׁע ִ
אשׁי קרי[ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ ִשׁיר ְתּ ִה ָלּה
אָסף ִמ ֶקּ ֶדם | ראשׁ ] ָר ֵ
וְ ָ
וּב ֵ
ֻבּ ֶבל ִ
ימי נְ ֶח ְמיָה
ימי ְזר ָ
וְ הֹדוֹת ֵלאל ִֹהים (47) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵ
ֲרים ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ |
נ ְֹתנִ ים ְמנָיוֹת ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ ַהשֹּׁע ִ
אַהרֹן:
וּמ ְק ִדּ ִשׁים ַל ְלוִ יִּ ם וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַמ ְק ִדּ ִשׁים ִל ְבנֵי ֲ
ַ
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אָזנֵי ָה ָעם | וְ נִ ְמ ָצא ָכּתוּב
)ַ (1בּיּוֹם ַההוּא נִ ְק ָרא ְבּ ֵס ֶפר מ ֶֹשׁה ְבּ ְ
עוֹלם(2) :
ֹאָבי ִבּ ְק ַהל ָה ֱאל ִֹהים ַעד ָ
בּוֹ ֲא ֶשׁר לֹא יָבוֹא ַעמֹּנִ י וּמ ִ
וּב ָמּיִ ם | וַיִּ ְשׂכֹּר ָע ָליו ֶאת
ִכּי לֹא ִק ְדּמוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֶלּ ֶחם ַ
ַהפ ְֹך ֱאל ֵֹהינוּ ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה (3) :וַיְ ִהי
ִבּ ְל ָעם ְל ַק ְללוֹ ַויּ ֲ
ַב ִדּילוּ ָכל ֵע ֶרב ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל (4) :וְ ִל ְפנֵי
תּוֹרה | ַויּ ְ
ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת ַה ָ
ָשׁיב ַהכּ ֵֹהן נָתוּן ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ | ָקרוֹב
ִמזֶּה ֶא ְלי ִ
דוֹלה וְ ָשׁם ָהיוּ ְל ָפנִ ים נֹ ְתנִ ים
ַעשׂ לוֹ ִל ְשׁ ָכּה ְג ָ
טוֹביָּהַ (5) :ויּ ַ
ְל ִ
וּמ ְע ַשׂר ַה ָדּגָן ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַהיִּ ְצ ָהר
ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַה ְלּבוֹנָה וְ ַה ֵכּ ִלים ַ
ִמ ְצוַת ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ ַהשֹּׁע ִ
ֹהנִ ים(6) :
רוּמת ַהכּ ֲ
וּת ַ
ֲרים | ְ
וּשׁ ַתּיִ ם
ירוּשׁ ָלִם | ִכּי ִבּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ְ
יתי ִבּ ָ
וּב ָכל זֶה לֹא ָהיִ ִ
ְ
ָמים
וּל ֵקץ י ִ
אתי ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
אַר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּא ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָבּ ִ
ְל ְ
ָאָבינָה ָב ָר ָעה
ירוּשׁ ָלִם | ו ִ
אַל ִתּי ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך (7) :וָאָבוֹא ִל ָ
נִ ְשׁ ְ
טוֹביָּה ַלעֲשׂוֹת לוֹ נִ ְשׁ ָכּה ְבּ ַח ְצ ֵרי ֵבּית
ָשׁיב ְל ִ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶא ְלי ִ
ָאַשׁ ִל ָ
ֵרע ִלי ְמאֹד | ו ְ
יכה ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ֵבית
ָה ֱאל ִֹהיםַ (8) :ויּ ַ
טוֹביָּה ַהחוּץ ִמן ַה ִלּ ְשׁ ָכּהָ (9) :וא ְֹמ ָרה וַיְ ַט ֲהרוּ ַה ְלּ ָשׁכוֹת |
ִ
יבה ָשּׁם ְכּ ֵלי ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וְ ַה ְלּבוֹנָה:
ָאָשׁ ָ
ו ִ
) (10ו ֵ
ָא ְד ָעה ִכּי ְמנָיוֹת ַה ְלוִ יִּ ם לֹא נִ ָתּנָה | וַיִּ ְב ְרחוּ ִאישׁ ְל ָשׂ ֵדהוּ
יבה ֶאת ַה ְסּגָנִ ים
ָאָר ָ
אכה (11) :ו ִ
ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ֲמ ֵדם ַעל
ָא ְק ְבּ ֵצם וָאַע ִ
דּוּע ֶנ ֱעזַב ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים | ו ֶ
ָוא ְֹמ ָרה ַמ ַ
ָע ְמ ָדם (12) :וְ ָכל יְ ָ
הוּדה ֵה ִביאוּ ַמ ְע ַשׂר ַה ָדּגָן וְ ַה ִתּירוֹשׁ
אוֹצרוֹת ֶשׁ ֶל ְמיָה ַהכֹּ ֵהן
ָאוֹצ ָרה ַעל ָ
אוֹצרוֹת (13) :ו ְ
וְ ַהיִּ ְצ ָהר ָל ָ
ָדם ָחנָן ֶבּן זַכּוּר ֶבּן
וּפ ָדיָה ִמן ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַעל י ָ
סּוֹפר ְ
וְ ָצדוֹק ַה ֵ
יהם:
ֶח ָשׁבוּ ַוע ֵ
ֶא ָמנִ ים נ ְ
ַמ ַתּנְ יָה | ִכּי נ ֱ
יהם ַל ֲחלֹק ַל ֲא ֵח ֶ
ֲל ֶ
יתי
ָכ ָרה ִלּי ֱאל ַֹהי ַעל זֹאת | וְ אַל ֶתּ ַמח ֲח ָס ַדי ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
) (14ז ְ
יהוּדה
יתי ִב ָ
ָמים ָה ֵה ָמּה ָר ִא ִ
וּב ִמ ְשׁ ָמ ָריוַ (15) :בּיּ ִ
ְבּ ֵבית ֱאל ַֹהי ְ
ֲרמוֹת וְ ע ְֹמ ִסים ַעל
יאים ָהע ֵ
וּמ ִב ִ
דּ ְֹר ִכים ִגּתּוֹת ַבּ ַשּׁ ָבּת ְ
יאים
וּמ ִב ִ
וּת ֵאנִ ים וְ ָכל ַמ ָשּׂא ְ
ָבים ְ
ַה ֲחמ ִֹרים וְ אַף יַיִ ן ֲענ ִ
ָאָעיד ְבּיוֹם ִמ ְכ ָרם ָציִ ד (16) :וְ ַהצֹּ ִרים
רוּשׁ ַלִם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת | ו ִ
יְ ָ
יאים ָדּאג וְ ָכל ֶמ ֶכר | וּמ ְֹכ ִרים ַבּ ַשּׁ ָבּת ִל ְבנֵי יְ הוּ ָדה
ָשׁבוּ ָבהּ ְמ ִב ִ
יְ
הוּדה | ָוא ְֹמ ָרה ָל ֶהם ָמה
יבה ֵאת ח ֵֹרי יְ ָ
ָאָר ָ
ירוּשׁ ָלִם (17) :ו ִ
וּב ָ
ִ
וּמ ַח ְלּ ִלים ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
אַתּם ע ִֹשׂים ְ
ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ֶ

ָבא ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ ֵאת ָכּל
יכם ַויּ ֵ
)ֲ (18הלוֹא כֹה ָעשׂוּ ֲאב ֵֹת ֶ
יפים ָחרוֹן ַעל
מוֹס ִ
ִ
אַתּם
ָה ָר ָעה ַהזֹּאת וְ ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת | וְ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַח ֵלּל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת:
רוּשׁ ַלִם ִל ְפנֵי ַה ַשּׁ ָבּת ָוא ְֹמ ָרה
ֲרי יְ ָ
) (19וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָצלֲלוּ ַשׁע ֵ
אַחר ַה ַשּׁ ָבּת |
וַיִּ ָסּ ְגרוּ ַה ְדּ ָלתוֹת ָוא ְֹמ ָרה ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְפ ָתּחוּם ַעד ַ
ֱמ ְד ִתּי ַעל ַה ְשּׁ ָע ִרים לֹא יָבוֹא ַמ ָשּׂא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
וּמנְּ ָע ַרי ֶהע ַ
ִ
ירוּשׁ ָלִם ַפּ ַעם
ָלינוּ ָהר ְֹכ ִלים וּמ ְֹכ ֵרי ָכל ִמ ְמ ָכּר ִמחוּץ ִל ָ
)ַ (20ויּ ִ
אַתּם ֵלנִ ים
דּוּע ֶ
יהם ַמ ַ
ידה ָב ֶהם ָוא ְֹמ ָרה ֲא ֵל ֶ
וּשׁ ָתּיִ ם (21) :וָאָ ִע ָ
ְ
חוֹמה ִאם ִתּ ְשׁנוּ יָד ֶא ְשׁ ַלח ָבּ ֶכם | ִמן ָה ֵעת ַה ִהיא לֹא
ֶנגֶד ַה ָ
ָבאוּ ַבּ ַשּׁ ָבּתָ (22) :וא ְֹמ ָרה ַל ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ִמ ַטּ ֲה ִרים
וּב ִאים שׁ ְֹמ ִרים ַה ְשּׁ ָע ִרים ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת | גַּם זֹאת
ָ
ָכ ָרה ִלּי ֱאל ַֹהי וְ ָ
חוּסה ָע ַלי ְכּרֹב ַח ְס ֶדּ ָך:
זְ
ָשׁים
הוּדים ה ִֹשׁיבוּ נ ִ
יתי ֶאת ַהיְּ ִ
ָמים ָה ֵהם ָר ִא ִ
) (23גַּם ַבּיּ ִ
ֳדיּוֹת קרי[ עמוניות ] ַע ֳמּנִ יּוֹת קרי[
אַשׁדּ ִ
אשׁדודיות ] ְ
ירים
אַשׁדּוֹ ִדית וְ ֵאינָם ַמ ִכּ ִ
ֵיהם ֲח ִצי ְמ ַד ֵבּר ְ
וּבנ ֶ
מוֹא ִביּוֹתְ (24) :
ֲ
ָא ַק ְל ֵלם
ָאָריב ִע ָמּם ו ֲ
ָעם (25) :ו ִ
הוּדית | וְ ִכ ְלשׁוֹן ַעם ו ָ
ְל ַד ֵבּר יְ ִ
יעם ֵבּאל ִֹהים ִאם ִתּ ְתּנוּ
ָאַשׁ ִבּ ֵ
ָא ְמ ְר ֵטם | ו ְ
ָשׁים ו ֶ
ָאַכּה ֵמ ֶהם ֲאנ ִ
ו ֶ
יהם ִל ְבנ ֶ
ֵיהם וְ ִאם ִתּ ְשׂאוּ ִמ ְבּנ ֵֹת ֶ
יכם ִל ְבנ ֶ
ְבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם וְ ָל ֶכם(26) :
וּבגּוֹיִ ם ָה ַר ִבּים לֹא
ֲהלוֹא ַעל ֵא ֶלּה ָח ָטא ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
ָהיָה ֶמ ֶל ְך ָכּמֹהוּ וְ אָהוּב ֵלאל ָֹהיו ָהיָה וַיִּ ְתּנֵהוּ ֱאל ִֹהים ֶמ ֶל ְך ַעל
ָשׁים ַהנּ ְ
ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | גַּם אוֹתוֹ ֶה ֱח ִטיאוּ ַהנּ ִ
ָכ ִריּוֹת (27) :וְ ָל ֶכם
דוֹלה ַהזֹּאת ִל ְמעֹל ֵבּאלֹ ֵהינוּ |
ֲהנִ ְשׁ ַמע ַל ֲעשֹׂת ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ַה ְגּ ָ
ָשׁיב ַהכּ ֵֹהן
ָדע ֶבּן ֶא ְלי ִ
וּמ ְבּנֵי יוֹי ָ
ָכ ִריּוֹתִ (28) :
ָשׁים נ ְ
ְלה ִֹשׁיב נ ִ
ָכ ָרה
יחהוּ ֵמ ָע ָלי (29) :ז ְ
ָאַב ִר ֵ
ַהגָּדוֹל ָח ָתן ְל ַסנְ ַב ַלּט ַהחֹרֹנִ י | ו ְ
וּב ִרית ַה ְכּ ֻהנָּה וְ ַה ְלוִ יִּ ם(30) :
ָא ֵלי ַה ְכּ ֻהנָּה ְ
ָל ֶהם ֱאל ָֹהי | ַעל גּ ֳ
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם
ידה ִמ ְשׁ ָמרוֹת ַלכּ ֲ
ֲמ ָ
ֵכר | וָאַע ִ
וְ ִט ַה ְר ִתּים ִמ ָכּל נ ָ
ֻמּנוֹת
וּל ֻק ְר ַבּן ָה ֵע ִצים ְבּ ִע ִתּים ְמז ָ
אכתּוְֹ (31) :
ִאישׁ ִבּ ְמ ַל ְ
טוֹבה:
ָכ ָרה ִלּי ֱאל ַֹהי ְל ָ
כּוּרים | ז ְ
וְ ַל ִבּ ִ
ָמים ]א[
ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
1 Chronicles Chapter 1

נוֹך
ָרדֲ (3) :ח ְ
אָדם ֵשׁת ֱאנוֹשֵׁ (2) :קינָן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל י ֶ
) ָ (1
ֶפת גּ ֶֹמר
)ְ (5בּנֵי י ֶ
ָפת:
תוּשׁ ַלח ָל ֶמ ְך (4) :נ ַֹח ֵשׁם ָחם ָוי ֶ
ְמ ֶ
ירס:
וּמ ֶשׁ ְך וְ ִת ָ
וּמ ַדי וְ ָיוָן וְ ֻת ָבל | ֶ
וּמגוֹג ָ
ָ
וּבנֵי גּ ֶֹמר |
) ְ (6
ישׁה |
ישׁה וְ ַת ְר ִשׁ ָ
וּבנֵי ָיוָן ֱא ִל ָ
ַר ָמהְ (7) :
יפת וְ תוֹג ְ
אַשׁ ֲכּנַז וְ ִד ַ
ְ
ָען:
וּכנ ַ
וּמ ְצ ַריִ ם פּוּט ְ
)ְ (8בּנֵי ָחם | כּוּשׁ ִ
רוֹדנִ ים:
ִכּ ִתּים וְ ָ
ַחוִ ָ
וּבנֵי כוּשׁ ְס ָבא ו ֲ
וּבנֵי
ילה וְ ַס ְב ָתּא וְ ַר ְע ָמא וְ ַס ְב ְתּ ָכא | ְ
) ְ (9
ָלד ֶאת נִ ְמרוֹד | הוּא ֵה ֵחל
וּד ָדן (10) :וְ כוּשׁ י ַ
ַר ְע ָמא ְשׁ ָבא ְ
לוּדים
ָלד ֶאת לודיים ] ִ
וּמ ְצ ַריִ ם י ַ
אָרץִ (11) :
ִל ְהיוֹת ִגּבּוֹר ָבּ ֶ
ַפ ֻתּ ִחים (12) :וְ ֶאת
ָמים וְ ֶאת ְל ָה ִבים וְ ֶאת נ ְ
קרי[ וְ ֶאת ֲענ ִ
ָצאוּ ִמ ָשּׁם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ֶאת
ֻחים ֲא ֶשׁר י ְ
ֻסים וְ ֶאת ַכּ ְסל ִ
ַפּ ְתר ִ
ָלד ֶאת ִצידוֹן ְבּכֹרוֹ וְ ֶאת ֵחת (14) :וְ ֶאת
ַען י ַ
וּכנ ַ
ַכּ ְפתּ ִֹריםְ (13) :
בוּסי וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֵאת ַה ִגּ ְרגּ ִ
ָשׁי (15) :וְ ֶאת ַה ִחוִּ י וְ ֶאת
ַהיְ ִ
ָדי וְ ֶאת ַה ְצּ ָמ ִרי וְ ֶאת
אַרו ִ
ַה ַע ְר ִקי וְ ֶאת ַה ִסּינִ י (16) :וְ ֶאת ָה ְ
ַא ָרם |
אַר ַפּ ְכ ַשׁד וְ לוּד ו ֲ
ילם וְ אַשּׁוּר וְ ְ
ַה ֲח ָמ ִתיְ (17) :בּנֵי ֵשׁם ֵע ָ
ֶתר ו ֶ
וְ עוּץ וְ חוּל וְ ג ֶ
ָלד ֶאת ָשׁ ַלח |
אַר ַפּ ְכ ַשׁד י ַ
ָמ ֶשׁ ְך (18) :וְ ְ
ֻלּד ְשׁנֵי ָבנִ ים | ֵשׁם ָה ֶא ָחד
וּל ֵע ֶבר י ַ
ָלד ֶאת ֵע ֶברְ (19) :
וְ ֶשׁ ַלח י ַ
ָק ָטן (20) :וְ י ְ
ָלד
ָק ָטן י ַ
אָחיו י ְ
אָרץ וְ ֵשׁם ִ
ָמיו נִ ְפ ְלגָה ָה ֶ
ֶפּ ֶלג ִכּי ְבי ָ
ָרח (21) :וְ ֶאת
מוֹדד וְ ֶאת ָשׁ ֶלף | וְ ֶאת ֲח ַצ ְר ָמוֶת וְ ֶאת י ַ
אַל ָ
ֶאת ְ
ימ ֵאל
יבל וְ ֶאת ֲא ִב ָ
דוֹרם וְ ֶאת אוּזָל וְ ֶאת ִדּ ְק ָלה (22) :וְ ֶאת ֵע ָ
ֲה ָ
ילה וְ ֶאת ָ
אוֹפיר וְ ֶאת ֲחוִ ָ
וְ ֶאת ְשׁ ָבא (23) :וְ ֶאת ִ
יוֹבב | ָכּל ֵא ֶלּה
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ָשׁ ַלחֵ (25) :ע ֶבר ֶפּ ֶלג ְרעוּ:
)ֵ (24שׁם ְ
ָק ָטן:
ְבּנֵי י ְ
)ְ (28בּנֵי
אַב ָר ָהם:
אַב ָרם הוּא ְ
)ְ (26שׂרוּג נָחוֹר ָתּ ַרחְ (27) :
דוֹתם | ְבּכוֹר
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאלֵ (29) :א ֶלּה תּ ְֹל ָ
ְ
דוּמה
וּמ ְב ָשׂםִ (30) :מ ְשׁ ָמע וְ ָ
אַד ְבּ ֵאל ִ
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל נְ ָביוֹת וְ ֵק ָדר וְ ְ
ָק ְד ָמה | ֵא ֶלּה ֵהם ְבּנֵי
ָפישׁ ו ֵ
ימא (31) :יְ טוּר נ ִ
ַמ ָשּׂא ֲח ַדד וְ ֵת ָ
ָל ָדה ֶאת ִז ְמ ָרן
אַב ָר ָהם י ְ
ילגֶשׁ ְ
טוּרה ִפּ ֶ
וּבנֵי ְק ָ
יִ ְשׁ ָמ ֵעאלְ (32) :
וּד ָדן:
ָק ָשׁן ְשׁ ָבא ְ
וּבנֵי י ְ
שׁוּח | ְ
וּמ ְדיָן וְ יִ ְשׁ ָבּק וְ ַ
וּמ ָדן ִ
ָק ָשׁן ְ
וְ י ְ
ַא ִב ָ
נוֹך ו ֲ
ַח ְ
ָע ֶפר ו ֲ
יפה ו ֵ
וּבנֵי ִמ ְדיָן ֵע ָ
)ְ (33
ידע וְ ֶא ְל ָדּ ָעה | ָכּל
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק | ְבּנֵי
ַיּוֹלד ְ
טוּרה (34) :ו ֶ
ֵא ֶלּה ְבּנֵי ְק ָ
עוּאל וִ יעוּשׁ
יפז ְר ֵ
יִ ְצ ָחק ֵע ָשׂו וְ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (35) :בּנֵי ֵע ָשׂו | ֱא ִל ַ
ַע ָלם וְ ק ַֹרחְ (36) :בּנֵי ֱא ִל ָ
וְ י ְ
ַע ָתּם ְקנַז
אוֹמר ְצ ִפי וְ ג ְ
ימן וְ ָ
יפז | ֵתּ ָ
וּמזָּה:
ֶרח ַשׁ ָמּה ִ
ַחת ז ַ
עוּאל | נ ַ
ֲמ ֵלקְ (37) :בּנֵי ְר ֵ
וְ ִת ְמנָע ַוע ָ
שׁוֹבל וְ ִצ ְבעוֹן ַו ֲענָה | וְ ִדישֹׁן וְ ֵא ֶצר
לוֹטן וְ ָ
וּבנֵי ֵשׂ ִעיר ָ
)ְ (38
לוֹטן ִתּ ְמנָע:
ַאחוֹת ָ
הוֹמם | ו ֲ
לוֹטן ח ִֹרי וְ ָ
ישׁןְ (39) :
וּבנֵי ָ
וְ ִד ָ

וּבנֵי
ְ
יבל ְשׁ ִפי וְ אוֹנָם |
ַחת וְ ֵע ָ
וּמנ ַ
שׁוֹבל ַע ְליָן ָ
)ְ (40בּנֵי ָ
וּבנֵי ִדישׁוֹן ַח ְמ ָרן
ְ
ִצ ְבעוֹן אַיָּה ַו ֲענָהְ (41) :בּנֵי ֲענָה ִדּישׁוֹן |
וּכ ָרןְ (42) :בּנֵי ֵא ֶצר ִבּ ְל ָהן וְ ַז ֲעוָן ַיע ָ
וְ ֶא ְשׁ ָבּן וְ יִ ְת ָרן ְ
ֲקן | ְבּנֵי
ַא ָרן:
ִדישׁוֹן עוּץ ו ֲ
) (43וְ ֵא ֶלּה ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ָמ ְלכוּ ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם ִל ְפנֵי ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך
ָמת ָבּ ַלע
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֶבּ ַלע ֶבּן ְבּעוֹר וְ ֵשׁם ִעירוֹ ִדּנְ ָה ָבהַ (44) :ויּ ָ
יוֹבב | וַיִּ ְמל ְֹך
ָמת ָ
ֶרח ִמ ָבּ ְצ ָרהַ (45) :ויּ ָ
יוֹבב ֶבּן ז ַ
| וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ָ
חוּשׁם | וַיִּ ְמל ְֹך
ָ
ָמת
ימנִ יַ (46) :ויּ ָ
חוּשׁם ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֵתּ ָ
ָ
ַתּ ְח ָתּיו
ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדד ֶבּן ְבּ ַדד ַה ַמּ ֶכּה ֶאת ִמ ְדיָן ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָב וְ ֵשׁם ִעירוֹ
ָמת ֲה ָדד | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַשׂ ְמ ָלה
עיות ]עֲוִ ית קרי[ַ (47) :ויּ ָ
ָמת ַשׂ ְמ ָלה | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ָשׁאוּל ֵמ ְרחֹבוֹת
ִמ ַמּ ְשׂ ֵר ָקהַ (48) :ויּ ָ
ַהנּ ָ
ָמת ָשׁאוּל | וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַבּ ַעל ָחנָן ֶבּן ַע ְכבּוֹר:
ָהרַ (49) :ויּ ָ
ָמת ַבּ ַעל ָחנָן וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדד וְ ֵשׁם ִעירוֹ ָפּ ִעי | וְ ֵשׁם
)ַ (50ויּ ָ
ָמת ֲה ָדד |
ָהבַ (51) :ויּ ָ
יט ְב ֵאל ַבּת ַמ ְט ֵרד ַבּת ֵמי ז ָ
ִא ְשׁתּוֹ ְמ ֵה ַ
אַלּוּפי ֱאדוֹם אַלּוּף ִתּ ְמנָע אַלּוּף עליה ] ַע ְלוָה קרי[ אַלּוּף
ֵ
וַיִּ ְהיוּ
יב ָמה אַלּוּף ֵא ָלה אַלּוּף ִפּינֹן (53) :אַלּוּף
אָה ִל ָ
יְ ֵתת (52) :אַלּוּף ֳ
ירם
יאל אַלּוּף ִע ָ
ימן אַלּוּף ִמ ְב ָצר (54) :אַלּוּף ַמ ְג ִדּ ֵ
ְקנַז אַלּוּף ֵתּ ָ
אַלּוּפי ֱאדוֹם:
ֵ
| ֵא ֶלּה
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שכר
יהוּדה יִ ָשׂ ָ
אוּבן ִשׁ ְמעוֹן ֵלוִ י וִ ָ
)ֵ (1א ֶלּה ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְר ֵ
ְבּנֵי
אָשׁר(3) :
ָמן ַנ ְפ ָתּ ִלי גָּד וְ ֵ
וּבנְ י ִ
יוֹסף ִ
וּזבֻלוּןָ (2) :דּן ֵ
ְ
שׁוּע ַה ְכּ ַנעֲנִ ית |
הוּדה ֵער וְ אוֹנָן וְ ֵשׁ ָלה ְשׁ ָ
יְ ָ
נוֹלד לוֹ ִמ ַבּת ַ
לוֹשׁה ַ
וְ ָת ָמר
יתהוּ(4) :
הוּדה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה וַיְ ִמ ֵ
וַיְ ִהי ֵער ְבּכוֹר יְ ָ
הוּדה ֲח ִמ ָשּׁה(5) :
ָרח | ָכּל ְבּנֵי יְ ָ
ָל ָדה לּוֹ ֶאת ֶפּ ֶרץ וְ ֶאת ז ַ
ַכּ ָלּתוֹ י ְ
ימן
יתן וְ ֵה ָ
ֶרח ִז ְמ ִרי וְ ֵא ָ
וּבנֵי ז ַ
ְבּנֵי ֶפ ֶרץ ֶח ְצרוֹן וְ ָחמוּלְ (6) :
עוֹכר יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּבנֵי ַכּ ְר ִמי | ָע ָכר ֵ
ֻלּם ֲח ִמ ָשּׁהְ (7) :
ָד ַרע כּ ָ
וְ ַכ ְלכֹּל ו ָ
וּבנֵי ֶח ְצרוֹן
ַריָהְ (9) :
וּבנֵי ֵא ָ
ֲא ֶשׁר ָמ ַעל ַבּ ֵח ֶרםְ (8) :
יתן ֲעז ְ
לוּבי (10) :וְ ָרם
נוֹלד לוֹ | ֶאת יְ ַר ְח ְמ ֵאל וְ ֶאת ָרם וְ ֶאת ְכּ ָ
ֲא ֶשׁר ַ
ַחשׁוֹן נְ ִשׂיא ְבּ ֵני
הוֹליד ֶאת נ ְ
ָדב ִ
ָדב | וְ ַע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאת ַע ִמּינ ָ
ִ
הוֹליד ֶאת ַשׂ ְל ָמא וְ ַשׂ ְל ָמא ִ
יְ ָ
הוֹליד ֶאת
ַחשׁוֹן ִ
הוּדה (11) :וְ נ ְ
הוֹליד ֶאת יִ ָשׁי(13) :
עוֹבד ִ
עוֹבד וְ ֵ
הוֹליד ֶאת ֵ
בּ ַֹעז (12) :וּב ַֹעז ִ
ָדב ַה ֵשּׁנִ י וְ ִשׁ ְמ ָעא
ַא ִבינ ָ
הוֹליד ֶאת ְבּכֹרוֹ ֶאת ֱא ִליאָב | ו ֲ
ישׁי ִ
וְ ִא ַ

ישׁי (15) :א ֶֹצם
יעי ַר ַדּי ַה ֲח ִמ ִ
ישׁי (14) :נְ ַתנְ ֵאל ָה ְר ִב ִ
ַה ְשּׁ ִל ִ
יהם קרי[
אַחיוֹ ֵת ֶ
ַה ִשּׁ ִשּׁי ָדּוִ יד ַה ְשּׁ ִב ִעי (16) :ואחיתיהם ]וְ ְ
ֲשׂה ֵאל ְשׁל ָֹשׁה:
אַב ַשׁי וְ יוֹאָב ַוע ָ
וּבנֵי ְצרוּיָה ְ
ַא ִביגָיִ ל | ְ
ְצרוּיָה ו ֲ
ֶתר
ֲמ ָשׂא י ֶ
ַא ִבי ע ָ
ֲמ ָשׂא | ו ֲ
ָל ָדה ֶאת ע ָ
ַא ִביגַיִ ל י ְ
) (17ו ֲ
ֲזוּבה ִא ָשּׁה וְ ֶאת
הוֹליד ֶאת ע ָ
אלי (18) :וְ ָכ ֵלב ֶבּן ֶח ְצרוֹן ִ
ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֲזוּבה |
אַרדּוֹן (19) :ו ָ
ַתּ ָמת ע ָ
שׁוֹבב וְ ְ
ֵשׁר וְ ָ
ֶיה י ֶ
יְ ִריעוֹת | וְ ֵא ֶלּה ָבנ ָ
הוֹליד
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת חוּר (20) :וְ חוּר ִ
וַיִּ ַקּח לוֹ ָכ ֵלב ֶאת ֶא ְפ ָרת ו ֵ
אַחר ָבּא ֶח ְצרוֹן
הוֹליד ֶאת ְבּ ַצ ְל ֵאל (21) :וְ ַ
אוּרי ִ
אוּרי וְ ִ
ֶאת ִ
ֶאל ַבּת ָמ ִכיר ֲא ִבי ִג ְל ָעד וְ הוּא ְל ָק ָחהּ וְ הוּא ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁ ָנה |
ָאיר | וַיְ ִהי לוֹ
הוֹליד ֶאת י ִ
וּשׂגוּב ִ
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת ְשׂגוּבְ (22) :
וֵ
ַא ָרם
ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלוֹשׁ ָע ִרים ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִגּ ְל ָעד (23) :וַיִּ ַקּח ְגּשׁוּר ו ֲ
ָאיר ֵמ ִא ָתּם ֶאת ְקנָת וְ ֶאת ְבּנ ֶֹת ָ
יה ִשׁ ִשּׁים ִעיר | ָכּל
ֶאת ַחוֹּת י ִ
אַחר מוֹת ֶח ְצרוֹן ְבּ ָכ ֵלב
ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָמ ִכיר ֲא ִבי ִג ְל ָעד (24) :וְ ַ
אַשׁחוּר ֲא ִבי
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת ְ
ֶא ְפ ָר ָתה | וְ ֵא ֶשׁת ֶח ְצרוֹן ֲא ִביָּה ו ֵ
קוֹע (25) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי יְ ַר ְח ְמ ֵאל ְבּכוֹר ֶח ְצרוֹן ַה ְבּכוֹר ָרם |
ְת ַ
יר ְח ְמ ֵאל
אַח ֶרת ִל ַ
ַתּ ִהי ִא ָשּׁה ֶ
וּבוּנָה ָוא ֶֹרן ָוא ֶֹצם ֲא ִחיָּה (26) :ו ְ
ֲט ָרה | ִהיא ֵאם אוֹנָם (27) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ָרם ְבּכוֹר
וּשׁ ָמהּ ע ָ
ְ
ָדע |
ָע ֶקר (28) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי אוֹנָם ַשׁ ַמּי וְ י ָ
ָמין ו ֵ
יְ ַר ְח ְמ ֵאל | ַמ ַעץ וְ י ִ
יהיִ ל |
ַא ִבישׁוּר (29) :וְ ֵשׁם ֵא ֶשׁת ֲא ִבישׁוּר ֲא ִב ָ
ָדב ו ֲ
וּבנֵי ַשׁ ַמּי נ ָ
ְ
אַח ָבּן וְ ֶאת ִ
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת ְ
וֵ
אַפּיִ ם |
ָדב ֶס ֶלד וְ ָ
וּבנֵי נ ָ
מוֹלידְ (30) :
וּבנֵי יִ ְשׁ ִעי
אַפּיִ ם יִ ְשׁ ִעי | ְ
וּבנֵי ַ
)ְ (31
ָמת ֶס ֶלד לֹא ָבנִ ים:
ַויּ ָ
ָתן |
ֶתר וְ יוֹנ ָ
ָדע ֲא ִחי ַשׁ ַמּי י ֶ
וּבנֵי י ָ
אַח ָליְ (32) :
וּבנֵי ֵשׁ ָשׁן ְ
ֵשׁ ָשׁן ְ
ָתן ֶפּ ֶלת וְ ָזזָא | ֵא ֶלּה ָהיוּ ְבּנֵי
וּבנֵי יוֹנ ָ
ֶתר לֹא ָבנִ יםְ (33) :
ַויּ ָ
ָמת י ֶ
וּל ֵשׁ ָשׁן
יְ ַר ְח ְמ ֵאל (34) :וְ לֹא ָהיָה ְל ֵשׁ ָשׁן ָבּנִ ים ִכּי ִאם ָבּנוֹת | ְ
ַר ָחע (35) :וַיִּ ֵתּן ֵשׁ ָשׁן ֶאת ִבּתּוֹ ְל ַי ְר ָחע ַע ְבדּוֹ
וּשׁמוֹ י ְ
ֶע ֶבד ִמ ְצ ִרי ְ
ָתן
ָתן וְ נ ָ
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת ַע ָתּי (36) :וְ ַע ַתּי ה ִֹליד ֶאת נ ָ
ְל ִא ָשּׁה | ו ֵ
הוֹליד ֶאת
הוֹליד ֶאת ֶא ְפ ָלל וְ ֶא ְפ ָלל ִ
ָבד ִ
ָבד (37) :וְ ז ָ
הוֹליד ֶאת ז ָ
ִ
הוֹליד ֶאת ֲעז ְ
ֵ
ַר ָיה:
הוֹליד ֶאת יֵהוּא וְ יֵהוּא ִ
עוֹבד ִ
עוֹבד (38) :וְ ֵ
ַריָה הֹ ִליד ֶאת ָח ֶלץ וְ ֶח ֶלץ ה ִֹליד ֶאת ֶא ְל ָע ָשׂה(40) :
)ַ (39ו ֲעז ְ
וְ ֶא ְל ָע ָשׂה ה ִֹליד ֶאת ִס ְס ָמי וְ ִס ְס ַמי ה ִֹליד ֶאת ַשׁלּוּם(41) :
יק ְמיָה ה ִֹליד ֶאת ֱא ִל ָ
ישׁ ָמע(42) :
הוֹליד ֶאת יְ ַק ְמיָה וִ ַ
וְ ַשׁלּוּם ִ
וּבנֵי
ישׁע ְבּכֹרוֹ הוּא ֲא ִבי ִזיף | ְ
וּבנֵי ָכ ֵלב ֲא ִחי יְ ַר ְח ְמ ֵאל ֵמ ָ
ְ
ֻח וְ ֶר ֶקם
וּבנֵי ֶח ְברוֹן | ק ַֹרח וְ ַתפּ ַ
ָמ ֵר ָשׁה ֲא ִבי ֶח ְברוֹןְ (43) :
הוֹליד
ָר ֳק ָעם | וְ ֶר ֶקם ִ
הוֹליד ֶאת ַר ַחם ֲא ִבי י ְ
ָשׁ ַמע (44) :וְ ֶשׁ ַמע ִ
וָ

וּמעוֹן ֲא ִבי ֵבית צוּר(46) :
וּבן ַשׁ ַמּי ָמעוֹן | ָ
ֶאת ַשׁ ָמּיֶ (45) :
מוֹצא וְ ֶאת ָגּזֵז | וְ ָח ָרן
ָל ָדה ֶאת ָח ָרן וְ ֶאת ָ
ילגֶשׁ ָכּ ֵלב י ְ
יפה ִפּ ֶ
וְ ֵע ָ
וּבנֵי י ְ
ה ִֹליד ֶאת ָגּזֵזְ (47) :
ָפ ֶלט
ֵישׁן ו ֶ
יוֹתם וְ ג ָ
ָה ָדּי | ֶרגֶם וְ ָ
ָלד ֶשׁ ֶבר וְ ֶאת ִתּ ְר ֲחנָה:
ֲכה י ַ
ָשׁ ַעףִ (48) :פּ ֶלגֶשׁ ָכּ ֵלב ַמע ָ
יפה ו ָ
וְ ֵע ָ
ַתּ ֶלד ַשׁ ַעף ֲא ִבי ַמ ְד ַמנָּה ֶאת ְשׁוָא ֲא ִבי ַמ ְכ ֵבּנָה ו ֲ
) (49ו ֵ
ַא ִבי ִג ְב ָעא
וּבת ָכּ ֵלב ַע ְכ ָסהֵ (50) :א ֶלּה ָהיוּ ְבּנֵי ָכ ֵלב ֶבּן חוּר ְבּכוֹר
| ַ
שׁוֹבל ֲא ִבי ִק ְריַת יְ ָע ִריםַ (51) :שׂ ְל ָמא ֲא ִבי ֵבית ָל ֶחם
ֶא ְפ ָר ָתה | ָ
שׁוֹבל ֲא ִבי ִק ְריַת יְ ָע ִרים
ָדר (52) :וַיִּ ְהיוּ ָבנִ ים ְל ָ
ָח ֵרף ֲא ִבי ֵבית גּ ֵ
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת ִק ְריַת יְ ָע ִרים ַהיִּ ְת ִרי
| ָהר ֶֹאה ֲח ִצי ַה ְמּנֻחוֹתִ (53) :
ָצאוּ ַה ָצּ ְר ָע ִתי
פּוּתי וְ ַה ֻשּׁ ָמ ִתי וְ ַה ִמּ ְשׁ ָר ִעי | ֵמ ֵא ֶלּה י ְ
וְ ַה ִ
טוֹפ ִתי ַע ְטרוֹת
וְ ָה ֶא ְשׁ ָתּ ֻא ִליְ (54) :בּנֵי ַשׂ ְל ָמא ֵבּית ֶל ֶחם וּנְ ָ
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת ס ְֹפ ִרים
ַח ִתּי ַה ָצּ ְר ִעיִ (55) :
ַח ִצי ַה ָמּנ ְ
ֵבּית יוֹאָב | ו ֲ
שׂוּכ ִתים | ֵה ָמּה
ַע ֵבּץ ִתּ ְר ָע ִתים ִשׁ ְמ ָע ִתים ָ
ישׁבו ]י ְֹשׁ ֵבי קרי[ י ְ
ַה ִקּינִ ים ַה ָבּ ִאים ֵמ ַח ַמּת ֲא ִבי ֵבית ֵר ָכב:
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אַמנֹן
נוֹלד לוֹ ְבּ ֶח ְברוֹן | ַה ְבּכוֹר ְ
) (1וְ ֵא ֶלּה ָהיוּ ְבּנֵי ָדויִ ד ֲא ֶשׁר ַ
ַל ֲא ִחינ ַֹעם ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
אלית ֵשׁנִ י ָדּנִ יֵּאל ַל ֲא ִביגַיִ ל ַה ַכּ ְר ְמ ִלית(2) :
יעי
ֲכה ַבּת ַתּ ְל ַמי ֶמ ֶל ְך ְגּשׁוּר | ָה ְר ִב ִ
אַב ָשׁלוֹם ֶבּן ַמע ָ
ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ְל ְ
יטל | ַה ִשּׁ ִשּׁי
ישׁי ְשׁ ַפ ְטיָה ַל ֲא ִב ָ
ֲאדֹנִ יָּה ֶבן ַח ִגּיתַ (3) :ה ֲח ִמ ִ
נוֹלד לוֹ ְב ֶח ְברוֹן וַיִּ ְמ ָל ְך ָשׁם
יִ ְת ְר ָעם ְל ֶע ְג ָלה ִא ְשׁתּוִֹ (4) :שׁ ָשּׁה ַ
וּשׁל ִֹשׁים וְ ָשׁלוֹשׁ ָשׁנָה ָמ ַל ְך
ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים | ְ
וֹבב
ירוּשׁ ָליִ ם | ִשׁ ְמ ָעא וְ שׁ ָ
נוּלּדוּ לוֹ ִבּ ָ
) (5וְ ֵא ֶלּה ְ
ירוּשׁ ָלִם:
ִבּ ָ
יאל (6) :וְ יִ ְב ָחר
וּשׁלֹמֹה ְ
ָתן ְ
וְ נ ָ
שׁוּע ַבּת ַע ִמּ ֵ
ַ
אַר ָבּ ָעה ְל ַבת
ישׁ ָמע
ֶא ִל ָ
יע (8) :ו ֱ
ָפ ַ
ֶפג וְ י ִ
יפ ֶלט (7) :וְ נֹגַהּ וְ נ ֶ
ֶא ִל ָ
ישׁ ָמע ו ֱ
ֶא ִל ָ
וֱ
יפ ֶלט ִתּ ְשׁ ָעה (9) :כֹּל ְבּנֵי ָדוִ יד | ִמ ְלּ ַבד ְבּנֵי
ֶא ִל ֶ
ָדע ו ֱ
וְ ֶא ְלי ָ
ִפ ַ
חוֹתם:
יל ְג ִשׁים וְ ָת ָמר ֲא ָ
הוֹשׁ ָפט ְבּנוֹ:
אָסא ְבנוֹ יְ ָ
וּבן ְשׁלֹמֹה ְר ַח ְב ָעם | ֲא ִביָּה ְבנוֹ ָ
)ֶ (10
יוֹרם ְבּנוֹ ֲא ַח ְזיָהוּ ְבנוֹ יוֹאָשׁ ְבּנוֲֹ (12) :א ַמ ְציָהוּ ְבנוֹ
)ָ (11
אָחז ְבּנוֹ ִח ְז ִקיָּהוּ ְבנוֹ ְמנ ֶ
ַריָה ְבנוֹ ָ
ֲעז ְ
ַשּׁה ְבנוֹ:
יוֹתם ְבּנוָֹ (13) :
יוֹח ָנן
ֹאשׁיָּהוּ ַה ְבּכוֹר ָ
וּבנֵי י ִ
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוְֹ (15) :
) (14אָמוֹן ְבּנוֹ י ִ
וּבנֵי
יעי ַשׁלּוּםְ (16) :
ָקים | ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ִצ ְד ִקיָּהוּ ָה ְר ִב ִ
ַה ֵשּׁנִ י יְ הוֹי ִ
ָקים | יְ ָכנְ יָה ְבנוֹ ִצ ְד ִקיָּה ְבנוְֹ (17) :
אַסּר
וּבנֵי יְ ָכנְ יָה ִ
יְ הוֹי ִ

אַצּר | יְ ַק ְמיָה
וּפ ָדיָה וְ ֶשׁנְ ַ
ירם ְ
וּמ ְל ִכּ ָ
יאל ְבּנוַֹ (18) :
אַל ִתּ ֵ
ְשׁ ְ
ֻבּ ֶבל
וּבן ְזר ָ
ֻבּ ֶבל וְ ִשׁ ְמ ִעי | ֶ
וּבנֵי ְפ ָדיָה ְזר ָ
הוֹשׁ ָמע וּנְ ַד ְביָהְ (19) :
ָ
ַח ֻשׁ ָבה ָוא ֶֹהל ֶ
וּשׁל ִֹמית ֲא ָ
ַחנַנְ יָה ְ
ְמ ֻשׁ ָלּם ו ֲ
וּב ֶר ְכיָה
חוֹתם (20) :ו ֲ
ישׁ ְע ָיה |
וּבן ֲחנַנְ יָה ְפּ ַל ְטיָה וִ ַ
יוּשׁב ֶח ֶסד ָח ֵמשֶׁ (21) :
ַח ַס ְדיָה ַ
וֲ
וּבנֵי
ְ
)(22
אַרנָן ְבּנֵי ע ַֹב ְדיָה ְבּנֵי ְשׁ ַכנְ יָה:
ְבּנֵי ְר ָפיָה ְבּנֵי ְ
וּב ִר ַ
יח וּנְ ַע ְריָה
וּבנֵי ְשׁ ַמ ְעיָה ַחטּוּשׁ וְ יִ ְגאָל ָ
ְשׁ ַכנְ יָה ְשׁ ַמ ְעיָה | ְ
יקם
יוֹעינַי וְ ִח ְז ִקיָּה וְ ַע ְז ִר ָ
וּבן נְ ַע ְריָה ֶא ְל ֵ
וְ ָשׁ ָפט ִשׁ ָשּׁהֶ (23) :
ָשׁיב
הוֹדוְ יָהוּ קרי[ וְ ֶא ְלי ִ
יוֹעינַי הדיוהו ] ַ
וּבנֵי ֶא ְל ֵ
ְשׁל ָֹשׁהְ (24) :
וּד ָליָה ַו ֲענָנִ י ִשׁ ְב ָעה:
יוֹחנָן ְ
וּפ ָליָה וְ ַעקּוּב וְ ָ
ְ
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וּראָיָה ֶבן
שׁוֹבלְ (2) :
הוּדה | ֶפּ ֶרץ ֶח ְצרוֹן וְ ַכ ְר ִמי וְ חוּר וְ ָ
)ְ (1בּנֵי יְ ָ
חוּמי וְ ֶאת ָל ַהד | ֵא ֶלּה
ַחת ה ִֹליד ֶאת ֲא ַ
ַחת וְ י ַ
הוֹליד ֶאת י ַ
שׁוֹבל ִ
ָ
יטם יִ ְז ְר ֶעאל וְ יִ ְשׁ ָמא
ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַה ָצּ ְר ָע ִתי (3) :וְ ֵא ֶלּה ֲא ִבי ֵע ָ
נוּאל ֲא ִבי ְגדֹר וְ ֵעזֶר
וּפ ֵ
חוֹתם ַה ְצ ֶל ְלפּוֹנִ יְ (4) :
וְ יִ ְד ָבּשׁ | וְ ֵשׁם ֲא ָ
חוּשׁה | ֵא ֶלּה ְבנֵי חוּר ְבּכוֹר ֶא ְפ ָר ָתה ֲא ִבי ֵבּית ָל ֶחם(5) :
ֲא ִבי ָ
קוֹע ָהיוּ ְשׁ ֵתּי נ ִ
ַתּ ֶלד
ֲרה (6) :ו ֵ
ָשׁים | ֶח ְלאָה וְ ַנע ָ
אַשׁחוּר ֲא ִבי ְת ַ
וּל ְ
ְ
ימנִ י וְ ֶאת ָה ֲא ַח ְשׁ ָתּ ִרי |
ֲרה ֶאת ֲא ֻחזָּם וְ ֶאת ֵח ֶפר וְ ֶאת ֵתּ ְ
לוֹ ַנע ָ
וּבנֵי ֶח ְלאָה | ֶצ ֶרת יצחר ]וְ צ ַֹחר קרי[
ֲרהְ (7) :
ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַנע ָ
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת
הוֹליד ֶאת ָענוּב וְ ֶאת ַהצּ ֵֹב ָבה | ִ
וְ ֶא ְתנָן (8) :וְ קוֹץ ִ
ַע ֵבּץ נִ ְכ ָבּד ֵמ ֶא ָחיו | וְ ִאמּוֹ ָק ְראָה
ֲא ַח ְר ֵחל ֶבּן ָהרוּם (9) :וַיְ ִהי י ְ
ַע ֵבּץ ֵלאל ֵֹהי
ָל ְד ִתּי ְבּע ֶֹצב (10) :וַיִּ ְק ָרא י ְ
ַע ֵבּץ ֵלאמֹר ִכּי י ַ
ְשׁמוֹ י ְ
בוּלי וְ ָהיְ ָתה
ית ֶאת ְגּ ִ
ֲכנִ י וְ ִה ְר ִבּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִאם ָבּ ֵר ְך ְתּ ָבר ֵ
ָבא ֱאל ִֹהים ֵאת ֲא ֶשׁר
ית ֵמּ ָר ָעה ְל ִב ְל ִתּי ָע ְצ ִבּי | ַויּ ֵ
ָד ָך ִע ִמּי וְ ָע ִשׂ ָ
יְ
הוֹליד ֶאת ְמ ִחיר | הוּא ֲא ִבי
שׁוּחה ִ
וּכלוּב ֲא ִחי ָ
ָשׁאָלְ (11) :
הוֹליד ֶאת ֵבּית ָר ָפא וְ ֶאת ָפּ ֵס ַח וְ ֶאת
ֶא ְשׁתּוֹן (12) :וְ ֶא ְשׁתּוֹן ִ
ְתּ ִחנָּה ֲא ִבי ִעיר נ ָ
וּבנֵי ְקנַז
ְ
ָחשׁ | ֵא ֶלּה אַנְ ֵשׁי ֵר ָכה(13) :
הוֹליד ֶאת
וּמעוֹנ ַֹתי ִ
יאל ֲח ַתתְ (14) :
וּבנֵי ָע ְתנִ ֵ
וּשׂ ָריָה | ְ
יאל ְ
ָע ְתנִ ֵ
הוֹליד ֶאת יוֹאָב ֲא ִבי גֵּיא ֲח ָר ִשׁים ִכּי ֲח ָר ִשׁים
וּשׂ ָריָה ִ
ָע ְפ ָרה | ְ
ָהיוּ:
וּקנַז(16) :
וּבנֵי ֵא ָלה ְ
ָעם | ְ
)ְ (15
וּבנֵי ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ִעירוּ ֵא ָלה ָונ ַ
וּבן ֶע ְז ָרה
ַא ַשׂ ְר ֵאלֶ (17) :
יריָא ו ֲ
יפה ִתּ ְ
וּבנֵי יְ ַה ֶלּ ְל ֵאל | ִזיף וְ ִז ָ
ְ
ַתּ ַהר ֶאת ִמ ְריָם וְ ֶאת ַשׁ ַמּי וְ ֶאת יִ ְשׁ ָבּח
וּמ ֶרד וְ ֵע ֶפר וְ יָלוֹן | ו ַ
ֶתר ֶ
יֶ

ֶרד ֲא ִבי ְגדוֹר
ָל ָדה ֶאת י ֶ
ֲא ִבי ֶא ְשׁ ְתּמ ַֹע (18) :וְ ִא ְשׁתּוֹ ַהיְ ֻה ִדיָּה י ְ
ָנוֹח | וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי
יאל ֲא ִבי ז ַ
קוּת ֵ
וְ ֶאת ֶח ֶבר ֲא ִבי שׂוֹכוֹ וְ ֶאת יְ ִ
הוֹדיָּה
ִ
וּבנֵי ֵא ֶשׁת
ִבּ ְתיָה ַבת ַפּ ְרעֹה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ָמ ֶרדְ (19) :
ֲכ ִתי(20) :
ַר ִמי | וְ ֶא ְשׁ ְתּמ ַֹע ַה ַמּע ָ
ילה ַהגּ ְ
ַחם ֲא ִבי ְק ִע ָ
ֲאחוֹת נ ַ
וּבנֵי
אַמנוֹן וְ ִרנָּה ֶבּן ָחנָן ותולון ]וְ ִתילוֹן קרי[ | ְ
וּבנֵי ִשׁימוֹן ְ
ְ
וּבן ֵ
זוֹחת ֶ
יִ ְשׁ ִעי ֵ
הוּדה ֵער ֲא ִבי ֵל ָכה
זוֹחתְ (21) :בּנֵי ֵשׁ ָלה ֶבן יְ ָ
אַשׁ ֵבּ ַע:
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת ֵבּית ֲעב ַֹדת ַהבֻּץ ְל ֵבית ְ
וְ ַל ְע ָדּה ֲא ִבי ָמ ֵר ָשׁה | ִ
ֵבא וְ יוֹאָשׁ וְ ָשׂ ָרף ֲא ֶשׁר ָבּעֲלוּ ְלמוֹאָב
יוֹקים וְ אַנְ ֵשׁי כֹז ָ
) (22וְ ִ
יּוֹצ ִרים וְ י ְֹשׁ ֵבי
יקיםֵ (23) :ה ָמּה ַה ְ
ָשׁ ִבי ָל ֶחם | וְ ַה ְדּ ָב ִרים ַע ִתּ ִ
וְ י ֻ
ְבּנֵי
ָשׁבוּ ָשׁם(24) :
אכתּוֹ י ְ
וּג ֵד ָרה | ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְמ ַל ְ
נְ ָט ִעים ְ
ָריב ז ַ
ָמין י ִ
מוּאל וְ י ִ
ִשׁ ְמעוֹן | נְ ֵ
ֶרח ָשׁאוּלַ (25) :שׁלֻּם ְבּנוֹ ִמ ְב ָשׂם
מּוּאל ְבּנוֹ זַכּוּר ְבּנוֹ ִשׁ ְמ ִעי
וּבנֵי ִמ ְשׁ ָמע | ַח ֵ
ְבּנוֹ ִמ ְשׁ ָמע ְבּנוְֹ (26) :
וּבנוֹת ֵשׁשׁ וּ ְל ֶא ָחיו ֵאין
וּל ִשׁ ְמ ִעי ָבּנִ ים ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ָ
ְבנוְֹ (27) :
הוּדה(28) :
ָבּנִ ים ַר ִבּים | וְ כֹל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם לֹא ִה ְרבּוּ ַעד ְבּנֵי יְ ָ
וּב ֶע ֶצם
וּב ִב ְל ָהה ְ
שׁוּעלְ (29) :
ַח ַצר ָ
וּמוֹל ָדה ו ֲ
ָ
ֵשׁבוּ ִבּ ְב ֵאר ֶשׁ ַבע
ַויּ ְ
וּב ֵבית
יק ָלגְ (31) :
וּב ִצ ְ
וּב ָח ְר ָמה ְ
תוּאל ְ
וּב ְב ֵ
תוֹלדִ (30) :
וּב ָ
ְ
וּב ַשׁע ָ
וּב ֵבית ִבּ ְר ִאי ְ
יהם
ֲריִ ם | ֵא ֶלּה ָע ֵר ֶ
סוּסים ְ
וּב ֲח ַצר ִ
ַמ ְר ָכּבוֹת ַ
ָעיִ ן ִרמּוֹן וְ ת ֶֹכן וְ ָע ָשׁן |
יטם ו ַ
יהם ֵע ָ
ַעד ְמל ְֹך ָדּוִ יד (32) :וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יהם ֲא ֶשׁר ְס ִביבוֹת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה
ָע ִרים ָח ֵמשׁ (33) :וְ ָכל ַח ְצ ֵר ֶ
שׁוֹבב
וּמ ָ
ַח ָשׂם ָל ֶהםְ (34) :
מוֹשׁב ָֹתם וְ ִה ְתי ְ
ְ
ַעד ָבּ ַעל | זֹאת
יוֹשׁ ְביָה ֶבּן
יוֹאל | וְ יֵהוּא ֶבּן ִ
יוֹשׁה ֶבּן ֲא ַמ ְציָה (35) :וְ ֵ
ַמ ֵל ְך וְ ָ
וְ י ְ
ָ
יוֹעינַי וְ ַי ֲעק ָֹבה וִ
יאל (36) :וְ ֶא ְל ֵ
ֲשׂ ֵ
ְשׂ ָריָה ֶבּן ע ִ
ֲשׂיָה
ישׁוֹחיָה ַוע ָ
וּב ָניָה (37) :וְ ִזיזָא ֶבן ִשׁ ְפ ִעי ֶבן אַלּוֹן ֶבּן
ימ ֵאל ְ
ישׂ ִ
יאל וִ ִ
ֲד ֵ
ַוע ִ
יאים
יְ ָדיָה ֶבן ִשׁ ְמ ִרי ֶבּן ְשׁ ַמ ְעיָהֵ (38) :א ֶלּה ַה ָבּ ִאים ְבּ ֵשׁמוֹת נְ ִשׂ ִ
ֵלכוּ ִל ְמבוֹא
יהם ָפּ ְרצוּ ָלרוֹבַ (39) :ויּ ְ
חוֹתם | ֵ
בוֹת ֶ
וּבית ֲא ֵ
ְבּ ִמ ְשׁ ְפּ ָ
ְגדֹר ַעד ְל ִמ ְז ַרח ַהגָּיְ א | ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ְר ֶעה ְלצֹאנָם (40) :וַיִּ ְמ ְצאוּ
וּשׁ ֵלוָה | ִכּי ִמן
ָדיִ ם וְ שׁ ֶֹק ֶטת ְ
אָרץ ַר ֲח ַבת י ַ
ִמ ְר ֶעה ָשׁ ֵמן וָטוֹב וְ ָה ֶ
תוּבים ְבּ ֵשׁמוֹת
ָחם ַהיּ ְֹשׁ ִבים ָשׁם ְל ָפנִ יםַ (41) :ו ָיּבֹאוּ ֵא ֶלּה ַה ְכּ ִ
יהם וְ ֶאת המעינים
אָה ֵל ֶ
הוּדה ַויַּכּוּ ֶאת ֳ
ימי יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ִבּ ֵ
ימם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה
ַח ִר ֻ
] ַה ְמּעוּנִ ים קרי[ ֲא ֶשׁר נִ ְמ ְצאוּ ָשׁ ָמּה ַויּ ֲ
ֵשׁבוּ ַתּ ְח ֵתּ ֶ
ַויּ ְ
וּמ ֶהם ִמן ְבּנֵי
יהם | ִכּי ִמ ְר ֶעה ְלצֹאנָם ָשׁםֵ (42) :
וּפ ַל ְטיָה וּנְ ַע ְריָה
ָשׁים ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת | ְ
ִשׁ ְמעוֹן ָה ְלכוּ ְל ַהר ֵשׂ ִעיר ֲאנ ִ
ֹאשׁםַ (43) :ויַּכּוּ ֶאת ְשׁ ֵא ִרית
יאל ְבּנֵי יִ ְשׁ ִעי ְבּר ָ
ֻזּ ֵ
וּר ָפיָה וְ ע ִ
ְ
ֵשׁבוּ ָשׁם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ֲמ ֵלק | ַויּ ְ
ַה ְפּ ֵל ָטה ַלע ָ

1 Chronicles Chapter 5
צוּעי
וּב ַח ְלּלוֹ יְ ֵ
אוּבן ְבּכוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי הוּא ַה ְבּכוֹר ְ
וּבנֵי ְר ֵ
) ְ (1
ַחשׂ
יוֹסף ֶבּן יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ לֹא ְל ִה ְתי ֵ
אָביו נִ ְתּנָה ְבּכ ָֹרתוֹ ִל ְבנֵי ֵ
ִ
וּלנ ִָגיד ִמ ֶמּנּוּ | וְ ַה ְבּכ ָֹרה
ָבר ְבּ ֶא ָחיו ְ
הוּדה גּ ַ
ַל ְבּכ ָֹרהִ (2) :כּי יְ ָ
וּפלּוּא ֶח ְצרוֹן
נוֹך ַ
אוּבן ְבּכוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲח ְ
יוֹסףְ (3) :בּנֵי ְר ֵ
ְל ֵ
יוֹאל | ְשׁ ַמ ְעיָה ְבנוֹ גּוֹג ְבּנוֹ ִשׁ ְמ ִעי ְבנוֹ(5) :
וְ ַכ ְר ִמיְ (4) :בּנֵי ֵ
ִמ ָ
יכה ְבנוֹ ְראָיָה ְבנוֹ ַבּ ַעל ְבּנוְֹ (6) :בּ ֵא ָרה ְבנוֹ ֲא ֶשׁר ֶה ְג ָלה
ראוּבנִ י (7) :וְ ֶא ָחיו
ָשׂיא ָל ֵ
אַשּׁר | הוּא נ ִ
ִתּ ְלּגַת ִפּ ְלנְ ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך ֻ
וּז ַכ ְריָהוּ(8) :
יאל ְ
דוֹתם | ָהרֹאשׁ יְ ִע ֵ
ַחשׂ ְלת ְֹל ָ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתיו ְבּ ִה ְתי ֵ
וּב ַלע ֶבּן ָעזָז ֶבּן ֶשׁ ַמע ֶבּן ֵ
יוֹשׁב ַבּ ֲער ֵֹער וְ ַעד נְ בוֹ
יוֹאל | הוּא ֵ
ֶ
ָהר
ָשׁב ַעד ְלבוֹא ִמ ְד ָבּ ָרה ְל ִמן ַהנּ ָ
וּב ַעל ְמעוֹן (9) :וְ ַל ִמּ ְז ָרח י ַ
ַ
ימי ָשׁאוּל ָעשׂוּ
וּב ֵ
ֵיהם ָרבוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעדִ (10) :
ְפּ ָרת | ִכּי ִמ ְקנ ֶ
יהם ַעל ָכּל
אָה ֵל ֶ
ֵשׁבוּ ְבּ ֳ
ָדם | ַויּ ְ
ִמ ְל ָח ָמה ִעם ַה ַה ְג ִר ִאים וַיִּ ְפּלוּ ְבּי ָ
ְפּנֵי ִמ ְז ָרח ַל ִגּ ְל ָעד:
יוֹאל
ָשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ ַה ָבּ ָשׁן ַעד ַס ְל ָכהֵ (12) :
וּבנֵי גָד ְלנ ְֶג ָדּם י ְ
)ְ (11
יהם
ַא ֵח ֶ
ַענַי וְ ָשׁ ָפט ַבּ ָבּ ָשׁן (13) :ו ֲ
ָהרֹאשׁ וְ ָשׁ ָפם ַה ִמּ ְשׁנֶה | וְ י ְ
ָע ֶבר
יע ו ֵ
ַע ָכּן וְ ִז ַ
יוֹרי וְ י ְ
וּמ ֻשׁ ָלּם וְ ֶשׁ ַבע וְ ַ
יכ ֵאל ְ
יהם ִמ ָ
בוֹת ֶ
ְל ֵבית ֲא ֵ
ָרוֹח ֶבּן ִגּ ְל ָעד ֶבּן
חוּרי ֶבּן י ַ
יחיִ ל ֶבּן ִ
ִשׁ ְב ָעהֵ (14) :א ֶלּה ְבּנֵי ֲא ִב ַ
יאל ֶבּן
ַחדּוֹ ֶבּן בּוּזֲ (15) :א ִחי ֶבּן ַע ְב ִדּ ֵ
ישׁי ֶבּן י ְ
יכ ֵאל ֶבּן יְ ִשׁ ַ
ִמ ָ
יה |
וּב ְבנ ֶֹת ָ
ֵשׁבוּ ַבּ ִגּ ְל ָעד ַבּ ָבּ ָשׁן ִ
בוֹתםַ (16) :ויּ ְ
גּוּנִ י רֹאשׁ ְל ֵבית ֲא ָ
ימי
ַחשׂוּ ִבּ ֵ
ֻלּם ִה ְתי ְ
אוֹתם (17) :כּ ָ
ְ
תוֹצ ָ
וּב ָכל ִמ ְג ְר ֵשׁי ָשׁרוֹן ַעל ְ
ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ימי י ָ
וּב ֵ
הוּדה | ִ
יוֹתם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָ
ָשׁים
ַשּׁה ִמן ְבּנֵי ַחיִ ל ֲאנ ִ
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
ָדי ו ֲ
אוּבן וְ ג ִ
)ְ (18בּנֵי ְר ֵ
אַר ָבּ ִעים
מוּדי ִמ ְל ָח ָמה | ְ
וּל ֵ
נ ְֹשׂ ֵאי ָמגֵן וְ ֶח ֶרב וְ ד ְֹר ֵכי ֶק ֶשׁת ְ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים י ְֹצ ֵאי ָצ ָבאַ (19) :ו ַיּעֲשׂוּ
אַר ָבּ ָעה ֶא ֶלף ְ
וְ ְ
ֵע ְזרוּ
נוֹדבַ (20) :ויּ ָ
ָפישׁ וְ ָ
יאים | וִ יטוּר וְ נ ִ
ִמ ְל ָח ָמה ִעם ַה ַה ְג ִר ִ
יאים וְ כֹל ֶשׁ ִע ָמּ ֶהם | ִכּי ֵלאל ִֹהים
ָדם ַה ַה ְג ִר ִ
ָתנוּ ְבי ָ
יהם וַיִּ נּ ְ
ֲל ֶ
עֵ
ַעתּוֹר ָל ֶהם ִכּי ָב ְטחוּ בוֹ (21) :וַיִּ ְשׁבּוּ
ָזעֲקוּ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וְ נ ְ
אתיִ ם ו ֲ
יהם ֲח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ צֹאן ָמ ַ
ֵיהם ְגּ ַמ ֵלּ ֶ
ִמ ְקנ ֶ
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף
אָלףִ (22) :כּי ֲח ָל ִלים
אָדם ֵמאָה ֶ
ֶפשׁ ָ
אַל ָפּיִ ם | וְ נ ֶ
מוֹרים ְ
ַח ִ
וֲ
יהם ַעד
ֵשׁבוּ ַת ְח ֵתּ ֶ
ָפלוּ ִכּי ֵמ ָה ֱאל ִֹהים ַה ִמּ ְל ָח ָמה | ַויּ ְ
ַר ִבּים נ ָ
ַהגּ ָֹלה:

אָרץ | ִמ ָבּ ָשׁן ַעד ַבּ ַעל ֶח ְרמוֹן
ָשׁבוּ ָבּ ֶ
ַשּׁה י ְ
וּבנֵי ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
)ְ (23
בוֹתם |
אשׁי ֵבית ֲא ָ
וּשׂנִ יר וְ ַהר ֶח ְרמוֹן ֵה ָמּה ָרבוּ (24) :וְ ֵא ֶלּה ָר ֵ
ְ
הוֹדוְ יָה וְ י ְ
יאל וְ יִ ְר ְמיָה וְ ַ
יאל וְ ַע ְז ִר ֵ
ֶא ִל ֵ
יאל
ַח ִדּ ֵ
וְ ֵע ֶפר וְ יִ ְשׁ ִעי ו ֱ
בוֹתם(25) :
אשׁים ְל ֵבית ֲא ָ
בּוֹרי ַחיִ ל אַנְ ֵשׁי ֵשׁמוֹת ָר ִ
ָשׁים ִגּ ֵ
ֲאנ ִ
אָרץ
אַח ֵרי ֱאל ֵֹהי ַע ֵמּי ָה ֶ
יהם | וַיִּ ְזנוּ ֲ
בוֹת ֶ
וַיִּ ְמעֲלוּ ֵבּאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד ֱאל ִֹהים ִמ ְפּנ ֶ
ָער ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ֵיהםַ (26) :ויּ ַ
ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַויּ ְַג ֵלם
רוּח ִתּ ְלּגַת ִפּ ְלנ ֶ
רוּח פּוּל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ֶאת ַ
ַ
יאם ַל ְח ַלח וְ ָחבוֹר
ַשּׁה | וַיְ ִב ֵ
ָדי וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
ראוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
ָל ֵ
וְ ָה ָרא וּנְ ַהר גּוֹזָן ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
וּבנֵי ְק ָהת | ַע ְמ ָרם
וּמ ָר ִריְ (28) :
ֵרשׁוֹן ְק ָהת ְ
)ְ (27בּנֵי ֵלוִ י | גּ ְ
אַהרֹן וּמ ֶֹשׁה
וּבנֵי ַע ְמ ָרם ֲ
)ְ (29
ֻזּי ֵאל:
יִ ְצ ָהר וְ ֶח ְברוֹן וְ ע ִ
ַא ִביהוּא ֶא ְל ָעזָר וְ ִא ָ
ָדב ו ֲ
וּמ ְריָם |
ִ
ית ָמר:
אַהרֹן נ ָ
וּבנֵי ֲ
ְ
הוֹליד ֶאת ִפּינְ ָחס ִפּינְ ָחס ה ִֹליד ֶאת
ִ
)ֶ (30א ְל ָעזָר
ֻזּי:
הוֹליד ֶאת ע ִ
ֻקּי ִ
ֻקּי וּב ִ
הוֹליד ֶאת בּ ִ
ישׁוּע ִ
ַא ִב ַ
ישׁוּע (31) :ו ֲ
ֲא ִב ַ
וּז ַר ְחיָה ִ
הוֹליד ֶאת ְז ַר ְחיָה ְ
הוֹליד ֶאת ְמ ָריוֹת(33) :
ֻזּי ִ
) (32וְ ע ִ
הוֹליד ֶאת ֲא ִחיטוּב(34) :
ַא ַמ ְריָה ִ
הוֹליד ֶאת ֲא ַמ ְריָה ו ֲ
ְמ ָריוֹת ִ
ימ ַעץ(35) :
הוֹליד ֶאת ֲא ִח ָ
הוֹליד ֶאת ָצדוֹק וְ ָצדוֹק ִ
ַא ִחיטוּב ִ
וֲ
הוֹליד ֶאת ָ
ַריָה ִ
ַריָה ַו ֲעז ְ
הוֹליד ֶאת ֲעז ְ
ימ ַעץ ִ
ַא ִח ַ
וֲ
יוֹחנָן(36) :
ַריָה | הוּא ֲא ֶשׁר ִכּ ֵהן ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנָה
הוֹליד ֶאת ֲעז ְ
יוֹחנָן ִ
וְ ָ
ַא ַמ ְריָה
ַריָה ֶאת ֲא ַמ ְריָה | ו ֲ
ַיּוֹלד ֲעז ְ
ירוּשׁ ָלִם (37) :ו ֶ
ְשׁלֹמֹה ִבּ ָ
הוֹליד ֶאת ָצדוֹק וְ ָצדוֹק
ַא ִחיטוּב ִ
ִ
הוֹליד ֶאת ֲא ִחיטוּב (38) :ו ֲ
הוֹליד ֶאת ִח ְל ִקיָּה וְ ִח ְל ִקיָּה
וֹליד ֶאת ַשׁלּוּם (39) :וְ ַשׁלּוּם ִ
ה ִ
וּשׂ ָר ָיה
הוֹליד ֶאת ְשׂ ָריָה ְ
ִ
ַריָה
ַריָהַ (40) :ו ֲעז ְ
הוֹליד ֶאת ֲעז ְ
ִ
יהוֹצ ָדק ָה ַל ְך ְבּ ַה ְגלוֹת יְ הוָה ֶאת
הוֹצ ָדק (41) :וִ ָ
הוֹליד ֶאת יְ ָ
ִ
ֶאצּר:
ֻכ ְדנ ַ
ירוּשׁ ָלִם | ְבּיַד נְ ב ַ
הוּדה וִ ָ
יְ ָ
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ֵרשׁוֹם
וּמ ָר ִרי (2) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ג ְ
ֵרשֹׁם ְק ָהת ְ
)ְ (1בּנֵי ֵלוִ י | גּ ְ
יאל:
ֻזּ ֵ
וּבנֵי ְק ָהת | ַע ְמ ָרם וְ יִ ְצ ָהר וְ ֶח ְברוֹן וְ ע ִ
ִל ְבנִ י וְ ִשׁ ְמ ִעיְ (3) :
יהם:
בוֹת ֶ
וּמ ִשׁי | וְ ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַה ֵלּוִ י ַל ֲא ֵ
)ְ (4בּנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי ֻ
ַחת ְבּנוֹ ִז ָמּה ְבנוֹ (6) :יוֹאָח ְבּנוֹ ִעדּוֹ
ֵרשׁוֹם | ִל ְבנִ י ְבנוֹ י ַ
)ְ (5לג ְ
ֶרח ְבּנוֹ יְ ְ
ְבנוֹ ז ַ
ָדב ְבּנוֹ ק ַֹרח ְבּנוֹ
אָת ַרי ְבּנוְֹ (7) :בּנֵי ְק ָהת | ַע ִמּינ ָ
אַסּיר ְבּנוַֹ (9) :תּ ַחת
ָסף ְבּנוֹ וְ ִ
אַסּיר ְבּנוֶֹ (8) :א ְל ָקנָה ְבנוֹ וְ ֶא ְבי ָ
ִ

ֲמ ַשׂי
וּבנֵי ֶא ְל ָקנָה ע ָ
ֻזּיָּה ְבנוֹ וְ ָשׁאוּל ְבּנוְֹ (10) :
יאל ְבּנוֹ ע ִ
אוּר ֵ
ְבּנוֹ ִ
ַחת
צוֹפי ְבּנוֹ וְ נ ַ
ַא ִחימוֹתֶ (11) :א ְל ָקנָה | בנו ] ְבּנֵי קרי[ ֶא ְל ָקנָה ַ
וֲ
וּבנֵי
ְבּנוֱֹ (12) :א ִליאָב ְבּנוֹ יְ ר ָֹחם ְבּנוֹ ֶא ְל ָקנָה ְבנוְֹ (13) :
ַא ִביָּהְ (14) :בּנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי | ִל ְבנִ י
ַשׁנִ י ו ֲ
מוּאל ַה ְבּכֹר ו ְ
ְשׁ ֵ
ֲשׂיָה ְבנוֹ:
ְבנוֹ ִשׁ ְמ ִעי ְבנוֹ ֻעזָּה ְבנוִֹ (15) :שׁ ְמ ָעא ְבנוֹ ַח ִגּיָּה ְבנוֹ ע ָ
נוֹח
ֱמיד ָדּוִ יד ַעל יְ ֵדי ִשׁיר ֵבּית יְ הוָה | ִמ ְמּ ַ
) (16וְ ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ֶהע ִ
מוֹעד ַבּ ִשּׁיר ַעד
ָהאָרוֹן (17) :וַיִּ ְהיוּ ְמ ָשׁ ְר ִתים ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן א ֶֹהל ֵ
ַע ְמדוּ ְכ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ַעל
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ַ
ְבּנוֹת ְשׁלֹמֹה ֶאת ֵבּית יְ הוָה ִבּ ָ
ימן
ֵיהם | ִמ ְבּנֵי ַה ְקּ ָה ִתי ֵה ָ
וּבנ ֶ
ֲבוֹד ָתם (18) :וְ ֵא ֶלּה ָהע ְֹמ ִדים ְ
ע ָ
מוּאלֶ (19) :בּן ֶא ְל ָקנָה ֶבּן יְ ר ָֹחם ֶבּן
יוֹאל ֶבּן ְשׁ ֵ
וֹרר ֶבּן ֵ
ַה ְמשׁ ֵ
יאל ֶבּן ַ
ֱא ִל ֵ
תּוֹחֶ (20) :בּן ציף ]צוּף קרי[ ֶבּן ֶא ְל ָקנָה ֶבּן ַמ ַחת ֶבּן
ַריָה ֶבּן ְצ ַפנְ יָהֶ (22) :בּן
יוֹאל ֶבּן ֲעז ְ
ֲמ ָשׂיֶ (21) :בּן ֶא ְל ָקנָה ֶבּן ֵ
עָ
אַסּיר ֶבּן ֶא ְבי ָ
ַתּ ַחת ֶבּן ִ
ָסף ֶבּן ק ַֹרחֶ (23) :בּן יִ ְצ ָהר ֶבּן ְק ָהת ֶבּן
אָסף ֶבּן
אָסף ָהע ֵֹמד ַעל יְ ִמינוֹ | ָ
אָחיו ָ
ֵלוִ י ֶבּן יִ ְשׂ ָר ֵאל (24) :וְ ִ
ֲשׂיָה ֶבּן ַמ ְל ִכּ ָיּה(26) :
יכ ֵאל ֶבּן ַבּע ֵ
ֶבּ ֶר ְכיָהוּ ֶבּן ִשׁ ְמ ָעאֶ (25) :בּן ִמ ָ
יתן ֶבּן ִז ָמּה ֶבּן ִשׁ ְמ ִעי:
ֲד ָיהֶ (27) :בּן ֵא ָ
ֶבּן ֶא ְתנִ י ֶבן ז ַ
ֶרח ֶבּן ע ָ
יהם ַעל
וּבנֵי ְמ ָר ִרי ֲא ֵח ֶ
ֵרשֹׁם ֶבּן ֵלוִ יְ (29) :
ַחת ֶבּן גּ ְ
)ֶ (28בּן י ַ
ישׁי ֶבּן ַע ְב ִדּי ֶבּן ַמ ְ
לּוּךֶ (30) :בּן ֲח ַשׁ ְביָה
יתן ֶבּן ִק ִ
ַה ְשּׂמֹאול | ֵא ָ
אַמ ִצי ֶבן ָבּנִ י ֶבּן ָשׁ ֶמרֶ (32) :בּן
ֶבן ֲא ַמ ְציָה ֶבּן ִח ְל ִקיָּהֶ (31) :בּן ְ
יהם ַה ְלוִ יִּ ם |
ַא ֵח ֶ
) (33ו ֲ
מוּשׁי ֶבּן ְמ ָר ִרי ֶבּן ֵלוִ י:
ַמ ְח ִלי ֶבּן ִ
וּבנָיו
אַהרֹן ָ
ֲבוֹדת ִמ ְשׁ ַכּן ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים (34) :וְ ֲ
נְ תוּנִ ים ְל ָכל ע ַ
אכת
עוֹלה וְ ַעל ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת ְלכֹל ְמ ֶל ֶ
ירים ַעל ִמ ְז ַבּח ָה ָ
ַמ ְק ִט ִ
וּל ַכ ֵפּר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד
ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ְ
ָה ֱאל ִֹהים:
ישׁוּע ְבּנוֹ:
אַהרֹן | ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ ִפּינְ ָחס ְבּנוֹ ֲא ִב ַ
) (35וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ֲ
ֻזּי ְבנוֹ ְז ַר ְחיָה ְבנוְֹ (37) :מ ָריוֹת ְבּנוֹ ֲא ַמ ְריָה ְבנוֹ
ֻקּי ְבנוֹ ע ִ
) (36בּ ִ
) (39וְ ֵא ֶלּה
ימ ַעץ ְבּנוֹ:
ֲא ִחיטוּב ְבּנוָֹ (38) :צדוֹק ְבּנוֹ ֲא ִח ַ
אַהרֹן ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְקּ ָה ִתי
בוּלם | ִל ְבנֵי ֲ
ירוֹתם ִבּ ְג ָ
בוֹתם ְל ִט ָ
מוֹשׁ ָ
ְ
ִכּי ָל ֶהם ָהיָה ַה ָ
וּדה
גּוֹרל (40) :וַיִּ ְתּנוּ ָל ֶהם ֶאת ֶח ְברוֹן ְבּ ֶא ֶרץ יְ ה ָ
יה |
יה (41) :וְ ֶאת ְשׂ ֵדה ָה ִעיר וְ ֶאת ֲח ֵצ ֶר ָ
יה ְס ִביב ֶֹת ָ
| וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ָתנוּ ֶאת ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט
אַהרֹן נ ְ
ָתנוּ ְל ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה (42) :וְ ִל ְבנֵי ֲ
נְ
ַתּר וְ ֶאת ֶא ְשׁ ְתּמֹ ַע
יה | וְ ֶאת י ִ
ֶאת ֶח ְברוֹן וְ ֶאת ִל ְבנָה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה ֶאת ְדּ ִביר וְ ֶאת
ילז וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה (43) :וְ ֶאת ִח ֵ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה וְ ֶאת ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ וְ ֶאת
יה (44) :וְ ֶאת ָע ָשׁן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ

יה וְ ֶאת
ֶבע וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ָמן ֶאת גּ ַ
וּמ ַמּ ֵטּה ִבנְ י ִ
יהִ (45) :
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יהם
יה | ָכּל ָע ֵר ֶ
יה וְ ֶאת ֲענָתוֹת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ָע ֶל ֶמת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
חוֹת ֶ
ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִעיר ְבּ ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
ְק ָהת
וְ ִל ְבנֵי
)(46
יהם:
גּוֹרל
נּוֹת ִרים ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַמּ ֶטּה ִמ ַמּ ֲח ִצית ַמ ֵטּה ֲח ִצי ְמ ַנ ֶשּׁה ַבּ ָ
ַה ָ
חוֹתם ִמ ַמּ ֵטּה
ֵרשׁוֹם ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
ָע ִרים ָע ֶשׂר (47) :וְ ִל ְבנֵי ג ְ
וּמ ַמּ ֵטּה ְמנ ֶ
ַפ ָתּ ִלי ִ
ַשּׁה ַבּ ָבּ ָשׁן
וּמ ַמּ ֵטּה נ ְ
אָשׁר ִ
וּמ ַמּ ֵטּה ֵ
יִ ָשׂש ָכר ִ
חוֹתם ִמ ַמּ ֵטּה
ָע ִרים ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרהִ (48) :ל ְבנֵי ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְשׁ ְפּ ָ
גּוֹרל ָע ִרים ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה:
וּמ ַמּ ֵטּה ְזבוּלֻן ַבּ ָ
וּמ ַמּ ֵטּה גָד ִ
אוּבן ִ
ְר ֵ
יהם:
) (49וַיִּ ְתּנוּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ְלוִ יִּ ם | ֶאת ֶה ָע ִרים וְ ֶאת ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
וּמ ַמּ ֵטּה ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן
הוּדה ִ
גּוֹרל ִמ ַמּ ֵטּה ְבנֵי יְ ָ
) (50וַיִּ ְתּנוּ ַב ָ
ָמן | ֵאת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר יִ ְק ְראוּ ֶא ְת ֶהם
וּמ ַמּ ֵטּה ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ִ
בוּלם ִמ ַמּ ֵטּה
וּמ ִמּ ְשׁ ְפּחוֹת ְבּנֵי ְק ָהת | וַיְ ִהי ָע ֵרי ְג ָ
ְבּ ֵשׁמוֹתִ (51) :
ֶא ְפ ָריִ ם (52) :וַיִּ ְתּנוּ ָל ֶהם ֶאת ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֶאת ְשׁ ֶכם וְ ֶאת
יה (53) :וְ ֶאת
יה ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | וְ ֶאת ֶגּזֶר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה(54) :
יה וְ ֶאת ֵבּית חוֹרוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ָק ְמ ָעם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יְ
יה:
יה וְ ֶאת גַּת ִרמּוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וְ ֶאת אַיָּלוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה וְ ֶאת ִבּ ְל ָעם
ַשּׁה ֶאת ָענֵר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וּמ ַמּ ֲח ִצית ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
)ִ (55
נּוֹת ִרים:
יה | ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִל ְבנֵי ְק ָהת ַה ָ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ַשּׁה ֶאת ָ
ֵרשׁוֹם ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ֲח ִצי ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
)ִ (56ל ְבנֵי גּ ְ
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן
וּמ ַמּ ֵטּה
יהִ (57) :
יה | וְ ֶאת ַע ְשׁ ָתּרוֹת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה:
יה | ֶאת ָדּ ְב ַרת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
שכר ֶאת ֶק ֶדשׁ וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יִ ָשׂ ָ
יה:
יה וְ ֶאת ָענֵם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
) (58וְ ֶאת ָראמוֹת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה | וְ ֶאת ַע ְבדּוֹן
אָשׁר ֶאת ָמ ָשׁל וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וּמ ַמּ ֵטּה ֵ
)ִ (59
יה וְ ֶאת ְרחֹב וְ ֶאת
יה (60) :וְ ֶאת חוּקֹק וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ָליל וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁי ָה
ַפ ָתּ ִלי ֶאת ֶק ֶדשׁ ַבּגּ ִ
וּמ ַמּ ֵטּה נ ְ
יהִ (61) :
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה:
ָתיִ ם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה | וְ ֶאת ִק ְרי ַ
וְ ֶאת ַחמּוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
נּוֹת ִרים ִמ ַמּ ֵטּה ְזבוּלֻן ֶאת ִרמּוֹנוֹ וְ ֶאת
)ִ (62ל ְבנֵי ְמ ָר ִרי ַה ָ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ
וּמ ֵע ֶבר ְלי ְ
יהֵ (63) :
יה | ֶאת ָתּבוֹר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ַר ֵדּן ִמ ַמּ ֵטּה ְר ֵ
ְל ִמ ְז ַרח ַהיּ ְ
יה |
אוּבן ֶאת ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה
יה (64) :וְ ֶאת ְק ֵדמוֹת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
ַה ָצה וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וְ ֶאת י ְ
וּמ ַמּ ֵטּה גָד ֶאת ָראמוֹת
יהִ (65) :
יפ ַעת וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
וְ ֶאת ֵמ ַ
ַבּ ִגּ ְל ָעד וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה (66) :וְ ֶאת
יה | וְ ֶאת ַמ ֲחנַיִ ם וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה:
ַעזֵיר וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
יה וְ ֶאת י ְ
ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶאת ִמ ְג ָר ֶשׁ ָ
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תּוֹלע וּפוּאָה ישׁיב ]יָשׁוּב קרי[ וְ ִשׁ ְמרוֹן
שכר ָ
) (1וְ ִל ְבנֵי יִ ָשׂ ָ
ַח ַמי וְ יִ ְב ָשׂם
יאל וְ י ְ
יר ֵ
וּר ָפיָה וִ ִ
ֻזּי ְ
תוֹלע ע ִ
וּבנֵי ָ
אַר ָבּ ָעהְ (2) :
ְ
דוֹתם |
בּוֹרי ַחיִ ל ְלתֹ ְל ָ
תוֹלע ִגּ ֵ
בוֹתם ְל ָ
אשׁים ְל ֵבית ֲא ָ
מוּאל ָר ִ
וּשׁ ֵ
ְ
וּבנֵי
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹתְ (3) :
ימי ָדוִ יד ֶע ְשׂ ִרים ְ
ִמ ְס ָפּ ָרם ִבּ ֵ
יוֹאל יִ ִשּׁיָּה ֲח ִמ ָשּׁה
יכ ֵאל וְ ע ַֹב ְדיָה וְ ֵ
וּבנֵי יִ ְז ַר ְחיָה ִמ ָ
ֻזּי יִ ְז ַר ְחיָה | ְ
עִ
בוֹתם ְגּ ֵ
דוֹתם ְל ֵבית ֲא ָ
יהם ְלת ְֹל ָ
אשׁים כּ ָ
ָר ִ
דוּדי
ֲל ֶ
ֻלּםַ (4) :וע ֵ
וּבנִ ים(5) :
ָשׁים ָ
אָלף | ִכּי ִה ְרבּוּ נ ִ
ְצ ָבא ִמ ְל ָח ָמה ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה ֶ
ָלים | ְשׁמוֹנִ ים
בּוֹרי ֲחי ִ
שכר ִגּ ֵ
יהם ְלכֹל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת יִ ָשׂ ָ
ַא ֵח ֶ
וֲ
ַח ָשׂם ַלכֹּל:
וְ ִשׁ ְב ָעה ֶא ֶלף ִה ְתי ְ
ידיע ֵ
וּבנֵי ֶב ַלע ֶא ְצבּוֹן
ֲאל ְשׁל ָֹשׁהְ (7) :
ָב ֶכר וִ ִ
ָמן ֶבּ ַלע ו ֶ
)ִ (6בּנְ י ִ
בּוֹרי
אשׁי ֵבּית אָבוֹת ִגּ ֵ
ירי ֲח ִמ ָשּׁה ָר ֵ
ירימוֹת וְ ִע ִ
יאל וִ ִ
ֻזּ ֵ
ֻזּי וְ ע ִ
וְ ע ִ
אַר ָבּ ָעה:
וּשׁל ִֹשׁים וְ ְ
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף ְ
ַח ָשׂם ֶע ְשׂ ִרים ְ
ָלים | וְ ִה ְתי ְ
ֲחי ִ
יוֹעינַי וְ ָע ְמ ִרי
יעזֶר וְ ֶא ְל ֵ
ֶא ִל ֶ
יוֹעשׁ ו ֱ
ירה וְ ָ
וּבנֵי ֶב ֶכר ְז ִמ ָ
) ְ (8
ַא ִביָּה ַו ֲענָתוֹת וְ ָע ָל ֶמת | ָכּל ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָב ֶכר(9) :
ירמוֹת ו ֲ
וִ ֵ
בּוֹרי ָחיִ ל | ֶע ְשׂ ִרים
בוֹתם ִגּ ֵ
אשׁי ֵבּית ֲא ָ
דוֹתם ָר ֵ
ַח ָשׂם ְלת ְֹל ָ
וְ ִה ְתי ְ
וּבנֵי ִב ְל ָהן יעישׁ
ֲאל ִבּ ְל ָהן | ְ
וּבנֵי יְ ִדיע ֵ
אתיִ םְ (10) :
וּמ ָ
ֶא ֶלף ָ
ישׁ ַחר:
ַא ִח ָ
ֵיתן וְ ַת ְר ִשׁישׁ ו ֲ
וּכ ַנ ֲענָה וְ ז ָ
ָמן וְ ֵאהוּד ְ
וּבנְ י ִ
]יְ עוּשׁ קרי[ ִ
בּוֹרי ֲחי ִ
אשׁי ָהאָבוֹת ִגּ ֵ
ֲאל ְל ָר ֵ
)ָ (11כּל ֵא ֶלּה ְבּנֵי יְ ִדיע ֵ
ָלים |
אתיִ ם י ְֹצ ֵאי ָצ ָבא ַל ִמּ ְל ָח ָמה (12) :וְ ֻשׁ ִפּם
וּמ ַ
ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר ֶא ֶלף ָ
יאל וְ גוּנִ י
ַח ִצ ֵ
ַפ ָתּ ִלי י ֲ
אַחרְ (13) :בּנֵי נ ְ
וְ ֻח ִפּם ְבּנֵי ִעיר ֻח ִשׁם ְבּנֵי ֵ
ֵצר וְ ַשׁלּוּם ְבּנֵי ִב ְל ָהה:
וְ י ֶ
ָל ָדה
יל ְגשׁוֹ ָה ֲא ַר ִמּיָּה י ְ
ָל ָדה | ִפּ ַ
יאל ֲא ֶשׁר י ָ
אַשׂ ִר ֵ
ַשּׁה ְ
)ְ (14בּנֵי ְמנ ֶ
וּל ֻשׁ ִפּים
וּמ ִכיר ָל ַקח ִא ָשּׁה ְל ֻח ִפּים ְ
ֶאת ָמ ִכיר ֲא ִבי ִג ְל ָעדָ (15) :
ַתּ ְה ֶינָה ִל ְצ ָל ְפ ָחד
ֲכה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ י ְצ ָל ְפ ָחד | ו ִ
וְ ֵשׁם ֲאחֹתוֹ ַמע ָ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶפּ ֶרשׁ
ֲכה ֵא ֶשׁת ָמ ִכיר ֵבּן ו ִ
ַתּ ֶלד ַמע ָ
ָבּנוֹת (16) :ו ֵ
אוּלם ְבּ ָדן |
וּבנֵי ָ
ָר ֶקםְ (17) :
וּבנָיו אוּ ָלם ו ָ
אָחיו ָשׁ ֶרשׁ | ָ
וְ ֵשׁם ִ
ֵא ֶלּה ְבּנֵי ִג ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
ַאחֹתוֹ ַהמּ ֶֹל ֶכת |
ַשּׁה (18) :ו ֲ
יעזֶר וְ ֶאת ַמ ְח ָלה (19) :וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵי
ישׁהוֹד וְ ֶאת ֲא ִב ֶ
ָל ָדה ֶאת ִא ְ
יְ
יעם:
ַאנִ ָ
ָשׁ ֶכם וְ ִל ְק ִחי ו ֲ
אַחיָן ו ֶ
ידע | ְ
ְשׁ ִמ ָ
וּב ֶרד ְבּנוֹ וְ ַת ַחת ְבּנוֹ וְ ֶא ְל ָע ָדה ְבנוֹ
שׁוּת ַלח | ֶ
וּבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ָ
)ְ (20
ַה ָרגוּם
שׁוּת ַלח ְבּנוֹ וְ ֵעזֶר וְ ֶא ְל ָעד | ו ֲ
ָבד ְבּנוֹ וְ ֶ
וְ ַת ַחת ְבּנוֹ (21) :וְ ז ָ
ֵיהם(22) :
אַנְ ֵשׁי גַת ַה ָ
ָרדוּ ָל ַק ַחת ֶאת ִמ ְקנ ֶ
אָרץ ִכּי י ְ
נּוֹל ִדים ָבּ ֶ

ַחמוֹ:
ָמים ַר ִבּים | ַו ָיּבֹאוּ ֶא ָחיו ְלנ ֲ
יהם י ִ
אַבּל ֶא ְפ ַריִ ם ֲא ִב ֶ
וַיִּ ְת ֵ
יעה
ַתּ ֶלד ֵבּן | וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ְבּ ִר ָ
ַתּ ַהר ו ֵ
)ַ (23ו ָיּבֹא ֶאל ִא ְשׁתּוֹ ו ַ
ַתּ ֶבן ֶאת ֵבּית
וּבתּוֹ ֶשׁ ֱא ָרה ו ִ
ִכּי ְב ָר ָעה ָהיְ ָתה ְבּ ֵביתוִֹ (24) :
חוֹרוֹן ַה ַתּ ְחתּוֹן וְ ֶאת ָה ֶע ְליוֹן | וְ ֵאת ֻאזֵּן ֶשׁ ֱא ָרה (25) :וְ ֶר ַפח ְבּנוֹ
וְ ֶר ֶשׁף וְ ֶת ַלח ְבּנוֹ וְ ַת ַחן ְבּנוַֹ (26) :ל ְע ָדּן ְבּנוֹ ַע ִמּיהוּד ְבּנוֹ
ֱא ִל ָ
ָתם
ַא ֻחזּ ָ
הוֹשׁ ַע ְבּנוֹ (28) :ו ֲ
ישׁ ָמע ְבּנוֹ (27) :נוֹן ְבּנוֹ יְ ֻ
ֲרב ֶגּזֶר
ֲרן וְ ַל ַמּע ָ
יה | וְ ַל ִמּ ְז ָרח ַנע ָ
וּבנ ֶֹת ָ
בוֹתם ֵבּית ֵאל ְ
וּמ ְֹשׁ ָ
יה (29) :וְ ַעל יְ ֵדי ְבנֵי
וּבנ ֶֹת ָ
יה ַעד ַעיָּה ְ
וּבנ ֶֹת ָ
וּשׁ ֶכם ְ
יה ְ
וּבנ ֶֹת ָ
ְ
יה דּוֹר
נוֹת ָ
וּבנ ֶֹת ָ
ַך ְ
יה ַתּ ְענ ְ
וּבנ ֶֹת ָ
ַשּׁה ֵבּית ְשׁאָן ְ
ְמנ ֶ
וּב ֶ
יה ְמ ִגדּוֹ ְ
יוֹסף ֶבּן יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָשׁבוּ ְבּנֵי ֵ
יה | ְבּ ֵא ֶלּה י ְ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ְ
חוֹתם(31) :
יעה וְ ֶשׂ ַרח ֲא ָ
וּב ִר ָ
אָשׁר יִ ְמנָה וְ יִ ְשׁוָה וְ יִ ְשׁוִ י ְ
)ְ (30בּנֵי ֵ
וּמ ְל ִכּ ֵ
יעה ֶח ֶבר ַ
יאל | הוּא ֲא ִבי ברזות ] ִב ְרזָיִ ת קרי[:
וּבנֵי ְב ִר ָ
ְ
חוֹתם | וְ ֵאת
שׁוֹמר וְ ֶאת ָ
ֵ
ַפ ֵלט וְ ֶאת
הוֹליד ֶאת י ְ
) (32וְ ֶח ֶבר ִ
וּב ְמ ָהל וְ ַע ְשׁוָת | ֵא ֶלּה ְבּנֵי
ַפ ֵלט ָפּ ַס ְך ִ
וּבנֵי י ְ
חוֹתםְ (33) :
שׁוּעא ֲא ָ
ָ
וּבנֵי ָשׁ ֶמר | ֲא ִחי ורוהגה ]וְ ָר ְהגָּה קרי[ יחבה
ַפ ֵלטְ (34) :
יְ
צוֹפח וְ יִ ְמנָע וְ ֵשׁ ֶלשׁ
אָחיו | ַ
וּבן ֵה ֶלם ִ
ַא ָרםֶ (35) :
]וְ ֻח ָבּה קרי[ ו ֲ
ֶפר וְ ָ
סוּח וְ ַח ְרנ ֶ
צוֹפח | ַ
וְ ָע ָמלְ (36) :בּנֵי ָ
שׁוּעל וּ ֵב ִרי וְ יִ ְמ ָרה(37) :
ֶתר | יְ ֻפנֶּה
וּבנֵי י ֶ
וּב ֵא ָראְ (38) :
ֶבּ ֶצר וָהוֹד וְ ַשׁ ָמּא וְ ִשׁ ְל ָשׁה וְ יִ ְת ָרן ְ
יאל וְ ִר ְציָאָ (40) :כּל
אָרח וְ ַחנִּ ֵ
ֻלּא | ַ
וּבנֵי ע ָ
ַא ָראְ (39) :
וּפ ְס ָפּה ו ְ
ִ
רוּרים ִגּ ֵ
אשׁי ֵבית ָהאָבוֹת ְבּ ִ
אָשׁר ָר ֵ
ֵא ֶלּה ְבנֵי ֵ
ָלים
בּוֹרי ֲחי ִ
ָשׁים
ַח ָשׂם ַבּ ָצּ ָבא ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ִמ ְס ָפּ ָרם ֲאנ ִ
יאים | וְ ִה ְתי ְ
אשׁי ַהנְּ ִשׂ ִ
ָר ֵ
אָלף:
ֶע ְשׂ ִרים וְ ִשׁ ָשּׁה ֶ
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אַח ַרח
אַשׁ ֵבּל ַה ֵשּׁנִ י וְ ְ
הוֹליד ֶאת ֶבּ ַלע ְבּכֹרוֹ | ְ
ִ
ָמן
וּבנְ י ִ
) ִ (1
וַיִּ ְהיוּ
) (3
ישׁי:
נוֹחה ָה ְר ִבי ִעי וְ ָר ָפא ַה ֲח ִמ ִ
ישׁיָ (2) :
ַה ְשּׁ ִל ִ
חוֹח:
ַא ַ
ֲמן ו ֲ
ישׁוּע וְ ַנע ָ
ַא ִב ַ
ַא ִביהוּד (4) :ו ֲ
ֵרא ו ֲ
אַדּר וְ ג ָ
ָבנִ ים ְל ָב ַלע | ָ
אשׁי
חוּרם (6) :וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ֵאחוּד | ֵא ֶלּה ֵהם ָר ֵ
פוּפן וְ ָ
וּשׁ ָ
ֵרא ְ
) (5וְ ג ָ
ֵרא
ַא ִחיָּה וְ ג ָ
ֲמן ו ֲ
ָחת (7) :וְ ַנע ָ
ֶבע ַויּ ְַגלוּם ֶאל ָמנ ַ
יוֹשׁ ֵבי ג ַ
אָבוֹת ְל ְ
יחד (8) :וְ ַשׁ ֲח ַריִ ם
הוֹליד ֶאת ֻעזָּא וְ ֶאת ֲא ִח ֻ
הוּא ֶה ְג ָלם | וְ ִ
ֲרא
חוּשׁים וְ ֶאת ַבּע ָ
ִ
הוֹליד ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָב ִמן ִשׁ ְלחוֹ א ָֹתם |
ִ
יוֹבב וְ ֶאת ִצ ְביָא וְ ֶאת
ַיּוֹלד ִמן ח ֶֹדשׁ ִא ְשׁתּוֹ | ֶאת ָ
ָשׁיו (9) :ו ֶ
נָ
ישׁא וְ ֶאת ַמ ְל ָכּם (10) :וְ ֶאת יְ עוּץ וְ ֶאת ָשׂ ְכיָה וְ ֶאת ִמ ְר ָמה |
ֵמ ָ

הוֹליד ֶאת ֲא ִביטוּב
וּמ ֻח ִשׁים ִ
אשׁי אָבוֹתֵ (11) :
ֵא ֶלּה ָבנָיו ָר ֵ
ָשׁ ֶמד | הוּא ָבּנָה
וּמ ְשׁ ָעם ו ָ
וּבנֵי ֶא ְל ַפּ ַעל ֵע ֶבר ִ
וְ ֶאת ֶא ְל ָפּ ַעלְ (12) :
ָשׁ ַמע ֵה ָמּה ָר ֵ
וּב ִר ָעה ו ֶ
וּבנ ֶֹת ָ
ֶאת אוֹנוֹ וְ ֶאת לֹד ְ
אשׁי
יהְ (13) :
יוֹשׁ ֵבי גַת(14) :
יוֹשׁ ֵבי אַיָּלוֹן | ֵה ָמּה ִה ְב ִריחוּ ֶאת ְ
ָהאָבוֹת ְל ְ
יכ ֵאל
וּמ ָ
ָע ֶדרִ (16) :
ֲרד ו ָ
וּז ַב ְדיָה ַוע ָ
ירמוֹתְ (15) :
אַחיוֹ ָשׁ ָשׁק וִ ֵ
וְ ְ
וּמ ֻשׁ ָלּם וְ ִח ְז ִקי ו ָ
וּז ַב ְדיָה ְ
יעהְ (17) :
יוֹחא ְבּנֵי ְב ִר ָ
וְ יִ ְשׁ ָפּה וְ ָ
ָח ֶבר:
ָקים וְ ִז ְכ ִרי
יוֹבב ְבּנֵי ֶא ְל ָפּ ַעל (19) :וְ י ִ
) (18וְ יִ ְשׁ ְמ ַרי וְ יִ ְז ִליאָה וְ ָ
וּב ָראיָה
ֲדיָה ְ
יאלַ (21) :וע ָ
ֶא ִל ֵ
יענַי וְ ִצ ְלּ ַתי ו ֱ
ֶא ִל ֵ
ַב ִדּי (20) :ו ֱ
וְ ז ְ
יאל (23) :וְ ַע ְבדּוֹן
ֶא ִל ֵ
ָע ֶבר ו ֱ
וְ ִשׁ ְמ ָרת ְבּנֵי ִשׁ ְמ ִעי (22) :וְ יִ ְשׁ ָפּן ו ֵ
ילם וְ ַענְ ת ִֹתיָּה (25) :וְ יִ ְפ ְדיָה
ַחנַנְ יָה וְ ֵע ָ
וְ ִז ְכ ִרי וְ ָחנָן (24) :ו ֲ
וּשׁ ַח ְריָה
נוּאל קרי[ ְבּנֵי ָשׁ ָשׁק (26) :וְ ַשׁ ְמ ְשׁ ַרי ְ
וּפ ֵ
ופניאל ] ְ
ֲר ְשׁיָה וְ ֵא ִליָּה וְ ִז ְכ ִרי ְבּנֵי יְ ר ָֹחםֵ (28) :א ֶלּה
ֲת ְליָה (27) :וְ ַיע ֶ
ַוע ַ
ירוּשׁ ָלִם:
ָשׁבוּ ִב ָ
אשׁים | ֵא ֶלּה י ְ
דוֹתם ָר ִ
אשׁי אָבוֹת ְלת ְֹל ָ
ָר ֵ
ֲכה(30) :
ָשׁבוּ ֲא ִבי ִג ְבעוֹן | וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ַמע ָ
וּב ִג ְבעוֹן י ְ
)ְ (29
אַחיוֹ
וּגדוֹר וְ ְ
ָדבְ (31) :
וּב ַעל וְ נ ָ
וּבנוֹ ַה ְבּכוֹר ַע ְבדּוֹן | וְ צוּר וְ ִקישׁ ַ
ְ
הוֹליד ֶאת ִשׁ ְמאָה | וְ אַף ֵה ָמּה ֶנגֶד
ִ
וּמ ְקלוֹת
ָכרִ (32) :
ָוז ֶ
הוֹליד ֶאת
) (33וְ נֵר ִ
יהם:
ירוּשׁ ַלִם ִעם ֲא ֵח ֶ
ָשׁבוּ ִב ָ
יהם י ְ
ֲא ֵח ֶ
ָתן וְ ֶאת
הוֹליד ֶאת יְ הוֹנ ָ
הוֹליד ֶאת ָשׁאוּל | וְ ָשׁאוּל ִ
ִקישׁ וְ ִקישׁ ִ
שׁוּע וְ ֶאת ֲא ִבינ ָ
ָתן ְמ ִריב
וּבן יְ הוֹנ ָ
ָדב וְ ֶאת ֶא ְשׁ ָבּ ַעלֶ (34) :
ַמ ְל ִכּי ַ
יכה | ִפּיתוֹן
וּבנֵי ִמ ָ
יכהְ (35) :
הוֹליד ֶאת ִמ ָ
וּמ ִריב ַבּ ַעל ִ
ָבּ ַעל | ְ
הוֹע ָדּה וִ ַ
הוֹליד ֶאת יְ ַ
אָחז ִ
ָמ ֶל ְך וְ ַת ְא ֵר ַע וְ ָ
וֶ
יהוֹע ָדּה
אָחז (36) :וְ ָ
הוֹליד ֶאת
הוֹליד ֶאת ָע ֶל ֶמת וְ ֶאת ַע ְז ָמוֶת וְ ֶאת ִז ְמ ִרי | וְ ִז ְמ ִרי ִ
ִ
הוֹליד ֶאת ִבּנְ ָעא | ָר ָפה ְבנוֹ ֶא ְל ָע ָשׂה ְבנוֹ
וּמוֹצא ִ
ָ
מוֹצא(37) :
ָ
יקם
מוֹתם ַע ְז ִר ָ
וּל ֵ
אָצל ְבּנוְֹ (38) :
אָצל ִשׁ ָשּׁה ָבנִ ים וְ ֵא ֶלּה ְשׁ ָ
ֵ
אָצל:
וּשׁ ַע ְריָה וְ ע ַֹב ְדיָה וְ ָחנָן | ָכּל ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַ
בּ ְֹכרוּ וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְ
יפ ֶלט
ֶא ִל ֶ
אוּלם ְבּכֹרוֹ יְ עוּשׁ ַה ֵשּׁנִ י ו ֱ
אָחיו | ָ
וּבנֵי ֵע ֶשׁק ִ
)ְ (39
ָשׁים ִגּבּ ֵֹרי ַחיִ ל דּ ְֹר ֵכי ֶק ֶשׁת
ַה ְשּׁ ִל ִשׁי (40) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ָ
אוּלם ֲאנ ִ
ַח ִמ ִשּׁים | ָכּל ֵא ֶלּה ִמ ְבּנֵי
וּבנֵי ָבנִ ים ֵמאָה ו ֲ
וּמ ְר ִבּים ָבּנִ ים ְ
ַ
ָמן:
ִבנְ י ִ
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תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַחשׂוּ וְ ִהנָּם ְכּ ִ
) (1וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְתי ְ
יהוּדה ָה ְגלוּ ְל ָב ֶבל ְבּ ַמע ָ
יּוֹשׁ ִבים ָה ִראשֹׁנִ ים
ֲלם (2) :וְ ַה ְ
| וִ ָ

ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַהנְּ ִתינִ ים:
יהם | יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהכּ ֲ
ָתם ְבּ ָע ֵר ֶ
ֲא ֶשׁר ַבּ ֲא ֻחזּ ָ
וּמן ְבּנֵי
ָמן | ִ
וּמן ְבּנֵי ִבנְ י ִ
הוּדה ִ
ָשׁבוּ ִמן ְבּנֵי יְ ָ
ירוּשׁ ַלִם י ְ
וּב ָ
) ִ (3
עוּתי ֶבּן ַע ִמּיהוּד ֶבּן ָע ְמ ִרי ֶבּן ִא ְמ ִרי ֶבן
וּמנ ֶ
ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ַשּׁהַ (4) :
וּמן ַה ִשּׁילוֹנִ י
הוּדהִ (5) :
בנימן ] ָבּנִ י ִמן קרי[ ְבּנֵי ֶפ ֶרץ ֶבּן יְ ָ
יהם ֵשׁשׁ
ַא ֵח ֶ
עוּאל | ו ֲ
ֶרח יְ ֵ
וּמן ְבּנֵי ז ַ
וּבנָיוִ (6) :
ֲשׂיָה ַה ְבּכוֹר ָ
עָ
וּמן ְבּנֵי ִבּנְ י ִ
ָמן | ַסלּוּא ֶבּן ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן
ֵמאוֹת וְ ִת ְשׁ ִעיםִ (7) :
ֻזּי ֶבּן
הוֹדוְ יָה ֶבּן ַה ְסּנֻאָה (8) :וְ יִ ְבנְ יָה ֶבּן יְ ר ָֹחם וְ ֵא ָלה ֶבן ע ִ
ַ
ַא ֵחי ֶהם
עוּאל ֶבּן יִ ְבנִ יָּה (9) :ו ֲ
וּמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ְשׁ ַפ ְטיָה ֶבּן ְר ֵ
ִמ ְכ ִרי | ְ
ָשׁים
ַח ִמ ִשּׁים וְ ִשׁ ָשּׁה | ָכּל ֵא ֶלּה ֲאנ ִ
דוֹתם ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ו ֲ
ְלת ְֹל ָ
ֹהנִ ים | יְ ַד ְעיָה
וּמן ַהכּ ֲ
יהםִ (10) :
אשׁי אָבוֹת ְל ֵבית ֲאב ֵֹת ֶ
ָר ֵ
ַריָה ֶבן ִח ְל ִקיָּה ֶבּן ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ָצדוֹק ֶבּן
ָכיןַ (11) :ו ֲעז ְ
ָריב וְ י ִ
וִ יהוֹי ִ
ֲדיָה ֶבּן
ְמ ָריוֹת ֶבּן ֲא ִחיטוּב נְ ִגיד ֵבּית ָה ֱאל ִֹהיםַ (12) :וע ָ
ֵרה ֶבּן
ַחז ָ
יאל ֶבּן י ְ
ֲד ֵ
וּמ ְע ַשׂי ֶבּן ע ִ
יְ ר ָֹחם ֶבּן ַפּ ְשׁחוּר ֶבּן ַמ ְל ִכּיָּה | ַ
יהם ָר ִ
ַא ֵח ֶ
ְמ ֻשׁ ָלּם ֶבּן ְמ ִשׁ ֵלּ ִמית ֶבּן ִא ֵמּר (13) :ו ֲ
אשׁים ְל ֵבית
ֲבוֹדת
אכת ע ַ
בּוֹרי ֵחיל ְמ ֶל ֶ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים | ִגּ ֵ
בוֹתם ֶא ֶלף ְ
ֲא ָ
יקם
וּמן ַה ְלוִ יִּ ם | ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבן ַחשּׁוּב ֶבּן ַע ְז ִר ָ
ֵבּית ָה ֱאל ִֹהיםִ (14) :
וּמ ַתּנְ יָה
ָלל | ַ
וּב ְק ַבּ ַקּר ֶח ֶרשׁ וְ ג ָ
ֶבּן ֲח ַשׁ ְביָה ִמן ְבּנֵי ְמ ָר ִריַ (15) :
ָלל ֶבּן
אָסף (16) :וְ ע ַֹב ְדיָה ֶבּן ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבּן גּ ָ
יכא ֶבּן ִז ְכ ִרי ֶבּן ָ
ֶבּן ִמ ָ
טוֹפ ִתי:
יּוֹשׁב ְבּ ַח ְצ ֵרי נְ ָ
יְ דוּתוּן | ֶ
אָסא ֶבּן ֶא ְל ָקנָה ַה ֵ
וּב ֶר ְכיָה ֶבן ָ
יהם ַשׁלּוּם
ַא ִח ֶ
ימן | ו ֲ
ַא ִח ָ
ֲרים ַשׁלּוּם וְ ַעקּוּב וְ ַט ְלמֹן ו ֲ
) (17וְ ַהשֹּׁע ִ
ֲרים
ָהרֹאשׁ (18) :וְ ַעד ֵהנָּה ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ְז ָר ָחה | ֵה ָמּה ַהשֹּׁע ִ
ָסף ֶבּן ק ַֹרח
קוֹרא ֶבּן ֶא ְבי ָ
ְל ַמ ֲחנוֹת ְבּנֵי ֵלוִ י (19) :וְ ַשׁלּוּם ֶבּן ֵ
ֲבוֹדה שׁ ְֹמ ֵרי
אכת ָהע ָ
אָביו ַה ָקּ ְר ִחים ַעל ְמ ֶל ֶ
וְ ֶא ָחיו ְל ֵבית ִ
יהם ַעל ַמ ֲחנֵה יְ הוָה שׁ ְֹמ ֵרי ַה ָמּבוֹא:
ַאב ֵֹת ֶ
ַה ִסּ ִפּים ָלא ֶֹהל | ו ֲ
יהם ְל ָפנִ ים יְ הוָה ִעמּוֹ:
ֲל ֶ
וּפינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר נ ִָגיד ָהיָה ע ֵ
)ִ (20
ֻלּם
מוֹעד (22) :כּ ָ
)ְ (21ז ַכ ְריָה ֶבּן ְמ ֶשׁ ֶל ְמיָה שׁ ֵֹער ֶפּ ַתח ְלא ֶֹהל ֵ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר | ֵה ָמּה
אתיִ ם ְ
ֲרים ַבּ ִסּ ִפּים ָמ ַ
רוּרים ְלשֹׁע ִ
ַה ְבּ ִ
מוּאל ָהר ֶֹאה
וּשׁ ֵ
ַח ָשׂם ֵה ָמּה יִ ַסּד ָדּוִ יד ְ
יהם ִה ְתי ְ
ְב ַח ְצ ֵר ֶ
ֵיהם ַעל ַה ְשּׁ ָע ִרים ְל ֵבית יְ הוָה ְל ֵבית
וּבנ ֶ
ָתם (23) :וְ ֵהם ְ
ֶבּ ֱאמוּנ ָ
ֲרים | ִמ ְז ָרח
אַר ַבּע רוּחוֹת יִ ְהיוּ ַהשֹּׁע ִ
ָהא ֶֹהל ְל ִמ ְשׁ ָמרוֹתְ (24) :ל ְ
יהם ָלבוֹא ְל ִשׁ ְב ַעת
יהם ְבּ ַח ְצ ֵר ֶ
ַא ֵח ֶ
ָמּה ָצפוֹנָה ָונ ְֶג ָבּה (25) :ו ֲ
יָ
אַר ַבּ ַעת
ַה ָיּ ִמים ֵמ ֵעת ֶאל ֵעת ִעם ֵא ֶלּהִ (26) :כּי ֶב ֱאמוּנָה ֵה ָמּה ְ
ֲרים ֵהם ַה ְלוִ יִּ ם | וְ ָהיוּ ַעל ַה ְלּ ָשׁכוֹת וְ ַעל ָהא ְֹצרוֹת
ִגּבּ ֵֹרי ַהשֹּׁע ִ
יהם
ֲל ֶ
ָלינוּ | ִכּי ע ֵ
וּס ִביבוֹת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים י ִ
ֵבּית ָה ֱאל ִֹהיםְ (27) :

וּמ ֶהם ַעל ְכּ ֵלי
ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת וְ ֵהם ַעל ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח וְ ַלבּ ֶֹקר ַלבּ ֶֹקרֵ (28) :
וּמ ֶהם
יוֹציאוּםֵ (29) :
וּב ִמ ְס ָפּר ִ
ֲבוֹדה | ִכּי ְב ִמ ְס ָפּר יְ ִביאוּם ְ
ָהע ָ
ְמ ֻמנִּ ים ַעל ַה ֵכּ ִלים וְ ַעל ָכּל ְכּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ | וְ ַעל ַהסּ ֶֹלת וְ ַהיַּיִ ן
ֹהנִ ים ר ְֹק ֵחי
וּמן ְבּנֵי ַהכּ ֲ
וְ ַה ֶשּׁ ֶמן וְ ַה ְלּבוֹנָה וְ ַה ְבּ ָשׂ ִמיםִ (30) :
וּמ ִתּ ְתיָה ִמן ַה ְלוִ יִּ ם הוּא ַה ְבּכוֹר
ַה ִמּ ְר ַק ַחת ַל ְבּ ָשׂ ִמיםַ (31) :
ְל ַשׁלֻּם ַה ָקּ ְר ִחי | ֶבּ ֱאמוּנָה ַעל ַמע ֵ
וּמן ְבּנֵי
ֲשׂה ַה ֲח ִב ִתּיםִ (32) :
ֲר ֶכת | ְל ָה ִכין ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּת:
יהם ַעל ֶל ֶחם ַה ַמּע ָ
ַה ְקּ ָה ִתי ִמן ֲא ֵח ֶ
אשׁי אָבוֹת ַל ְלוִ יִּ ם ַבּ ְלּ ָשׁכֹת
) (33וְ ֵא ֶלּה ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ָר ֵ
אכה:
ֲל ֶ
ָליְ ָלה ע ֵ
יוֹמם ו ַ
טוּרים קרי[ | ִכּי ָ
יהם ַבּ ְמּ ָל ָ
פטירים ] ְפּ ִ
אשׁים | ֵא ֶלּה
דוֹתם ָר ִ
אשׁי ָהאָבוֹת ַל ְלוִ יִּ ם ְלת ְֹל ָ
)ֵ (34א ֶלּה ָר ֵ
ירוּשׁ ָלִם:
ָשׁבוּ ִב ָ
יְ
יאל קרי[ | וְ ֵשׁם
ָשׁבוּ ֲא ִבי ִג ְבעוֹן יעואל ]יְ ִע ֵ
וּב ִג ְבעוֹן י ְ
)ְ (35
ִא ְשׁתּוֹ ַמע ָ
וּב ַעל וְ נֵר
וּבנוֹ ַה ְבּכוֹר ַע ְבדּוֹן | וְ צוּר וְ ִקישׁ ַ
ֲכהְ (36) :
וּמ ְקלוֹת
וּמ ְקלוֹתִ (38) :
וּז ַכ ְריָה ִ
אַחיוֹ ְ
וּגדוֹר וְ ְ
ָדבְ (37) :
וְ נ ָ
ירוּשׁ ַלִם ִעם
ָשׁבוּ ִב ָ
יהם י ְ
הוֹליד ֶאת ִשׁ ְמאָם | וְ אַף ֵהם ֶנגֶד ֲא ֵח ֶ
ִ
הוֹליד ֶאת ָשׁאוּל |
הוֹליד ֶאת ִקישׁ וְ ִקישׁ ִ
יהם (39) :וְ נֵר ִ
ֲא ֵח ֶ
שׁוּע וְ ֶאת ֲא ִבי ָנ ָדב וְ ֶאת
ָתן וְ ֶאת ַמ ְל ִכּי ַ
הוֹליד ֶאת יְ הוֹנ ָ
וְ ָשׁאוּל ִ
הוֹליד ֶאת
וּמ ִרי ַב ַעל ִ
ָתן ְמ ִריב ָבּ ַעל | ְ
וּבן יְ הוֹנ ָ
ֶא ְשׁ ָבּ ַעלֶ (40) :
ִמ ָ
אָחז
ָמ ֶל ְך וְ ַת ְח ֵר ַע (42) :וְ ָ
יכה | ִפּיתוֹן ו ֶ
וּבנֵי ִמ ָ
יכהְ (41) :
הוֹליד ֶאת ָע ֶל ֶמת וְ ֶאת ַע ְז ָמוֶת וְ ֶאת
ַע ָרה ִ
ַע ָרה וְ י ְ
הוֹליד ֶאת י ְ
ִ
הוֹליד ֶאת ִבּנְ ָעא |
וּמוֹצא ִ
ָ
מוֹצא(43) :
הוֹליד ֶאת ָ
ִז ְמ ִרי | וְ ִז ְמ ִרי ִ
אָצל ִשׁ ָשּׁה ָבנִ ים
וּל ֵ
אָצל ְבּנוְֹ (44) :
וּר ָפיָה ְבנוֹ ֶא ְל ָע ָשׂה ְבנוֹ ֵ
ְ
וּשׁ ַע ְריָה וְ ע ַֹב ְדיָה וְ ָחנָן
יקם בּ ְֹכרוּ וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְ
מוֹתם ַע ְז ִר ָ
וְ ֵא ֶלּה ְשׁ ָ
אָצל:
| ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַ
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וּפ ִל ְשׁ ִתּים נִ ְל ֲחמוּ ְביִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ָיּנָס ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְפּ ֵני
) ְ (1
ַד ְבּקוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְפּלוּ ֲח ָל ִלים ְבּ ַהר ִגּ ְלבּ ַֹעַ (2) :ויּ ְ
ָתן וְ ֶאת
אַח ֵרי ָבנָיו | ַויַּכּוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת יוֹנ ָ
אַח ֵרי ָשׁאוּל וְ ֲ
ֲ
ַתּ ְכ ַבּד ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַעל
שׁוּע ְבּנֵי ָשׁאוּל (3) :ו ִ
ָדב וְ ֶאת ַמ ְל ִכּי ַ
ֲא ִבינ ָ
יּוֹרים(4) :
ָחל ִמן ַה ִ
מּוֹרים ַבּ ָקּ ֶשׁת | ַויּ ֶ
ָשׁאוּל ַויִּ ְמ ָצ ֻאהוּ ַה ִ
ֹאמר ָשׁאוּל ֶאל נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ְשׁלֹף ַח ְר ְבּ ָך וְ ָד ְק ֵרנִ י ָבהּ ֶפּן ָיבֹאוּ
ַויּ ֶ
אָבה נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ִכּי ָי ֵרא
ֲר ִלים ָה ֵא ֶלּה וְ ִה ְת ַע ְלּלוּ ִבי וְ לֹא ָ
ָהע ֵ

ַרא נ ֵֹשׂא
יהַ (5) :ויּ ְ
וַיִּ ַקּח ָשׁאוּל ֶאת ַה ֶח ֶרב וַיִּ פֹּל ָע ֶל ָ
ְמאֹד |
ֵכ ָליו ִכּי ֵמת ָשׁאוּל | וַיִּ פֹּל גַּם הוּא ַעל ַה ֶח ֶרב ַו ָיּמֹת(6) :
וּשׁל ֶֹשׁת ָבּנָיו וְ ָכל ֵבּיתוֹ י ְ
ָמת ָשׁאוּל ְ
ַויּ ָ
ַח ָדּו ֵמתוּ (7) :וַיִּ ְראוּ ָכּל
ַע ְזבוּ
וּבנָיו | ַויּ ַ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָבּ ֵע ֶמק ִכּי נָסוּ וְ ִכי ֵמתוּ ָשׁאוּל ָ
וַיְ ִהי
) (8
ֵשׁבוּ ָבּ ֶהם:
יהם ַו ָיּנֻסוּ ַו ָיּבֹאוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
ָע ֵר ֶ
ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ָיּבֹאוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְל ַפ ֵשּׁט ֶאת ַה ֲח ָל ִלים | וַיִּ ְמ ְצאוּ ֶאת
יטהוּ וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת
ַפ ִשׁ ֻ
ָשׁאוּל וְ ֶאת ָבּנָיו נ ְֹפ ִלים ְבּ ַהר ִגּ ְלבּ ַֹעַ (9) :ויּ ְ
רֹאשׁוֹ וְ ֶאת ֵכּ ָליו | וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ְב ֶא ֶרץ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָס ִביב ְל ַב ֵשּׂר ֶאת
יהם |
ָשׂימוּ ֶאת ֵכּ ָליו ֵבּית ֱאל ֵֹה ֶ
יהם וְ ֶאת ָה ָעםַ (10) :ויּ ִ
ֲצ ֵבּ ֶ
עַ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד |
ָלתּוֹ ָת ְקעוּ ֵבּית ָדּגוֹן (11) :וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כֹּל י ֵ
ֻלגּ ְ
וְ ֶאת גּ ְ
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְל ָשׁאוּלַ (12) :ויָּקוּמוּ ָכּל ִאישׁ ַחיִ ל
ישׁה |
ָב ָ
גּוּפת ָשׁאוּל וְ ֵאת גּוּפֹת ָבּנָיו וַיְ ִביאוּם י ֵ
וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת ַ
ָבשׁ ַויָּצוּמוּ ִשׁ ְב ַעת
יהם ַתּ ַחת ָה ֵא ָלה ְבּי ֵ
מוֹת ֶ
וַיִּ ְק ְבּרוּ ֶאת ַע ְצ ֵ
ָמיםַ (13) :ויּ ָ
יִ
ָמת ָשׁאוּל ְבּ ַמעֲלוֹ ֲא ֶשׁר ָמ ַעל ַבּיהוָה ַעל ְדּ ַבר
יְ הוָה ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ָמר | וְ גַם ִל ְשׁאוֹל ָבּאוֹב ִל ְדרוֹשׁ (14) :וְ לֹא
לוּכה ְל ָדוִ יד ֶבּן יִ ָשׁי:
ַסּב ֶאת ַה ְמּ ָ
יתהוּ | ַויּ ֵ
ָד ַרשׁ ַבּיהוָה וַיְ ִמ ֵ
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) (1וַיִּ ָקּ ְבצוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ָדּוִ יד ֶח ְברוֹנָה ֵלאמֹר | ִהנֵּה ַע ְצ ְמ ָך
ָחנוּ (2) :גַּם ְתּמוֹל גַּם ִשׁ ְלשׁוֹם גַּם ִבּ ְהיוֹת ָשׁאוּל
וּב ָשׂ ְר ָך ֲאנ ְ
ְ
ֹאמר יְ הוָה
מּוֹציא וְ ַה ֵמּ ִביא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
אַתּה ַה ִ
ֶמ ֶל ְך ָ
אַתּה ִתּ ְהיֶה
אַתּה ִת ְר ֶעה ֶאת ַע ִמּי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָ
ֱאל ֶֹה ָ
יך ְל ָך ָ
נ ִָגיד ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (3) :ו ָיּבֹאוּ ָכּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
ֶח ְברוֹנָה וַיִּ ְכרֹת ָל ֶהם ָדּוִ יד ְבּ ִרית ְבּ ֶח ְברוֹן ִל ְפנֵי יְ הוָה | וַיִּ ְמ ְשׁחוּ
ֵל ְך
מוּאלַ (4) :ויּ ֶ
ֶאת ָדּוִ יד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ְבּיַד ְשׁ ֵ
בוּסי י ְֹשׁ ֵבי
רוּשׁ ַלִם ִהיא יְ בוּס | וְ ָשׁם ַהיְ ִ
ָדּוִ יד וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָ
ָה ֶ
ֹאמרוּ י ְֹשׁ ֵבי יְ בוּס ְל ָדוִ יד לֹא ָתבוֹא ֵהנָּה | וַיִּ ְלכֹּד
אָרץַ (5) :ויּ ְ
ֻדת ִציּוֹן ִהיא ִעיר ָדּוִ ידַ (6) :ויֹּא ֶמר ָדּוִ יד ָכּל ַמ ֵכּה
ָדּוִ יד ֶאת ְמצ ַ
ַעל ָבּ ִראשׁוֹנָה יוֹאָב ֶבּן
וּל ָשׂר | ַויּ ַ
בוּסי ָבּ ִראשׁוֹנָה יִ ְהיֶה ְלרֹאשׁ ְ
יְ ִ
ְצרוּיָה וַיְ ִהי ְלרֹאשַׁ (7) :ויּ ֶ
ֵשׁב ָדּוִ יד ַבּ ְמ ָצד | ַעל ֵכּן ָק ְראוּ לוֹ ִעיר
ָדּוִ יד (8) :וַיִּ ֶבן ָה ִעיר ִמ ָסּ ִביב ִמן ַה ִמּלּוֹא וְ ַעד ַה ָסּ ִביב | וְ יוֹאָב
לוֹך וְ גָדוֹל | וַיהוָה
ֵל ְך ָדּוִ יד ָה ְ
יְ ַחיֶּה ֶאת ְשׁאָר ָה ִעירַ (9) :ויּ ֶ
ְצ ָבאוֹת ִעמּוֹ:

בּוֹרים ֲא ֶשׁר ְל ָדוִ יד ַה ִמּ ְת ַח ְזּ ִקים ִעמּוֹ
אשׁי ַה ִגּ ִ
) (10וְ ֵא ֶלּה ָר ֵ
ְב ַמ ְלכוּתוֹ ִעם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְמ ִליכוֹ | ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָשׁ ְב ָעם ֶבּן
) (11וְ ֵא ֶלּה ִמ ְס ַפּר ַה ִגּבּ ִֹרים ֲא ֶשׁר ְל ָדוִ יד | י ָ
עוֹרר ֶאת
ישׁים קרי[ הוּא ֵ
ַח ְכמוֹנִ י רֹאשׁ השׁלושׁים ] ַה ָשּׁ ִל ִ
אַח ָריו ֶא ְל ָעזָר
ֲחנִ יתוֹ ַעל ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָח ָלל ְבּ ַפ ַעם ֶא ָחת (12) :וְ ֲ
לוֹשׁה ַה ִגּבּ ִֹרים (13) :הוּא ָהיָה ִעם
חוֹחי | הוּא ִבּ ְשׁ ָ
ֶבּן דּוֹדוֹ ָה ֲא ִ
ַתּ ִהי
ֶא ְספוּ ָשׁם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ו ְ
ָדּוִ יד ַבּ ַפּס ַדּ ִמּים וְ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים נ ֱ
עוֹרים | וְ ָה ָעם נָסוּ ִמ ְפּנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים:
ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ְמ ֵלאָה ְשׂ ִ
ילוּה ַויַּכּוּ ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים |
ַצּ ָ
תוֹך ַה ֶח ְל ָקה ַויּ ִ
ַצּבוּ ְב ְ
) (14וַיִּ ְתי ְ
וֹשׁים
לוֹשׁה ִמן ַה ְשּׁל ִ
ֵרדוּ ְשׁ ָ
דוֹלהַ (15) :ויּ ְ
שׁוּעה ְג ָ
ַיּוֹשׁע יְ הוָה ְתּ ָ
ו ַ
וּמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים
ֻלּם | ַ
רֹאשׁ ַעל ַהצֻּר ֶאל ָדּוִ יד ֶאל ְמ ָע ַרת ֲעד ָ
חֹנָה ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים (16) :וְ ָדוִ יד אָז ַבּ ְמּ ָ
צוּדה | וּנְ ִציב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
ֹאמר | ִמי
אָז ְבּ ֵבית ָל ֶחם (17) :ויתאו ]וַיִּ ְתאָיו קרי[ ָדּוִ יד ַויּ ַ
ַשׁ ֵקנִ י ַמיִ ם ִמבּוֹר ֵבּית ֶל ֶחם ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַער (18) :וַיִּ ְב ְקעוּ
יְ
ַה ְשּׁל ָֹשׁה ְבּ ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְשׁ ֲאבוּ ַמיִ ם ִמבּוֹר ֵבּית ֶל ֶחם ֲא ֶשׁר
תּוֹתם וַיְ ַנ ֵסּ ְך
אָבה ָדוִ יד ִל ְשׁ ָ
ָבאוּ ֶאל ָדּוִ יד | וְ לֹא ָ
ַבּ ַשּׁ ַער וַיִּ ְשׂאוּ ַויּ ִ
ילה ִלּי ֵמ ֱאל ַֹהי ֵמעֲשׂוֹת זֹאת
ֹאמר ָח ִל ָ
א ָֹתם ַליהוָהַ (19) :ויּ ֶ
שׁוֹתם ִכּי ְבנ ְ
ַפ ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֶא ְשׁ ֶתּה ְבנ ְ
וֹתם
ַפשׁ ָ
ֲה ַדם ָה ֲאנ ִ
בּוֹרים:
תּוֹתם | ֵא ֶלּה ָעשׂוּ ְשׁל ֶֹשׁת ַה ִגּ ִ
אָבה ִל ְשׁ ָ
ֱה ִביאוּם וְ לֹא ָ
עוֹרר
לוֹשׁה וְ הוּא ֵ
אַב ַשׁי ֲא ִחי יוֹאָב הוּא ָהיָה רֹאשׁ ַה ְשּׁ ָ
) (20וְ ְ
לוֹשׁה:
ֶאת ֲחנִ יתוֹ ַעל ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָח ָלל | ולא ]וְ לוֹ קרי[ ֵשׁם ַבּ ְשּׁ ָ
לוֹשׁה
לוֹשׁה ַב ְשּׁנַיִ ם נִ ְכ ָבּד וַיְ ִהי ָל ֶהם ְל ָשׂר | וְ ַעד ַה ְשּׁ ָ
)ִ (21מן ַה ְשּׁ ָ
ָדע ֶבּן ִאישׁ ַחיִ ל ַרב ְפּ ָע ִלים ִמן
לֹא ָבאְ (22) :בּ ָניָה ֶבן יְ הוֹי ָ
ָרד וְ ִה ָכּה
יאל מוֹאָב וְ הוּא י ַ
ַק ְב ְצ ֵאל | הוּא ִה ָכּה ֵאת ְשׁנֵי ֲא ִר ֵ
תוֹך ַהבּוֹר ְבּיוֹם ַה ָשּׁ ֶלג (23) :וְ הוּא ִה ָכּה ֶאת
ֶאת ָה ֲא ִרי ְבּ ְ
וּביַד ַה ִמּ ְצ ִרי ֲחנִ ית
אַמּה ְ
ָה ִאישׁ ַה ִמּ ְצ ִרי ִאישׁ ִמ ָדּה ָח ֵמשׁ ָבּ ָ
ֵרד ֵא ָליו ַבּ ָשּׁ ֶבט | וַיִּ ְגזֹל ֶאת ַה ֲחנִ ית ִמיַּד
ִכּ ְמנוֹר א ְֹר ִגים ַויּ ֶ
ָדע |
ַה ְרגֵהוּ ַבּ ֲחנִ יתוֵֹ (24) :א ֶלּה ָע ָשׂה ְבּ ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
ַה ִמּ ְצ ִרי ַויּ ַ
וְ לוֹ ֵשׁם ִבּ ְשׁ ָ
לוֹשׁים ִהנּוֹ נִ ְכ ָבּד הוּא
לוֹשׁה ַה ִגּבּ ִֹריםִ (25) :מן ַה ְשּׁ ִ
ימהוּ ָדוִ יד ַעל ִמ ְשׁ ַמ ְעתּוֹ(26) :
לוֹשׁה לֹא ָבא | וַיְ ִשׂ ֵ
וְ ֶאל ַה ְשּׁ ָ
ֲשׂה ֵאל ֲא ִחי יוֹאָב ֶא ְל ָחנָן ֶבּן דּוֹדוֹ ִמ ֵבּית
ָלים | ע ָ
בּוֹרי ַה ֲחי ִ
וְ ִג ֵ
ָל ֶחם:
ירא ֶבן
רוֹרי ֶח ֶלץ ַה ְפּלוֹנִ יִ (28) :ע ָ
)ַ (27שׁמּוֹת ַה ֲה ִ
תוֹתיִ (29) :ס ְבּ ַכי ַה ֻח ָשׁ ִתי ִעי ַלי
יעזֶר ָהעֲנְּ ִ
קוֹעי ֲא ִב ֶ
ִע ֵקּשׁ ַה ְתּ ִ
חוֹחיַ (30) :מ ְה ַרי ַהנְּ ט ָֹפ ִתי ֵח ֶלד ֶבּן ַבּ ֲענָה ַהנְּ ָ
ָה ֲא ִ
טוֹפ ִתי:

ָמן ְבּ ָניָה ַה ִפּ ְר ָעתֹנִ י:
יבי ִמ ִגּ ְב ַעת ְבּנֵי ִבנְ י ִ
יתי ֶבּן ִר ַ
)ִ (31א ַ
יאל ָה ַע ְר ָב ִתיַ (33) :ע ְז ָמוֶת
ֲא ִב ֵ
ָעשׁ
ַח ֵלי ג ַ
חוּרי ִמנּ ֲ
)ַ (32
רוּמי ֶא ְלי ְ
ַה ַבּ ֲח ִ
ָתן
ַח ָבּא ַה ַשּׁ ַע ְלבֹנִ יְ (34) :בּנֵי ָה ֵשׁם ַה ִגּזוֹנִ י יוֹנ ָ
יפל ֶבּן
)ֲ (35א ִחיאָם ֶבּן ָשׂ ָכר ַה ֲה ָר ִרי ֱא ִל ַ
ֶבּן ָשׁגֵה ַה ֲה ָר ִרי:
ֶח ְצרוֹ
)ֵ (36ח ֶפר ַה ְמּ ֵכ ָר ִתי ֲא ִחיָּה ַה ְפּלֹנִ י(37) :
אוּר:
ָתן ִמ ְב ָחר ֶבּן
יוֹאל ֲא ִחי נ ָ
ֲרי ֶבּן ֶא ְז ָבּיֵ (38) :
ַה ַכּ ְר ְמ ִלי ַנע ַ
ַח ַרי ַה ֵבּר ִֹתי נ ֵֹשׂא ְכּ ֵלי יוֹאָב ֶבּן
)ֶ (39צ ֶלק ָה ַעמּוֹנִ י | נ ְ
ַה ְג ִרי:
ָרב ַהיִּ ְת ִרי (41) :אוּ ִריָּה ַה ִח ִתּי
ירא ַהיִּ ְת ִרי גּ ֵ
ְצרוּיָהִ (40) :ע ָ
אוּבנִ י
ראוּבנִ י רֹאשׁ ָלר ֵ
ֲדינָא ֶבן ִשׁיזָא ָה ֵ
אַח ָלי (42) :ע ִ
ָבד ֶבּן ְ
זָ
יוֹשׁ ָפט ַה ִמּ ְתנִ י:
ֲכה וְ ָ
)ָ (43חנָן ֶבּן ַמע ָ
לוֹשׁים:
וְ ָע ָליו ְשׁ ִ
ֻזיָּא ָהע ְ
) (44ע ִ
יאל קרי[
יע ֵ
ֲשׁ ְתּ ָר ִתי | ָשׁ ָמע ויעואל ]וִ ִ
אָחיו
ֲאל ֶבּן ִשׁ ְמ ִרי וְ י ָֹחא ִ
חוֹתם ָה ֲער ֵֹע ִרי (45) :יְ ִדיע ֵ
ְבּנֵי ָ
ָעם |
יוֹשׁוְ יָה ְבּנֵי ֶא ְלנ ַ
יבי וְ ַ
יר ַ
יאל ַה ַמּ ֲחוִ ים וִ ִ
יציֱ (46) :א ִל ֵ
ַה ִתּ ִ
ֲשׂ ֵ
ִ
וְ יִ ְת ָמה ַה
יאל ַה ְמּצ ָֹביָה:
עוֹבד וְ ַיע ִ
יאל וְ ֵ
מּוֹאָביֱ (47) :א ִל ֵ
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יק ַלג עוֹד ָעצוּר ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל ֶבּן
) (1וְ ֵא ֶלּה ַה ָבּ ִאים ֶאל ָדּוִ יד ְל ִצ ְ
בּוֹרים ע ְֹז ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה (2) :נ ְֹשׁ ֵקי ֶק ֶשׁת
ִקישׁ | וְ ֵה ָמּה ַבּ ִגּ ִ
אלים ָבּ ֲא ָבנִ ים ַ
וּב ִח ִצּים ַבּ ָקּ ֶשׁת | ֵמ ֲא ֵחי ָשׁאוּל
וּמ ְשׂ ִמ ִ
ַמיְ ִמינִ ים ַ
יעזֶר וְ יוֹאָשׁ ְבּ ֵני ַה ְשּׁ ָמ ָעה ַה ִגּ ְב ָע ִתי
ָמןָ (3) :הרֹאשׁ ֲא ִח ֶ
ִמ ִבּנְ י ִ
וּב ָר ָכה וְ יֵהוּא
ָפ ֶלט ְבּנֵי ַע ְז ָמוֶת | ְ
יאל קרי[ ו ֶ
יז ֵ
ויזואל ]וִ ִ
ָהעֲנְּ ת ִֹתי (4) :וְ יִ ְשׁ ַמ ְעיָה ַה ִגּ ְבעוֹנִ י ִגּבּוֹר ַבּ ְשּׁל ִֹשׁים וְ ַעל
ָבד ַה ְגּ ֵד ָר ִתי(6) :
יוֹחנָן וְ יוֹז ָ
יאל וְ ָ
ַח ִז ֵ
ַה ְשּׁל ִֹשׁים (5) :וְ יִ ְר ְמיָה וְ י ֲ
וּשׁ ַפ ְטיָהוּ החריפי
וּשׁ ַמ ְריָהוּ ְ
וּב ַע ְליָה ְ
ירימוֹת ְ
ֶא ְלעוּזַי וִ ִ
ָשׁ ְב ָעם
יוֹעזֶר וְ י ָ
ַר ֵאל וְ ֶ
רוּפי קרי[ֶ (7) :א ְל ָקנָה וְ יִ ִשּׁיָּהוּ ַו ֲעז ְ
] ַה ֲח ִ
וּמן
וּז ַב ְדיָה ְבּנֵי יְ ר ָֹחם ִמן ַה ְגּדוֹרִ (9) :
אלה ְ
יוֹע ָ
ַה ָקּ ְר ִחים (8) :וְ ֵ
ָדי נִ ְב ְדּלוּ ֶאל ָדּוִ יד ַל ְמ ַצד ִמ ְד ָבּ ָרה ִגּבּ ֵֹרי ַה ַחיִ ל אַנְ ֵשׁי ָצ ָבא
ַהגּ ִ
ֵיהם וְ ִכ ְצ ָבאיִ ם ַעל
אַריֵה ְפּנ ֶ
וּפנֵי ְ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ע ְֹר ֵכי ִצנָּה ָור ַֹמח | ְ
ֶה ָה ִרים ְל ַמ ֵהרֵ (10) :עזֶר ָהרֹאשׁ | ע ַֹב ְדיָה ַה ֵשּׁנִ י ֱא ִליאָב
יעי יִ ְר ְמיָה ַה ֲח ִמ ִשׁיַ (12) :ע ַתּי
ַה ְשּׁ ִל ִשׁיִ (11) :מ ְשׁ ַמנָּה ָה ְר ִב ִ
ַה ִשּׁ ִשּׁי ֱא ִל ֵ
יעי:
ָבד ַה ְתּ ִשׁ ִ
יוֹחנָן ַה ְשּׁ ִמינִ י ֶא ְלז ָ
יאל ַה ְשּׁ ִב ִעיָ (13) :
ַמ ְכ ַבּנַּי ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂרֵ (15) :א ֶלּה
ירי
ֲשׂ ִ
) (14יִ ְר ְמיָהוּ ָהע ִ
אָלף(16) :
אשׁי ַה ָצּ ָבא | ֶא ָחד ְל ֵמאָה ַה ָקּ ָטן וְ ַהגָּדוֹל ְל ֶ
ִמ ְבּנֵי גָד ָר ֵ

ַר ֵדּן ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן וְ הוּא ְמ ַמ ֵלּא
ֵא ֶלּה ֵהם ֲא ֶשׁר ָע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
ֲמ ִקים
ַב ִריחוּ ֶאת ָכּל ָהע ָ
דוֹתיו קרי[ | ַויּ ְ
ַעל ָכּל גדיתיו ] ְגּ ָ
יהוּדה ַעד
ָמן וִ ָ
ֲרבַ (17) :ו ָיּבֹאוּ ִמן ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ַל ִמּ ְז ָרח וְ ַל ַמּע ָ
ֹאמר ָל ֶהם ִאם
ַען ַויּ ֶ
ֵיהם ַויּ ַ
ֵצא ָדוִ יד ִל ְפנ ֶ
ַל ְמ ָצד ְל ָדוִ ידַ (18) :ויּ ֵ
ָחד | וְ ִאם
יכם ֵל ָבב ְלי ַ
ֲל ֶ
אתם ֵא ַלי ְל ָע ְז ֵרנִ י יִ ְהיֶה ִלּי ע ֵ
ְל ָשׁלוֹם ָבּ ֶ
ֵרא ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
מּוֹתנִ י ְל ָצ ַרי ְבּלֹא ָח ָמס ְבּ ַכ ַפּי י ֶ
יוֹכח:
בוֹתינוּ וְ ַ
ְל ַר ַ
ישׁים
רוּח ָל ְב ָשׁה ֶאת ֲע ָמ ַשׂי רֹאשׁ השׁלושׁים ] ַה ָשּׁ ִל ִ
) (19וְ ַ
קרי[ ְל ָך ָדוִ יד וְ ִע ְמּ ָך ֶבן יִ ַשׁי ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם ְל ָך וְ ָשׁלוֹם ְלע ְֹז ֶר ָך ִכּי
אשׁי ַה ְגּדוּד:
יך | וַיְ ַק ְבּ ֵלם ָדּוִ יד וַיִּ ְתּנֵם ְבּ ָר ֵ
ֲעז ְ
ָר ָך ֱאל ֶֹה ָ
ָפלוּ ַעל ָדּוִ יד ְבּבֹאוֹ ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַעל ָשׁאוּל
ַשּׁה נ ְ
וּמ ְמּנ ֶ
)ִ (20
ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ לֹא ֲע ָזרֻם | ִכּי ְב ֵע ָצה ִשׁ ְלּ ֻחהוּ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֵלאמֹר
ָפלוּ
יק ַלג נ ְ
אשׁינוּ יִ פּוֹל ֶאל ֲאדֹנָיו ָשׁאוּלְ (21) :בּ ֶל ְכתּוֹ ֶאל ִצ ְ
ְבּ ָר ֵ
ֶא ִליהוּא
יכ ֵאל וְ יוֹ ָז ָבד ו ֱ
וּמ ָ
ֲאל ִ
ידיע ֵ
ָבד וִ ִ
ַשּׁה ַע ְדנַח וְ יוֹז ָ
ָע ָליו ִמ ְמּנ ֶ
אשׁי ָה ֲא ָל ִפים ֲא ֶשׁר ִל ְמנ ֶ
ַשּׁה (22) :וְ ֵה ָמּה ָע ְזרוּ ִעם
וְ ִצ ְלּ ָתי | ָר ֵ
ֻלּם | וַיִּ ְהיוּ ָשׂ ִרים ַבּ ָצּ ָבא(23) :
בּוֹרי ַחיִ ל כּ ָ
ָדּוִ יד ַעל ַה ְגּדוּד ִכּי ִג ֵ
ִכּי ְל ֶעת יוֹם ְבּיוֹם ָיבֹאוּ ַעל ָדּוִ יד ְל ָע ְזרוֹ | ַעד ְל ַמ ֲחנֶה גָדוֹל
ְכּ ַמ ֲחנֵה ֱאל ִֹהים:
אשׁי ֶה ָחלוּץ ַל ָצּ ָבא ָבּאוּ ַעל ָדּוִ יד ֶח ְברוֹנָה |
) (24וְ ֵא ֶלּה ִמ ְס ְפּ ֵרי ָר ֵ
הוּדה
)ְ (25בּנֵי יְ ָ
ְל ָה ֵסב ַמ ְלכוּת ָשׁאוּל ֵא ָליו ְכּ ִפי יְ הוָה:
וּשׁמוֹנֶה ֵמאוֹת ֲח ֵ
נ ְֹשׂ ֵאי ִצנָּה ָור ַֹמח | ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ְ
לוּצי ָצ ָבא:
בּוֹרי ַחיִ ל ַל ָצּ ָבא ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים
)ִ (26מן ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ִגּ ֵ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
וּמאָהִ (27) :מן ְבּנֵי ַה ֵלּוִ י ְ
ֵ
וּשׁ ַבע
אַהרֹן | וְ ִעמּוֹ ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ְ
ָדע ַהנּ ִָגיד ְל ֲ
) (28וִ יהוֹי ָ
אָביו ָשׂ ִרים
וּבית ִ
ַער ִגּבּוֹר ָחיִ ל | ֵ
ֵמאוֹת (29) :וְ ָצדוֹק נ ַ
ָמן ֲא ֵחי ָשׁאוּל ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים
וּמן ְבּנֵי ִבנְ י ִ
וּשׁנָיִ םִ (30) :
ֶע ְשׂ ִרים ְ
)(31
יתם שׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֵבּית ָשׁאוּל:
| וְ ַעד ֵהנָּה ַמ ְר ִבּ ָ
בּוֹרי ַחיִ ל אַנְ ֵשׁי
וּשׁמוֹנֶה ֵמאוֹת | ִגּ ֵ
וּמן ְבּנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְ
ִ
ַשּׁה ְשׁמוֹנָה
וּמ ֲח ִצי ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
)ֵ (32
בוֹתם:
ֵשׁמוֹת ְל ֵבית ֲא ָ
ָע ָשׂר ֶ
יך ֶאת ָדּוִ יד:
אָלף | ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת ָלבוֹא ְל ַה ְמ ִל ְ
ֲשׂה
יוֹד ֵעי ִבינָה ַל ִע ִתּים ָל ַד ַעת ַמה ַיּע ֶ
שכר ְ
וּמ ְבּנֵי יִ ָשּׂ ָ
)ִ (33
יהם(34) :
יהם ַעל ִפּ ֶ
אתיִ ם וְ ָכל ֲא ֵח ֶ
יהם ָמ ַ
אשׁ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָר ֵ
יוֹצ ֵאי ָצ ָבא ע ְֹר ֵכי ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ָכל ְכּ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה ֲח ִמ ִשּׁים
ִמ ְזּבֻלוּן ְ
אָלף |
ַפ ָתּ ִלי ָשׂ ִרים ֶ
וּמנּ ְ
)ִ (35
ָלב:
אָלף | וְ ַל ֲעדֹר ְבּלֹא ֵלב ו ֵ
ֶ
אָלף:
ַחנִ ית ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ְב ָעה ֶ
וְ ִע ָמּ ֶהם ְבּ ִצנָּה ו ֲ
וּמן
ִ
)(36

וּשׁמוֹנָה ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
ַה ָדּנִ י ע ְֹר ֵכי ִמ ְל ָח ָמה ֶע ְשׂ ִרים ְ
אָלף:
אַר ָבּ ִעים ֶ
יוֹצ ֵאי ָצ ָבא ַל ֲער ְֹך ִמ ְל ָח ָמה ְ
אָשׁר ְ
וּמ ֵ
)ֵ (37
ָדי ו ֲ
ראוּבנִ י וְ ַהגּ ִ
ַר ֵדּן ִמן ָה ֵ
וּמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ַשּׁה
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
)ֵ (38
אָלףָ (39) :כּל ֵא ֶלּה
ְבּכֹל ְכּ ֵלי ְצ ָבא ִמ ְל ָח ָמה ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ֲר ָכה ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ָבּאוּ ֶח ְברוֹנָה
אַנְ ֵשׁי ִמ ְל ָח ָמה ע ְֹד ֵרי ַמע ָ
יך ֶאת ָדּוִ יד ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ גַם ָכּל ֵשׁ ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלב
ְל ַה ְמ ִל ְ
ָמים
יך ֶאת ָדּוִ יד (40) :וַיִּ ְהיוּ ָשׁם ִעם ָדּוִ יד י ִ
ֶא ָחד ְל ַה ְמ ִל ְ
יהם (41) :וְ גַם
שׁוֹתים | ִכּי ֵה ִכינוּ ָל ֶהם ֲא ֵח ֶ
לוֹשׁה א ְֹכ ִלים וְ ִ
ְשׁ ָ
יאים ֶל ֶחם
וּזבֻלוּן וְ נ ְ
שכר ְ
יהם ַעד יִ ָשׂ ָ
רוֹבים ֲא ֵל ֶ
ַה ְקּ ִ
ַפ ָתּ ִלי ְמ ִב ִ
וּב ָבּ ָקר ַמ ֲא ָכל ֶק ַמח ְדּ ֵב ִלים
וּב ְפּ ָר ִדים ַ
וּב ְגּ ַמ ִלּים ַ
מוֹרים ַ
ַבּ ֲח ִ
וּב ָקר וְ צֹאן ָלרֹב | ִכּי ִשׂ ְמ ָחה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
מּוּקים וְ יַיִ ן וְ ֶשׁ ֶמן ָ
וְ ִצ ִ
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ָעץ ָדּוִ יד ִעם ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ַה ֵמּאוֹת ְל ָכל נ ִָגיד(2) :
) (1וַיִּ וּ ַ
וּמן יְ הוָה
יכם טוֹב ִ
ֲל ֶ
ֹאמר ָדּוִ יד ְלכֹל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ע ֵ
ַויּ ֶ
אָרים ְבּכֹל ְ
אַחינוּ ַהנִּ ְשׁ ִ
ֱאל ֵֹהינוּ נִ ְפ ְר ָצה נִ ְשׁ ְל ָחה ַעל ֵ
אַרצוֹת
יהם | וְ יִ ָקּ ְבצוּ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְבּ ָע ֵרי ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִע ָמּ ֶהם ַהכּ ֲ
ָס ָבּה ֶאת ֲארוֹן ֱאל ֵֹהינוּ ֵא ֵלינוּ | ִכּי לֹא ְד ַר ְשׁנֻהוּ
ֵא ֵלינוּ (3) :וְ נ ֵ
ימי ָשׁאוּלַ (4) :ויּ ְ
ִבּ ֵ
ָשׁר ַה ָדּ ָבר
ֹאמרוּ ָכל ַה ָקּ ָהל ַלעֲשׂוֹת ֵכּן | ִכּי י ַ
ַק ֵהל ָדּוִ יד ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ִשׁיחוֹר
ְבּ ֵעינֵי ָכל ָה ָעםַ (5) :ויּ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ְלבוֹא ֲח ָמת | ְל ָה ִביא ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִמ ִקּ ְר ַית
ֲל ָתה ֶאל ִק ְריַת יְ ָע ִרים
ַעל ָדּוִ יד וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּע ָ
יְ ָע ִריםַ (6) :ויּ ַ
יוֹשׁב
יהוּדה | ְל ַהעֲלוֹת ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים יְ הוָה ֵ
ֲא ֶשׁר ִל ָ
ַר ִכּיבוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַעל
רוּבים ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ֵשׁםַ (7) :ויּ ְ
ַה ְכּ ִ
ֹה ִגים ָבּ ֲע ָג ָלה(8) :
אַחיוֹ נ ֲ
ָדב | וְ ֻעזָּא וְ ְ
ָלה ֲח ָד ָשׁה ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ֲעג ָ
ירים
וּב ִשׁ ִ
וְ ָדוִ יד וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ָכל עֹז | ְ
וּב ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם ַ
וּב ֻת ִפּים ִ
וּב ֲחצ ְֹצרוֹת(9) :
וּבנְ ָב ִלים ְ
וּב ִכנֹּרוֹת ִ
ְ
ַו ָיּבֹאוּ ַעד גּ ֶֹרן ִכּידֹן | וַיִּ ְשׁ ַלח ֻעזָּא ֶאת יָדוֹ ֶל ֱאחֹז ֶאת ָהאָרוֹן ִכּי
ַכּהוּ ַעל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח
ָשׁ ְמטוּ ַה ָבּ ָקר (10) :וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ְבּ ֻעזָּא ַויּ ֵ
ָמת ָשׁם ִל ְפנֵי ֱאל ִֹהים (11) :וַיִּ ַחר ְל ָדוִ יד ִכּי
יָדוֹ ַעל ָהאָרוֹן | ַויּ ָ
ָפ ַרץ יְ הוָה ֶפּ ֶרץ ְבּ ֻעזָּא | וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּא ֶפּ ֶרץ ֻעזָּא ַעד
ירא ָדוִ יד ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר
ַהיּוֹם ַהזֶּה (12) :וַיִּ ָ
אָביא ֵא ַלי ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים (13) :וְ לֹא ֵה ִסיר ָדּוִ יד
יך ִ
| ֵה ְ

ַטּהוּ ֶאל ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם
ֶאת ָהאָרוֹן ֵא ָליו ֶאל ִעיר ָדּוִ יד | ַויּ ֵ
ֵשׁב ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִעם ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ְבּ ֵביתוֹ
ַה ִגּ ִתּיַ (14) :ויּ ֶ
ְשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים | וַיְ ָב ֶר ְך יְ הוָה ֶאת ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל
ֲא ֶשׁר לוֹ:
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אָכים ֶאל ָדּוִ יד ַו ֲע ֵצי
חוּרם קרי[ ֶמ ֶל ְך צֹר ַמ ְל ִ
) (1וַיִּ ְשׁ ַלח חירם ] ָ
ֵדע
ֲא ָר ִזים וְ ָח ָר ֵשׁי ִקיר וְ ָח ָר ֵשׁי ֵע ִצים | ִל ְבנוֹת לוֹ ָבּיִ תַ (2) :ויּ ַ
ָדּוִ יד ִכּי ֱה ִכינוֹ יְ הוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי נִ ֵשּׂאת ְל ַמ ְע ָלה
ַמ ְלכוּתוֹ ַבּעֲבוּר ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַיּוֹלד ָדּוִ יד עוֹד ָבּנִ ים
ירוּשׁ ָלִם | ו ֶ
ָשׁים ִבּ ָ
) (3וַיִּ ַקּח ָדּוִ יד עוֹד נ ִ
לוּדים ֲא ֶשׁר ָהיוּ לוֹ ִבּ ָ
ָ
ירוּשׁ ָלִם |
וּבנוֹת (4) :וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ַהיְ ִ
ישׁוּע וְ ֶא ְל ָפּ ֶלט(6) :
ֶא ִל ַ
וּשׁלֹמֹה (5) :וְ יִ ְב ָחר ו ֱ
ָתן ְ
שׁוֹבב נ ָ
מּוּע וְ ָ
ַשׁ ַ
יפ ֶלט(8) :
ֶא ִל ָ
ָדע ו ֱ
וּב ֶע ְלי ָ
ישׁ ָמע ְ
ֶא ִל ָ
יע (7) :ו ֱ
ָפ ַ
ֶפג וְ י ִ
וְ נֹגַהּ וְ נ ֶ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִכּי נִ ְמ ַשׁח ָדּוִ יד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲלוּ
ֵיהם(9) :
ֵצא ִל ְפנ ֶ
ָכל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ָדּוִ יד | וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ יד ַויּ ֵ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָבּאוּ | וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים (10) :וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ יד
ְ
ֱלה ַעל פלשׁתיים ] ְפּ ִל ְשׁ ִתּים קרי[ וּנְ ַת ָתּם
ֵבּאל ִֹהים ֵלאמֹר ַה ֶאע ֶ
ָד ָךַ (11) :ו ַיּעֲלוּ ְבּ ַב ַעל
ֲלה וּנְ ַת ִתּים ְבּי ֶ
ֹאמר לוֹ יְ הוָה ע ֵ
ָדי | ַויּ ֶ
ְבּי ִ
ַכּם ָשׁם ָדּוִ יד ַויּ ֶ
ְפּ ָר ִצים ַויּ ֵ
ֹאמר ָדּוִ יד ָפּ ַרץ ָה ֱאל ִֹהים ֶאת אוֹיְ ַבי
ָדי ְכּ ֶפ ֶרץ ָמיִ ם | ַעל ֵכּן ָק ְראוּ ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ַבּ ַעל
ְבּי ִ
ֹאמר ָדּוִ יד וַיִּ ָשּׂ ְרפוּ
יהם | ַויּ ֶ
ַע ְזבוּ ָשׁם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ְפּ ָר ִציםַ (12) :ויּ ַ
ָבּ ֵאשׁ:
)ַ (13ויּ ִֹסיפוּ עוֹד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ָבּ ֵע ֶמק (14) :וַיִּ ְשׁאַל עוֹד
יהם | ָה ֵסב
ֲלה אַ ֲח ֵר ֶ
ֹאמר לוֹ ָה ֱאל ִֹהים לֹא ַתע ֶ
ָדּוִ יד ֵבּאל ִֹהים ַויּ ֶ
ֲך ֶאת
יהי ְכּ ָשׁ ְמע ָ
את ָל ֶהם ִממּוּל ַה ְבּ ָכ ִאים (15) :וִ ִ
וּב ָ
יהם ָ
ֲל ֶ
ֵמע ֵ
ָצא
אשׁי ַה ְבּ ָכ ִאים אָז ֵתּ ֵצא ַב ִמּ ְל ָח ָמה | ִכּי י ָ
קוֹל ַה ְצּ ָע ָדה ְבּ ָר ֵ
ַעשׂ ָדּוִ יד
ֶיך ְל ַהכּוֹת ֶאת ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּיםַ (16) :ויּ ַ
ָה ֱאל ִֹהים ְל ָפנ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ ָה ֱאל ִֹהים | ַויַּכּוּ ֶאת ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִמ ִגּ ְבעוֹן וְ ַעד
ָתן ֶאת
ֵצא ֵשׁם ָדּוִ יד ְבּ ָכל ָה ֲא ָרצוֹת | וַיהוָה נ ַ
גּ ְָז ָרהַ (17) :ויּ ֵ
ַפּ ְחדּוֹ ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ ם:
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ַעשׂ לוֹ ָב ִתּים ְבּ ִעיר ָדּוִ יד | ַו ָיּ ֶכן ָמקוֹם ַל ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים
)ַ (1ויּ ַ
אָמר ָדּוִ יד לֹא ָל ֵשׂאת ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים
ַויֶּט לוֹ א ֶֹהל (2) :אָז ַ
ִכּי ִאם ַה ְלוִ יִּ ם | ִכּי ָבם ָבּ ַחר יְ הוָה ָל ֵשׂאת ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה
ַק ֵהל ָדּוִ יד ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל
עוֹלםַ (3) :ויּ ְ
וּל ָשׁ ְרתוֹ ַעד ָ
ְ
יְ רוּ ָשׁ ָלִם | ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ֶאל ְמקוֹמוֹ ֲא ֶשׁר ֵה ִכין לוֹ:
אַהרֹן וְ ֶאת ַה ְלוִ יִּ םִ (5) :ל ְבנֵי ְק ָהת |
)ַ (4ויּ ֱ
ֶאסֹף ָדּוִ יד ֶאת ְבּנֵי ֲ
ֲשׂיָה
יאל ַה ָשּׂר וְ ֶא ָחיו ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִריםִ (6) :ל ְבנֵי ְמ ָר ִרי | ע ָ
אוּר ֵ
ִ
יוֹאל ַה ָשּׂר
ֵרשׁוֹם | ֵ
אתיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִריםִ (7) :ל ְבנֵי גּ ְ
ַה ָשּׂר וְ ֶא ָחיו ָמ ַ
וְ ֶא ָחיו ֵמאָה ְ
יצ ָפן | ְשׁ ַמ ְעיָה ַה ָשּׂר
וּשׁל ִֹשׁיםִ (8) :ל ְבנֵי ֱא ִל ָ
יאל ַה ָשּׂר וְ ֶא ָחיו
)ִ (9ל ְבנֵי ֶח ְברוֹן | ֱא ִל ֵ
אתיִ ם:
וְ ֶא ָחיו ָמ ָ
וּשׁ ֵנים
ָדב ַה ָשּׂר וְ ֶא ָחיו ֵמאָה ְ
יאל | ַע ִמּינ ָ
ֻזּ ֵ
ְשׁמוֹנִ יםִ (10) :ל ְבנֵי ע ִ
ֹהנִ ים |
ָתר ַהכּ ֲ
וּל ֶא ְבי ָ
) (11וַיִּ ְק ָרא ָדוִ יד ְל ָצדוֹק ְ
ָע ָשׂר:
ָדב(12) :
יאל וְ ַע ִמּינ ָ
ֶא ִל ֵ
יוֹאל ְשׁ ַמ ְעיָה ו ֱ
ֲשׂיָה וְ ֵ
יאל ע ָ
אוּר ֵ
וְ ַל ְלוִ יִּ ם ְל ִ
אַתּם
אשׁי ָהאָבוֹת ַל ְלוִ יִּ ם | ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ֶ
אַתּם ָר ֵ
ֹאמר ָל ֶהם ֶ
ַויּ ֶ
ינוֹתי
יתם ֵאת ֲארוֹן יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֲה ִכ ִ
ֲל ֶ
יכם וְ ַהע ִ
ַא ֵח ֶ
וֲ
אַתּם | ָפּ ַרץ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ָבּנוּ ִכּי
לוִֹ (13) :כּי ְל ַמ ָבּ ִראשׁוֹנָה לֹא ֶ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם |
לֹא ְד ַר ְשׁנֻהוּ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט (14) :וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ ַהכּ ֲ
ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ֲארוֹן יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (15) :וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי
ַה ְלוִ יִּ ם ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ִכּ ְד ַבר יְ הוָה |
יהם:
ֲל ֶ
ִבּ ְכ ֵת ָפם ַבּמֹּטוֹת ע ֵ
ֹאמר ָדּוִ יד ְל ָשׂ ֵרי ַה ְלוִ יִּ ם ְל ַהע ִ
)ַ (16ויּ ֶ
יהם
ֲמיד ֶאת ֲא ֵח ֶ
יעים
וּמ ִצ ְל ָתּיִ ם | ַמ ְשׁ ִמ ִ
ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ִבּ ְכ ֵלי ִשׁיר נְ ָב ִלים וְ ִכנֹּרוֹת ְ
ְל ָה ִרים ְבּקוֹל ְל ִשׂ ְמ ָחה:
אָסף ֶבּן
)ַ (17ו ַיּע ִ
וּמן ֶא ָחיו ָ
יוֹאל ִ
ימן ֶבּן ֵ
ֲמידוּ ַה ְלוִ יִּ ם ֵאת ֵה ָ
קוּשׁיָהוּ(18) :
ָ
יתן ֶבּן
יהם ֵא ָ
וּמן ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ֲא ֵח ֶ
ֶבּ ֶר ְכיָהוּ | ִ
ירמוֹת
וּשׁ ִמ ָ
יאל ְ
ֲז ֵ
יהם ַה ִמּ ְשׁנִ ים | ְז ַכ ְריָהוּ ֵבּן וְ ַיע ִ
וְ ִע ָמּ ֶהם ֲא ֵח ֶ
וּמ ִתּ ְתיָהוּ ו ֱ
ֲשׂיָהוּ ַ
וּמע ֵ
וּב ָניָהוּ ַ
יפ ֵלהוּ
ֶא ִל ְ
יאל וְ עֻנִּ י ֱא ִליאָב ְ
יח ֵ
וִ ִ
ֲרים (19) :וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים
יאל ַהשֹּׁע ִ
יע ֵ
וּמ ְק ֵניָהוּ וְ ע ֵֹבד ֱאדֹם וִ ִ
ִ
וּז ַכ ְריָה
יעְ (20) :
יתן | ִבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם נְ ח ֶֹשׁת ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
אָסף וְ ֵא ָ
ימן ָ
ֵה ָ
וּמע ֵ
ֶא ִליאָב ַ
יאל וְ עֻנִּ י ו ֱ
יח ֵ
ירמוֹת וִ ִ
וּשׁ ִמ ָ
וּב ָניָהוּ |
ֲשׂיָהוּ ְ
יאל ְ
ֲז ֵ
ַוע ִ
וּמ ְק ֵניָהוּ וְ עֹ ֵבד
יפ ֵלהוּ ִ
ֶא ִל ְ
וּמ ִתּ ְתיָהוּ ו ֱ
ֲלמוֹתַ (21) :
ִבּנְ ָב ִלים ַעל ע ָ
ַצּ ַח(22) :
יאל ַו ֲעז ְַזיָהוּ | ְבּ ִכנֹּרוֹת ַעל ַה ְשּׁ ִמינִ ית ְלנ ֵ
יע ֵ
ֱאדֹם וִ ִ
וּכנַנְ יָהוּ ַשׂר ַה ְלוִ יִּ ם ְבּ ַמ ָשּׂא | ָיסֹר ַבּ ַמּ ָשּׂא ִכּי ֵמ ִבין הוּא(23) :
ְ

יוֹשׁ ָפט
וּשׁ ַבנְ יָהוּ וְ ָ
ֲרים ָלאָרוֹןְ (24) :
וּב ֶר ְכיָה וְ ֶא ְל ָקנָה שֹׁע ִ
ֶ
ֹהנִ ים מחצצרים
יעזֶר ַהכּ ֲ
ֶא ִל ֶ
וּב ָניָהוּ ו ֱ
וּז ַכ ְריָהוּ ְ
ֲמ ַשׂי ְ
וּנְ ַתנְ ֵאל ַוע ָ
] ַמ ְח ְצ ִרים קרי[ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת ִל ְפנֵי ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים | וְ ע ֵֹבד ֱאדֹם
יחיָּה שֹׁע ִ
ֲרים ָלאָרוֹן (25) :וַיְ ִהי ָדוִ יד וְ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָשׂ ֵרי
וִ ִ
ָה ֲא ָל ִפים | ַהה ְֹל ִכים ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ִמן ֵבּית
ע ֵֹבד ֱאדֹם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה (26) :וַיְ ִהי ֶבּ ְעזֹר ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם
נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה | וַיִּ ְז ְבּחוּ ִשׁ ְב ָעה ָפ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ֵאי ִלים:
ֻר ָבּל ִבּ ְמ ִעיל בּוּץ וְ ָכל ַה ְלוִ יִּ ם ַהנּ ְֹשׂ ִאים ֶאת
) (27וְ ָדוִ יד ְמכ ְ
וּכנַנְ יָה ַה ַשּׂר ַה ַמּ ָשּׂא ַה ְמשׁ ְֹר ִרים | וְ ַעל ָדּוִ יד
ָהאָרוֹן וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים ְ
ֲלים ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה
ֵאפוֹד ָבּד (28) :וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמע ִ
וּב ְמ ִצ ְל ָתּיִ ם | ַמ ְשׁ ִמ ִעים
וּב ֲחצ ְֹצרוֹת ִ
שׁוֹפר ַ
ָ
וּבקוֹל
רוּעה ְ
ִבּ ְת ָ
ִבּנְ ָב ִלים וְ ִכנֹּרוֹת (29) :וַיְ ִהי ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ָבּא ַעד ִעיר ָדּוִ יד
ַתּ ֶרא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד
יכל ַבּת ָשׁאוּל נִ ְשׁ ְק ָפה ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן ו ֵ
וּמ ַ
| ִ
ַתּ ֶבז לוֹ ְבּ ִל ָבּהּ:
וּמ ַשׂ ֵחק ו ִ
ְמ ַר ֵקּד ְ
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ַצּיגוּ אֹתוֹ ְבּ ְ
ָביאוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ִ
תוֹך ָהא ֶֹהל ֲא ֶשׁר
)ַ (1ויּ ִ
וּשׁ ָל ִמים ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים(2) :
ַק ִריבוּ עֹלוֹת ְ
ָנ ָטה לוֹ ָדּוִ יד | ַויּ ְ
וַיְ ַכל ָדּוִ יד ֵמ ַהעֲלוֹת ָהע ָֹלה וְ ַה ְשּׁ ָל ִמים | וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת ָה ָעם ְבּ ֵשׁם
יְ הוָה (3) :וַיְ ַח ֵלּק ְל ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה | ְל ִאישׁ
ישׁה (4) :וַיִּ ֵתּן ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ הוָה ִמן
ַא ִשׁ ָ
ִכּ ַכּר ֶל ֶחם וְ ֶא ְשׁ ָפּר ו ֲ
וּל ַה ֵלּל ַליהוָה ֱאל ֵֹהי
וּלהוֹדוֹת ְ
וּל ַה ְז ִכּיר ְ
ַה ְלוִ יִּ ם ְמ ָשׁ ְר ִתים | ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יאל
יח ֵ
ירמוֹת וִ ִ
וּשׁ ִמ ָ
יאל ְ
וּמ ְשׁנֵהוּ ְז ַכ ְריָה | יְ ִע ֵ
אָסף ָהרֹאשׁ ִ
) ָ (5
יאל ִבּ ְכ ֵלי נְ ָב ִלים
יע ֵ
וּב ָניָהוּ וְ ע ֵֹבד ֱאדֹם וִ ִ
ֶא ִליאָב ְ
וּמ ִתּ ְתיָה ו ֱ
ַ
יאל
ַח ִז ֵ
וּב ָניָהוּ וְ י ֲ
יעְ (6) :
אָסף ַבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם ַמ ְשׁ ִמ ַ
וּב ִכנֹּרוֹת וְ ָ
ְ
ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים | ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת ָתּ ִמיד ִל ְפנֵי ֲארוֹן ְבּ ִרית ָה ֱאל ִֹהים(7) :
אָסף
ָתן ָדּוִ יד ָבּרֹאשׁ ְלהֹדוֹת ַליהוָה | ְבּיַד ָ
ַבּיּוֹם ַההוּא אָז נ ַ
וְ ֶא ָחיו:
ֲליל ָֹתיו(9) :
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ע ִ
) (8הוֹדוּ ַליהוָה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ ִ
ַמּרוּ לוֹ ִשׂיחוּ ְבּ ָכל נִ ְפ ְלא ָֹתיוִ (10) :ה ְת ַה ְללוּ ְבּ ֵשׁם
ִשׁירוּ לוֹ ז ְ
ָק ְדשׁוֹ יִ ְשׂ ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָהִ (11) :דּ ְרשׁוּ יְ הוָה וְ עֻזּוֹ ַבּ ְקּשׁוּ
וּמ ְשׁ ְפּ ֵטי
ָפנָיו ָתּ ִמידִ (12) :ז ְכרוּ נִ ְפ ְלא ָֹתיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה מ ְֹפ ָתיו ִ

יריו (14) :הוּא
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְבדּוֹ ְבּנֵי ַי ֲעקֹב ְבּ ִח ָ
ִפיהוּ (13) :ז ַ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ
אָרץ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיוִ (15) :ז ְכרוּ ְל ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָכל ָה ֶ
אַב ָר ָהם ְ
ָדּ ָבר ִצ ָוּה ְל ֶא ֶלף דּוֹרֲ (16) :א ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת ְ
וּשׁבוּ ָעתוֹ
יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית עוֹ ָלם:
ֲמ ֶ
ְליִ ְצ ָחקַ (17) :ו ַיּע ִ
יוֹת ֶכם
ַח ַל ְת ֶכםִ (19) :בּ ְה ְ
ָען ֶח ֶבל נ ֲ
)ֵ (18לאמֹר ְל ָך ֶא ֵתּן ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ִכּ ְמ ַעט וְ ג ִ
ָרים ָבּהּ (20) :וַיִּ ְת ַה ְלּכוּ ִמגּוֹי ֶאל גּוֹי
וֹכח
יח ְל ִאישׁ ְל ָע ְשׁ ָקם וַיּ ַ
אַחר (21) :לֹא ִהנִּ ַ
וּמ ַמּ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם ֵ
ִ
וּבנְ ִביאַי אַל ָתּ ֵרעוּ:
יחי ִ
יהם ְמ ָל ִכים (22) :אַל ִתּ ְגּעוּ ִבּ ְמ ִשׁ ָ
ֲל ֶ
עֵ
שׁוּעתוֹ(24) :
אָרץ ַבּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם ֶאל יוֹם יְ ָ
)ִ (23שׁירוּ ַליהוָה ָכּל ָה ֶ
ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם ֶאת ְכּבוֹדוֹ ְבּ ָכל ָה ַע ִמּים נִ ְפ ְלא ָֹתיוִ (25) :כּי גָדוֹל
נוֹרא הוּא ַעל ָכּל ֱאל ִֹהיםִ (26) :כּי ָכּל
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד וְ ָ
יְ הוָה ְ
ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֱא ִל ִ
ילים וַיהוָה ָשׁ ַמיִ ם ָע ָשׂה (27) :הוֹד וְ ָה ָדר
ְל ָפנָיו עֹז וְ ֶח ְדוָה ִבּ ְמקֹמוָֹ (28) :הבוּ ַליהוָה ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַע ִמּים
ָהבוּ ַליהוָה ָכּבוֹד ָועֹזָ (29) :הבוּ ַליהוָה ְכּבוֹד ְשׁמוֹ | ְשׂאוּ
ִמנְ ָחה וּבֹאוּ ְל ָפנָיו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַליהוָה ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשִׁ (30) :חילוּ
אָרץ אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט (31) :יִ ְשׂ ְמחוּ
ִמ ְלּ ָפנָיו ָכּל ָה ֶ
ֹאמרוּ ַבגּוֹיִ ם יְ הוָה ָמ ָל ְך (32) :יִ ְר ַעם
אָרץ וְ י ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָתגֵל ָה ֶ
ַהיָּם ְ
ֲצי
וּמלוֹאוֹ ַי ֲעלֹץ ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָכל ֲא ֶשׁר בּוֹ (33) :אָז יְ ַרנְּ נוּ ע ֵ
אָרץ (34) :הוֹדוּ
ָער | ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה ִכּי ָבא ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ָה ֶ
ַהיּ ַ
יענוּ ֱאל ֵֹהי
הוֹשׁ ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (35) :וְ ִא ְמרוּ ִ
ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
יִ ְשׁ ֵענוּ וְ ַק ְבּ ֵצנוּ וְ ַה ִצּ ֵ
ילנוּ ִמן ַהגּוֹיִ ם | ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָךָ (36) :בּ ְ
אָמן וְ ַה ֵלּל ַליהוָה:
ֹאמרוּ ָכל ָה ָעם ֵ
עוֹלם וְ ַעד ָהע ָֹלם | ַויּ ְ
ָה ָ
וּל ֶא ָחיו | ְל ָשׁ ֵרת
אָסף ְ
)ַ (37ו ַיּ ֲעזָב ָשׁם ִל ְפנֵי ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ְל ָ
ִל ְפנֵי ָהאָרוֹן ָתּ ִמיד ִל ְד ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ (38) :וְ ע ֵֹבד ֱאדֹם
וּשׁמוֹנָה | וְ ע ֵֹבד ֱאדֹם ֶבּן יְ ִדיתוּן וְ ח ָֹסה
יהם ִשׁ ִשּׁים ְ
ַא ֵח ֶ
וֲ
ֹהנִ ים ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן
ֲרים (39) :וְ ֵאת ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ ֶא ָחיו ַהכּ ֲ
ְלשֹׁע ִ
יְ הוָה | ַבּ ָבּ ָמה ֲא ֶשׁר ְבּ ִג ְבעוֹןְ (40) :ל ַהעֲלוֹת עֹלוֹת ַליהוָה ַעל
תוֹרת יְ ה ָוה
וּל ָכל ַה ָכּתוּב ְבּ ַ
ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ָתּ ִמיד ַלבּ ֶֹקר וְ ָל ָע ֶרב | ְ
וּשׁאָר
ימן וִ ידוּתוּן ְ
ֲא ֶשׁר ִצוָּה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל (41) :וְ ִע ָמּ ֶהם ֵה ָ
עוֹלם
רוּרים ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת | ְלהֹדוֹת ַליהוָה ִכּי ְל ָ
ַה ְבּ ִ
וּמ ִצ ְל ַתּיִ ם
ימן וִ ידוּתוּן ֲחצ ְֹצרוֹת ְ
ַח ְסדּוֹ (42) :וְ ִע ָמּ ֶהם ֵה ָ
יעים ְ
ְל ַמ ְשׁ ִמ ִ
וּבנֵי יְ דוּתוּן ַל ָשּׁ ַער(43) :
וּכ ֵלי ִשׁיר ָה ֱאל ִֹהים | ְ
ֵלכוּ ָכל ָה ָעם ִאישׁ ְל ֵביתוֹ | וַיִּ סֹּב ָדּוִ יד ְל ָב ֵר ְך ֶאת ֵבּיתוֹ:
ַויּ ְ
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ָביא
ָתן ַהנּ ִ
ֹאמר ָדּוִ יד ֶאל נ ָ
ָשׁב ָדּוִ יד ְבּ ֵביתוֹ | ַויּ ֶ
) (1וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ
ַארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה ַתּ ַחת
יוֹשׁב ְבּ ֵבית ָה ֲא ָר ִזים ו ֲ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי ֵ
ֲשׂה | ִכּי
ֹאמר נ ָ
יְ ִריעוֹתַ (2) :ויּ ֶ
ָתן ֶאל ָדּוִ יד כֹּל ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ְב ָך ע ֵ
) (3וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא | וַיְ ִהי ְדּ ַבר
ָה ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ְך:
אָמ ְר ָתּ ֶאל ָדּוִ יד ַע ְב ִדּי כֹּה
ָתן ֵלאמֹרֵ (4) :ל ְך וְ ַ
ֱאל ִֹהים ֶאל נ ָ
ַ
אַתּה ִתּ ְבנֶה ִלּי ַה ַבּיִ ת ָל ָשׁ ֶבתִ (5) :כּי לֹא
אָמר יְ הוָה | לֹא ָ
יתי ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ַהיּוֹם
ֱל ִ
ָשׁ ְב ִתּי ְבּ ַביִ ת ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ֶהע ֵ
יַ
וּמ ִמּ ְשׁ ָכּןְ (6) :בּכֹל ֲא ֶשׁר
ָא ְהיֶה ֵמא ֶֹהל ֶאל א ֶֹהל ִ
ַהזֶּה | ו ֶ
אַחד שׁ ְֹפ ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲה ָד ָבר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאת ַ
יתם ִלי ֵבּית
יתי ִל ְרעוֹת ֶאת ַע ִמּי ֵלאמֹר | ָל ָמּה לֹא ְבנִ ֶ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
אָמר
ַ
כֹּה
ֹאמר ְל ַע ְב ִדּי ְל ָדוִ יד
ֲא ָר ִזים (7) :וְ ַע ָתּה כֹּה ת ַ
אַח ֵרי ַהצֹּאן | ִל ְהיוֹת
יך ִמן ַה ָנּוֶה ִמן ֲ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲאנִ י ְל ַק ְח ִתּ ָ
ָא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ
נ ִָגיד ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :ו ֶ
יך ִמ ָפּנ ָ
ָאַכ ִרית ֶאת ָכּל אוֹיְ ֶב ָ
יתי ְל ָך ֵשׁם ְכּ ֵשׁם
ֶיך | וְ ָע ִשׂ ִ
ו ְ
אָרץ (9) :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָמקוֹם ְל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל
דוֹלים ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
ַה ְגּ ִ
יוֹסיפוּ ְבנֵי ַעוְ ָלה
וּנְ ַט ְע ִתּיהוּ וְ ָשׁ ַכן ַתּ ְח ָתּיו וְ לֹא יִ ְרגַּז עוֹד | וְ לֹא ִ
יתי שׁ ְֹפ ִטים
ָמים ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
וּל ִמיּ ִ
ְל ַבלֹּתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ִראשׁוֹנָהְ (10) :
וּביִ ת יִ ְב ֶנה
ָאַגּד ָל ְך ַ
יך | ו ִ
ַע ִתּי ֶאת ָכּל אוֹיְ ֶב ָ
ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְכנ ְ
יך
יך ָל ֶל ֶכת ִעם ֲאב ֶֹת ָ
ָמ ָ
ְלּ ָך יְ הוָה (11) :וְ ָהיָה ִכּי ָמ ְלאוּ י ֶ
ינוֹתי ֶאת
ַה ִכ ִ
ֶיך | ו ֲ
יך ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ִמ ָבּנ ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
ימוֹתי ֶאת ז ְ
ַה ִק ִ
וֲ
עוֹלם:
ַמ ְלכוּתוֹ (12) :הוּא יִ ְבנֶה ִלּי ָבּיִ ת | וְ כֹנַנְ ִתּי ֶאת ִכּ ְסאוֹ ַעד ָ
אָסיר
)ֲ (13אנִ י ֶא ְהיֶה לּוֹ ְלאָב וְ הוּא יִ ְהיֶה ִלּי ְל ֵבן | וְ ַח ְס ִדּי לֹא ִ
ֲמ ְד ִתּיהוּ
ֶיך (14) :וְ ַהע ַ
ירוֹתי ֵמ ֲא ֶשׁר ָהיָה ְל ָפנ ָ
ֵמ ִעמּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ֲה ִס ִ
עוֹלם:
עוֹלם | וְ ִכ ְסאוֹ יִ ְהיֶה נָכוֹן ַעד ָ
כוּתי ַעד ָה ָ
וּב ַמ ְל ִ
יתי ְ
ְבּ ֵב ִ
)ְ (15כּכֹל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְ
ָתן ֶאל
וּככֹל ֶה ָחזוֹן ַהזֶּה | ֵכּן ִדּ ֶבּר נ ָ
ָדּוִ יד:
ֹאמר ִמי ֲאנִ י יְ הוָה
ֵשׁב ִל ְפנֵי יְ הוָה | ַויּ ֶ
)ַ (16ו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד ַויּ ֶ
וּמי ֵב ִ
ֱאל ִֹהים ִ
ַתּ ְק ַטן זֹאת
יתי ִכּי ֲה ִביא ַֹתנִ י ַעד ֲהלֹם (17) :ו ִ
יתנִ י
וּר ִא ַ
ַתּ ַד ֵבּר ַעל ֵבּית ַע ְב ְדּ ָך ְל ֵמ ָרחוֹק | ְ
ֶיך ֱאל ִֹהים ו ְ
ְבּ ֵעינ ָ
יּוֹסיף עוֹד ָדּוִ יד
ֲלה יְ הוָה ֱאל ִֹהיםַ (18) :מה ִ
אָדם ַה ַמּע ָ
ְכּתוֹר ָה ָ
ָד ְע ָתּ (19) :יְ הוָה
אַתּה ֶאת ַע ְב ְדּ ָך י ָ
יך ְל ָכבוֹד ֶאת ַע ְב ֶדּ ָך | וְ ָ
ֵא ֶל ָ

יע ֶאת
דוּלּה ַהזֹּאת | ְלה ִֹד ַ
ית ֵאת ָכּל ַה ְגּ ָ
וּכ ִל ְבּ ָך ָע ִשׂ ָ
ַבּעֲבוּר ַע ְב ְדּ ָך ְ
זוּל ֶת ָך | ְבּכֹל
מוֹך וְ ֵאין ֱאל ִֹהים ָ
ָכּל ַה ְגּדֻלּוֹת (20) :יְ הוָה ֵאין ָכּ ָ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ְבּ ְ
אָרץ |
וּמי ְכּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּ ֶ
אָזנֵינוִּ (21) :
ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ָה ֱאל ִֹהים ִל ְפדּוֹת לוֹ ָעם ָלשׂוּם ְל ָך ֵשׁם ְגּדֻלּוֹת
ית ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם גּוֹיִ ם(22) :
ָרשׁ ִמ ְפּנֵי ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ָפּ ִד ָ
וְ נ ָֹראוֹת ְלג ֵ
ַתּ ֵתּן ֶאת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך ְל ָעם ַעד ָ
ית
אַתּה יְ הוָה ָהיִ ָ
עוֹלם | וְ ָ
וִ
ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים (23) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַעל ַע ְב ְדּ ָך
ֵאָמן
ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ (24) :וְ י ֵ
עוֹלם | ַוע ֵ
ֵאָמן ַעד ָ
וְ ַעל ֵבּיתוֹ י ֵ
עוֹלם ֵלאמֹר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ יִ ְג ַדּל ִשׁ ְמ ָך ַעד ָ
אַתּה
ֶיךִ (25) :כּי ָ
וּבית ָדּוִ יד ַע ְב ְדּ ָך נָכוֹן ְל ָפנ ָ
ֱאל ִֹהים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | ֵ
ָל ָ
ֱאל ַֹהי גּ ִ
ית ֶאת אֹזֶן ַע ְב ְדּ ָך ִל ְבנוֹת לוֹ ָבּיִ ת | ַעל ֵכּן ָמ ָצא ַע ְב ְדּ ָך
אַתּה הוּא ָה ֱאל ִֹהים |
ֶיך (26) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ָ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנ ָ
ְ
ַתּ ַד ֵבּר ַעל ַע ְב ְדּ ָך ַה ָ
וְ
הוֹאַל ָתּ ְל ָב ֵר ְך ֶאת
טּוֹבה ַהזֹּאת (27) :וְ ַע ָתּה
וּמב ָֹר ְך
אַתּה יְ הוָה ֵבּ ַר ְכ ָתּ ְ
ֶיך | ִכּי ָ
עוֹלם ְל ָפנ ָ
ֵבּית ַע ְב ְדּ ָך ִל ְהיוֹת ְל ָ
עוֹלם:
ְל ָ
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יעם | וַיִּ ַקּח ֶאת
ַכנִ ֵ
ַך ָדּוִ יד ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ְ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ַך ֶאת מוֹאָב | וַיִּ ְהיוּ מוֹאָב
יה ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ (2) :ויּ ְ
וּבנ ֶֹת ָ
גַּת ְ
ַך ָדּוִ יד ֶאת ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶמ ֶל ְך
ֲב ִדים ְל ָדוִ יד נ ְֹשׂ ֵאי ִמנְ ָחהַ (3) :ויּ ְ
עָ
צוֹבה ֲח ָמ ָתה | ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְל ַה ִצּיב יָדוֹ ִבּנְ ַהר ְפּ ָרת (4) :וַיִּ ְלכֹּד ָדּוִ יד
ָ
ִמ ֶמּנּוּ ֶא ֶלף ֶר ֶכב וְ ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ָפּ ָר ִשׁים וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ִאישׁ
ַיּוֹתר ִמ ֶמּנּוּ ֵמאָה ָר ֶכב(5) :
ַר ְג ִלי | וַיְ ַע ֵקּר ָדּוִ יד ֶאת ָכּל ָה ֶר ֶכב ו ֵ
ַך ָדּוִ יד
צוֹבה | ַויּ ְ
ַו ָיּבֹא ֲא ַרם ַדּ ְר ֶמ ֶשׂק ַל ְעזוֹר ַל ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶמ ֶל ְך ָ
ָשׂם ָדּוִ יד ַבּ ֲא ַרם
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף ִאישַׁ (6) :ויּ ֶ
ַבּ ֲא ָרם ֶע ְשׂ ִרים ְ
ַיּוֹשׁע יְ הוָה
ֲב ִדים נ ְֹשׂ ֵאי ִמנְ ָחה | ו ַ
ַדּ ְר ֶמ ֶשׂק וַיְ ִהי ֲא ָרם ְל ָדוִ יד ע ָ
ָהב ֲא ֶשׁר
ְל ָדוִ יד ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָה ָל ְך (7) :וַיִּ ַקּח ָדּוִ יד ֵאת ִשׁ ְל ֵטי ַהזּ ָ
וּמכּוּן
וּמ ִטּ ְב ַחת ִ
רוּשׁ ָלִםִ (8) :
יאם יְ ָ
ָהיוּ ַעל ַע ְב ֵדי ֲה ַד ְד ָעזֶר | וַיְ ִב ֵ
ָע ֵרי ֲה ַד ְד ֶעזֶר ָל ַקח ָדּוִ יד נְ ח ֶֹשׁת ַר ָבּה ְמאֹד | ָבּהּ ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה
מּוּדים וְ ֵאת ְכּ ֵלי ַהנְּ ח ֶֹשׁת:
ֶאת יָם ַהנְּ ח ֶֹשׁת וְ ֶאת ָה ַע ִ
) (9וַיִּ ְשׁ ַמע תֹּעוּ ֶמ ֶל ְך ֲח ָמת | ִכּי ִה ָכּה ָדוִ יד ֶאת ָכּל ֵחיל ֲה ַד ְד ֶעזֶר
דוֹרם ְבּנוֹ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד
צוֹבה (10) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ֲה ָ
ֶמ ֶל ְך ָ
וּל ָברֲכוֹ ַעל ֲא ֶשׁר נִ ְל ַחם
לשׁאול ] ִל ְשׁאָל קרי[ לוֹ ְל ָשׁלוֹם ְ

ַכּהוּ ִכּי ִאישׁ ִמ ְל ֲחמוֹת תֹּעוּ ָהיָה ֲה ַד ְד ָעזֶר | וְ כֹל
ַבּ ֲה ַד ְד ֶעזֶר ַויּ ֵ
ָכ ֶסף וּנְ ח ֶֹשׁת (11) :גַּם א ָֹתם ִה ְק ִדּישׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד
ָהב ו ֶ
ְכּ ֵלי ז ָ
ַליהוָה ִעם ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזּ ָ
ָשׂא ִמ ָכּל ַהגּוֹיִ ם | ֵמ ֱאדוֹם
ָהב ֲא ֶשׁר נ ָ
אַב ַשׁי ֶבּן
ֲמ ֵלק (12) :וְ ְ
וּמע ָ
וּמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֵ
וּמ ְבּנֵי ַעמּוֹן ִ
וּממּוֹאָב ִ
ִ
אָלף(13) :
ְצרוּיָה ִה ָכּה ֶאת ֱאדוֹם ְבּגֵיא ַה ֶמּ ַלח ְשׁמוֹנָה ָע ָשׂר ֶ
יבים וַיִּ ְהיוּ ָכל ֱאדוֹם ע ָ
ָשׂם ֶבּ ֱאדוֹם נְ ִצ ִ
ַיּוֹשׁע
ֲב ִדים ְל ָדוִ יד | ו ַ
ַויּ ֶ
יְ הוָה ֶאת ָדּוִ יד ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָה ָל ְך (14) :וַיִּ ְמל ְֹך ָדּוִ יד ַעל ָכּל
וּצ ָד ָקה ְל ָכל ַעמּוֹ (15) :וְ יוֹאָב ֶבּן
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ִהי ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יהוֹשׁ ָפט ֶבּן ֲא ִחילוּד ַמ ְז ִכּיר (16) :וְ ָצדוֹק
ְצרוּיָה ַעל ַה ָצּ ָבא | וִ ָ
סוֹפר(17) :
ֹהנִ ים | וְ ַשׁוְ ָשׁא ֵ
ָתר כּ ֲ
ימ ֶל ְך ֶבּן ֶא ְבי ָ
ַא ִב ֶ
ֶבּן ֲא ִחיטוּב ו ֲ
וּבנֵי ָדוִ יד ָה ִראשֹׁנִ ים
ָדע ַעל ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּ ֵל ִתי | ְ
וּב ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
ְ
ְליַד ַה ֶמּ ֶל ְך:
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ָחשׁ ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן | וַיִּ ְמל ְֹך ְבּנוֹ
ָמת נ ָ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ָ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ָחשׁ ִכּי
ֱשׂה ֶח ֶסד ִעם ָחנוּן ֶבּן נ ָ
ֹאמר ָדּוִ יד ֶאע ֶ
ַתּ ְח ָתּיוַ (2) :ויּ ֶ
אָכים ְלנ ֲ
אָביו ִע ִמּי ֶח ֶסד וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ יד ַמ ְל ִ
אָביו |
ַחמוֹ ַעל ִ
ָע ָשׂה ִ
ַחמוֹ(3) :
ַו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ָדוִ יד ֶאל ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן ֶאל ָחנוּן ְלנ ֲ
ֶיך
יך ְבּ ֵעינ ָ
אָב ָ
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי ְבנֵי ַעמּוֹן ְל ָחנוּן ַה ְמ ַכ ֵבּד ָדּוִ יד ֶאת ִ
ַויּ ְ
וּל ַרגֵּל
ַח ִמים | ֲהלֹא ַבּעֲבוּר ַל ְחקֹר וְ ַל ֲהפ ְֹך ְ
ִכּי ָשׁ ַלח ְל ָך ְמנ ֲ
יך:
ֲב ָדיו ֵא ֶל ָ
אָרץ ָבּאוּ ע ָ
ָה ֶ
ֵיהם
ַלּ ֵחם וַיִּ ְכרֹת ֶאת ַמ ְדו ֶ
) (4וַיִּ ַקּח ָחנוּן ֶאת ַע ְב ֵדי ָדוִ יד וַיְ ג ְ
ֵלכוּ ַויּ ִַגּידוּ ְל ָדוִ יד ַעל
ַבּ ֵח ִצי ַעד ַה ִמּ ְפ ָשׂ ָעה | וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחםַ (5) :ויּ ְ
ָשׁים נִ ְכ ָל ִמים ְמאֹד |
אתם ִכּי ָהיוּ ָה ֲאנ ִ
ָשׁים וַיִּ ְשׁ ַלח ִל ְק ָר ָ
ָה ֲאנ ִ
ירחוֹ ַעד ֲא ֶשׁר יְ ַצ ַמּח ְז ַקנְ ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם(6) :
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁבוּ ִב ֵ
ַויּ ֶ
וּבנֵי ַעמּוֹן
וַיִּ ְראוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ִכּי ִה ְת ָבּ ֲאשׁוּ ִעם ָדּוִ יד | וַיִּ ְשׁ ַלח ָחנוּן ְ
ֲכה
וּמן ֲא ַרם ַמע ָ
ַה ַריִ ם ִ
ֶא ֶלף ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ִל ְשׂכֹּר ָל ֶהם ִמן ֲא ַרם נ ֲ
צּוֹבה ֶר ֶכב ָ
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף
וּפ ָר ִשׁים (7) :וַיִּ ְשׂ ְכּרוּ ָל ֶהם ְשׁ ַניִ ם ְ
וּמ ָ
ִ
יד ָבא |
ַחנוּ ִל ְפנֵי ֵמ ְ
ֲכה וְ ֶאת ַעמּוֹ ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ֲ
ֶר ֶכב וְ ֶאת ֶמ ֶל ְך ַמע ָ
ֶא ְספוּ ֵמ ָע ֵר ֶ
וּבנֵי ַעמּוֹן נ ֶ
ְ
יהם ַו ָיּבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה (8) :וַיִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ יד |
בּוֹריםַ (9) :ו ֵיּ ְצאוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן
וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת יוֹאָב וְ ֵאת ָכּל ָצ ָבא ַה ִגּ ִ
ַע ְרכוּ ִמ ְל ָח ָמה ֶפּ ַתח ָה ִעיר | וְ ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ְל ַב ָדּם
ַויּ ַ
ַרא יוֹאָב ִכּי ָהיְ ָתה ְפנֵי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֵא ָליו ָפּנִ ים
ַבּ ָשּׂ ֶדהַ (10) :ויּ ְ

וְ אָחוֹר | וַיִּ ְב ַחר ִמ ָכּל ָבּחוּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּ ֲער ְֹך ִל ְק ַראת ֲא ָרם(11) :
ַע ְרכוּ ִל ְק ַראת ְבּנֵי
אָחיו | ַויּ ַ
אַב ַשׁי ִ
ָתן ְבּיַד ְ
ֶתר ָה ָעם נ ַ
וְ ֵאת י ֶ
ֹאמר ִאם ֶתּ ֱחזַק ִמ ֶמּנִּ י ֲא ָרם וְ ָהיִ ָ
וּעה |
ית ִלּי ִל ְתשׁ ָ
ַעמּוֹןַ (12) :ויּ ֶ
יךֲ (13) :חזַק
הוֹשׁ ְע ִתּ ָ
ֶח ְזקוּ ִמ ְמּ ָך וְ ַ
וְ ִאם ְבּנֵי ַעמּוֹן י ֶ
וּב ַעד ָע ֵרי ֱאל ֵֹהינוּ | וַיהוָה ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָיו
וְ נִ ְת ַח ְזּ ָקה ְבּ ַעד ַע ֵמּנוּ ְ
ַיע ֶ
ֲשׂה (14) :וַיִּ גַּשׁ יוֹאָב וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ִל ְפנֵי ֲא ָרם ַל ִמּ ְל ָח ָמה |
וּבנֵי ַעמּוֹן ָראוּ ִכּי נָס ֲא ָרם ַויָּנוּסוּ גַם ֵהם
ַויָּנוּסוּ ִמ ָפּנָיוְ (15) :
רוּשׁ ָלִם:
ירה | ַו ָיּבֹא יוֹאָב יְ ָ
אָחיו ַו ָיּבֹאוּ ָה ִע ָ
אַב ַשׁי ִ
ִמ ְפּנֵי ְ
אָכים
)ַ (16ויּ ְ
ַרא ֲא ָרם ִכּי נִ ְגּפוּ ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ַמ ְל ִ
שׁוֹפ ְך ַשׂר ְצ ָבא
ָהר | וְ ַ
ַיּוֹציאוּ ֶאת ֲא ָרם ֲא ֶשׁר ֵמ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
ו ִ
ֵיהםַ (17) :ויֻּגַּד ְל ָדוִ יד ַו ֶיּ ֱאסֹף ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲה ַד ְד ֶעזֶר ִל ְפנ ֶ
ַר ֵדּן ַו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶהם ַו ַיּ ֲער ְֹך ֲא ֵל ֶהם | ַו ַיּ ֲער ְֹך ָדּוִ יד ִל ְק ַראת
ַו ַיּ ֲעבֹר ַהיּ ְ
ֲא ָרם ִמ ְל ָח ָמה וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ִעמּוַֹ (18) :ו ָיּנָס ֲא ָרם ִמ ִלּ ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ִאישׁ
ַויּ ֲ
ַהרֹג ָדּוִ יד ֵמ ֲא ָרם ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ֶר ֶכב וְ ְ
שׁוֹפ ְך ַשׂר ַה ָצּ ָבא ֵה ִמית (19) :וַיִּ ְראוּ ַע ְב ֵדי ֲה ַד ְד ֶעזֶר
ַר ְג ִלי | וְ ֵאת ַ
אָבה
ַע ְבדֻהוּ | וְ לֹא ָ
ַשׁ ִלימוּ ִעם ָדּוִ יד ַויּ ַ
ִכּי נִ ְגּפוּ ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
יע ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן עוֹד:
הוֹשׁ ַ
ֲא ָרם ְל ִ
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שׁוּבת ַה ָשּׁנָה ְל ֵעת ֵצאת ַה ְמּ ָל ִכים וַיִּ נְ ַהג יוֹאָב
) (1וַיְ ִהי ְל ֵעת ְתּ ַ
ָצר ֶאת ַר ָבּה
ַשׁ ֵחת ֶאת ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן ַו ָיּבֹא ַויּ ַ
ֶאת ֵחיל ַה ָצּ ָבא ַויּ ְ
ֶה ְר ֶס ָה (2) :וַיִּ ַקּח
ַך יוֹאָב ֶאת ַר ָבּה ַויּ ֶ
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ְ
וְ ָדוִ יד י ֵֹשׁב ִבּ ָ
ָהב
ֲט ֶרת ַמ ְל ָכּם ֵמ ַעל רֹאשׁוֹ וַיִּ ְמ ָצאָהּ ִמ ְשׁ ַקל ִכּ ַכּר ז ָ
ָדּוִ יד ֶאת ע ֶ
הוֹציא
ִ
וּשׁ ַלל ָה ִעיר
ַתּ ִהי ַעל רֹאשׁ ָדּוִ יד | ְ
ָ
וּבהּ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ו ְ
ֵרה
ָשׂר ַבּ ְמּג ָ
הוֹציא ַויּ ַ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד (3) :וְ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָבּהּ ִ
ֲשׂה ָדוִ יד ְלכֹל ָע ֵרי ְבנֵי ַעמּוֹן |
וּב ְמּגֵרוֹת וְ ֵכן ַיע ֶ
יצי ַה ַבּ ְרזֶל ַ
וּב ֲח ִר ֵ
ַ
רוּשׁ ָלִם:
ָשׁב ָדּוִ יד וְ ָכל ָה ָעם יְ ָ
ַויּ ָ
ַתּ ֲעמֹד ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ֶגזֶר ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | אָז
יכן ו ַ
אַח ֵר ֵ
) (4וַיְ ִהי ֲ
ַתּ ִהי
יל ֵדי ָה ְר ָפ ִאים וַיִּ ָכּנֵעוּ (5) :ו ְ
ִה ָכּה ִס ְבּ ַכי ַה ֻח ָשׁ ִתי ֶאת ִס ַפּי ִמ ִ
ָעיר קרי[ ֶאת
ַך ֶא ְל ָחנָן ֶבּן יעור ]י ִ
עוֹד ִמ ְל ָח ָמה ֶאת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים | ַויּ ְ
ַתּ ִהי
ָליָת ַה ִגּ ִתּי וְ ֵעץ ֲחנִ יתוֹ ִכּ ְמנוֹר א ְֹר ִגים (6) :ו ְ
ַל ְח ִמי ֲא ִחי גּ ְ
ָשׁשׁ
עוֹד ִמ ְל ָח ָמה ְבּגַת | וַיְ ִהי ִאישׁ ִמ ָדּה וְ ֶא ְצ ְבּע ָֹתיו ֵשׁשׁ ו ֵ
נוֹלד ְל ָה ָר ָפא (7) :וַיְ ָח ֵרף ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל |
אַר ַבּע וְ גַם הוּא ַ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ

נוּלּדוּ ְל ָה ָר ָפא ְבּ ַגת
ָתן ֶבּן ִשׁ ְמ ָעא ֲא ִחי ָדוִ ידֵ (8) :אל ְ
ַכּהוּ יְ הוֹנ ָ
ַויּ ֵ
ֲב ָדיו:
וּביַד ע ָ
| וַיִּ ְפּלוּ ְביַד ָדּוִ יד ְ
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ָסת ֶאת ָדּוִ יד ִל ְמנוֹת ֶאת
)ַ (1ו ַיּ ֲעמֹד ָשׂ ָטן ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ֹאמר ָדּוִ יד ֶאל יוֹאָב וְ ֶאל ָשׂ ֵרי ָה ָעם ְלכוּ ִס ְפרוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (2) :ויּ ֶ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע וְ ַעד ָדּן | וְ ָה ִביאוּ ֵא ַלי וְ ֵא ְד ָעה ֶאת
ֹאמר יוֹאָב ֵ
ִמ ְס ָפּ ָרםַ (3) :ויּ ֶ
יוֹסף יְ הוָה ַעל ַעמּוֹ ָכּ ֵהם ֵמאָה
ֲב ִדים | ָל ָמּה יְ ַב ֵקּשׁ
ֻלּם ַלאדֹנִ י ַלע ָ
ְפ ָע ִמים ֲהלֹא ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך כּ ָ
וּד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך
אַשׁ ָמה ְליִ ְשׂ ָר ֵאלְ (4) :
זֹאת ֲאדֹנִ י ָל ָמּה יִ ְהיֶה ְל ְ
ֵצא יוֹאָב וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּבֹא
ָחזַק ַעל יוֹאָב | ַויּ ֵ
רוּשׁ ָלִם (5) :וַיִּ ֵתּן יוֹאָב ֶאת ִמ ְס ַפּר ִמ ְפ ַקד ָה ָעם ֶאל ָדּוִ יד |
יְ ָ
וּמאָה ֶא ֶלף ִאישׁ שׁ ֵֹלף ֶח ֶרב
וַיְ ִהי ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת וְ ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף ִאישׁ שׁ ֵֹלף ָח ֶרב (6) :וְ ֵלוִ י
יהוּדה ְ
וִ ָ
תוֹכם | ִכּי נִ ְת ַעב ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת יוֹאָב(7) :
ָמן לֹא ָפ ַקד ְבּ ָ
וּבנְ י ִ
ִ
ַך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵרע ְבּ ֵעינֵי ָה ֱאל ִֹהים ַעל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | ַויּ ְ
ַויּ ַ
יתי ֶאת
אתי ְמאֹד ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ֹאמר ָדּוִ יד ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ָח ָט ִ
)ַ (8ויּ ֶ
ֲבר נָא ֶאת עֲווֹן ַע ְב ְדּ ָך ִכּי נִ ְס ַכּ ְל ִתּי ְמאֹד:
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה | וְ ַע ָתּה ַהע ֶ
) (9וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל גָּד חֹזֵה ָדוִ יד ֵלאמֹרֵ (10) :ל ְך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֶאל
יך | ְבּ ַחר ְל ָך
אָמר יְ הוָה ָשׁלוֹשׁ ֲאנִ י נ ֶֹטה ָע ֶל ָ
ָדּוִ יד ֵלאמֹר כֹּה ַ
ֹאמר לוֹ
ֱשׂה ָלּ ְךַ (11) :ו ָיּבֹא גָד ֶאל ָדּוִ יד | ַויּ ֶ
אַחת ֵמ ֵהנָּה וְ ֶאע ֶ
ַ
אָמר יְ הוָה ַק ֶבּל ָל ְךִ (12) :אם ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ָר ָעב וְ ִאם
כֹּה ַ
יך וְ ֶח ֶרב אוֹיְ ֶב ָך ְל ַמ ֶשּׂגֶת וְ ִאם
ְשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים נִ ְס ֶפּה ִמ ְפּנֵי ָצ ֶר ָ
אַך יְ הוָה ַמ ְשׁ ִחית
ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּמ ְל ְ
אָרץ ַ
ָמים ֶח ֶרב יְ הוָה וְ ֶד ֶבר ָבּ ֶ
אָשׁיב ֶאת שׁ ְֹל ִחי ָדּ ָבר:
ְבּ ָכל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ַע ָתּה ְר ֵאה ָמה ִ
ֹאמר ָדּוִ יד ֶאל גָּד ַצר ִלי ְמאֹד | ֶא ְפּ ָלה נָּא ְביַד יְ הוָה ִכּי
)ַ (13ויּ ֶ
אָדם אַל ֶאפֹּל (14) :וַיִּ ֵתּן יְ הוָה ֶדּ ֶבר
וּביַד ָ
ַר ִבּים ַר ֲח ָמיו ְמאֹד ְ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ פֹּל ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף ִאישׁ (15) :וַיִּ ְשׁ ַלח
וּכ ַה ְשׁ ִחית ָראָה יְ הוָה
יתהּ ְ
ירוּשׁ ַלִם ְל ַה ְשׁ ִח ָ
אָך ִל ָ
ָה ֱאל ִֹהים ַמ ְל ְ
ָד ָך |
אָך ַה ַמּ ְשׁ ִחית ַרב ַע ָתּה ֶה ֶרף י ֶ
ֹאמר ַל ַמּ ְל ְ
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ַויּ ֶ
וַיִּ נּ ֶ
בוּסי (16) :וַיִּ ָשּׂא ָדוִ יד
אָרנָן ַהיְ ִ
אַך יְ הוָה ע ֵֹמד ִעם גּ ֶֹרן ְ
וּמ ְל ְ
ַ
אָרץ ֵ
אַך יְ הוָה ע ֵֹמד ֵבּין ָה ֶ
ַרא ֶאת ַמ ְל ְ
וּבין ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
רוּשׁ ָלִם | וַיִּ פֹּל ָדּוִ יד וְ ַה ְזּ ֵקנִ ים
לוּפה ְבּיָדוֹ נְ טוּיָה ַעל יְ ָ
וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ

ֹאמר ָדּוִ יד ֶאל ָה ֱאל ִֹהים
ֵיהםַ (17) :ויּ ֶ
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים ַעל ְפּנ ֶ
ְמכ ִ
אתי וְ ָה ֵר ַע
ַאנִ י הוּא ֲא ֶשׁר ָח ָט ִ
אָמ ְר ִתּי ִל ְמנוֹת ָבּ ָעם ו ֲ
ֲהלֹא ֲאנִ י ַ
ָד ָך ִבּי
עוֹתי וְ ֵא ֶלּה ַהצֹּאן ֶמה ָעשׂוּ | יְ הוָה ֱאל ַֹהי ְתּ ִהי נָא י ְ
ֲה ֵר ִ
אָמר ֶאל
אַך יְ הוָה ַ
וּמ ְל ְ
ֵפהַ (18) :
וּב ַע ְמּ ָך לֹא ְל ַמגּ ָ
אָבי ְ
וּב ֵבית ִ
ְ
ֲלה ָדוִ יד ְל ָה ִקים ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ְבּג ֶֹרן
גָּד ֵלאמֹר ְל ָדוִ יד | ִכּי ַיע ֶ
אָרנָן ַהיְ ב ִ
ְ
ַעל ָדּוִ יד ִבּ ְד ַבר גָּד ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ֵשׁם יְ הוָה:
ֻסיַ (19) :ויּ ַ
אַר ַבּ ַעת ָבּנָיו ִעמּוֹ
אָך וְ ְ
ַרא ֶאת ַה ַמּ ְל ְ
אָרנָן ַויּ ְ
ָשׁב ְ
)ַ (20ויּ ָ
ַבּט
אָרנָן | ַויּ ֵ
אָרנָן ָדּשׁ ִח ִטּיםַ (21) :ו ָיּבֹא ָדוִ יד ַעד ְ
ִמ ְת ַח ְבּ ִאים | וְ ְ
ֵצא ִמן ַהגּ ֶֹרן וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָדוִ יד אַ ַפּיִ ם
ַרא ֶאת ָדּוִ יד ַויּ ֵ
אָרנָן ַויּ ְ
ְ
אָרנָן ְתּנָה ִלּי ְמקוֹם ַהגּ ֶֹרן
ֹאמר ָדּוִ יד ֶאל ְ
אָר ָצהַ (22) :ויּ ֶ
ְ
וְ ֶא ְבנֶה בּוֹ ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה | ְבּ ֶכ ֶסף ָמ ֵלא ְתּנֵהוּ ִלי וְ ֵת ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
ֵפה
ַעשׂ ֲאדֹנִ י
אָרנָן ֶאל ָדּוִ יד ַקח ָל ְך וְ י ַ
ֹאמר ְ
ֵמ ַעל ָה ָעםַ (23) :ויּ ֶ
מּוֹר ִגּים
ָת ִתּי ַה ָבּ ָקר ָלעֹלוֹת וְ ַה ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָיו | ְר ֵאה נ ַ
ָל ֵע ִצים וְ ַה ִח ִטּים ַל ִמּנְ ָחה ַהכֹּל נ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד
ָת ִתּיַ (24) :ויּ ֶ
אָרנָן לֹא ִכּי ָקנֹה ֶא ְקנֶה ְבּ ֶכ ֶסף ָמ ֵלא | ִכּי לֹא ֶא ָשּׂא ֲא ֶשׁר ְל ָך
ְל ְ
אָרנָן ַבּ ָמּקוֹם |
עוֹלה ִחנָּם (25) :וַיִּ ֵתּן ָדּוִ יד ְל ְ
ַליהוָה וְ ַהעֲלוֹת ָ
ָהב ִמ ְשׁ ָקל ֵשׁשׁ ֵמאוֹת (26) :וַיִּ ֶבן ָשׁם ָדּוִ יד ִמ ְז ֵבּ ַח
ִשׁ ְק ֵלי ז ָ
וּשׁ ָל ִמים | וַיִּ ְק ָרא ֶאל יְ הוָה ַו ַיּ ֲענֵהוּ ָב ֵאשׁ ִמן
ַעל עֹלוֹת ְ
ַליהוָה ַויּ ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
ָשׁב ַח ְרבּוֹ ֶאל נְ ָדנָהָּ (28) :בּ ֵעת
אָך ַויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ַל ַמּ ְל ְ
)ַ (27ויּ ֶ
בוּסי | וַיִּ ְז ַבּח
אָרנָן ַהיְ ִ
ַה ִהיא ִבּ ְראוֹת ָדּוִ יד ִכּי ָענָהוּ יְ הוָה ְבּג ֶֹרן ְ
וּמ ְשׁ ַכּן יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ַב ִמּ ְד ָבּר וּ ִמ ְז ַבּח
ָשׁםִ (29) :
עוֹלה ָבּ ֵעת ַה ִהיא | ַבּ ָבּ ָמה ְבּ ִג ְבעוֹן (30) :וְ לֹא ָיכֹל ָדּוִ יד ָל ֶל ֶכת
ָה ָ
אַך יְ הוָה:
ְל ָפנָיו ִל ְדרֹשׁ ֱאל ִֹהים | ִכּי נִ ְב ַעת ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב ַמ ְל ְ
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ֹאמר ָדּוִ יד זֶה הוּא ֵבּית יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים | וְ זֶה ִמּ ְז ֵבּ ַח
)ַ (1ויּ ֶ
ֵרים ֲא ֶשׁר
ֹאמר ָדּוִ יד ִל ְכנוֹס ֶאת ַהגּ ִ
)ַ (2ויּ ֶ
ְלע ָֹלה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַבנֵי ג ִָזית ִל ְבנוֹת ֵבּית
ֲמד ח ְֹצ ִבים ַל ְחצוֹב ְ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ַיּע ֵ
וּב ְרזֶל ָלרֹב ַל ִמּ ְס ְמ ִרים ְל ַד ְלתוֹת ַה ְשּׁ ָע ִרים
ָה ֱאל ִֹהיםַ (3) :
ֲצי
וְ ַל ְמ ַח ְבּרוֹת ֵה ִכין ָדּוִ יד | וּנְ ח ֶֹשׁת ָלרֹב ֵאין ִמ ְשׁ ָקלַ (4) :וע ֵ
ֲצי ֲא ָר ִזים
ֲא ָר ִזים ְל ֵאין ִמ ְס ָפּר | ִכּי ֵה ִביאוּ ַה ִצּידֹנִ ים וְ ַהצּ ִֹרים ע ֵ
ָלרֹב ְל ָדוִ יד:

ָר ְך וְ ַה ַבּיִ ת ִל ְבנוֹת ַליה ָוה
ַער ו ָ
ֹאמר ָדּוִ יד ְשׁלֹמֹה ְבנִ י נ ַ
)ַ (5ויּ ֶ
אָכי ָנה נָּא לוֹ |
וּל ִת ְפ ֶא ֶרת ְל ָכל ָה ֲא ָרצוֹת ִ
ְל ַה ְג ִדּיל ְל ַמ ְע ָלה ְל ֵשׁם ְ
ַויּ ֶ
ָכן ָדּוִ יד ָלרֹב ִל ְפנֵי מוֹתוֹ (6) :וַיִּ ְק ָרא ִל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ | וַיְ ַצוֵּהוּ
ָדּוִ יד
ֹאמר
ַויּ ֶ
ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל(7) :
ִל ְשׁלֹמֹה | בנו ] ְבּנִ י קרי[ ֲאנִ י ָהיָה ִעם ְל ָב ִבי ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם
יְ הוָה ֱאל ָֹהי (8) :וַיְ ִהי ָע ַלי ְדּ ַבר יְ הוָה ֵלאמֹר ָדּם ָלרֹב ָשׁ ַפ ְכ ָתּ
ית | לֹא ִת ְבנֶה ַביִ ת ִל ְשׁ ִמי ִכּי ָדּ ִמים ַר ִבּים
וּמ ְל ָחמוֹת ְגּדֹלוֹת ָע ִשׂ ָ
ִ
נוֹלד ָל ְך הוּא יִ ְהיֶה ִאישׁ
אַר ָצה ְל ָפנָיִ (9) :הנֵּה ֵבן ָ
ָשׁ ַפ ְכ ָתּ ְ
חוֹתי לוֹ ִמ ָכּל אוֹיְ ָביו ִמ ָסּ ִביב | ִכּי ְשׁלֹמֹה יִ ְהיֶה ְשׁמוֹ
ַהנִ ִ
נוּחה ו ֲ
ְמ ָ
ָמיו (10) :הוּא יִ ְבנֶה ַביִ ת
ָשׁ ֶקט ֶא ֵתּן ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּי ָ
וְ ָשׁלוֹם ו ֶ
ַה ִכ ִ
ַאנִ י לוֹ ְלאָב | ו ֲ
ינוֹתי ִכּ ֵסּא
ִל ְשׁ ִמי וְ הוּא יִ ְהיֶה ִלּי ְל ֵבן ו ֲ
עוֹלםַ (11) :ע ָתּה ְבנִ י יְ ִהי יְ הוָה ִע ָמּ ְך |
ַמ ְלכוּתוֹ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ָ
אַך
יךְ (12) :
יך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָע ֶל ָ
ית ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּבנִ ָ
וְ ִה ְצ ַל ְח ָתּ ָ
יצוְּ ָך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ִל ְשׁמוֹר ֶאת
וּבינָה וִ ַ
יִ ֶתּן ְלּ ָך יְ ה ָוה ֵשׂ ֶכל ִ
יח ִאם ִתּ ְשׁמוֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת
יך (13) :אָז ַתּ ְצ ִל ַ
תּוֹרת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַ
ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאת מ ֶֹשׁה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ינוֹתי
ירא וְ אַל ֵתּ ָחת (14) :וְ ִהנֵּה ְב ָענְ יִ י ֲה ִכ ִ
ֶא ָמץ אַל ִתּ ָ
| ֲחזַק ו ֱ
ָהב ִכּ ָכּ ִרים ֵמאָה ֶא ֶלף וְ ֶכ ֶסף ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים ִכּ ָכּ ִרים
ְל ֵבית יְ הוָה ז ָ
ַא ָבנִ ים
וְ ַלנְּ ח ֶֹשׁת וְ ַל ַבּ ְרזֶל ֵאין ִמ ְשׁ ָקל ִכּי ָלרֹב ָהיָה | וְ ֵע ִצים ו ֲ
אכה
תּוֹסיף (15) :וְ ִע ְמּ ָך ָלרֹב ע ֵֹשׂי ְמ ָל ָ
ִ
יהם
ֲל ֶ
ינוֹתי ַוע ֵ
ֲה ִכ ִ
ָהב
אכהַ (16) :לזּ ָ
ָעץ | וְ ָכל ָח ָכם ְבּ ָכל ְמ ָל ָ
ח ְֹצ ִבים וְ ָח ָר ֵשׁי ֶא ֶבן ו ֵ
יהי יְ הוָה
ֲשׂה וִ ִ
ַל ֶכּ ֶסף וְ ַלנְּ ח ֶֹשׁת וְ ַל ַבּ ְרזֶל ֵאין ִמ ְס ָפּר | קוּם ַוע ֵ
ִע ָמּ ְך (17) :וַיְ ַצו ָדּוִ יד ְל ָכל ָשׂ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ְעזֹר ִל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ:
ָתן
יח ָל ֶכם ִמ ָסּ ִביב | ִכּי נ ַ
יכם ִע ָמּ ֶכם וְ ֵהנִ ַ
)ֲ (18הלֹא יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אָרץ ִל ְפנֵי יְ הוָה וְ ִל ְפנֵי ַעמּוֹ:
אָרץ וְ נִ ְכ ְבּ ָשׁה ָה ֶ
ָדי ֵאת י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
ְבּי ִ
ַפ ְשׁ ֶכם ִל ְדרוֹשׁ ַליהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם |
)ַ (19ע ָתּה ְתּנוּ ְל ַב ְב ֶכם וְ נ ְ
וּבנוּ ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים ְל ָה ִביא ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית
וְ קוּמוּ ְ
וּכ ֵלי ק ֶֹדשׁ ָה ֱאל ִֹהים ַל ַבּיִ ת ַהנִּ ְבנֶה ְל ֵשׁם יְ הוָה:
יְ הוָה ְ
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ַמ ֵל ְך ֶאת ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָמים | ַויּ ְ
ָקן וְ ָשׂ ַבע י ִ
) (1וְ ָדוִ יד ז ֵ
)ַ (2ויּ ֱ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם (3) :וַיִּ ָסּ ְפרוּ
ֶאסֹף ֶאת ָכּל ָשׂ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַהכּ ֲ
ֻל ְגּל ָֹתם
ָמ ְע ָלה | וַיְ ִהי ִמ ְס ָפּ ָרם ְלג ְ
ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ָ

אכת
ַצּ ַח ַעל ְמ ֶל ֶ
אָלףֵ (4) :מ ֵא ֶלּה ְלנ ֵ
וּשׁמוֹנָה ֶ
ִל ְג ָב ִרים ְשׁל ִֹשׁים ְ
אָלף | וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שׁ ְֹפ ִטים ֵשׁ ֶשׁת
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֵבּית יְ הוָה ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים שֹׁע ִ
ֲא ָל ִפים (5) :וְ ְ
ֲרים | וְ ְ
ֶח ְל ֵקם ָדּוִ יד
יתי ְל ַה ֵלּלַ (6) :ויּ ָ
ְמ ַה ְל ִלים ַליהוָה ַבּ ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וּמ ָר ִריַ (7) :ל ֵגּ ְר ֻשׁנִּ י
ֵרשׁוֹן ְק ָהת ְ
ִל ְבנֵי ֵלוִ י ְלג ְ
ַמ ְח ְלקוֹת |
יוֹאל
ֵתם וְ ֵ
יאל וְ ז ָ
ַל ְע ָדּן וְ ִשׁ ְמ ִעיְ (8) :בּנֵי ַל ְע ָדּן ָהרֹאשׁ יְ ִח ֵ
יאל וְ ָה ָרן
ַח ִז ֵ
לוֹמית קרי[ ו ֲ
ְשׁל ָֹשׁהְ (9) :בּנֵי ִשׁ ְמ ִעי שׁלמות ] ְשׁ ִ
ַחת
וּבנֵי ִשׁ ְמ ִעי י ַ
אשׁי ָהאָבוֹת ְל ַל ְע ָדּןְ (10) :
ְשׁל ָֹשׁה | ֵא ֶלּה ָר ֵ
ַחת
אַר ָבּ ָעה (11) :וַיְ ִהי י ַ
יעה | ֵא ֶלּה ְבנֵי ִשׁ ְמ ִעי ְ
ִזינָא וִ יעוּשׁ וּ ְב ִר ָ
יעה לֹא ִה ְרבּוּ ָבנִ ים וַיִּ ְהיוּ
וּב ִר ָ
ָהרֹאשׁ וְ ִזיזָה ַה ֵשּׁנִ י | וִ יעוּשׁ ְ
ְל ֵבית אָב ִל ְפ ֻק ָדּה ֶא ָחתְ (12) :בּנֵי ְק ָהת ַע ְמ ָרם יִ ְצ ָהר ֶח ְברוֹן
יאל ְ
אַהרֹן וּמ ֶֹשׁה | וַיִּ ָבּ ֵדל
)ְ (13בּנֵי ַע ְמ ָרם ֲ
אַר ָבּ ָעה:
ֻזּ ֵ
וְ ע ִ
עוֹלם ְל ַה ְק ִטיר
וּבנָיו ַעד ָ
אַהרֹן ְל ַה ְק ִדּישׁוֹ ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ָ
ֲ
עוֹלם (14) :וּמ ֶֹשׁה ִאישׁ
וּל ָב ֵר ְך ִבּ ְשׁמוֹ ַעד ָ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ָשׁ ְרתוֹ ְ
ֵרשֹׁם
ָה ֱאל ִֹהים | ָבּנָיו יִ ָקּ ְראוּ ַעל ֵשׁ ֶבט ַה ֵלּוִ יְ (15) :בּנֵי מ ֶֹשׁה גּ ְ
בוּאל ָהרֹאשׁ (17) :וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי
ֵרשׁוֹם ְשׁ ֵ
יעזֶרְ (16) :בּנֵי ג ְ
ֶא ִל ֶ
וֱ
יעזֶר ָבּנִ ים ֲא ֵח ִרים
יעזֶר ְר ַח ְביָה ָהרֹאשׁ | וְ לֹא ָהיָה ֶל ֱא ִל ֶ
ֱא ִל ֶ
וּבנֵי ְר ַח ְביָה ָרבוּ ְל ָמ ְע ָלהְ (18) :בּנֵי יִ ְצ ָהר ְשׁל ִֹמית ָהרֹאשׁ:
ְ
יאל
ַח ִז ֵ
)ְ (19בּנֵי ֶח ְברוֹן | יְ ִריָּהוּ ָהרֹאשׁ ֲא ַמ ְריָה ַה ֵשּׁנִ י י ֲ
יכה ָהרֹאשׁ
ֻזּ ֵ
יעיְ (20) :בּנֵי ע ִ
יק ְמ ָעם ָה ְר ִב ִ
ישׁי וִ ַ
ַה ְשּׁ ִל ִ
יאל | ִמ ָ
וּמוּשׁי ְבּנֵי ַמ ְח ִלי ֶא ְל ָעזָר
ִ
וְ יִ ִשּׁיָּה ַה ֵשּׁנִ יְ (21) :בּנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי
ָמת ֶא ְל ָעזָר וְ לֹא ָהיוּ לוֹ ָבּנִ ים ִכּי ִאם ָבּנוֹת |
וְ ִקישַׁ (22) :ויּ ָ
ירמוֹת
יהםְ (23) :בּנֵי ִ
מוּשׁי ַמ ְח ִלי וְ ֵע ֶדר וִ ֵ
וַיִּ ָשּׂאוּם ְבּנֵי ִקישׁ ֲא ֵח ֶ
אשׁי ָהאָבוֹת
יהם ָר ֵ
ְשׁל ָֹשׁהֵ (24) :א ֶלּה ְבנֵי ֵלוִ י ְל ֵבית ֲאב ֵֹת ֶ
אכה ַל ֲעב ַֹדת
ֻלגְּ ל ָֹתם ע ֵֹשׂה ַה ְמּ ָל ָ
יהם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ְלג ְ
קוּד ֶ
ִל ְפ ֵ
יח
אָמר ָדּוִ יד ֵהנִ ַ
ָמ ְע ָלהִ (25) :כּי ַ
ֵבּית יְ הוָה | ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
עוֹלם(26) :
ירוּשׁ ַלִם ַעד ְל ָ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַעמּוֹ | וַיִּ ְשׁכֹּן ִבּ ָ
וְ גַם ַל ְלוִ יִּ ם | ֵאין ָל ֵשׂאת ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו ַל ֲעב ָֹדתוֹ:
אַחרֹנִ ים ֵה ָמּה ִמ ְס ַפּר ְבּנֵי ֵלוִ י | ִמ ֶבּן
)ִ (27כּי ְב ִד ְב ֵרי ָדוִ יד ָה ֲ
אַהרֹן ַל ֲעב ַֹדת
ֲמ ָדם ְליַד ְבּנֵי ֲ
וּל ָמ ְע ָלהִ (28) :כּי ַמע ָ
ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְ
ֵבּית יְ הוָה ַעל ַה ֲח ֵצרוֹת וְ ַעל ַה ְלּ ָשׁכוֹת וְ ַעל ָט ֳה ַרת ְל ָכל ק ֶֹדשׁ |
וּלס ֶֹלת
ֲר ֶכת ְ
וּל ֶל ֶחם ַה ַמּע ֶ
ֲשׂה ֲעב ַֹדת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהיםְ (29) :
וּמע ֵ
ַ
שׂוּרה
וּל ָכל ְמ ָ
יקי ַה ַמּצּוֹת וְ ַל ַמּ ֲח ַבת וְ ַל ֻמּ ְר ָבּ ֶכת | ְ
ְל ִמנְ ָחה וְ ִל ְר ִק ֵ
וּל ַה ֵלּל ַליהוָה | וְ ֵכן
וּמ ָדּה (30) :וְ ַל ֲעמֹד ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ְלהֹדוֹת ְ
ִ

וּלכֹל ַהעֲלוֹת עֹלוֹת ַליהוָה ַל ַשּׁ ָבּתוֹת ֶל ֳח ָד ִשׁים
ָל ָע ֶרבְ (31) :
יהם ָתּ ִמיד ִל ְפנֵי יְ הוָה(32) :
ֲל ֶ
ֲדים | ְבּ ִמ ְס ָפּר ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט ע ֵ
וְ ַלמֹּע ִ
ֵ
וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת א ֶֹהל
מוֹעד וְ ֵאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַהקּ ֶֹדשׁ
יהם | ַל ֲעב ַֹדת ֵבּית יְ הוָה:
אַהרֹן ֲא ֵח ֶ
וּמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵי ֲ
ִ
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ַא ִביהוּא ֶא ְל ָעזָר
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
קוֹתם | ְבּנֵי ֲ
אַהרֹן ַמ ְח ְל ָ
) (1וְ ִל ְבנֵי ֲ
יהם ָ
ַא ִביהוּא ִל ְפנֵי ֲא ִב ֶ
ָדב ו ֲ
ָמת נ ָ
וְ ִא ָ
וּבנִ ים לֹא ָהיוּ
ית ָמרַ (2) :ויּ ָ
ֶח ְל ֵקם ָדּוִ יד וְ ָצדוֹק ִמן
ית ָמרַ (3) :ויּ ָ
ָל ֶהם | וַיְ ַכ ֲהנוּ ֶא ְל ָעזָר וְ ִא ָ
ית ָמר | ִל ְפ ֻק ָדּ ָתם ַבּ ֲעב ָֹד ָתם:
ימ ֶל ְך ִמן ְבּנֵי ִא ָ
ַא ִח ֶ
ְבּנֵי ֶא ְל ָעזָר ו ֲ
ית ָמר
אשׁי ַה ְגּ ָב ִרים ִמן ְבּנֵי ִא ָ
) (4וַיִּ ָמּ ְצאוּ ְבנֵי ֶא ְל ָעזָר ַר ִבּים ְל ָר ֵ
אשׁים ְל ֵבית אָבוֹת ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר וְ ִל ְבנֵי
ַח ְלקוּם | ִל ְבנֵי ֶא ְל ָעזָר ָר ִ
ַויּ ְ
גוֹרלוֹת ֵא ֶלּה
ַח ְלקוּם ְבּ ָ
בוֹתם ְשׁמוֹנָהַ (5) :ויּ ְ
ית ָמר ְל ֵבית ֲא ָ
ִא ָ
ִעם ֵא ֶלּה | ִכּי ָהיוּ ָשׂ ֵרי ק ֶֹדשׁ וְ ָשׂ ֵרי ָה ֱאל ִֹהים ִמ ְבּנֵי ֶא ְל ָעזָר
סּוֹפר ִמן
ית ָמר (6) :וַיִּ ְכ ְתּ ֵבם ְשׁ ַמ ְעיָה ֶבן נְ ַתנְ ֵאל ַה ֵ
וּב ְבנֵי ִא ָ
ִ
ָתר
ימ ֶל ְך ֶבּן ֶא ְבי ָ
ַא ִח ֶ
ַה ֵלּוִ י ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים וְ ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ו ֲ
אָחז ְל ֶא ְל ָע ָזר
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם | ֵבּית אָב ֶא ָחד ֻ
אשׁי ָהאָבוֹת ַלכּ ֲ
וְ ָר ֵ
ית ָמר:
אָחז ְל ִא ָ
אָחז ֻ
וְ ֻ
ָריב ִל ַ
גּוֹרל ָה ִראשׁוֹן ִליהוֹי ִ
ֵצא ַה ָ
יד ְעיָה ַה ֵשּׁנִ יְ (8) :ל ָח ִרם
)ַ (7ויּ ֵ
ָמן
ישׁי ְל ִמיּ ִ
ישׁי ִל ְשׂע ִֹרים ָה ְר ִב ִעיְ (9) :ל ַמ ְל ִכּיָּה ַה ֲח ִמ ִ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵשׁוּע
ַה ִשּׁ ִשּׁיְ (10) :ל ַהקּוֹץ ַה ְשּׁ ִב ִעי ַל ֲא ִביָּה ַה ְשּׁ ִמינִ יְ (11) :לי ַ
ָקים
ָשׁיב ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ְלי ִ
ֲשׂ ִריְ (12) :ל ֶא ְלי ִ
ַה ְתּ ִשׁ ִעי ִל ְשׁ ַכנְ יָהוּ ָהע ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר:
ֶשׁ ְבאָב ְ
ְשׁנֵים ָע ָשׂרְ (13) :ל ֻח ָפּה ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ְלי ֶ
)ְ (14ל ִב ְלגָּה ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ְל ִא ֵמּר ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂרְ (15) :ל ֵח ִזיר
ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר ְל ַה ִפּ ֵצּץ ְשׁמוֹנָה ָע ָשׂרִ (16) :ל ְפ ַת ְחיָה ִתּ ְשׁ ָעה ָע ָשׂר
ָכין ֶא ָחד וְ ֶע ְשׂ ִרים ְלגָמוּל ְשׁנַיִ ם
יח ְז ֵקאל ָה ֶע ְשׂ ִריםְ (17) :לי ִ
ִל ֶ
וְ ֶע ְשׂ ִריםִ (18) :ל ְד ָליָהוּ ְשׁל ָֹשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְל ַמ ַע ְזיָהוּ ְ
אַר ָבּ ָעה
וְ ֶע ְשׂ ִרים:
)ֵ (19א ֶלּה ְפ ֻק ָדּ ָתם ַל ֲעב ָֹד ָתם ָלבוֹא ְל ֵבית יְ הוָה ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ְבּיַד
יהם | ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַהרֹן ֲא ִב ֶ
ֲ
שׁוּב ֵאל
שׁוּב ֵאל ִל ְבנֵי ָ
נּוֹת ִרים | ִל ְבנֵי ַע ְמ ָרם ָ
) (20וְ ִל ְבנֵי ֵלוִ י ַה ָ
ֶח ְדּיָהוִּ (21) :ל ְר ַח ְביָהוּ | ִל ְבנֵי ְר ַח ְביָהוּ ָהרֹאשׁ יִ ִשּׁיָּה(22) :
יְ
וּבנָי יְ ִריָּהוּ | ֲא ַמ ְריָהוּ
ָחתְ (23) :
ַליִּ ְצ ָה ִרי ְשׁלֹמוֹת ִל ְבנֵי ְשׁלֹמוֹת י ַ

יאל
ֻזּ ֵ
יעיְ (24) :בּנֵי ע ִ
ישׁי יְ ַק ְמ ָעם ָה ְר ִב ִ
יאל ַה ְשּׁ ִל ִ
ַח ִז ֵ
ַה ֵשּׁנִ י י ֲ
יכה יִ ִשּׁיָּה
יכה שׁמור ] ָשׁ ִמיר קרי[ֲ (25) :א ִחי ִמ ָ
יכה ִל ְבנֵי ִמ ָ
ִמ ָ
וּמוּשׁי ְבּנֵי ַיע ִ
ִ
ִל ְבנֵי יִ ִשּׁיָּה ְז ַכ ְריָהוְּ (26) :בּנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי
ֲז ָיּהוּ
ֲזיָּהוּ ְבנוֹ וְ שׁ ַֹהם וְ זַכּוּר וְ ִע ְב ִרי(28) :
ְבנוְֹ (27) :בּנֵי ְמ ָר ִרי | ְל ַיע ִ
ְל ַמ ְח ִלי ֶא ְל ָעזָר וְ לֹא ָהיָה לוֹ ָבּנִ יםְ (29) :ל ִקישׁ ְבּנֵי ִקישׁ
מוּשׁי ַמ ְח ִלי וְ ֵע ֶדר וִ ִ
ירימוֹת | ֵא ֶלּה ְבּנֵי
ִ
וּבנֵי
יְ ַר ְח ְמ ֵאלְ (30) :
ֻמּת
גּוֹרלוֹת ְלע ַ
ַפּילוּ גַם ֵהם ָ
יהםַ (31) :ויּ ִ
ַה ְלוִ יִּ ם ְל ֵבית ֲאב ֵֹת ֶ
אשׁי
ימ ֶל ְך וְ ָר ֵ
ַא ִח ֶ
אַהרֹן ִל ְפנֵי ָדוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָצדוֹק ו ֲ
יהם ְבּנֵי ֲ
ֲא ֵח ֶ
אָחיו ַה ָקּ ָטן:
ֻמּת ִ
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם | אָבוֹת ָהרֹאשׁ ְלע ַ
ָהאָבוֹת ַלכּ ֲ
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ימן וִ ידוּתוּן
אָסף וְ ֵה ָ
ַב ֵדּל ָדּוִ יד וְ ָשׂ ֵרי ַה ָצּ ָבא ַל ֲעב ָֹדה ִל ְבנֵי ָ
)ַ (1ויּ ְ
וּב ְמ ִצ ְל ָתּיִ ם | וַיְ ִהי
הנביאים ] ַהנִּ ְבּ ִאים קרי[ ְבּ ִכנֹּרוֹת ִבּנְ ָב ִלים ִ
יוֹסף
אָסף זַכּוּר וְ ֵ
אכה ַל ֲעב ָֹד ָתםִ (2) :ל ְבנֵי ָ
ִמ ְס ָפּ ָרם אַנְ ֵשׁי ְמ ָל ָ
אָסף ַהנִּ ָבּא ַעל יְ ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך:
אָסף | ַעל יַד ָ
ַא ַשׂ ְר ֵא ָלה ְבּנֵי ָ
וּנְ ַתנְ יָה ו ֲ
וּצ ִרי וִ ַ
)ִ (3לידוּתוּן | ְבּנֵי יְ דוּתוּן ְגּ ַד ְליָהוּ ְ
ישׁ ְעיָהוּ ֲח ַשׁ ְב ָיהוּ
יהם יְ דוּתוּן ַבּ ִכּנּוֹר ַהנִּ ָבּא ַעל הֹדוֹת
וּמ ִתּ ְתיָהוּ ִשׁ ָשּׁה ַעל יְ ֵדי ֲא ִב ֶ
ַ
יאל
ֻזּ ֵ
ימן ֻבּ ִקּיָּהוּ ַמ ַתּנְ יָהוּ ע ִ
ימן | ְבּנֵי ֵה ָ
וְ ַה ֵלּל ַליהוָהְ (4) :ל ֵה ָ
ירימוֹת ֲחנַנְ יָה ֲחנָנִ י ֱא ִל ָ
יאָתה ִג ַדּ ְל ִתּי וְ ר ַֹמ ְמ ִתּי ֶעזֶר
בוּאל וִ ִ
ְשׁ ֵ
ימן
הוֹתיר ַמ ֲח ִזיאוֹתָ (5) :כּל ֵא ֶלּה ָבנִ ים ְל ֵה ָ
לּוֹתי ִ
ָשׁ ְבּ ָק ָשׁה ַמ ִ
יְ
חֹזֵה ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ִד ְב ֵרי ָה ֱאל ִֹהים ְל ָה ִרים ָק ֶרן | וַיִּ ֵתּן ָה ֱאל ִֹהים
וּבנוֹת ָשׁלוֹשָׁ (6) :כּל ֵא ֶלּה ַעל יְ ֵדי
ימן ָבּנִ ים ְ
ְל ֵה ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ָ
יהם ַבּ ִשּׁיר ֵבּית יְ הוָה ִבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם נְ ָב ִלים וְ ִכנֹּרוֹת ַל ֲעב ַֹדת
ֲא ִב ֶ
ימן(7) :
אָסף וִ ידוּתוּן וְ ֵה ָ
ָ
ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים | ַעל יְ ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך
ֻמּ ֵדי ִשׁיר ַליהוָה | ָכּל ַה ֵמּ ִבין
יהם ְמל ְ
וַיְ ִהי ִמ ְס ָפּ ָרם ִעם ֲא ֵח ֶ
גּוֹרלוֹת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְל ֻע ַמּת
ַפּילוּ ָ
וּשׁמוֹנָהַ (8) :ויּ ִ
אתיִ ם ְשׁמוֹנִ ים ְ
ָמ ַ
ַכּ ָקּטֹן ַכּגָּדוֹל ֵמ ִבין ִעם ַתּ ְל ִמיד:
אָסף ְל ֵ
יוֹסף | ְגּ ַד ְליָהוּ ַה ֵשּׁנִ י הוּא
גּוֹרל ָה ִראשׁוֹן ְל ָ
ֵצא ַה ָ
)ַ (9ויּ ֵ
וּבנָיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרַ (10) :ה ְשּׁ ִל ִשׁי זַכּוּר ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים
וְ ֶא ָחיו ָ
יעי ַליִּ ְצ ִרי ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר(12) :
ָע ָשׂרָ (11) :ה ְר ִב ִ
ֻקּ ָיּהוּ
ישׁי נְ ַתנְ יָהוּ ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרַ (13) :ה ִשּׁ ִשּׁי ב ִ
ַה ֲח ִמ ִ
ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרַ (14) :ה ְשּׁ ִב ִעי יְ ַשׂ ְר ֵא ָלה ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו

ְשׁנֵים ָע ָשׂרַ (15) :ה ְשּׁ ִמינִ י יְ ַשׁ ְעיָהוּ ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
ירי
ֲשׂ ִ
יעי ַמ ַתּנְ יָהוּ ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרָ (17) :הע ִ
)ַ (16ה ְתּ ִשׁ ִ
ִשׁ ְמ ִעי ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרַ (18) :ע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ֲעז ְ
ַר ֵאל ָבּנָיו
וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרַ (19) :ה ְשּׁנֵים ָע ָשׂר ַל ֲח ַשׁ ְביָה ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו
שׁוּב ֵאל ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים
ָ
ְשׁנֵים ָע ָשׂרִ (20) :ל ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַמ ִתּ ְתיָהוּ ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
ָע ָשׂרְ (21) :ל ְ
ירמוֹת ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר(23) :
)ַ (22ל ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ִל ֵ
ְל ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ַל ֲחנַנְ יָהוּ ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרְ (24) :ל ִשׁ ְב ָעה
ָשׁ ְבּ ָק ָשׁה ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרִ (25) :ל ְשׁמוֹנָה ָע ָשׂר
ָע ָשׂר ְלי ְ
לּוֹתי ָבּנָיו
ַל ֲחנָנִ י ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרְ (26) :ל ִת ְשׁ ָעה ָע ָשׂר ְל ַמ ִ
ָתה ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים
וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂרְ (27) :ל ֶע ְשׂ ִרים ֶל ֱא ִליּ ָ
הוֹתיר ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
ָע ָשׂרְ (28) :ל ֶא ָחד וְ ֶע ְשׂ ִרים ְל ִ
)ִ (29ל ְשׁנַיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ְל ִג ַדּ ְל ִתּי ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר(30) :
ִל ְשׁל ָֹשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְל ַמ ֲח ִזיאוֹת ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר(31) :
רוֹמ ְמ ִתּי ָעזֶר ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר:
אַר ָבּ ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְל ַ
ְל ְ
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ֲרים | ַל ָקּ ְר ִחים ְמ ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ֶבן ק ֵֹרא ִמן ְבּנֵי
)ְ (1ל ַמ ְח ְלקוֹת ְלשֹׁע ִ
ָ
ֲאל ַה ֵשּׁנִ י
אָסף (2) :וְ ִל ְמ ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ָבּנִ ים | ְז ַכ ְריָהוּ ַה ְבּכוֹר יְ ִדיע ֵ
הוֹחנָן
ישׁי יְ ָ
ילם ַה ֲח ִמ ִ
יעיֵ (3) :ע ָ
יאל ָה ְר ִב ִ
ַתנִ ֵ
ישׁי י ְ
ְז ַב ְדיָהוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
וּלע ֵֹבד ֱאדֹם ָבּנִ ים | ְשׁ ַמ ְעיָה
יעיְ (4) :
הוֹעינַי ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶא ְליְ ֵ
יעי וּנְ ַתנְ ֵאל
ָבד ַה ֵשּׁנִ י יוֹאָח ַה ְשּׁ ִל ִשׁי וְ ָשׂ ָכר ָה ְר ִב ִ
ַה ְבּכוֹר יְ הוֹז ָ
ֻלּ ַתי ַה ְשּׁ ִמינִ י |
יעי ְפּע ְ
שכר ַה ְשּׁ ִב ִ
יאל ַה ִשּׁ ִשּׁי יִ ָשׂ ָ
ישׁיַ (5) :ע ִמּ ֵ
ַה ֲח ִמ ִ
ִכּי ֵברֲכוֹ ֱאל ִֹהים:
יהם | ִכּי
נוֹלד ָבּנִ ים ַה ִמּ ְמ ָשׁ ִלים ְל ֵבית ֲא ִב ֶ
) (6וְ ִל ְשׁ ַמ ְעיָה ְבנוֹ ַ
ָבד
עוֹבד ֶא ְלז ָ
וּר ָפ ֵאל וְ ֵ
בּוֹרי ַחיִ ל ֵה ָמּהְ (7) :בּנֵי ְשׁ ַמ ְעיָה ָע ְתנִ י ְ
ִג ֵ
ֶא ָחיו ְבּנֵי ָחיִ ל | ֱא ִליהוּ ְ
וּס ַמ ְכיָהוָּ (8) :כּל ֵא ֶלּה ִמ ְבּנֵי עֹ ֵבד ֱאדֹם
וּשׁ ַניִ ם
יהם ִאישׁ ַחיִ ל ַבּכּ ַֹח ַל ֲעב ָֹדה | ִשׁ ִשּׁים ְ
ַא ֵח ֶ
ֵיהם ו ֲ
וּבנ ֶ
ֵה ָמּה ְ
אַחים ְבּנֵי ָחיִ ל ְשׁמוֹנָה
ְלע ֵֹבד ֱאדֹם (9) :וְ ִל ְמ ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ָבּנִ ים וְ ִ
ָע ָשׂר:
וּלח ָֹסה ִמן ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ָבּנִ ים | ִשׁ ְמ ִרי ָהרֹאשׁ ִכּי
)ְ (10
אָביהוּ ְלרֹאשִׁ (11) :ח ְל ִקיָּהוּ ַה ֵשּׁנִ י
ימהוּ ִ
לֹא ָהיָה ְבכוֹר וַיְ ִשׂ ֵ
אַחים ְלח ָֹסה
ְט ַב ְליָהוּ ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ְז ַכ ְריָהוּ ָה ְר ִב ִעי | ָכּל ָבּנִ ים וְ ִ
אשׁי ַה ְגּ ָב ִרים
ֲרים ְל ָר ֵ
ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂרְ (12) :ל ֵא ֶלּה ַמ ְח ְלקוֹת ַהשֹּׁע ִ

ַפּילוּ
יהם | ְל ָשׁ ֵרת ְבּ ֵבית יְ הוָהַ (13) :ויּ ִ
ֻמּת ֲא ֵח ֶ
ִמ ְשׁ ָמרוֹת ְלע ַ
ָשׁ ַער:
בוֹתם ְל ַשׁ ַער ו ָ
גוֹרלוֹת ַכּ ָקּטֹן ַכּגָּדוֹל ְל ֵבית ֲא ָ
ָ
יוֹעץ ְבּ ֶשׂ ֶכל
וּז ַכ ְריָהוּ ְבנוֹ ֵ
גּוֹרל ִמ ְז ָר ָחה ְל ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ | ְ
) (14וַיִּ פֹּל ַה ָ
גוֹרלוֹ ָצפוֹנָהְ (15) :לע ֵֹבד ֱאדֹם נ ְֶג ָבּה |
ֵצא ָ
גּוֹרלוֹת ַויּ ֵ
ִה ִפּילוּ ָ
ֲרב ִעם ַשׁ ַער
וּלח ָֹסה ַל ַמּע ָ
וּל ָבנָיו ֵבּית ָה ֲא ֻס ִפּיםְ (16) :ל ֻשׁ ִפּים ְ
ְ
ֻמּת ִמ ְשׁ ָמרַ (17) :ל ִמּ ְז ָרח
עוֹלה | ִמ ְשׁ ָמר ְלע ַ
ַשׁ ֶלּ ֶכת ַבּ ְמ ִס ָלּה ָה ָ
אַר ָבּ ָעה ַלנּ ְֶג ָבּה ַליּוֹם אַ ְר ָבּ ָעה |
ַה ְלוִ יִּ ם ִשׁ ָשּׁה ַל ָצּפוֹנָה ַליּוֹם ְ
אַר ָבּ ָעה ַל ְמ ִס ָלּה
ֲרב | ְ
וְ ָל ֲא ֻס ִפּים ְשׁנַיִ ם ְשׁנָיִ םַ (18) :ל ַפּ ְר ָבּר ַל ַמּע ָ
ֲרים ִל ְבנֵי ַה ָקּ ְר ִחי
ְשׁנַיִ ם ַל ַפּ ְר ָבּרֵ (19) :א ֶלּה ַמ ְח ְלקוֹת ַהשֹּׁע ִ
אוֹצרוֹת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים
וְ ִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי (20) :וְ ַה ְלוִ יִּ ם | ֲא ִחיָּה ַעל ְ
אשׁי
ֵר ֻשׁנִּ י ְל ַל ְע ָדּן ָר ֵ
וּלא ְֹצרוֹת ַה ֳקּ ָד ִשׁיםְ (21) :בּנֵי ַל ְע ָדּן ְבּנֵי ַהגּ ְ
ְ
ֵר ֻשׁנִּ י יְ ִח ֵ
יוֹאל
ֵתם וְ ֵ
יא ִלי | ז ָ
יא ִליְ (22) :בּנֵי יְ ִח ֵ
ָהאָבוֹת ְל ַל ְע ָדּן ַהגּ ְ
אָחיו ַעל א ְֹצרוֹת ֵבּית יְ הוָהַ (23) :ל ַע ְמ ָר ִמי ַליִּ ְצ ָה ִרי ַל ֶח ְברוֹנִ י
ִ
ֵרשׁוֹם ֶבּן מ ֶֹשׁה נ ִָגיד ַעל ָהא ָֹצרוֹת:
וּשׁב ֵ
יא ִליְ (24) :
ֻאל ֶבּן גּ ְ
ָל ָע ִזּ ֵ
ישׁ ְעיָהוּ ְבנוֹ וְ י ָֹרם ְבּנוֹ
יעזֶר | ְר ַח ְביָהוּ ְבנוֹ וִ ַ
) (25וְ ֶא ָחיו ֶל ֱא ִל ֶ
וּשׁל ִֹמית קרי[ ְבּנוֹ (26) :הוּא ְשׁלֹמוֹת
וְ ִז ְכ ִרי ְבנוֹ ושׁלמות ] ְ
וְ ֶא ָחיו ַעל ָכּל א ְֹצרוֹת ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך
אשׁי ָהאָבוֹת ְל ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ַה ֵמּאוֹת וְ ָשׂ ֵרי ַה ָצּ ָבאִ (27) :מן
וְ ָר ֵ
וּמן ַה ָשּׁ ָלל ִה ְק ִדּישׁוּ | ְל ַחזֵּק ְל ֵבית יְ הוָה (28) :וְ כֹל
ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ִ
מוּאל ָהר ֶֹאה וְ ָשׁאוּל ֶבּן ִקישׁ וְ אַ ְבנֵר ֶבּן נֵר וְ יוֹאָב
ַה ִה ְק ִדּישׁ ְשׁ ֵ
ֶבּן ְצרוּיָה | כֹּל ַה ַמּ ְק ִדּישׁ ַעל יַד ְשׁל ִֹמית וְ ֶא ָחיו:
אכה ַה ִחיצוֹנָה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּבנָיו ַל ְמּ ָל ָ
)ַ (29ליִּ ְצ ָה ִרי ְכּנַנְ יָהוּ ָ
וּלשׁ ְֹפ ִטיםַ (30) :ל ֶח ְברוֹנִ י ֲח ַשׁ ְביָהוּ וְ ֶא ָחיו ְבּנֵי ַחיִ ל
ְלשׁ ְֹט ִרים ְ
ַר ֵדּן ַמ ְע ָר ָבה |
ֶא ֶלף וּ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ַעל ְפּ ֻק ַדּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
אכת יְ הוָה וְ ַל ֲעב ַֹדת ַה ֶמּ ֶל ְךַ (31) :ל ֶח ְברוֹנִ י יְ ִריָּה
ְלכֹל ְמ ֶל ֶ
אַר ָבּ ִעים ְל ַמ ְלכוּת
ָהרֹאשׁ ַל ֶח ְברוֹנִ י ְלת ְֹלד ָֹתיו ְלאָבוֹת | ִבּ ְשׁנַת ָה ְ
ַעזֵיר ִגּ ְל ָעד (32) :וְ ֶא ָחיו
בּוֹרי ַחיִ ל ְבּי ְ
ָדּוִ יד נִ ְד ָרשׁוּ וַיִּ ָמּ ֵצא ָב ֶהם ִגּ ֵ
ידם ָדּוִ יד
ַפ ִק ֵ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ָר ֵ
אַל ַפּיִ ם ְ
ְבּנֵי ַחיִ ל ְ
אשׁי ָהאָבוֹת | ַויּ ְ
ַשּׁי ְל ָכל ְדּ ַבר
ַח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ִ
ָדי ו ֲ
ראוּבנִ י וְ ַהגּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ָה ֵ
וּד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך:
ָה ֱאל ִֹהים ְ
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אשׁי ָהאָבוֹת וְ ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְס ָפּ ָרם ָר ֵ
) ְ (1
יהם ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ְלכֹל ְדּ ַבר
וְ ַה ֵמּאוֹת וְ שׁ ְֹט ֵר ֶ
ַה ַמּ ְח ְלקוֹת ַה ָבּאָה וְ ַהיּ ֵֹצאת ח ֶֹדשׁ ְבּח ֶֹדשׁ ְלכֹל ָח ְד ֵשׁי ַה ָשּׁנָה |
אָלףַ (2) :על ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת
אַר ָבּ ָעה ֶ
אַחת ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ָה ַ
ֻקתּוֹ
יאל | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ַב ִדּ ֵ
ָשׁ ְב ָעם ֶבּן ז ְ
ָה ִראשׁוֹנָה ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן י ָ
אָלףִ (3) :מן ְבּנֵי ֶפ ֶרץ ָהרֹאשׁ ְל ָכל ָשׂ ֵרי
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
וֹדי
ַה ְצּ ָבאוֹת ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן (4) :וְ ַעל ַמ ֲחל ֶֹקת ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י דּ ַ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים
וּמ ְקלוֹת ַהנּ ִָגיד | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ֻקתּוֹ ִ
וּמ ֲחל ְ
חוֹחי ַ
ָה ֲא ִ
ישׁי ְבּ ָניָהוּ
ישׁי ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
אָלףַ (5) :שׂר ַה ָצּ ָבא ַה ְשּׁ ִל ִ
אַר ָבּ ָעה ֶ
וְ ְ
אָלף:
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ָדע ַהכּ ֵֹהן רֹאשׁ | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ֶבן יְ הוֹי ָ
ֻקתּוֹ
וּמ ֲחל ְ
) (6הוּא ְב ָניָהוּ ִגּבּוֹר ַה ְשּׁל ִֹשׁים וְ ַעל ַה ְשּׁל ִֹשׁים | ַ
ַע ִמּיז ָ
ֲשׂה ֵאל ֲא ִחי
יעי ע ָ
יעי ַלח ֶֹדשׁ ָה ְר ִב ִ
ָבד ְבּנוָֹ (7) :ה ְר ִב ִ
אַר ָבּ ָעה
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
אַח ָריו | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
וּז ַב ְדיָה ְבנוֹ ֲ
יוֹאָב ְ
ישׁי ַה ַשּׂר ַשׁ ְמהוּת ַהיִּ ְז ָרח |
ישׁי ַלח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ
)ַ (8ה ַח ִמ ִ
אָלף:
ֶ
אָלףַ (9) :ה ִשּׁ ִשּׁי ַלח ֶֹדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
אַר ָבּ ָעה אָ ֶלף:
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
קוֹעי | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ירא ֶבן ִע ֵקּשׁ ַה ְתּ ִ
ִע ָ
)ַ (10ה ְשּׁ ִב ִ
יעי ֶח ֶלץ ַה ְפּלוֹנִ י ִמן ְבּנֵי ֶא ְפ ָריִ ם
יעי ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ְשּׁ ִמינִ י
)(11
אָלף:
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
| וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים
ַר ִחי | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ִס ְבּ ַכי ַה ֻח ָשׁ ִתי ַלזּ ְ
יעזֶר
יעי ֲא ִב ֶ
יעי ַלח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִ
אָלףַ (12) :ה ְתּ ִשׁ ִ
אַר ָבּ ָעה ֶ
וְ ְ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים
ָה ַענְּ ת ִֹתי לבנימיני ] ַל ֵבּן יְ ִמינִ י קרי[ | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ֲשׂ ִ
ירי ַלח ֶֹדשׁ ָהע ִ
אַר ָבּ ָעה ֶ
וְ ְ
טוֹפ ִתי
ירי ַמ ְה ַרי ַהנְּ ָ
ֲשׂ ִ
אָלףָ (13) :הע ִ
אָלףַ (14) :ע ְשׁ ֵתּי
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ַר ִחי | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
ַלזּ ְ
ָע ָשׂר ְל ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ַהח ֶֹדשׁ ְבּ ָניָה ַה ִפּ ְר ָעתוֹנִ י ִמן ְבּ ֵני ֶא ְפ ָריִ ם | וְ ַעל
ָע ָשׂר
ַה ְשּׁנֵים
)(15
אָלף:
ַמ ֲחל ְ
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֻקתּוֹ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ֻקתּוֹ
יאל | וְ ַעל ַמ ֲחל ְ
טוֹפ ִתי ְל ָע ְתנִ ֵ
ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַהח ֶֹדשׁ ֶח ְל ַדּי ַהנְּ ָ
אָלף:
אַר ָבּ ָעה ֶ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ראוּבנִ י נ ִָגיד ֱא ִל ֶ
) (16וְ ַעל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֵ
יעזֶר ֶבּן ִז ְכ ִרי |
מוּאל
ֲכהְ (17) :ל ֵלוִ י ֲח ַשׁ ְביָה ֶבן ְק ֵ
ַל ִשּׁ ְמעוֹנִ י ְשׁ ַפ ְטיָהוּ ֶבּן ַמע ָ
שכר
יהוּדה ֱא ִליהוּ ֵמ ֲא ֵחי ָדוִ יד | ְליִ ָשׂ ָ
אַהרֹן ָצדוֹקִ (18) :ל ָ
ְל ֲ
ָע ְמ ִרי ֶבּן ִמ ָ
יכ ֵאלִ (19) :ל ְזבוּלֻן יִ ְשׁ ַמ ְעיָהוּ ֶבּן ע ַֹב ְדיָהוּ |
הוֹשׁ ַע ֶבּן
ֵ
יאלִ (20) :ל ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם
ַפ ָתּ ִלי יְ ִרימוֹת ֶבּן ַע ְז ִר ֵ
ְלנ ְ
ַל ֲח ִצי
)(21
יוֹאל ֶבּן ְפּ ָדיָהוּ:
ַשּׁה ֵ
ֲעז ְַזיָהוּ | ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
אַב ֵנר:
יאל ֶבּן ְ
ֲשׂ ֵ
ָמן ַיע ִ
ַשּׁה ִגּ ְל ָע ָדה יִ דּוֹ ֶבּן ְז ַכ ְריָהוּ | ְל ִבנְ י ִ
ַה ְמנ ֶ

ַר ֵאל ֶבּן יְ ר ָֹחם | ֵא ֶלּה ָשׂ ֵרי ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ְ (22ל ָדן ֲעז ְ
וּל ָמ ָטּה | ִכּי
ָשׂא ָדוִ יד ִמ ְס ָפּ ָרם ְל ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְ
) (23וְ לֹא נ ָ
ַ
וֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ָמיִ ם (24) :יוֹאָב
אָמר יְ הוָה ְל ַה ְרבּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכ ְ
ֶבּן ְצרוּיָה ֵה ֵחל ִל ְמנוֹת וְ לֹא ִכ ָלּה וַיְ ִהי ָבזֹאת ֶק ֶצף ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
ָמים ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד(25) :
וְ לֹא ָע ָלה ַה ִמּ ְס ָפּר ְבּ ִמ ְס ַפּר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֲד ֵ
וְ ַעל א ְֹצרוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ַע ְז ָמוֶת ֶבּן ע ִ
ָהאֹ ָצרוֹת
וְ ַעל
יאל |
ֻזּיָּהוּ(26) :
ָתן ֶבּן ע ִ
וּב ִמּ ְג ָדּלוֹת יְ הוֹנ ָ
וּב ְכּ ָפ ִרים ַ
ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶבּ ָע ִרים ַ
אכת ַה ָשּׂ ֶדה ַל ֲעב ַֹדת ָה ֲא ָד ָמה | ֶע ְז ִרי ֶבּן ְכּלוּב:
וְ ַעל ע ֵֹשׂי ְמ ֶל ֶ
) (27וְ ַעל ַה ְכּ ָר ִמים ִשׁ ְמ ִעי ָה ָר ָמ ִתי | וְ ַעל ֶשׁ ַבּ ְכּ ָר ִמים ְלא ְֹצרוֹת
ֵיתים וְ ַה ִשּׁ ְק ִמים ֲא ֶשׁר
ַב ִדּי ַה ִשּׁ ְפ ִמי (28) :וְ ַעל ַהזּ ִ
ַהיַּיִ ן ז ְ
יוֹעשׁ(29) :
ַבּ ְשּׁ ֵפ ָלה ַבּ ַעל ָחנָן ַה ְגּ ֵד ִרי | וְ ַעל א ְֹצרוֹת ַה ֶשּׁ ֶמן ָ
וְ ַעל ַה ָבּ ָקר ָהר ִֹעים ַבּ ָשּׁרוֹן שׁטרי ] ִשׁ ְר ַטי קרי[ ַה ָשּׁרוֹנִ י | וְ ַעל
אוֹביל
ִ
ֲמ ִקים ָשׁ ָפט ֶבּן ַע ְד ָלי (30) :וְ ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים
ַה ָבּ ָקר ָבּע ָ
וְ ַעל
)(31
ֶח ְדּיָהוּ ַה ֵמּרֹנ ִֹתי:
ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִלי | וְ ַעל ָה ֲאתֹנוֹת י ְ
ַהצֹּאן י ִָזיז ַה ַה ְג ִרי | ָכּל ֵא ֶלּה ָשׂ ֵרי ָה ְרכוּשׁ ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד:
יאל
יח ֵ
יוֹעץ ִאישׁ ֵמ ִבין וְ סוֹ ֵפר הוּא | וִ ִ
ָתן דּוֹד ָדּוִ יד ֵ
) (32וִ יהוֹנ ָ
יוֹעץ ַל ֶמּ ֶל ְך |
ַא ִחית ֶֹפל ֵ
ֶבּן ַח ְכמוֹנִ י ִעם ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (33) :ו ֲ
ָדע ֶבּן
אַח ֵרי ֲא ִחית ֶֹפל יְ הוֹי ָ
אַר ִכּי ֵר ַע ַה ֶמּ ֶל ְך (34) :וְ ֲ
חוּשׁי ָה ְ
וְ ַ
ָתר וְ ַשׂר ָצ ָבא ַל ֶמּ ֶל ְך יוֹאָב:
ְבּ ָניָהוּ וְ ֶא ְבי ָ
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ַק ֵהל ָדּוִ יד ֶאת ָכּל ָשׂ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָשׂ ֵרי ַה ְשּׁ ָב ִטים וְ ָשׂ ֵרי
)ַ (1ויּ ְ
ַה ַמּ ְח ְלקוֹת ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי
וּמ ְקנֶה ַל ֶמּ ֶל ְך ְ
יסים
וּל ָבנָיו ִעם ַה ָסּ ִר ִ
ַה ֵמּאוֹת וְ ָשׂ ֵרי ָכל ְרכוּשׁ ִ
ָקם ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך
רוּשׁ ָלִםַ (2) :ויּ ָ
וּל ָכל ִגּבּוֹר ָחיִ ל ֶאל יְ ָ
בּוֹרים ְ
וְ ַה ִגּ ִ
אַחי וְ ַע ִמּי | ֲאנִ י ִעם ְל ָב ִבי ִל ְבנוֹת ֵבּית
ֹאמר ְשׁ ָמעוּנִ י ַ
ַעל ַר ְג ָליו ַויּ ֶ
וֹתי
ַה ִכינ ִ
נוּחה ַל ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָה וְ ַל ֲהדֹם ַר ְג ֵלי ֱאל ֵֹהינוּ ו ֲ
ְמ ָ
אָמר ִלי לֹא ִת ְבנֶה ַביִ ת ִל ְשׁ ִמי | ִכּי ִאישׁ
ִל ְבנוֹת (3) :וְ ָה ֱאל ִֹהים ַ
ִמ ְל ָחמוֹת ָ
אַתּה וְ ָד ִמים ָשׁ ָפ ְכ ָתּ (4) :וַיִּ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהוּדה
עוֹלם ִכּי ִב ָ
אָבי ִל ְהיוֹת ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָ
ִבּי ִמכֹּל ֵבּית ִ
אָבי ִבּי ָר ָצה
אָבי | וּ ִב ְבנֵי ִ
הוּדה ֵבּית ִ
וּב ֵבית יְ ָ
ָבּ ַחר ְלנ ִָגיד ְ
ְל ַה ְמ ִל ְ
ָתן ִלי
וּמ ָכּל ָבּנַי ִכּי ַר ִבּים ָבּנִ ים נ ַ
יך ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאלִ (5) :
יְ הוָה | וַיִּ ְב ַחר ִבּ ְשׁלֹמֹה ְבנִ י ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ִכּ ֵסּא ַמ ְלכוּת יְ הוָה ַעל

רוֹתי |
יתי ַו ֲח ֵצ ָ
ֹאמר ִלי ְשׁלֹמֹה ִבנְ ָך הוּא יִ ְבנֶה ֵב ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (6) :ויּ ֶ
ינוֹתי ֶאת
ַה ִכ ִ
ַאנִ י ֶא ְהיֶה לּוֹ ְלאָב (7) :ו ֲ
ִכּי ָב ַח ְר ִתּי בוֹ ִלי ְל ֵבן ו ֲ
וֹתי ִ
ֶחזַק ַלעֲשׂוֹת ִמ ְצ ַ
ַמ ְלכוּתוֹ ַעד ְל ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ַכּיּוֹם
עוֹלם | ִאם י ֱ
אָזנֵי ֱאל ֵֹהינוּ
וּב ְ
ַהזֶּה (8) :וְ ַע ָתּה ְל ֵעינֵי ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְק ַהל יְ הוָה ְ
ירשׁוּ ֶאת
יכם | ְל ַמ ַען ִתּ ְ
ִשׁ ְמרוּ וְ ִד ְרשׁוּ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ַעד ָ
אַח ֵר ֶ
עוֹלם:
ֵיכם ֲ
טּוֹבה וְ ִהנְ ַח ְל ֶתּם ִל ְבנ ֶ
אָרץ ַה ָ
ָה ֶ
יך וְ ָע ְב ֵדהוּ ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם
אָב ָ
אַתּה ְשׁלֹמֹה ְבנִ י ַדּע ֶאת ֱאל ֵֹהי ִ
) (9וְ ָ
ֵצר ַמ ֲח ָשׁבוֹת
דּוֹרשׁ יְ הוָה וְ ָכל י ֶ
ֶפשׁ ֲח ֵפ ָצה ִכּי ָכל ְל ָבבוֹת ֵ
וּבנ ֶ
ְ
יח ָך ָל ַעד(10) :
ֵמ ִבין | ִאם ִתּ ְד ְר ֶשׁנּוּ יִ ָמּ ֵצא ָל ְך וְ ִאם ַתּ ַע ְז ֶבנּוּ י ְַזנִ ֲ
ֲשׂה:
ְר ֵאה ַע ָתּה ִכּי יְ הוָה ָבּ ַחר ְבּ ָך ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ַל ִמּ ְק ָדּשׁ ֲח ַזק ַוע ֵ
אוּלם וְ ֶאת ָבּ ָתּיו
) (11וַיִּ ֵתּן ָדּוִ יד ִל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ֶאת ַתּ ְבנִ ית ָה ָ
וּבית ַה ַכּפּ ֶֹרת (12) :וְ ַת ְבנִ ית
ימים ֵ
ַח ָד ָריו ַה ְפּנִ ִ
ֲליּ ָֹתיו ו ֲ
ַכּיו ַוע ִ
וְ גַנְ ז ָ
וּל ָכל ַה ְלּ ָשׁכוֹת
רוּח ִעמּוֹ ְל ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ הוָה ְ
כֹּל ֲא ֶשׁר ָהיָה ָב ַ
וּלא ְֹצרוֹת ַה ֳקּ ָד ִשׁים(13) :
ָס ִביב | ְלא ְֹצרוֹת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ְ
ֲבוֹדת ֵבּית יְ הוָה |
אכת ע ַ
וּל ָכל ְמ ֶל ֶ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְ
וּל ַמ ְח ְלקוֹת ַהכּ ֲ
ְ
ָהב ְל ָכל
ָהב ַבּ ִמּ ְשׁ ָקל ַלזּ ָ
ֲבוֹדת ֵבּית יְ הוָהַ (14) :לזּ ָ
וּל ָכל ְכּ ֵלי ע ַ
ְ
ֲבוֹדה ַוע ָ
ֲבוֹדה | ְלכֹל ְכּ ֵלי ַה ֶכּ ֶסף ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ְל ָכל ְכּ ֵלי ֲעבוֹ ָדה
ְכּ ֵלי ע ָ
ָהב ְבּ ִמ ְשׁ ַקל
יהם ז ָ
ָהב וְ ֵנר ֵֹת ֶ
וּמ ְשׁ ָקל ִל ְמנֹרוֹת ַהזּ ָ
ֲבוֹדהִ (15) :
ַוע ָ
נוֹרה
יה | וְ ִל ְמנֹרוֹת ַה ֶכּ ֶסף ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִל ְמ ָ
נוֹרה וְ ֵנר ֶֹת ָ
וּמ ָ
נוֹרה ְ
ְמ ָ
ָהב ִמ ְשׁ ָקל
נוֹרה (16) :וְ ֶאת ַהזּ ָ
וּמ ָ
נוֹרה ְ
ֲבוֹדת ְמ ָ
יה ַכּע ַ
וְ ֵנר ֶֹת ָ
ְל ֻשׁ ְל ֲחנוֹת ַה ַמּ ֲע ֶר ֶכת ְל ֻשׁ ְל ַחן וְ ֻשׁ ְל ָחן | וְ ֶכ ֶסף ְל ֻשׁ ְל ֲחנוֹת ַה ָכּ ֶסף:
) (17וְ ַה ִמּ ְז ָלגוֹת וְ ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ַה ְקּ ָשׂוֹת ז ָ
פוֹרי
ָהב ָטהוֹר | וְ ִל ְכ ֵ
פוֹרי ַה ֶכּ ֶסף ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִל ְכפוֹר
וּכפוֹר וְ ִל ְכ ֵ
ָהב ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִל ְכפוֹר ְ
ַהזּ ָ
וּל ַת ְבנִ ית
ֻקּק ַבּ ִמּ ְשׁ ָקל | ְ
ָהב ְמז ָ
וּל ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת ז ָ
וּכפוֹרְ (18) :
ְ
ָהב ְלפ ְֹר ִשׂים וְ ס ְֹכ ִכים ַעל ֲארוֹן ְבּ ִרית
ֻבים ז ָ
ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַה ְכּר ִ
יְ הוָהַ (19) :הכֹּל ִבּ ְכ ָתב ִמיַּד יְ הוָה ָע ַלי ִה ְשׂ ִכּיל | כֹּל ַמ ְל ֲאכוֹת
ַה ַתּ ְבנִ ית:
ֲשׂה אַל ִתּ ָ
ֶא ַמץ ַוע ֵ
)ַ (20ויּ ֶ
ירא
ֹאמר ָדּוִ יד ִל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ֲחזַק ו ֱ
ַע ְז ֶב ָךּ
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ַ
וְ אַל ֵתּ ָחת | ִכּי יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֱאל ַֹהי ִע ָמּ ְך לֹא י ְ
ֲבוֹדת ֵבּית יְ הוָה (21) :וְ ִהנֵּה ַמ ְח ְלקוֹת
אכת ע ַ
ַעד ִל ְכלוֹת ָכּל ְמ ֶל ֶ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְל ָכל ע ַ
ֲבוֹדת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים | וְ ִע ְמּ ָך ְב ָכל
ַהכּ ֲ
ֲבוֹדה וְ ַה ָשּׂ ִרים וְ ָכל ָה ָעם
ָדיב ַבּ ָח ְכ ָמה ְל ָכל ע ָ
אכה ְל ָכל נ ִ
ְמ ָל ָ
יך:
ְל ָכל ְדּ ָב ֶר ָ
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ֹאמר ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָכל ַה ָקּ ָהל ְשׁלֹמֹה ְבנִ י ֶא ָחד ָבּ ַחר בּוֹ
)ַ (1ויּ ֶ
ירה ִכּי
אָדם ַה ִבּ ָ
דוֹלה ִכּי לֹא ְל ָ
אכה ְג ָ
ָר ְך | וְ ַה ְמּ ָל ָ
ַער ו ָ
ֱאל ִֹהים נ ַ
וּכ ָכל כּ ִֹחי ֲה ִכ ִ
ַליהוָה ֱאל ִֹהיםְ (2) :
ָהב
ינוֹתי ְל ֵבית ֱאל ַֹהי ַהזּ ָ
ָהב וְ ַה ֶכּ ֶסף ַל ֶכּ ֶסף וְ ַהנְּ ח ֶֹשׁת ַלנְּ ח ֶֹשׁת ַה ַבּ ְרזֶל ַל ַבּ ְרזֶל וְ ָה ֵע ִצים
ַלזּ ָ
פוּך וְ ִר ְק ָמה וְ כֹל ֶא ֶבן
אַבנֵי ְ
לּוּאים ְ
וּמ ִ
אַבנֵי שׁ ַֹהם ִ
ָל ֵע ִצים | ְ
יְ ָק ָרה וְ ְ
צוֹתי ְבּ ֵבית ֱאל ַֹהי יֶשׁ ִלי
אַבנֵי ַשׁיִ שׁ ָלרֹב (3) :וְ עוֹד ִבּ ְר ִ
ינוֹתי
ָת ִתּי ְל ֵבית ֱאל ַֹהי ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל ֲה ִכ ִ
ָכ ֶסף | נ ַ
ָהב ו ָ
ֻלּה ז ָ
ְסג ָ
ָהב ִמ ְזּ ַהב ִ
ְל ֵבית ַהקּ ֶֹדשְׁ (4) :שׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ִכּ ְכּ ֵרי ז ָ
אוֹפיר |
טוּח ִקירוֹת ַה ָבּ ִתּים(5) :
ֻקּק ָל ַ
וְ ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ְמז ָ
וּמי
אכה ְבּיַד ָח ָר ִשׁים | ִ
וּל ָכל ְמ ָל ָ
ָהב וְ ַל ֶכּ ֶסף ַל ֶכּ ֶסף ְ
ָהב ַלזּ ָ
ַלזּ ָ
ַדּבוּ ָשׂ ֵרי ָהאָבוֹת
ַדּב ְל ַמלֹּאות יָדוֹ ַהיּוֹם ַליהוָה (6) :וַיִּ ְתנ ְ
ִמ ְתנ ֵ
אכת
וּל ָשׂ ֵרי ְמ ֶל ֶ
וְ ָשׂ ֵרי ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ַה ֵמּאוֹת ְ
ָהב ִכּ ָכּ ִרים ֲח ֵמ ֶשׁת
ֲבוֹדת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ז ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך (7) :וַיִּ ְתּנוּ ַלע ַ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים וּנְ ח ֶֹשׁת
ַא ַד ְרכֹנִ ים ִרבּוֹ וְ ֶכ ֶסף ִכּ ָכּ ִרים ע ֶ
ֲא ָל ִפים ו ֲ
וּשׁמוֹנַת ֲא ָל ִפים ִכּ ָכּ ִרים | וּ ַב ְרזֶל ֵמאָה ֶא ֶלף ִכּ ָכּ ִרים(8) :
ִרבּוֹ ְ
ָתנוּ ְל ַ
וְ ַהנִּ ְמ ָצא ִאתּוֹ ֲא ָבנִ ים נ ְ
יאל
אוֹצר ֵבּית יְ הוָה | ַעל יַד יְ ִח ֵ
ַדּבוּ
ַדּ ָבם ִכּי ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם ִה ְתנ ְ
ֵר ֻשׁנִּ י (9) :וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ָה ָעם ַעל ִה ְתנ ְ
ַהגּ ְ
דוֹלה:
ַליהוָה | וְ גַם ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׂ ַמח ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
ֹאמר ָדּוִ יד
) (10וַיְ ָב ֶר ְך ָדּוִ יד ֶאת יְ הוָה ְל ֵעינֵי ָכּל ַה ָקּ ָהל | ַויּ ֶ
עוֹלם וְ ַעד עוֹ ָלם(11) :
אָבינוּ ֵמ ָ
אַתּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֵצח וְ ַההוֹד ִכּי כֹל
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ֻלּה וְ ַה ְגּ ָ
ְל ָך יְ הוָה ַה ְגּד ָ
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
אָרץ | ְל ָך יְ הוָה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ
וּב ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
וּב ָי ְד ָך כּ ַֹח
מוֹשׁל ַבּכֹּל ְ
ֵ
אַתּה
ֶיך וְ ָ
) (12וְ ָהע ֶֹשׁר וְ ַה ָכּבוֹד ִמ ְלּ ָפנ ָ
מוֹדים
וּל ַחזֵּק ַלכֹּל (13) :וְ ַע ָתּה ֱאל ֵֹהינוּ ִ
ַדּל ְ
ָד ָך ְלג ֵ
וּבי ְ
בוּרה | ְ
וּג ָ
ְ
וּמי
אַר ֶתּ ָך (14) :וְ ִכי ִמי ֲאנִ י ִ
וּמ ַה ְל ִלים ְל ֵשׁם ִתּ ְפ ְ
ַחנוּ ָל ְך | ְ
ֲאנ ְ
ָתנּוּ
ָד ָך נ ַ
וּמיּ ְ
ַדּב ָכּזֹאת | ִכּי ִמ ְמּ ָך ַהכֹּל ִ
ַעצֹר כּ ַֹח ְל ִה ְתנ ֵ
ַע ִמּי ִכּי נ ְ
תוֹשׁ ִבים ְכּ ָכל ֲאב ֵֹתינוּ | ַכּ ֵצּל
ֶיך וְ ָ
ַחנוּ ְל ָפנ ָ
ֵרים ֲאנ ְ
ָל ְךִ (15) :כּי ג ִ
ָמינוּ ַעל ָהאָ ֶרץ וְ ֵאין ִמ ְקוֶה (16) :יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ כֹל ֶה ָהמוֹן
יֵ
ָד ָך היא
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ֲה ִכינֹנוּ ִל ְבנוֹת ְל ָך ַביִ ת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך | ִמיּ ְ
אַתּה בּ ֵֹחן ֵל ָבב
ָד ְע ִתּי ֱאל ַֹהי ִכּי ָ
וּל ָך ַהכֹּל (17) :וְ י ַ
]הוּא קרי[ ְ
ַדּ ְב ִתּי ָכל ֵא ֶלּה וְ ַע ָתּה
ישׁ ִרים ִתּ ְר ֶצה | ֲאנִ י ְבּי ֶֹשׁר ְל ָב ִבי ִה ְתנ ַ
וּמ ָ
ֵ
ַדּב ָל ְך (18) :יְ הוָה
יתי ְב ִשׂ ְמ ָחה ְל ִה ְתנ ֶ
ַע ְמּ ָך ַהנִּ ְמ ְצאוּ פֹה ָר ִא ִ

עוֹלם
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאב ֵֹתינוּ ֳשׁ ְמ ָרה זֹּאת ְל ָ
ֱאל ֵֹהי ְ
יך (19) :וְ ִל ְשׁלֹמֹה
ֵצר ַמ ְח ְשׁבוֹת ְל ַבב ַע ֶמּ ָך | וְ ָה ֵכן ְל ָב ָבם ֵא ֶל ָ
ְלי ֶ
יך וְ ֻח ֶקּ ָ
וֹת ָ
יך ֵע ְד ֶ
וֹת ָ
ְבנִ י ֵתּן ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ִל ְשׁמוֹר ִמ ְצ ֶ
יך | וְ ַלעֲשׂוֹת
ינוֹתי:
ירה ֲא ֶשׁר ֲה ִכ ִ
ַהכֹּל וְ ִל ְבנוֹת ַה ִבּ ָ
ֹאמר ָדּוִ יד ְל ָכל ַה ָקּ ָהל ָבּ ְרכוּ נָא ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם |
)ַ (20ויּ ֶ
וַיְ ָברֲכוּ ָכל ַה ָקּ ָהל ַליהוָה ֱאלֹ ֵהי ֲאב ֵֹת ֶ
יהם וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ַליהוָה וְ ַל ֶמּ ֶל ְך (21) :וַיִּ ְז ְבּחוּ ַליהוָה ְז ָב ִחים ַו ַיּעֲלוּ עֹלוֹת ַליהוָה
ילים ֶא ֶלף ְכּ ָב ִשׂים ֶא ֶלף
ְל ָמ ֳח ַרת ַהיּוֹם ַההוּא ָפּ ִרים ֶא ֶלף ֵא ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ
וּז ָב ִחים ָלרֹב ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (22) :ויּ ְ
יהם | ְ
וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ַמ ִליכוּ ֵשׁנִ ית
דוֹלה | ַויּ ְ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
וּל ָצדוֹק ְלכ ֵֹהן(23) :
ִל ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ יד וַיִּ ְמ ְשׁחוּ ַליהוָה ְלנ ִָגיד ְ
ֵשׁב ְשׁלֹמֹה ַעל ִכּ ֵסּא יְ הוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַתּ ַחת ָדּוִ יד ִ
ַויּ ֶ
ַצ ַלח |
אָביו ַויּ ְ
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל (24) :וְ ָכל ַה ָשּׂ ִרים וְ ַה ִגּבּ ִֹרים וְ גַם ָכּל
ַדּל
ָתנוּ יָד ַתּ ַחת ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך (25) :וַיְ ג ֵ
ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד | נ ְ
יְ הוָה ֶאת ְשׁלֹמֹה ְל ַמ ְע ָלה ְל ֵעינֵי ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ֵתּן ָע ָליו הוֹד
ַמ ְלכוּת ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ַעל ָכּל ֶמ ֶל ְך ְל ָפנָיו ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָמים ֲא ֶשׁר
) (26וְ ָדוִ יד ֶבּן יִ ָשׁי ָמ ַל ְך ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל (27) :וְ ַהיּ ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה | ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
טוֹבה
יבה ָ
ָמת ְבּ ֵשׂ ָ
ירוּשׁ ַלִם ָמ ַל ְך ְשׁל ִֹשׁים וְ ָשׁלוֹשַׁ (28) :ויּ ָ
וּב ָ
ִ
ָמים ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד | וַיִּ ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ַת ְח ָתּיו(29) :
ְשׂ ַבע י ִ
תוּבים ַעל
וְ ִד ְב ֵרי ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲאחרֹנִ ים | ִהנָּם ְכּ ִ
ָביא וְ ַעל ִדּ ְב ֵרי גָּד
ָתן ַהנּ ִ
מוּאל ָהר ֶֹאה וְ ַעל ִדּ ְב ֵרי נ ָ
ִדּ ְב ֵרי ְשׁ ֵ
בוּרתוֹ | וְ ָה ִע ִתּים ֲא ֶשׁר ָע ְברוּ
וּג ָ
ַהחֹזֶהִ (30) :עם ָכּל ַמ ְלכוּתוֹ ְ
ָע ָליו וְ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֲא ָרצוֹת:
ָמים ]ב[
ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
2 Chronicles Chapter 1
) (1וַיִּ ְת ַחזֵּק ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ יד ַעל ַמ ְלכוּתוֹ | וַיהוָה ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ
וַיְ ג ְ
ֹאמר ְשׁלֹמֹה ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָשׂ ֵרי
ַדּ ֵלהוּ ְל ָמ ְע ָלהַ (2) :ויּ ֶ
אשׁי
ָשׂיא ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָר ֵ
וּלכֹל נ ִ
ָה ֲא ָל ִפים וְ ַה ֵמּאוֹת וְ ַלשּׁ ְֹפ ִטים ְ
ֵלכוּ ְשׁלֹמֹה וְ ָכל ַה ָקּ ָהל ִעמּוֹ ַל ָבּ ָמה ֲא ֶשׁר ְבּ ִג ְבעוֹן
ָהאָבוֹתַ (3) :ויּ ְ
מוֹעד ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה
| ִכּי ָשׁם ָהיָה א ֶֹהל ֵ

ֱלה ָדוִ יד ִמ ִקּ ְריַת יְ ָע ִרים
ַבּ ִמּ ְד ָבּרֲ (4) :א ָבל ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶהע ָ
וּמ ְז ַבּח
ירוּשׁ ָלִםִ (5) :
ָטה לוֹ א ֶֹהל ִבּ ָ
ַבּ ֵה ִכין לוֹ ָדּוִ יד | ִכּי נ ָ
ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּ ַצ ְל ֵאל ֶבּן ִ
אוּרי ֶבן חוּר ָשׂם ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן
ַעל ְשׁלֹמֹה ָשׁם ַעל
יְ הוָה | וַיִּ ְד ְר ֵשׁהוּ ְשׁלֹמֹה וְ ַה ָקּ ָהלַ (6) :ויּ ַ
ַעל ָע ָליו עֹלוֹת
מוֹעד | ַויּ ַ
ִמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת ִל ְפנֵי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ְלא ֶֹהל ֵ
ֶ
ֹאמר לוֹ
אָלףַ (7) :בּ ַלּיְ ָלה ַההוּא נִ ְראָה ֱאל ִֹהים ִל ְשׁלֹמֹה | ַויּ ֶ
ית
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ְשׁלֹמֹה ֵלאל ִֹהים ָ
ְשׁאַל ָמה ֶא ֶתּן ָל ְךַ (8) :ויּ ֶ
אָבי ֶח ֶסד גָּדוֹל | וְ ִה ְמ ַל ְכ ַתּנִ י ַתּ ְח ָתּיוַ (9) :ע ָתּה יְ הוָה
ִעם ָדּוִ יד ִ
אַתּה ִה ְמ ַל ְכ ַתּנִ י ַעל ַעם
אָבי | ִכּי ָ
ֱאל ִֹהים י ֵ
ֵאָמן ְדּ ָב ְר ָך ִעם ָדּוִ יד ִ
וּמ ָדּע ֶתּן ִלי וְ ֵא ְצאָה ִל ְפנֵי
אָרץַ (10) :ע ָתּה ָח ְכ ָמה ַ
ֲפר ָה ֶ
ַרב ַכּע ַ
ָה ָעם ַהזֶּה וְ אָבוֹאָה | ִכּי ִמי יִ ְשׁפֹּט ֶאת ַע ְמּ ָך ַהזֶּה ַהגָּדוֹל:
ַען ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה זֹאת ִעם
ֹאמר ֱאל ִֹהים ִל ְשׁלֹמֹה י ַ
)ַ (11ויּ ֶ
יך וְ גַם
ֶפשׁ שֹׂנְ ֶא ָ
אַל ָתּ ע ֶֹשׁר נְ ָכ ִסים וְ ָכבוֹד וְ ֵאת נ ֶ
ְל ָב ֶב ָך וְ לֹא ָשׁ ְ
וּמ ָדּע ֲא ֶשׁר
ָמים ַר ִבּים לֹא ָשׁ ְ
יִ
ַתּ ְשׁאַל ְל ָך ָח ְכ ָמה ַ
אָל ָתּ | ו ִ
יך ָע ָליוַ (12) :ה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַמּ ָדּע
ִתּ ְשׁפּוֹט ֶאת ַע ִמּי ֲא ֶשׁר ִה ְמ ַל ְכ ִתּ ָ
נָתוּן ָל ְך | וְ ע ֶֹשׁר וּנְ ָכ ִסים וְ ָכבוֹד ֶא ֶתּן ָל ְך ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ֵכן
יך לֹא יִ ְהיֶה ֵכּןַ (13) :ו ָיּבֹא ְשׁלֹמֹה
אַח ֶר ָ
ֶיך וְ ֲ
ַל ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ְל ָפנ ָ
מוֹעד | וַיִּ ְמל ְֹך ַעל
רוּשׁ ַלִם ִמ ִלּ ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
ַל ָבּ ָמה ֲא ֶשׁר ְבּ ִג ְבעוֹן יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַר ַבּע ֵמאוֹת
וּפ ָר ִשׁים וַיְ ִהי לוֹ ֶא ֶלף וְ ְ
ֶאסֹף ְשׁלֹמֹה ֶר ֶכב ָ
)ַ (14ויּ ֱ
יחם ְבּ ָע ֵרי ָה ֶר ֶכב וְ ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ָפּ ָר ִשׁים | ַויַּנִּ ֵ
ֶר ֶכב ְ
וּשׁ ַלִם
ָהב ִבּיר ָ
ירוּשׁ ָלִם (15) :וַיִּ ֵתּן ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
ִבּ ָ
ָתן ַכּ ִשּׁ ְק ִמים ֲא ֶשׁר ַבּ ְשּׁ ֵפ ָלה ָלרֹב:
ָכּ ֲא ָבנִ ים | וְ ֵאת ָה ֲא ָר ִזים נ ַ
ֹח ֵרי
וּמ ְקוֵא ס ֲ
סּוּסים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁלֹמֹה ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם | ִ
וּמוֹצא ַה ִ
ָ
)(16
ַיּוֹציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ְקוֵא יִ ְקחוּ ִבּ ְמ ִחירַ (17) :ו ַיּעֲלוּ ו ִ
וּמאָה | וְ ֵכן ְל ָכל
ֶמ ְר ָכּ ָבה ְבּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶכּ ֶסף וְ סוּס ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ֵ
ֹאמר ְשׁלֹמֹה
יוֹציאוַּ (18) :ויּ ֶ
ָדם ִ
וּמ ְל ֵכי ֲא ָרם ְבּי ָ
ַמ ְל ֵכי ַה ִח ִתּים ַ
וּביִ ת ְל ַמ ְלכוּתוֹ:
ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ַ
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וּשׁמוֹנִ ים ֶא ֶלף ִאישׁ
) (1וַיִּ ְספֹּר ְשׁלֹמֹה ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף ִאישׁ ַס ָבּל ְ
יהם ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
ֲל ֶ
ַצּ ִחים ע ֵ
וּמנ ְ
ח ֵֹצב ָבּ ָהר | ְ

ית
חוּרם ֶמ ֶל ְך צֹר ֵלאמֹר | ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
) (2וַיִּ ְשׁ ַלח ְשׁלֹמֹה ֶאל ָ
ַתּ ְשׁ ַלח לוֹ ֲא ָר ִזים ִל ְבנוֹת לוֹ ַביִ ת ָל ֶשׁ ֶבת בּוֹ(3) :
אָבי ו ִ
ִעם ָדּוִ יד ִ
ִהנֵּה ֲאנִ י בוֹנֶה ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ָֹהי ְל ַה ְק ִדּישׁ לוֹ ְל ַה ְק ִטיר
ֲר ֶכת ָתּ ִמיד וְ עֹלוֹת ַלבּ ֶֹקר וְ ָל ֶע ֶרב
וּמע ֶ
ְל ָפנָיו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים ַ
עוֹלם זֹאת ַעל
ֲדי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | ְל ָ
וּלמוֹע ֵ
ַל ַשּׁ ָבּתוֹת וְ ֶל ֳח ָד ִשׁים ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י בוֹנֶה גָּדוֹל | ִכּי ָגדוֹל ֱאל ֵֹהינוּ
ֲצר כּ ַֹח ִל ְבנוֹת לוֹ ַביִ ת ִכּי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
וּמי ַיע ָ
ִמ ָכּל ָה ֱאל ִֹהיםִ (5) :
וּמי ֲאנִ י ֲא ֶשׁר ֶא ְבנֶה לּוֹ ַביִ ת ִכּי
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם לֹא יְ ַכ ְל ְכּלֻהוּ | ִ
ְ
ִאם ְל ַה ְק ִטיר ְל ָפנָיו (6) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַלח ִלי ִאישׁ ָח ָכם ַלעֲשׂוֹת
וּת ֵכ ֶלת וְ י ֵֹד ַע
אַר ְגּוָן וְ ַכ ְר ִמיל ְ
וּב ְ
וּב ַבּ ְרזֶל ָ
וּבנְּ ח ֶֹשׁת ַ
וּב ֶכּ ֶסף ַ
ַבּ ָזּ ָהב ַ
ירוּשׁ ַלִם
וּב ָ
יהוּדה ִ
תּוּחים | ִעם ַה ֲח ָכ ִמים ֲא ֶשׁר ִע ִמּי ִבּ ָ
ְל ַפ ֵתּ ַח ִפּ ִ
רוֹשׁים
ֲצי ֲא ָר ִזים ְבּ ִ
וּשׁ ַלח ִלי ע ֵ
אָביְ (7) :
ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ָדּוִ יד ִ
יוֹד ִעים
יך ְ
ֲב ֶד ָ
ָד ְע ִתּי ֲא ֶשׁר ע ָ
גּוּמּים ֵמ ַה ְלּ ָבנוֹן ִכּי ֲאנִ י י ַ
אַל ִ
וְ ְ
ִל ְכרוֹת ע ֵ
וּל ָה ִכין ִלי
יךְ (8) :
ֲב ֶד ָ
ֲב ַדי ִעם ע ָ
ֲצי ְל ָבנוֹן | וְ ִהנֵּה ע ָ
ֵע ִצים ָלרֹב | ִכּי ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י בוֹנֶה גָּדוֹל וְ ַה ְפ ֵלא (9) :וְ ִהנֵּה
יך כּ ִֹרים
ֲב ֶד ָ
ָת ִתּי ִח ִטּים ַמכּוֹת ַלע ָ
ַלח ְֹט ִבים ְלכ ְֹר ֵתי ָה ֵע ִצים נ ַ
אָלף | וְ יַיִ ן ַבּ ִתּים ֶע ְשׂ ִרים
וּשׂע ִֹרים כּ ִֹרים ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְ
אָלף:
ֶא ֶלף וְ ֶשׁ ֶמן ַבּ ִתּים ֶע ְשׂ ִרים ֶ
אַה ַבת
ֹאמר ָ
)ַ (10ויּ ֶ
חוּרם ֶמ ֶל ְך צֹר ִבּ ְכ ָתב וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל ְשׁלֹמֹה | ְבּ ֲ
רוּך
חוּרם ָבּ ְ
ֹאמר ָ
יהם ֶמ ֶל ְךַ (11) :ויּ ֶ
ֲל ֶ
יְ הוָה ֶאת ַעמּוֹ נְ ָתנְ ָך ע ֵ
אָרץ | ֲא ֶשׁר
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
יוֹד ַע ֵשׂ ֶכל ִ
ָתן ְל ָדוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּן ָח ָכם ֵ
וּבינָה ֲא ֶשׁר יִ ְבנֶה ַבּיִ ת
נַ
וּביִ ת ְל ַמ ְלכוּתוֹ (12) :וְ ַע ָתּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ִאישׁ ָח ָכם יוֹ ֵד ַע
ַליהוָה ַ
אָביו ִאישׁ צ ִֹרי
אָביֶ (13) :בּן ִא ָשּׁה ִמן ְבּנוֹת ָדּן וְ ִ
חוּרם ִ
ִבּינָה ְל ָ
וּב ֵע ִצים
וּב ֶכּ ֶסף ַבּנְּ ח ֶֹשׁת ַבּ ַבּ ְרזֶל ָבּ ֲא ָבנִ ים ָ
ָהב ַ
יוֹד ַע ַלעֲשׂוֹת ַבּזּ ָ
ֵ
תּוּח וְ ַל ְחשֹׁב ָכּל
וּל ַפ ֵתּ ַח ָכּל ִפּ ַ
וּב ַכּ ְר ִמיל ְ
וּבבּוּץ ַ
ָמן ַבּ ְתּ ֵכ ֶלת ַ
אַרגּ ָ
ָבּ ְ
יך:
אָב ָ
יך וְ ַח ְכ ֵמי ֲאדֹנִ י ָדּוִ יד ִ
ַמ ֲח ָשׁ ֶבת | ֲא ֶשׁר יִ נּ ֶ
ָתן לוֹ ִעם ֲח ָכ ֶמ ָ
) (14וְ ַע ָתּה ַה ִח ִטּים וְ ַה ְשּׂע ִֹרים ַה ֶשּׁ ֶמן וְ ַהיַּיִ ן ֲא ֶשׁר אָ ַמר ֲאדֹנִ י
ַאנ ְ
ֲב ָדיו (15) :ו ֲ
יִ ְשׁ ַלח ַלע ָ
ַחנוּ נִ ְכרֹת ֵע ִצים ִמן ַה ְלּ ָבנוֹן ְכּ ָכל ָצ ְר ֶכּ ָך
רוּשׁ ָלִם:
ֲלה א ָֹתם יְ ָ
אַתּה ַתּע ֶ
יאם ְל ָך ַר ְפסֹדוֹת ַעל יָם יָפוֹ | וְ ָ
וּנְ ִב ֵ
ֵירים ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָשׁים ַהגּ ִ
) (16וַיִּ ְספֹּר ְשׁלֹמֹה ָכּל ָה ֲאנ ִ
אַח ֵרי ַה ְסּ ָפר ֲא ֶשׁר ְס ָפ ָרם ָדּוִ יד ִ
ֲ
ַח ִמ ִשּׁים
אָביו | וַיִּ ָמּ ְצאוּ ֵמאָה ו ֲ
ַעשׂ ֵמ ֶהם ִשׁ ְב ִעים
וּשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹתַ (17) :ויּ ַ
ֶא ֶלף ְ

וּשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ
וּשׁמֹנִ ים ֶא ֶלף ח ֵֹצב ָבּ ָהר | ְ
ֶא ֶלף ַס ָבּל ְ
ֲביד ֶאת ָה ָעם:
ַצּ ִחים ְל ַהע ִ
ֵמאוֹת ְמנ ְ
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מּוֹריָּה
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַהר ַה ִ
ָחל ְשׁלֹמֹה ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּית יְ הוָה ִבּ ָ
)ַ (1ויּ ֶ
אָביהוּ | ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ִבּ ְמקוֹם ָדּוִ יד ְבּג ֶֹרן
ֲא ֶשׁר נִ ְראָה ְל ָדוִ יד ִ
אַר ַבּע
ָחל ִל ְבנוֹת ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ַבּ ֵשּׁנִ י ִבּ ְשׁנַת ְ
בוּסיַ (2) :ויּ ֶ
אָרנָן ַהיְ ִ
ְ
הוּסד ְשׁלֹמֹה ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים |
ְל ַמ ְלכוּתוֹ (3) :וְ ֵא ֶלּה ַ
ָהא ֶֹר ְך אַמּוֹת ַבּ ִמּ ָדּה ָה ִראשׁוֹנָה אַמּוֹת ִשׁ ִשּׁים וְ ר ַֹחב אַמּוֹת
אוּלם ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָהא ֶֹר ְך ַעל ְפּנֵי ר ַֹחב ַה ַבּיִ ת
ֶע ְשׂ ִרים (4) :וְ ָה ָ
ָהב
ימה ז ָ
אַמּוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ַהגּ ַֹבהּ ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים | וַיְ ַצ ֵפּהוּ ִמ ְפּנִ ָ
ָהב
רוֹשׁים וַיְ ַח ֵפּהוּ ז ָ
ָטהוֹר (5) :וְ ֵאת ַה ַבּיִ ת ַהגָּדוֹל ִח ָפּה ֵעץ ְבּ ִ
ַעל ָע ָליו ִתּמ ִֹרים וְ ַשׁ ְר ְשׁרוֹת (6) :וַיְ ַצף ֶאת ַה ַבּיִ ת ֶא ֶבן
טוֹב | ַויּ ַ
יְ ָק ָרה ְל ִת ְפ ֶ
ָהב ְז ַהב ַפּ ְרוָיִ ם (7) :וַיְ ַחף ֶאת ַה ַבּיִ ת
אָרת | וְ ַהזּ ָ
רוּבים ַעל
וּפ ַתּח ְכּ ִ
ָהב | ִ
תוֹתיו ז ָ
ירוֹתיו וְ ַד ְל ָ
ַהקֹּרוֹת ַה ִסּ ִפּים וְ ִק ָ
אָרכּוֹ ַעל ְפּנֵי
ַעשׂ ֶאת ֵבּית ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְ
ַה ִקּירוֹתַ (8) :ויּ ַ
ָהב
ר ַֹחב ַה ַבּיִ ת אַמּוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ָר ְחבּוֹ אַמּוֹת ֶע ְשׂ ִרים | וַיְ ַח ֵפּהוּ ז ָ
וּמ ְשׁ ָקל ְל ִמ ְס ְמרוֹת ִל ְשׁ ָק ִלים
טוֹב ְל ִכ ָכּ ִרים ֵשׁשׁ ֵמאוֹתִ (9) :
ַעשׂ ְבּ ֵבית ק ֶֹדשׁ
ָהבַ (10) :ויּ ַ
ֲליּוֹת ִח ָפּה ז ָ
ָהב | וְ ָהע ִ
ֲח ִמ ִשּׁים ז ָ
ֲשׂה ַצ ֲעצ ִ
רוּבים ְשׁנַיִ ם ַמע ֵ
ָהב:
ֻעים | וַיְ ַצפּוּ א ָֹתם ז ָ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְכּ ִ
אָר ָכּם אַמּוֹת ֶע ְשׂ ִרים | ְכּנַף ָה ֶא ָחד
רוּבים ְ
) (11וְ ַכנְ ֵפי ַה ְכּ ִ
אַח ֶרת אַמּוֹת ָח ֵמשׁ
ַעת ְל ִקיר ַה ַבּיִ ת וְ ַה ָכּנָף ָה ֶ
ְלאַמּוֹת ָח ֵמשׁ ַמגּ ַ
וּכנַף ַה ְכּרוּב ָה ֶא ָחד אַמּוֹת
אַחרְ (12) :
ַמ ִגּ ַ
יע ִל ְכנַף ַה ְכּרוּב ָה ֵ
אַח ֶרת אַמּוֹת ָח ֵמשׁ ְדּ ֵב ָקה
יע ְל ִקיר ַה ָבּיִ ת | וְ ַה ָכּנָף ָה ֶ
ָח ֵמשׁ ַמ ִגּ ַ
רוּבים ָה ֵא ֶלּה פּ ְֹר ִשׂים
אַחרַ (13) :כּנְ ֵפי ַה ְכּ ִ
ִל ְכנַף ַה ְכּרוּב ָה ֵ
ֵיהם ַל ָבּיִ ת:
וּפנ ֶ
יהם ְ
אַמּוֹת ֶע ְשׂ ִרים | וְ ֵהם ע ְֹמ ִדים ַעל ַר ְג ֵל ֶ
ָמן וְ ַכ ְר ִמיל וּבוּץ |
אַרגּ ָ
ַעשׂ ֶאת ַה ָפּר ֶֹכת ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
)ַ (14ויּ ַ
מּוּדים ְשׁ ַניִ ם
ַעשׂ ִל ְפנֵי ַה ַבּיִ ת ַע ִ
רוּביםַ (15) :ויּ ַ
ַעל ָע ָליו ְכּ ִ
ַויּ ַ
אַמּוֹת ְשׁל ִֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ א ֶֹר ְך | וְ ַה ֶצּ ֶפת ֲא ֶשׁר ַעל רֹאשׁוֹ אַמּוֹת
ַעשׂ ַשׁ ְר ְשׁרוֹת ַבּ ְדּ ִביר וַיִּ ֵתּן ַעל רֹאשׁ ָה ַע ֻמּ ִדים
ָח ֵמשַׁ (16) :ויּ ַ
ָקם ֶאת
ַעשׂ ִרמּוֹנִ ים ֵמאָה וַיִּ ֵתּן ַבּ ַשּׁ ְר ְשׁרוֹתַ (17) :ויּ ֶ
| ַויּ ַ
ָמין וְ ֶא ָחד ֵמ ַה ְשּׂמֹאול |
יכל ֶא ָחד ִמיּ ִ
מּוּדים ַעל ְפּנֵי ַה ֵה ָ
ָה ַע ִ
אלי בּ ַֹעז:
ָכין וְ ֵשׁם ַה ְשּׂ ָמ ִ
וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם הימיני ] ַהיְ ָמנִ י קרי[ י ִ
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אַמּה
אָרכּוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
אַמּה ְ
ַעשׂ ִמ ְז ַבּח נְ ח ֶֹשׁת ֶע ְשׂ ִרים ָ
)ַ (1ויּ ַ
מוּצק |
ָ
ַעשׂ ֶאת ַהיָּם
קוֹמתוַֹ (2) :ויּ ַ
ָר ְחבּוֹ | וְ ֶע ֶשׂר אַמּוֹת ָ
אַמּה
אַמּה ִמ ְשּׂ ָפתוֹ ֶאל ְשׂ ָפתוֹ ָעגוֹל ָס ִביב וְ ָח ֵמשׁ ָבּ ָ
ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
וּדמוּת
אַמּה ָיסֹב אֹתוֹ ָס ִביבְ (3) :
קוֹמתוֹ וְ ָקו ְשׁל ִֹשׁים ָבּ ָ
ָ
אַמּה
סוֹב ִבים אֹתוֹ ֶע ֶשׂר ָבּ ָ
ְ
ְבּ ָק ִרים ַתּ ַחת לוֹ ָס ִביב ָס ִביב
צוּקים
טוּרים ַה ָבּ ָקר יְ ִ
ִ
יפים ֶאת ַהיָּם ָס ִביב | ְשׁנַיִ ם
ַמ ִקּ ִ
עוֹמד ַעל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָבּ ָקר ְשׁל ָֹשׁה פֹנִ ים ָצפוֹנָה
ְבּ ֻמ ַצ ְקתּוֵֹ (4) :
וּשׁל ָֹשׁה פֹּנִ ים ִמ ְז ָר ָחה
וּשׁל ָֹשׁה פֹּנִ ים נ ְֶג ָבּה ְ
ָמּה ְ
לוֹשׁה פֹנִ ים י ָ
וּשׁ ָ
ְ
יהם ָבּיְ ָתה (5) :וְ ָע ְביוֹ ֶט ַפח
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלה | וְ ָכל ֲאח ֵֹר ֶ
ֲל ֶ
וְ ַהיָּם ע ֵ
שׁוֹשׁנָּה | ַמ ֲח ִזיק ַבּ ִתּים ְשׁל ֶֹשׁת
ֲשׂה ְשׂ ַפת כּוֹס ֶפּ ַרח ַ
וּשׂ ָפתוֹ ְכּ ַמע ֵ
ְ
ָמין
ֲשׂ ָרה וַיִּ ֵתּן ֲח ִמ ָשּׁה ִמיּ ִ
יּוֹרים ע ָ
ַעשׂ ִכּ ִ
ָכילַ (6) :ויּ ַ
ֲא ָל ִפים י ִ
ָדיחוּ ָבם |
עוֹלה י ִ
וֲ
ֲשׂה ָה ָ
ַח ִמ ָשּׁה ִמ ְשּׂמֹאול ְל ָר ְח ָצה ָב ֶהם ֶאת ַמע ֵ
ָהב
ַעשׂ ֶאת ְמנֹרוֹת ַהזּ ָ
)ַ (7ויּ ַ
ֹהנִ ים בּוֹ:
וְ ַהיָּם ְל ָר ְח ָצה ַלכּ ֲ
ָמין וְ ָח ֵמשׁ ִמ ְשּׂמֹאול:
יכל ָח ֵמשׁ ִמיּ ִ
ֶע ֶשׂר ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם | וַיִּ ֵתּן ַבּ ֵה ָ
ָמין
יכל ֲח ִמ ָשּׁה ִמיּ ִ
ֲשׂ ָרה ַו ַיּנַּח ַבּ ֵה ָ
ַעשׂ ֻשׁ ְל ָחנוֹת ע ָ
)ַ (8ויּ ַ
ַעשׂ ֲח ַצר
ָהב ֵמאָהַ (9) :ויּ ַ
ַעשׂ ִמ ְז ְר ֵקי ז ָ
ַח ִמ ָשּׁה ִמ ְשּׂמֹאול | ַויּ ַ
וֲ
יהם ִצ ָפּה
תוֹת ֶ
ָרה וְ ַד ְל ֵ
וּד ָלתוֹת ָל ֲעז ָ
דוֹלה | ְ
ָרה ַה ְגּ ָ
ֹהנִ ים וְ ָה ֲעז ָ
ַהכּ ֲ
ָתן ִמ ֶכּ ֶתף ַהיְ ָמנִ ית ֵק ְד ָמה ִממּוּל
נְ ח ֶֹשׁת (10) :וְ ֶאת ַהיָּם נ ַ
ָעים וְ ֶאת
חוּרם ֶאת ַה ִסּירוֹת וְ ֶאת ַהיּ ִ
ָ
ַעשׂ
נ ְֶג ָבּהַ (11) :ויּ ַ
חוּרם קרי[ ַלעֲשׂוֹת ֶאת
וַיְ ַכל חירם ] ָ
ַה ִמּ ְז ָרקוֹת |
אכה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים(12) :
ַה ְמּ ָל ָ
מּוּדים ְשׁ ָתּיִ ם |
וּדים ְשׁנַיִ ם וְ ַהגֻּלּוֹת וְ ַהכּ ָֹתרוֹת ַעל רֹאשׁ ָה ַע ִ
ַעמּ ִ
וְ ַה ְשּׂ ָבכוֹת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ַכסּוֹת ֶאת ְשׁ ֵתּי גֻּלּוֹת ַהכּ ָֹתרוֹת ֲא ֶשׁר ַעל
מּוּדים (13) :וְ ֶאת ָה ִרמּוֹנִ ים ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִל ְשׁ ֵתּי
רֹאשׁ ָה ַע ִ
טוּרים ִרמּוֹנִ ים ַל ְשּׂ ָב ָכה ָה ֶא ָחת ְל ַכסּוֹת ֶאת
ַה ְשּׂ ָבכוֹת | ְשׁנַיִ ם ִ
מּוּדים (14) :וְ ֶאת
ְשׁ ֵתּי גֻּלּוֹת ַהכּ ָֹתרוֹת ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ַע ִ
ַה ְמּכֹנוֹת ָע ָשׂה | וְ ֶאת ַה ִכּיֹּרוֹת ָע ָשׂה ַעל ַה ְמּכֹנוֹתֶ (15) :את
ַהיָּם ֶא ָחד | וְ ֶאת ַה ָבּ ָקר ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַתּ ְח ָתּיו (16) :וְ ֶאת ַה ִסּירוֹת
אָביו
חוּרם ִ
יהם ָע ָשׂה ָ
ָעים וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ָלגוֹת וְ ֶאת ָכּל ְכּ ֵל ֶ
וְ ֶאת ַהיּ ִ
ַר ֵדּן
ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ְל ֵבית יְ הוָה | נְ ח ֶֹשׁת ָמרוּקְ (17) :בּ ִכ ַכּר ַהיּ ְ
וּבין ְצ ֵר ָד ָתה(18) :
ֲבי ָה ֲא ָד ָמה | ֵבּין ֻסכּוֹת ֵ
יְ ָצ ָקם ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּע ִ

ֶח ַקר
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלּה ָלרֹב ְמאֹד | ִכּי לֹא נ ְ
ַויּ ַ
ִמ ְשׁ ַקל ַהנְּ ח ֶֹשׁת:
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים | וְ ֵאת
)ַ (19ויּ ַ
ֲל ֶ
ָהב וְ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ַוע ֵ
יהם ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים (20) :וְ ֶאת
ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
ָהב ָסגוּר:
ֲרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר ז ָ
יהם ְל ַבע ָ
ַה ְמּנֹרוֹת וְ ֵנר ֵֹת ֶ
ָהב(22) :
ָהב | הוּא ִמ ְכלוֹת ז ָ
) (21וְ ַה ֶפּ ַרח וְ ַהנֵּרוֹת וְ ַה ֶמּ ְל ַק ַחיִ ם ז ָ
וּפ ַתח
ָהב ָסגוּר | ֶ
וְ ַה ְמז ְ
ַמּרוֹת וְ ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ַה ַכּפּוֹת וְ ַה ַמּ ְחתּוֹת ז ָ
ימיּוֹת ְלק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים וְ ַד ְל ֵתי ַה ַבּיִ ת
תוֹתיו ַה ְפּנִ ִ
ַה ַבּיִ ת ַדּ ְל ָ
ָהב:
יכל ז ָ
ַל ֵה ָ
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ַתּ ְשׁ ַלם ָכּל ַה ְמּ ָל ָ
אכה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ְל ֵבית יְ הוָה |
)  (1ו ִ
ָהב
אָביו וְ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
ָבא ְשׁלֹמֹה ֶאת ָק ְד ֵשׁי ָדּוִ יד ִ
ַויּ ֵ
ָתן ְבּא ְֹצרוֹת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים:
וְ ֶאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים נ ַ
אשׁי ַה ַמּטּוֹת
) (2אָז י ְ
ַק ֵהיל ְשׁלֹמֹה ֶאת ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָכּל ָר ֵ
רוּשׁ ָלִם | ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ֲארוֹן
יאי ָהאָבוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
נְ ִשׂ ֵ
ְבּ ִרית יְ הוָה ֵמ ִעיר ָדּוִ יד ִהיא ִציּוֹן (3) :וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָכּל
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּ ָחג | הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעיַ (4) :ו ָיּבֹאוּ כֹּל ִז ְקנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְשׂאוּ ַה ְלוִ יִּ ם ֶאת ָהאָרוֹןַ (5) :ו ַיּעֲלוּ ֶאת ָהאָרוֹן וְ ֶאת
מוֹעד וְ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ָבּא ֶֹהל | ֶהעֱלוּ א ָֹתם
א ֶֹהל ֵ
ַהכּ ֲ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם (6) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה וְ ָכל ע ַ
וּב ָקר ֲא ֶשׁר לֹא
ַבּ ִחים צֹאן ָ
נּוֹע ִדים ָע ָליו ִל ְפנֵי ָהאָרוֹן | ְמז ְ
ַה ָ
ֹהנִ ים ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית
ָביאוּ ַהכּ ֲ
יִ ָסּ ְפרוּ וְ לֹא יִ ָמּנוּ ֵמרֹבַ (7) :ויּ ִ
יְ הוָה ֶאל ְמקוֹמוֹ ֶאל ְדּ ִביר ַה ַבּיִ ת ֶאל ק ֶֹדשׁ ַה ְקּ ָד ִשׁים | ֶאל
ָפיִ ם ַעל
רוּבים פּ ְֹר ִשׂים ְכּנ ַ
רוּבים (8) :וַיִּ ְהיוּ ַה ְכּ ִ
ַתּ ַחת ַכּנְ ֵפי ַה ְכּ ִ
רוּבים ַעל ָהאָרוֹן וְ ַעל ַבּ ָדּיו
ְמקוֹם ָהאָרוֹן | וַיְ ַכסּוּ ַה ְכּ ִ
ַא ִריכוּ ַה ַבּ ִדּים ַויּ ָ
אשׁי ַה ַבּ ִדּים ִמן ָהאָרוֹן
ֵראוּ ָר ֵ
ִמ ְל ָמ ְע ָלהַ (9) :ויּ ֲ
חוּצה | וַיְ ִהי ָשׁם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ֵראוּ ַה ָ
ַעל ְפּנֵי ַה ְדּ ִביר וְ לֹא י ָ
)ֵ (10אין ָבּאָרוֹן ַרק ְשׁנֵי ַהלֻּחוֹת ֲא ֶשׁר נ ַ
ָתן מ ֶֹשׁה ְבּח ֵֹרב | ֲא ֶשׁר
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
ָכּ ַרת יְ הוָה ִעם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵצ ָ
ֹהנִ ים
ֹהנִ ים ִמן ַהקּ ֶֹדשׁ | ִכּי ָכּל ַהכּ ֲ
) (11וַיְ ִהי ְבּ ֵצאת ַהכּ ֲ
ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ִה ְת ַק ָדּשׁוּ ֵאין ִל ְשׁמוֹר ְל ַמ ְח ְלקוֹת (12) :וְ ַה ְלוִ יִּ ם
יהם
ֵיהם וְ ַל ֲא ֵח ֶ
ימן ִלידֻתוּן וְ ִל ְבנ ֶ
אָסף ְל ֵה ָ
ֻלּם ְל ָ
ֲרים ְלכ ָ
ַה ְמשֹׁר ִ

וּבנְ ָב ִלים וְ ִכנֹּרוֹת ע ְֹמ ִדים ִמ ְז ָרח
ֻבּ ִשׁים בּוּץ ִבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם ִ
ְמל ָ
ֹהנִ ים ְל ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים מחצררים ] ַמ ְח ְצ ִרים
ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח | וְ ִע ָמּ ֶהם כּ ֲ
קרי[ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת (13) :וַיְ ִהי ְכ ֶא ָחד למחצצרים ] ַל ְמ ַח ְצּ ִרים
יע קוֹל ֶא ָחד ְל ַה ֵלּל ְ
וּלהֹדוֹת ַליהוָה
ֲרים ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
קרי[ וְ ַל ְמשֹׁר ִ
וּב ַה ֵלּל
וּב ְכ ֵלי ַה ִשּׁיר ְ
וּב ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם ִ
וּכ ָה ִרים קוֹל ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת ִ
ְ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ | וְ ַה ַבּיִ ת ָמ ֵלא ָענָן ֵבּית יְ הוָה:
ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ֹהנִ ים ַלעֲמוֹד ְל ָשׁ ֵרת ִמ ְפּנֵי ֶה ָענָן | ִכּי ָמ ֵלא
ָכלוּ ַהכּ ֲ
) (14וְ לֹא י ְ
ְכבוֹד יְ הוָה ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים:
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ַאנִ י
ֲר ֶפל (2) :ו ֲ
אָמר ִל ְשׁכּוֹן ָבּע ָ
אָמר ְשׁלֹמֹה | יְ הוָה ַ
) (1אָז ַ
ַסּב ַה ֶמּ ֶל ְך
עוֹל ִמיםַ (3) :ויּ ֵ
וּמכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ָך ָ
יתי ֵבית ְזבֻל ָל ְך | ָ
ָבּנִ ִ
עוֹמד:
ֶאת ָפּנָיו וַיְ ָב ֶר ְך ֵאת ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָכל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ִפיו ֵאת ָדּוִ יד
)ַ (4ויּ ֶ
ֹאמר ָבּ ְ
אתי ֶאת
הוֹצ ִ
ָדיו ִמ ֵלּא ֵלאמֹרִ (5) :מן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ֵ
וּבי ָ
אָבי | ְ
ִ
ַע ִמּי ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ָב ַח ְר ִתּי ְב ִעיר ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם | וְ לֹא ָב ַח ְר ִתּי ְב ִאישׁ ִל ְהיוֹת נ ִָגיד
ירוּשׁ ַלִם ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם |
ָא ְב ַחר ִבּ ָ
ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (6) :ו ֶ
ָא ְב ַחר ְבּ ָדוִ יד ִל ְהיוֹת ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל (7) :וַיְ ִהי ִעם ְל ַבב ָדּוִ יד
וֶ
ֹאמר יְ הוָה
אָבי | ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (8) :ויּ ֶ
ִ
ַען ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם ְל ָב ְב ָך ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי |
אָבי י ַ
ֶאל ָדּוִ יד ִ
אַתּה לֹא ִת ְבנֶה ַה ָבּיִ ת | ִכּי
יבוֹת ִכּי ָהיָה ִעם ְל ָב ֶב ָךַ (9) :רק ָ
ֱה ִט ָ
ָקם יְ הוָה
יך הוּא יִ ְבנֶה ַה ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמיַ (10) :ויּ ֶ
יּוֹצא ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ
ִבנְ ָך ַה ֵ
ָא ֵשׁב ַעל ִכּ ֵסּא
אָבי ו ֵ
ֶאת ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר | וָאָקוּם ַתּ ַחת ָדּוִ יד ִ
ָא ְבנֶה ַה ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ ה ָוה ֱאל ֵֹהי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ו ֶ
ָאָשׂים ָשׁם ֶאת ָהאָרוֹן ֲא ֶשׁר ָשׁם ְבּ ִרית יְ הוָה |
יִ ְשׂ ָר ֵאל (11) :ו ִ
ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִעם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (12) :ו ַיּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֶנ ֶגד
ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְפרֹשׂ ַכּ ָפּיוִ (13) :כּי ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ִכּיּוֹר
אָרכּוֹ וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת
ָרה ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ְ
תוֹך ָה ֲעז ָ
נְ ח ֶֹשׁת וַיִּ ְתּנֵהוּ ְבּ ְ
ָר ְחבּוֹ וְ אַמּוֹת ָשׁלוֹשׁ ָ
קוֹמתוֹ | ַו ַיּ ֲעמֹד ָע ָליו וַיִּ ְב ַר ְך ַעל ִבּ ְר ָכּיו ֶנגֶד
ֹאמר יְ הוָה
ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְפרֹשׂ ַכּ ָפּיו ַה ָשּׁ ָמיְ ָמהַ (14) :ויּ ַ
אָרץ | שׁ ֵֹמר
וּב ֶ
מוֹך ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ָכּ ָ
ֶיך ְבּ ָכל ִל ָבּםֲ (15) :א ֶשׁר
יך ַהה ְֹל ִכים ְל ָפנ ָ
ֲב ֶד ָ
ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ַלע ָ

יך
ַתּ ַד ֵבּר ְבּ ִפ ָ
אָבי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ לוֹ | ו ְ
ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ָדּוִ יד ִ
את ַכּיּוֹם ַהזֶּה (16) :וְ ַע ָתּה יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָד ָך ִמ ֵלּ ָ
וּבי ְ
ְ
אָבי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ לּוֹ ֵלאמֹר לֹא יִ ָכּ ֵרת
ְשׁמֹר ְל ַע ְב ְדּ ָך ָדוִ יד ִ
ֶיך
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַרק ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ ָבנ ָ
ְל ָך ִאישׁ ִמ ְלּ ָפנַי ֵ
ֶאת ַדּ ְר ָכּם ָל ֶל ֶכת ְבּ ָ
תוֹר ִתי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ ְל ָפנָי (17) :וְ ַע ָתּה
ֵאָמן ְדּ ָב ְר ָך ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ְל ָדוִ יד:
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | י ֵ
אָרץ | ִהנֵּה
אָדם ַעל ָה ֶ
ֵשׁב ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
)ִ (18כּי ַה ֻא ְמנָם י ֵ
לוּך אַף ִכּי ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם לֹא יְ ַכ ְל ְכּ ָ
ָשׁ ַמיִ ם ְ
ית ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ְתּ ִחנָּתוֹ יְ הוָה ֱאל ָֹהי |
וּפנִ ָ
יתיָ (19) :
ָבּנִ ִ
ֶיך(20) :
ִל ְשׁמ ַֹע ֶאל ָה ִרנָּה וְ ֶאל ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲא ֶשׁר ַע ְב ְדּ ָך ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנ ָ
ָליְ ָלה ֶאל ַה ָמּקוֹם
יוֹמם ו ַ
ֶיך ְפ ֻתחוֹת ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ָ
ִל ְהיוֹת ֵעינ ָ
מוֹע ֶאל ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲא ֶשׁר
אָמ ְר ָתּ ָלשׂוּם ִשׁ ְמ ָך ָשׁם | ִל ְשׁ ַ
ֲא ֶשׁר ַ
יִ ְת ַפּ ֵלּל ַע ְב ְדּ ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה (21) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֶאל ַתּ ֲחנוּנֵי ַע ְב ְדּ ָך
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע
וְ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ְת ַפּ ְללוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה | וְ ָ
ֶח ָטא
ִמ ְמּקוֹם ִשׁ ְב ְתּ ָך ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ וְ ָס ָל ְח ָתִּ (22) :אם י ֱ
אָלה ִל ְפנֵי ִמ ְז ַבּ ֲח ָך
וּבא ָ
אָלה ְל ַה ֲאלֹתוֹ | ָ
ָשׁא בוֹ ָ
ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ וְ נ ָ
ית וְ ָשׁ ַפ ְט ָתּ ֶאת
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָע ִשׂ ָ
ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה (23) :וְ ָ
וּל ַה ְצ ִדּיק ַצ ִדּיק
יך ְל ָה ִשׁיב ְל ָר ָשׁע ָל ֵתת ַדּ ְרכּוֹ ְבּרֹאשׁוֹ | ְ
ֲב ֶד ָ
עָ
ָל ֶתת לוֹ ְכּ ִצ ְד ָקתוֹ (24) :וְ ִאם יִ ָנּגֵף ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי אוֹיֵב
ִכּי י ֶ
ֶיך
ֶח ְטאוּ ָל ְך | וְ ָשׁבוּ וְ הוֹדוּ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ְל ָפנ ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת
ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה (25) :וְ ָ
ָת ָתּה ָל ֶהם
יבוֹתם ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ֵשׁ ָ
ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ֲ
יהם:
וְ ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֶח ְטאוּ ָל ְך | וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ
)ְ (26בּ ֵה ָע ֵצר ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר ִכּי י ֶ
אתם יְ שׁוּבוּן ִכּי ַת ֲענֵם:
ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ הוֹדוּ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ֵמ ַח ָטּ ָ
יך וְ ַע ְמּ ָך
) (27וְ ָ
ֲב ֶד ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ע ָ
ָת ָתּה
ֵלכוּ ָבהּ | וְ נ ַ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר י ְ
תוֹרם ֶאל ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵ
ָת ָתּה ְל ַע ְמּ ָך ְלנ ֲ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
ָמ ָטר ַעל ְ
ַח ָלהָ (28) :ר ָעב ִכּי יִ ְהיֶה
אַר ֶבּה וְ ָח ִסיל ִכּי יִ ְה ֶיה ִכּי
ֵרקוֹן ְ
אָרץ ֶדּ ֶבר ִכּי יִ ְהיֶה ִשׁ ָדּפוֹן וְ י ָ
ָב ֶ
ָצר לוֹ אוֹיְ ָביו ְבּ ֶא ֶרץ ְשׁ ָע ָריו | ָכּל ֶנגַע וְ ָכל ַמ ֲח ָלהָ (29) :כּל
יַ
וּלכֹל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל |
אָדם ְ
ְתּ ִפ ָלּה ָכל ְתּ ִחנָּה ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְל ָכל ָה ָ
וּפ ַרשׂ ַכּ ָפּיו ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה(30) :
וּמ ְכאֹבוֹ ָ
ֵדעוּ ִאישׁ נִ ְגעוֹ ַ
ֲא ֶשׁר י ְ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָס ַל ְח ָתּ וְ ָנ ַת ָתּה ָל ִאישׁ
וְ ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת
אַתּה ְל ַב ְדּ ָך י ַ
ְכּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ֲא ֶשׁר ֵתּ ַדע ֶאת ְל ָבבוֹ | ִכּי ָ

ָמים
יך ָכּל ַהיּ ִ
וּך ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
ירא ָ
אָדםְ (31) :ל ַמ ַען יִ ָ
ְל ַבב ְבּנֵי ָה ָ
ָת ָתּה ַל ֲאב ֵֹתינוּ:
ֲא ֶשׁר ֵהם ַחיִּ ים ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה | ֲא ֶשׁר נ ַ
וּבא
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר לֹא ֵמ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ָ
) (32וְ גַם ֶאל ַהנּ ְ
ֲך
וּזרוֹע ָ
ָקה ְ
ָד ָך ַה ֲחז ָ
חוֹקה ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ י ְ
ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע
וּבאוּ וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה (33) :וְ ָ
ַהנְּ טוּיָה | ָ
יך
ית ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָע ִשׂ ָ
וּליִ ְראָה אֹ ְת ָך
אָרץ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ְ
ֵדעוּ ָכל ַע ֵמּי ָה ֶ
ָכ ִרי | ְל ַמ ַען י ְ
ַהנּ ְ
ְכּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָל ַד ַעת ִכּי ִשׁ ְמ ָך נִ ְק ָרא ַעל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר
ֵצא ַע ְמּ ָך ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אוֹיְ ָביו ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
יתיִ (34) :כּי י ֵ
ָבּנִ ִ
ִתּ ְשׁ ָל ֵחם | וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ֵא ֶל ָ
יך ֶדּ ֶר ְך ָה ִעיר ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ָבּהּ
יתי ִל ְשׁ ֶמ ָך (35) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת
וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִ
ֶח ְטאוּ ָל ְך ִכּי
ית ִמ ְשׁ ָפּ ָטםִ (36) :כּי י ֶ
ָתם | וְ ָע ִשׂ ָ
ְתּ ִפ ָלּ ָתם וְ ֶאת ְתּ ִחנּ ָ
ַפ ָתּ ָבם וּנְ ַת ָתּם ִל ְפנֵי אוֹיֵב |
ֶח ָטא וְ אָנ ְ
אָדם ֲא ֶשׁר לֹא י ֱ
ֵאין ָ
וֹבה (37) :וְ ֵה ִשׁיבוּ ֶאל
חוֹקה אוֹ ְקר ָ
יהם ֶאל ֶא ֶרץ ְר ָ
שׁוֹב ֶ
וְ ָשׁבוּם ֵ
יך ְבּ ֶא ֶרץ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ ָשׁם | וְ ָשׁבוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶל ָ
ְל ָב ָבם ָבּ ֶ
יך ְבּ ָכל
ִשׁ ְביָם ֵלאמֹר ָח ָטאנוּ ֶהעֱוִ ינוּ וְ ָר ָשׁ ְענוּ (38) :וְ ָשׁבוּ ֵא ֶל ָ
ַפ ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁ ְביָם ֲא ֶשׁר ָשׁבוּ א ָֹתם | וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ
וּב ָכל נ ְ
ִל ָבּם ְ
ָת ָתּה ַל ֲא ָ
אַר ָצם ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶדּ ֶר ְך ְ
בוֹתם וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ וְ ַל ַבּיִ ת
יתי ִל ְשׁ ֶמ ָך (39) :וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְב ְתּ ָך
ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִ
ית ִמ ְשׁ ָפּ ָטם | וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַע ְמּ ָך
יהם וְ ָע ִשׂ ָ
ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתם וְ ֶאת ְתּ ִחנּ ֵֹת ֶ
ֶיך ְפּ ֻתחוֹת
ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָל ְךַ (40) :ע ָתּה ֱאל ַֹהי יִ ְהיוּ נָא ֵעינ ָ
קוּמה
ָ
ֶיך ַק ֻשּׁבוֹת | ִל ְת ִפ ַלּת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה (41) :וְ ַע ָתּה
אָזנ ָ
וְ ְ
ֶך | כּ ֲ
ֶיך יְ הוָה ֱאל ִֹהים
ֹהנ ָ
ַארוֹן ֻעזּ ָ
אַתּה ו ֲ
נוּח ָך ָ
יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְל ֶ
יך יִ ְשׂ ְמחוּ ַבטּוֹב (42) :יְ הוָה ֱאל ִֹהים אַל
יד ָ
ַח ִס ֶ
שׁוּעה ו ֲ
יִ ְל ְבּשׁוּ ְת ָ
ָכ ָרה ְל ַח ְס ֵדי ָדּוִ יד ַע ְב ֶדּ ָך:
יך | ז ְ
יח ָ
ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁ ֶ
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ֹאכל
ָר ָדה ֵמ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַותּ ַ
) ְ (1
וּכ ַכלּוֹת ְשׁלֹמֹה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ ָה ֵאשׁ י ְ
ָכלוּ
וּכבוֹד יְ הוָה ָמ ֵלא ֶאת ַה ָבּיִ ת (2) :וְ לֹא י ְ
ָהע ָֹלה וְ ַה ְזּ ָב ִחים | ְ
ֹהנִ ים ָלבוֹא ֶאל ֵבּית יְ הוָה | ִכּי ָמ ֵלא ְכבוֹד יְ הוָה ֶאת ֵבּית
ַהכּ ֲ
יְ הוָה (3) :וְ כֹל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ר ִֹאים ְבּ ֶר ֶדת ָה ֵאשׁ ְ
וּכבוֹד יְ הוָה ַעל
אַר ָצה ַעל ָה ִר ְצ ָפה ַויִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ הוֹדוֹת
אַפּיִ ם ְ
ַה ָבּיִ ת | וַיִּ ְכ ְרעוּ ַ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ (4) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ָה ָעם | ז ְֹב ִחים
ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ

ֶבח ַה ָבּ ָקר
) (5וַיִּ ְז ַבּח ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֶאת ז ַ
ֶבח ִל ְפנֵי יְ הוָה:
זַ
ַחנְ כוּ ֶאת
אָלף | ַויּ ְ
וּשׁנַיִ ם ֶא ֶלף וְ צֹאן ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ֶע ְשׂ ִרים ְ
ֹהנִ ים ַעל ִמ ְשׁ ְמ ָ
רוֹתם
ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ָה ָעם (6) :וְ ַהכּ ֲ
ע ְֹמ ִדים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ִבּ ְכ ֵלי ִשׁיר יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך
ֹהנִ ים
ָדם | וְ ַהכּ ֲ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ ְבּ ַה ֵלּל ָדּוִ יד ְבּי ָ
ְלהֹדוֹת ַליהוָה ִכּי ְל ָ
) (7
מחצצרים ] ַמ ְח ְצ ִרים קרי[ נ ְֶג ָדּם וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ְֹמ ִדים:
תּוֹך ֶה ָח ֵצר ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ֵבית יְ ה ָוה ִכּי ָע ָשׂה
וַיְ ַק ֵדּשׁ ְשׁלֹמֹה ֶאת ְ
ָשׁם ָהעֹלוֹת וְ ֵאת ֶח ְל ֵבי ַה ְשּׁ ָל ִמים | ִכּי ִמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר
ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה לֹא יָכוֹל ְל ָה ִכיל ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה וְ ֶאת
ָמים
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה ֶאת ֶה ָחג ָבּ ֵעת ַה ִהיא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַה ֲח ָל ִביםַ (8) :ויּ ַ
ַחל
וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ָק ָהל גָּדוֹל ְמאֹד | ִמ ְלּבוֹא ֲח ָמת ַעד נ ַ
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ֲצ ֶרת | ִכּי ֲחנ ַ
ִמ ְצ ָריִ םַ (9) :ו ַיּעֲשׂוּ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ע ָ
וּביוֹם ֶע ְשׂ ִרים
ָמיםְ (10) :
ָמים וְ ֶה ָחג ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָעשׂוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
יהם | ְשׂ ֵמ ִחים
ְ
אָה ֵל ֶ
יעי ִשׁ ַלּח ֶאת ָה ָעם ְל ֳ
וּשׁל ָֹשׁה ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ְל ָדוִ יד וְ ִל ְשׁלֹמֹה
טוֹבי ֵלב ַעל ַה ָ
וְ ֵ
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ (11) :וַיְ ַכל ְשׁלֹמֹה ֶאת ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת ֵבּית
ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך | וְ ֵאת ָכּל ַה ָבּא ַעל ֵלב ְשׁלֹמֹה ַלעֲשׂוֹת ְבּ ֵבית יְ ה ָוה
יח:
וּב ֵביתוֹ ִה ְצ ִל ַ
ְ
ֹאמר לוֹ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת
ֵרא יְ הוָה ֶאל ְשׁלֹמֹה ַבּ ָלּיְ ָלה | ַויּ ֶ
)ַ (12ויּ ָ
ָבחֵ (13) :הן ֶא ֱעצֹר
וּב ַח ְר ִתּי ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ִלי ְל ֵבית ז ַ
ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָ
אָרץ |
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר וְ ֵהן ֲא ַצוֶּה ַעל ָחגָב ֶל ֱאכוֹל ָה ֶ
וְ ִאם ֲא ַשׁ ַלּח ֶדּ ֶבר ְבּ ַע ִמּי (14) :וְ יִ ָכּנְ עוּ ַע ִמּי ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי
ַאנִ י
יהם ָה ָר ִעים | ו ֲ
יהם וְ יִ ְת ַפּ ְללוּ וִ ַ
ֲל ֶ
עֵ
ָשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יב ְקשׁוּ ָפנַי וְ י ֻ
אתם וְ ֶא ְר ָפּא ֶאת אַ ְר ָצם:
ֶא ְשׁ ַמע ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶא ְס ַלח ְל ַח ָטּ ָ
אָזנַי ַק ֻשּׁבוֹת | ִל ְת ִפ ַלּת ַה ָמּקוֹם
)ַ (15ע ָתּה ֵעינַי יִ ְהיוּ ְפ ֻתחוֹת וְ ְ
ַהזֶּה (16) :וְ ַע ָתּה ָבּ ַח ְר ִתּי וְ ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ִל ְהיוֹת
ָמים(17) :
עוֹלם | וְ ָהיוּ ֵעינַי וְ ִל ִבּי ָשׁם ָכּל ַהיּ ִ
ְשׁ ִמי ָשׁם ַעד ָ
אָב ָ
אַתּה ִאם ֵתּ ֵל ְך ְל ָפנַי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ָדּוִ יד ִ
יך וְ ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל
וְ ָ
ימוֹתי ֵאת
ַה ִק ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁמוֹר (18) :ו ֲ
יך | וְ ֻח ַקּי ִ
ית ָ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יך ֵלאמֹר לֹא יִ ָכּ ֵרת ְל ָך
אָב ָ
כוּת ָך | ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ְל ָדוִ יד ִ
ִכּ ֵסּא ַמ ְל ֶ
ֵ
ִאישׁ
ַב ֶתּם
אַתּם ַו ֲעז ְ
מוֹשׁל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל (19) :וְ ִאם ְתּשׁוּבוּן ֶ
ֲב ְד ֶתּם
ַה ַל ְכ ֶתּם ַוע ַ
ֵיכם | ו ֲ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
וֹתי ֲא ֶשׁר נ ַ
וּמ ְצ ַ
קּוֹתי ִ
ֻח ַ
יתם ָל ֶהם (20) :וּנְ ַת ְשׁ ִתּים ֵמ ַעל
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ָת ִתּי ָל ֶהם וְ ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי
אַד ָמ ִתי ֲא ֶשׁר נ ַ
ְ

יך ֵמ ַעל ָפּנָי | וְ ֶא ְתּנֶנּוּ ְל ָמ ָשׁל וְ ִל ְשׁנִ ינָה ְבּ ָכל ָה ַע ִמּים:
אַשׁ ִל ְ
ִל ְשׁ ִמי ְ
אָמר
) (21וְ ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶע ְליוֹן ְל ָכל ע ֵֹבר ָע ָליו יִ שֹּׁם | וְ ַ
ַבּ ֶמּה ָע ָשׂה יְ הוָה ָכּ ָכה ָל ֶ
אָמרוּ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַל ַבּיִ ת ַהזֶּה (22) :וְ ְ
הוֹציאָם ֵמ ֶא ֶרץ
יהם ֲא ֶשׁר ִ
ַעל ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
ַח ִזיקוּ ֵבּאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם ַו ַיּ ַע ְבדוּם |
ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ֲ
יהם ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה ַהזֹּאת:
ֲל ֶ
ַעל ֵכּן ֵה ִביא ע ֵ
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) (1וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְשׁלֹמֹה ֶאת ֵבּית יְ הוָה
חוּרם ִל ְשׁלֹמֹה ָבּנָה ְשׁלֹמֹה
ָתן ָ
וְ ֶאת ֵבּיתוֹ (2) :וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵל ְך ְשׁלֹמֹה ֲח ָמת
ַיּוֹשׁב ָשׁם ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (3) :ויּ ֶ
א ָֹתם | ו ֶ
יה (4) :וַיִּ ֶבן ֶאת ַתּ ְדמֹר ַבּ ִמּ ְד ָבּר | וְ ֵאת ָכּל ָע ֵרי
ֶחזַק ָע ֶל ָ
צוֹבה ַויּ ֱ
ָ
ַה ִמּ ְס ְכּנוֹת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ַבּ ֲח ָמת (5) :וַיִּ ֶבן ֶאת ֵבּית חוֹרוֹן ָה ֶע ְליוֹן
יח:
וּב ִר ַ
וְ ֶאת ֵבּית חוֹרוֹן ַה ַתּ ְחתּוֹן | ָע ֵרי ָמצוֹר חוֹמוֹת ְדּ ָל ַתיִ ם ְ
ֲלת וְ ֵאת ָכּל ָע ֵרי ַה ִמּ ְס ְכּנוֹת ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִל ְשׁלֹמֹה וְ ֵאת
) (6וְ ֶאת ַבּע ָ
ָכּל ָע ֵרי ָה ֶר ֶכב וְ ֵאת ָע ֵרי ַה ָפּ ָר ִשׁים | וְ ֵאת ָכּל ֵח ֶשׁק ְשׁלֹמֹה ֲא ֶשׁר
וּבכֹל ֶא ֶרץ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוָֹ (7) :כּל
וּב ְלּ ָבנוֹן ְ
ירוּשׁ ַלִם ַ
ָח ַשׁק ִל ְבנוֹת ִבּ ָ
בוּסי ֲא ֶשׁר
נּוֹתר ִמן ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
ָה ָעם ַה ָ
יהם
אַח ֵר ֶ
נוֹתרוּ ֲ
ֵיהם ֲא ֶשׁר ְ
לֹא ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָמּהִ (8) :מן ְבּנ ֶ
ֲלם ְשׁלֹמֹה ְל ַמס ַעד
אָרץ ֲא ֶשׁר לֹא ִכלּוּם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ַיּע ֵ
ָבּ ֶ
וּמן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר לֹא נ ַ
ֲב ִדים
ָתן ְשׁלֹמֹה ַלע ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּהִ (9) :
ישׁיו וְ ָשׂ ֵרי ִר ְכבּוֹ
אכתּוֹ | ִכּי ֵה ָמּה אַנְ ֵשׁי ִמ ְל ָח ָמה וְ ָשׂ ֵרי ָשׁ ִל ָ
ִל ְמ ַל ְ
וּפ ָר ָשׁיו:
ָ
) (10וְ ֵא ֶלּה ָשׂ ֵרי הנציבים ] ַהנִּ ָצּ ִבים קרי[ ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה
ֱלה
אתיִ ם | ָהר ִֹדים ָבּ ָעם (11) :וְ ֶאת ַבּת ַפּ ְרעֹה ֶהע ָ
וּמ ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
אָמר לֹא ֵת ֵשׁב
ְשׁלֹמֹה ֵמ ִעיר ָדּוִ יד ַל ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ָלהּ | ִכּי ַ
ִא ָשּׁה ִלי ְבּ ֵבית ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ק ֶֹדשׁ ֵה ָמּה ֲא ֶשׁר ָבּאָה
יהם ֲארוֹן יְ הוָה:
ֲא ֵל ֶ
ֱלה ְשׁלֹמֹה עֹלוֹת ַליהוָה | ַעל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֲא ֶשׁר ָבּנָה
) (12אָז ֶהע ָ
ִל ְפנֵי ָה ָ
וּב ְד ַבר יוֹם ְבּיוֹם ְל ַהעֲלוֹת ְכּ ִמ ְצוַת מ ֶֹשׁה
אוּלםִ (13) :
ַל ַשּׁ ָבּתוֹת וְ ֶל ֳח ָד ִשׁים וְ ַלמּוֹעֲדוֹת ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה | ְבּ ַחג
ֲמד ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט
וּב ַחג ַה ֻסּכּוֹתַ (14) :ו ַיּע ֵ
וּב ַחג ַה ָשּׁבֻעוֹת ְ
ַה ַמּצּוֹת ְ
ֹהנִ ים ַעל ֲעב ָֹד ָתם וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַעל
ָדּוִ יד ִ
אָביו ֶאת ַמ ְח ְלקוֹת ַהכּ ֲ

ֹהנִ ים ִל ְד ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ
וּל ָשׁ ֵרת ֶנגֶד ַהכּ ֲ
רוֹתם ְל ַה ֵלּל ְ
ִמ ְשׁ ְמ ָ
ָשׁ ַער | ִכּי ֵכן ִמ ְצוַת ָדּוִ יד ִאישׁ
קוֹתם ְל ַשׁ ַער ו ָ
ֲרים ְבּ ַמ ְח ְל ָ
וְ ַהשּׁוֹע ִ
ָה ֱאל ִֹהים (15) :וְ לֹא ָסרוּ ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם
אכת ְשׁלֹמֹה ַעד ַהיּוֹם
ַתּכֹּן ָכּל ְמ ֶל ֶ
ְל ָכל ָדּ ָבר וְ ָלא ָֹצרוֹת (16) :ו ִ
מוּסד ֵבּית יְ הוָה וְ ַעד ְכּלֹתוֹ | ָשׁ ֵלם ֵבּית יְ הוָה (17) :אָז ָה ַל ְך
ַ
ֶבר וְ ֶאל ֵאילוֹת ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם:
ְשׁלֹמֹה ְל ֶע ְציוֹן גּ ֶ
ֲב ִדים
ֲב ָדיו אוניות ] ֳאנִ יּוֹת קרי[ ַוע ָ
חוּרם ְבּיַד ע ָ
) (18וַיִּ ְשׁ ַלח לוֹ ָ
אַר ַבּע
ירה וַיִּ ְקחוּ ִמ ָשּׁם ְ
אוֹפ ָ
יוֹד ֵעי יָם ַו ָיּבֹאוּ ִעם ַע ְב ֵדי ְשׁלֹמֹה ִ
ְ
ָביאוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה:
ָהב | ַויּ ִ
ַח ִמ ִשּׁים ִכּ ַכּר ז ָ
ֵמאוֹת ו ֲ
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ַתּבוֹא ְלנַסּוֹת ֶאת
וּמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא ָשׁ ְמ ָעה ֶאת ֵשׁ ַמע ְשׁלֹמֹה ו ָ
) ַ (1
וּג ַמ ִלּים נ ְֹשׂ ִאים
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַחיִ ל ָכּ ֵבד ְמאֹד ְ
ְשׁלֹמֹה ְב ִחידוֹת ִבּ ָ
ַתּ ַד ֵבּר
ַתּבוֹא ֶאל ְשׁלֹמֹה ו ְ
ָהב ָלרֹב וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה | ו ָ
ְבּ ָשׂ ִמים וְ ז ָ
ִעמּוֹ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם ְל ָב ָבהַּ (2) :ו ַיּגֶּד ָלהּ ְשׁלֹמֹה ֶאת ָכּל
ֶע ַלם ָדּ ָבר ִמ ְשּׁלֹמֹה ֲא ֶשׁר לֹא ִה ִגּיד ָלהּ(3) :
יה | וְ לֹא נ ְ
ְדּ ָב ֶר ָ
ַתּ ֶרא ַמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא ֵאת ָח ְכ ַמת ְשׁלֹמֹה | וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנָה(4) :
וֵ
יהם
בּוּשׁ ֶ
וּמ ְל ֵ
ֲמד ְמ ָשׁ ְר ָתיו ַ
וּמע ַ
ֲב ָדיו ַ
וּמוֹשׁב ע ָ
ַ
וּמ ֲא ַכל ֻשׁ ְל ָחנוֹ
ַ
ֲליָּתוֹ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ֲלה ֵבּית יְ הוָה | וְ לֹא ָהיָה
יהם ַוע ִ
בּוּשׁ ֶ
וּמ ְל ֵ
וּמ ְשׁ ָקיו ַ
ַ
ֹאמר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֱא ֶמת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי
רוּחַ (5) :ותּ ֶ
עוֹד ָבּהּ ַ
יהם
יך וְ ַעל ָח ְכ ָמ ֶת ָך (6) :וְ לֹא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ְל ִד ְב ֵר ֶ
אַר ִצי | ַעל ְדּ ָב ֶר ָ
ְבּ ְ
ַתּ ְר ֶאינָה ֵעינַי וְ ִהנֵּה לֹא ֻהגַּד ִלי ֲח ִצי ַמ ְר ִבּית
אתי ו ִ
ַעד ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
יך
ָשׁ ָ
אַשׁ ֵרי ֲאנ ֶ
מוּעה ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמ ְע ִתּיְ (7) :
ָס ְפ ָתּ ַעל ַה ְשּׁ ָ
ָח ְכ ָמ ֶת ָך | י ַ
ֶיך ָתּ ִמיד וְ שׁ ְֹמ ִעים ֶאת
יך ֵא ֶלּה | ָהע ְֹמ ִדים ְל ָפנ ָ
ֲב ֶד ָ
אַשׁ ֵרי ע ָ
וְ ְ
רוּך ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְבּ ָך ְל ִת ְתּ ָך ַעל
יך ָבּ ְ
ָח ְכ ָמ ֶת ָך (8) :יְ ִהי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַה ַבת ֱאל ֶֹה ָ
יך | ְבּ ֲ
ִכּ ְסאוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּצ ָד ָקה:
יהם ְל ֶמ ֶל ְך ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֲל ֶ
עוֹלם וַיִּ ֶתּנְ ָך ע ֵ
ֲמידוֹ ְל ָ
ְל ַהע ִ
וּב ָשׂ ִמים ָלרֹב ְמאֹד
ָהב ְ
ַתּ ֵתּן ַל ֶמּ ֶל ְך ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָ
)  (9ו ִ
ָתנָה ַמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא
וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה | וְ לֹא ָהיָה ַכּבּ ֶֹשׂם ַההוּא ֲא ֶשׁר נ ְ
חוּרם קרי[ וְ ַע ְב ֵדי
ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה (10) :וְ גַם ַע ְב ֵדי חירם ] ָ
אַל ִ
ֲצי ְ
ָהב ֵמ ִ
ְשׁלֹמֹה ֲא ֶשׁר ֵה ִביאוּ ז ָ
גּוּמּים וְ ֶא ֶבן
אוֹפיר | ֵה ִביאוּ ע ֵ
גּוּמּים ְמ ִסלּוֹת ְל ֵבית
אַל ִ
ֲצי ָה ְ
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ע ֵ
יְ ָק ָרהַ (11) :ויּ ַ
וּל ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ִכנֹּרוֹת וּנְ ָב ִלים ַל ָשּׁ ִרים | וְ לֹא נִ ְראוּ ָכ ֵהם
יְ הוָה ְ

ָתן ְל ַמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא
הוּדה (12) :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה נ ַ
ְל ָפנִ ים ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
אָלה ִמ ְלּ ַבד ֲא ֶשׁר ֵה ִביאָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך |
ֶאת ָכּל ֶח ְפ ָצהּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ָ
ֲב ֶד ָ
אַר ָצהּ ִהיא ַוע ָ
ַתּ ֶל ְך ְל ְ
ַתּ ֲהפ ְֹך ו ֵ
יה:
וַ
ָהב ֲא ֶשׁר ָבּא ִל ְשׁלֹמֹה ְבּ ָשׁנָה ֶא ָחת | ֵשׁשׁ
) (13וַיְ ִהי ִמ ְשׁ ַקל ַהזּ ָ
ָהבְ (14) :ל ַבד ֵמאַנְ ֵשׁי ַה ָתּ ִרים
ָשׁשׁ ִכּ ְכּ ֵרי ז ָ
ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ו ֵ
יאים
אָרץ ְמ ִב ִ
ֹח ִרים ְמ ִב ִ
וְ ַהסּ ֲ
וּפחוֹת ָה ֶ
ֲרב ַ
יאים | וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ע ַ
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ָמא ַתיִ ם ִצנָּה
ָכ ֶסף ִל ְשׁלֹמֹהַ (15) :ויּ ַ
ָהב ו ֶ
זָ
ֲלה ַעל ַה ִצּנָּה ָה ֶא ָחת:
ָהב ָשׁחוּט ַיע ֶ
ָהב ָשׁחוּט | ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ז ָ
זָ
ֲלה
ָהב ָשׁחוּט ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָז ָהב ַיע ֶ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָמ ִגנִּ ים ז ָ
)ְ (16
ַער ַה ְלּ ָבנוֹן:
ַעל ַה ָמּגֵן ָה ֶא ָחת | וַיִּ ְתּנֵם ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵבית י ַ
ָהב ָטהוֹר (18) :וְ ֵשׁשׁ
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּ ֵסּא ֵשׁן גָּדוֹל | וַיְ ַצ ֵפּהוּ ז ָ
)ַ (17ויּ ַ
וּמזֶּה
ָהב ַל ִכּ ֵסּא ָמ ֳא ָח ִזים וְ יָדוֹת ִמזֶּה ִ
ַמעֲלוֹת ַל ִכּ ֵסּא וְ ֶכ ֶבשׁ ַבּזּ ָ
וּשׁנַיִ ם ֲא ָריוֹת ע ְֹמ ִדים ֵא ֶצל ַהיָּדוֹת(19) :
ַעל ְמקוֹם ַה ָשּׁ ֶבת | ְ
ְ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֲא ָריוֹת ע ְֹמ ִדים ָשׁם ַעל ֵשׁשׁ ַה ַמּעֲלוֹת ִמזֶּה וּ ִמזֶּה |
ֲשׂה ֵכן ְל ָכל ַמ ְמ ָל ָכה (20) :וְ כֹל ְכּ ֵלי ַמ ְשׁ ֵקה ַה ֶמּ ֶל ְך
לֹא ַנע ָ
ָהב ָסגוּר | ֵאין ֶכּ ֶסף
ַער ַה ְלּ ָבנוֹן ז ָ
ָהב וְ כֹל ְכּ ֵלי ֵבּית י ַ
ְשׁלֹמֹה ז ָ
ימי ְשׁלֹמֹה ִל ְמ ָ
אוּמהִ (21) :כּי ֳאנִ יּוֹת ַל ֶמּ ֶל ְך ה ְֹלכוֹת
ֶח ָשׁב ִבּ ֵ
נְ
אַחת ְל ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ָתּבוֹאנָה ֳאנִ יּוֹת
חוּרם | ַ
ַתּ ְר ִשׁישׁ ִעם ַע ְב ֵדי ָ
תוּכּיִּ ים:
קוֹפים וְ ִ
ָכ ֶסף ֶשׁנְ ַה ִבּים וְ ִ
ָהב ו ֶ
ַתּ ְר ִשׁישׁ נ ְֹשׂאוֹת ז ָ
) (22וַיִּ ְג ַדּל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ִמכֹּל ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
אָרץ | ְלע ֶֹשׁר וְ ָח ְכ ָמה:
אָרץ ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת ְפּנֵי ְשׁלֹמֹה | ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת
) (23וְ כֹל ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
יאים ִאישׁ
ָתן ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ִלבּוֹ (24) :וְ ֵהם ְמ ִב ִ
ָח ְכ ָמתוֹ ֲא ֶשׁר נ ַ
סוּסים
ִ
וּב ָשׂ ִמים
ֵשׁק ְ
וּשׂ ָלמוֹת נ ֶ
ָהב ְ
וּכ ֵלי ז ָ
ִמנְ ָחתוֹ ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
וּפ ָר ִדים | ְדּ ַבר ָשׁנָה ְבּ ָשׁ ָנה:
ְ
וּמ ְר ָכּבוֹת
סוּסים ַ
אַר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים ֻא ְריוֹת ִ
) (25וַיְ ִהי ִל ְשׁלֹמֹה ְ
יחם ְבּ ָע ֵרי ָה ֶר ֶכב וְ ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ָפּ ָר ִשׁים | ַויַּנִּ ֵ
ְ
ָהר וְ ַעד ֶא ֶרץ
מוֹשׁל ְבּ ָכל ַה ְמּ ָל ִכים | ִמן ַהנּ ָ
ירוּשׁ ָלִם (26) :וַיְ ִהי ֵ
ִבּ ָ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַעד ְגּבוּל ִמ ְצ ָריִ ם (27) :וַיִּ ֵתּן ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
ָתן ַכּ ִשּׁ ְק ִמים ֲא ֶשׁר
ירוּשׁ ַלִם ָכּ ֲא ָבנִ ים | וְ ֵאת ָה ֲא ָר ִזים נ ַ
ִבּ ָ
סוּסים ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִל ְשׁלֹמֹה
ִ
יאים
וּמוֹצ ִ
ִ
ַבּ ְשּׁ ֵפ ָלה ָלרֹב(28) :
וּשׁאָר ִדּ ְב ֵרי ְשׁלֹמֹה ָה ִראשֹׁנִ ים
וּמ ָכּל ָה ֲא ָרצוֹתְ (29) :
ִ
ָביא וְ ַעל
ָתן ַהנּ ִ
תוּבים ַעל ִדּ ְב ֵרי נ ָ
וְ ָה ֲא ֲחרוֹנִ ים | ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ֶעדּוֹ קרי[ ַהחֹזֶה ַעל
וּב ֲחזוֹת יעדי ]י ְ
נְ בוּאַת ֲא ִחיָּה ַה ִשּׁילוֹנִ י ַ
ירוּשׁ ַלִם ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט (30) :וַיִּ ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה ִב ָ
יָ

אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה (31) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְשׁלֹמֹה ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ִעיר
ְ
אָביו | וַיִּ ְמל ְֹך ְר ַח ְב ָעם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
ָדּוִ יד ִ
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)ַ (1ויּ ֶ
יך
ֵל ְך ְר ַח ְב ָעם ְשׁ ֶכ ָמה | ִכּי ְשׁ ֶכם ָבּאוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְמ ִל ְ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט וְ הוּא ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר
אֹתוַֹ (2) :ויְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע י ָ
ָר ְב ָעם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם (3) :וַיִּ ְשׁ ְלחוּ
ָשׁב י ָ
ָבּ ַרח ִמ ְפּנֵי ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ָ
ָר ְב ָעם וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל ְר ַח ְב ָעם
וַיִּ ְק ְראוּ לוֹ ַו ָיּבֹא י ָ
יך
אָב ָ
ֻלּנוּ | וְ ַע ָתּה ָה ֵקל ֵמ ֲעב ַֹדת ִ
יך ִה ְק ָשׁה ֶאת ע ֵ
אָב ָ
ֵלאמֹרִ (4) :
ֹאמר
ַע ְב ֶד ָךַּ (5) :ויּ ֶ
ָתן ָע ֵלינוּ וְ נ ַ
וּמעֻלּוֹ ַה ָכּ ֵבד ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ָקּ ָשׁה ֵ
) (6
ֵל ְך ָה ָעם:
ָמים וְ שׁוּבוּ ֵא ָלי | ַויּ ֶ
ֲא ֵל ֶהם עוֹד ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָעץ ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ֶאת ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵי
וַיִּ וּ ַ
נוֹע ִצים ְל ָה ִשׁיב
ְשׁלֹמֹה ִ
אַתּם ָ
יך ֶ
אָביו ִבּ ְהיֹתוֹ ַחי ֵלאמֹר | ֵא ְ
ָל ָעם ַהזֶּה ָדּ ָבר (7) :וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֵלאמֹר ִאם ִתּ ְהיֶה ְלטוֹב
טוֹבים | וְ ָהיוּ ְל ָך
יתם וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְדּ ָב ִרים ִ
וּר ִצ ָ
ְל ָה ָעם ַהזֶּה ְ
ֲע ָב ִדים ָכּל ַהיּ ִ
ֲצת ַה ְזּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר יְ ָעצֻהוּ |
ָמיםַ (8) :ו ַיּ ֲעזֹב ֶאת ע ַ
ָדלוּ ִאתּוֹ ָהע ְֹמ ִדים ְל ָפנָיו(9) :
ָעץ ֶאת ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר גּ ְ
וַיִּ וּ ַ
ָשׁיב ָדּ ָבר ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה |
נוֹע ִצים וְ נ ִ
אַתּם ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ָמה ֶ
ַויּ ֶ
יך ָע ֵלינוּ:
אָב ָ
ָתן ִ
ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֵא ַלי ֵלאמֹר ָה ֵקל ִמן ָהעֹל ֲא ֶשׁר נ ַ
אמר
ָדלוּ ִאתּוֹ ֵלאמֹר כֹּה תֹ ַ
) (10וַיְ ַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר גּ ְ
אַתּה
ֻלּנוּ וְ ָ
יך ִה ְכ ִבּיד ֶאת ע ֵ
אָב ָ
יך ֵלאמֹר ִ
ָל ָעם ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
אָבי(11) :
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ָק ָטנִּ י ָע ָבה ִמ ָמּ ְתנֵי ִ
ָה ֵקל ֵמ ָע ֵלינוּ | כֹּה תּ ַ
אָבי
ֻלּ ֶכם | ִ
ַאנִ י א ִֹסיף ַעל ע ְ
יכם עֹל ָכּ ֵבד ו ֲ
ֲל ֶ
אָבי ֶה ְע ִמיס ע ֵ
וְ ַע ָתּה ִ
ָר ְב ָעם
)ַ (12ו ָיּבֹא י ָ
ֲק ַר ִבּים:
ַאנִ י ָבּע ְ
שּׁוֹטים ו ֲ
יִ ַסּר ֶא ְת ֶכם ַבּ ִ
וְ ָכל ָה ָעם ֶאל ְר ַח ְב ָעם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִשׁי | ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר
שׁוּבוּ ֵא ַלי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִשׁיַ (13) :ו ַיּ ֲענֵם ַה ֶמּ ֶל ְך ָק ָשׁה | ַו ַיּ ֲעזֹב
ֲצת
ֲצת ַה ְזּ ֵקנִ ים (14) :וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ַכּע ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ֵאת ע ַ
אָבי יִ ַסּר
ַאנִ י א ִֹסיף ָע ָליו | ִ
ֻלּ ֶכם ו ֲ
אַכ ִבּיד ֶאת ע ְ
ַהיְ ָל ִדים ֵלאמֹר ְ
ַאנִ י ָבּע ְ
ֲק ַר ִבּים (15) :וְ לֹא ָשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל
שּׁוֹטים ו ֲ
ֶא ְת ֶכם ַבּ ִ
ָה ָעם | ִכּי ָהיְ ָתה נְ ִס ָבּה ֵמ ִעם ָה ֱאל ִֹהים ְל ַמ ַען ָה ִקים יְ הוָה ֶאת
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט(16) :
ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד ֲא ִחיָּהוּ ַה ִשּׁלוֹנִ י ֶאל י ָ
ָשׁיבוּ ָה ָעם ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי לֹא ָשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ֶהם ַויּ ִ
יך
ַח ָלה ְבּ ֶבן יִ ַשׁי ִאישׁ ְלא ָֹה ֶל ָ
ֵלאמֹר ַמה ָלּנוּ ֵח ֶלק ְבּ ָדוִ יד וְ לֹא נ ֲ

ֵל ְך ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלא ָֹה ָליו:
ית ָך ָדּוִ יד | ַויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ָתּה ְר ֵאה ֵב ְ
יהם
ֲל ֶ
הוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך ע ֵ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
)ְ (17
ְר ַח ְב ָעם (18) :וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ֶאת ֲהד ָֹרם ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַמּס
אַמּץ
וַיִּ ְר ְגּמוּ בוֹ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶבן ַו ָיּמֹת | וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ִה ְת ֵ
)ַ (19ויִּ ְפ ְשׁעוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּשׁ ָלִם:
ַלעֲלוֹת ַבּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה ָלנוּס יְ ָ
ְבּ ֵבית ָדּוִ יד ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
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ָמן
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
ַק ֵהל ֶאת ֵבּית יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ַויּ ְ
)ַ (1ו ָיּבֹא ְר ַח ְב ָעם יְ ָ
וּשׁמוֹנִ ים ֶא ֶלף ָבּחוּר ע ֵֹשׂה ִמ ְל ָח ָמה | ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵמאָה ְ
ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ִל ְר ַח ְב ָעם:
) (2וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל ְשׁ ַמ ְעיָהוּ ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר(3) :
הוּדה | וְ ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֱאמֹר ֶאל ְר ַח ְב ָעם ֶבּן ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה לֹא ַתעֲלוּ וְ לֹא
וּבנְ י ִ
יהוּדה ִ
ִבּ ָ
ָמן ֵלאמֹר (4) :כֹּה ַ
יכם שׁוּבוּ ִאישׁ ְל ֵביתוֹ ִכּי ֵמ ִא ִתּי נִ ְהיָה ַה ָדּ ָבר
ִת ָלּ ֲחמוּ ִעם ֲא ֵח ֶ
ָר ְב ָעם:
ָשׁבוּ ִמ ֶלּ ֶכת ֶאל י ָ
ַהזֶּה | וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי יְ הוָה ַויּ ֻ
ֵשׁב ְר ַח ְב ָעם ִבּ ָ
יהוּדה(6) :
ירוּשׁ ָלִם | וַיִּ ֶבן ָע ִרים ְל ָמצוֹר ִבּ ָ
)ַ (5ויּ ֶ
קוֹע (7) :וְ ֶאת ֵבּית צוּר
יטם וְ ֶאת ְתּ ַ
וַיִּ ֶבן ֶאת ֵבּית ֶל ֶחם וְ ֶאת ֵע ָ
ֻלּם (8) :וְ ֶאת גַּת וְ ֶאת ָמ ֵר ָשׁה וְ ֶאת ִזיף(9) :
וְ ֶאת שׂוֹכוֹ וְ ֶאת ֲעד ָ
ֵקה (10) :וְ ֶאת ָצ ְר ָעה וְ ֶאת
דוֹריִ ם וְ ֶאת ָל ִכישׁ וְ ֶאת ֲעז ָ
וְ ֶאת ֲא ַ
ָמן | ָע ֵרי ְמצֻרוֹת(11) :
וּב ִבנְ י ִ
יהוּדה ְ
אַיָּלוֹן וְ ֶאת ֶח ְברוֹן ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ידים וְ א ְֹצרוֹת ַמ ֲא ָכל וְ ֶשׁ ֶמן
וַיְ ַחזֵּק ֶאת ַה ְמּצֻרוֹת | וַיִּ ֵתּן ָבּ ֶהם נְ ִג ִ
וּר ָמ ִחים וַיְ ַח ְזּ ֵקם ְל ַה ְר ֵבּה
ָעיר ִצנּוֹת ְ
וּב ָכל ִעיר ו ִ
ָויָיִ ןְ (12) :
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר
ָמן (13) :וְ ַהכּ ֲ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
ְמאֹד | וַיְ ִהי לוֹ יְ ָ
בוּלםִ (14) :כּי ָע ְזבוּ ַה ְלוִ יִּ ם
ַצּבוּ ָע ָליו ִמ ָכּל ְגּ ָ
ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִה ְתי ְ
ירוּשׁ ָלִם | ִכּי
יהוּדה וְ ִל ָ
ֵלכוּ ִל ָ
ָתם ַויּ ְ
ַא ֻחזּ ָ
יהם ו ֲ
ֶאת ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
ֹהנִ ים
ֲמד לוֹ כּ ֲ
וּבנָיו ִמ ַכּ ֵהן ַליהוָהַ (15) :ו ַיּע ֶ
ָר ְב ָעם ָ
יחם י ָ
ִה ְזנִ ָ
יהם ִמכֹּל
ירים | וְ ָל ֲעג ִ
ַל ָבּמוֹת וְ ַל ְשּׂ ִע ִ
אַח ֵר ֶ
ָלים ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה (16) :וְ ֲ
ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנּ ְֹתנִ ים ֶאת ְל ָב ָבם ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
יהם(17) :
בוֹת ֶ
בּוֹח ַליהוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
רוּשׁ ַלִם ִל ְז ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל | ָבּאוּ יְ ָ
אַמּצוּ ֶאת ְר ַח ְב ָעם ֶבּן ְשׁלֹמֹה
וַיְ ַח ְזּקוּ ֶאת ַמ ְלכוּת יְ ָ
הוּדה וַיְ ְ
וּשׁלֹמֹה ְל ָשׁנִ ים ָשׁלוֹשׁ:
ְל ָשׁנִ ים ָשׁלוֹשׁ | ִכּי ָה ְלכוּ ְבּ ֶד ֶר ְך ָדּוִ יד ְ
) (18וַיִּ ַקּח לוֹ ְר ַח ְב ָעם ִא ָשּׁה ֶאת ָמ ֲח ַלת בן ] ַבּת קרי[ יְ ִרימוֹת

ַתּ ֶלד לוֹ ָבּנִ ים | ֶאת
יהיִ ל ַבּת ֱא ִליאָב ֶבּן יִ ָשׁי (19) :ו ֵ
ֶבּן ָדּוִ יד | ֲא ִב ַ
ֲכה
יה ָל ַקח ֶאת ַמע ָ
אַח ֶר ָ
ָהם (20) :וְ ֲ
יְ עוּשׁ וְ ֶאת ְשׁ ַמ ְריָה וְ ֶאת ז ַ
ַבּת ְ
ַתּ ֶלד לוֹ ֶאת ֲא ִביָּה וְ ֶאת ַע ַתּי וְ ֶאת ִזיזָא וְ ֶאת
אַב ָשׁלוֹם | ו ֵ
אַב ָשׁלוֹם ִמ ָכּל
ֲכה ַבת ְ
ֶא ַהב ְר ַח ְב ָעם ֶאת ַמע ָ
ְשׁל ִֹמיתַ (21) :ויּ ֱ
יל ְג ִשׁים ִשׁ ִשּׁים |
וּפ ַ
ָשׂא ִ
ָשׁים ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה נ ָ
יל ְג ָשׁיו ִכּי נ ִ
וּפ ַ
ָשׁיו ִ
נָ
ֲמד ָלרֹאשׁ
וּשׁמוֹנָה ָבּנִ ים וְ ִשׁ ִשּׁים ָבּנוֹתַ (22) :ו ַיּע ֵ
ַיּוֹלד ֶע ְשׂ ִרים ְ
ו ֶ
ֲכה ְלנ ִָגיד ְבּ ֶא ָחיו | ִכּי ְל ַה ְמ ִליכוֹ(23) :
ְר ַח ְב ָעם ֶאת ֲא ִביָּה ֶבן ַמע ָ
ָמן ְלכֹל ָע ֵרי
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
אַרצוֹת יְ ָ
ָבן וַיִּ ְפרֹץ ִמ ָכּל ָבּנָיו ְל ָכל ְ
ַויּ ֶ
ָשׁים:
ַה ְמּצֻרוֹת וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ַה ָמּזוֹן ָלרֹב | וַיִּ ְשׁאַל ֲהמוֹן נ ִ
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תּוֹרת יְ הוָה
וּכ ֶח ְז ָקתוֹ ָעזַב ֶאת ַ
) (1וַיְ ִהי ְכּ ָה ִכין ַמ ְלכוּת ְר ַח ְב ָעם ְ
| וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ:
ישׁית ַל ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם ָע ָלה ִשׁי ַשׁק ֶמ ֶל ְך
) (2וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ֲח ִמ ִ
אתיִ ם
וּמ ַ
רוּשׁ ָלִם | ִכּי ָמעֲלוּ ַבּיהוָהְ (3) :בּ ֶא ֶלף ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ַעל יְ ָ
וּב ִשׁ ִשּׁים ֶא ֶלף ָפּ ָר ִשׁים | וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר ָל ָעם ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִעמּוֹ
ֶר ֶכב ְ
כוּשׁים (4) :וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ָע ֵרי ַה ְמּצֻרוֹת
לוּבים ֻס ִכּיִּ ים וְ ִ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִ
ָביא ָבּא
וּשׁ ַמ ְעיָה ַהנּ ִ
רוּשׁ ָלִםְ (5) :
יהוּדה | ַו ָיּבֹא ַעד יְ ָ
ֲא ֶשׁר ִל ָ
ֶא ְספוּ ֶאל יְ ָ
הוּדה ֲא ֶשׁר נ ֶ
ֶאל ְר ַח ְב ָעם וְ ָשׂ ֵרי יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ִמ ְפּנֵי
ַב ֶתּם א ִֹתי וְ אַף
אַתּם ֲעז ְ
אָמר יְ הוָה ֶ
אמר ָל ֶהם כֹּה ַ
ישׁק | ַויֹּ ֶ
ִשׁ ָ
ישׁק (6) :וַיִּ ָכּנְ עוּ ָשׂ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַה ֶמּ ֶל ְך
ַב ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּיַד ִשׁ ָ
ֲאנִ י ָעז ְ
וּב ְראוֹת יְ הוָה ִכּי נִ ְכנָעוּ ָהיָה ְד ַבר
ֹאמרוּ ַצ ִדּיק יְ הוָהִ (7) :
| ַויּ ְ
ָת ִתּי ָל ֶהם
יתם | וְ נ ַ
אַשׁ ִח ֵ
יְ הוָה ֶאל ְשׁ ַמ ְעיָה ֵלאמֹר נִ ְכנְ עוּ לֹא ְ
ישׁקִ (8) :כּי
ירוּשׁ ַלִם ְבּיַד ִשׁ ָ
יטה וְ לֹא ִת ַתּ ְך ֲח ָמ ִתי ִבּ ָ
ִכּ ְמ ַעט ִל ְפ ֵל ָ
ֲבוֹדת ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֲא ָרצוֹת:
ֲבוֹד ִתי ַוע ַ
ֵדעוּ ע ָ
ֲב ִדים | וְ י ְ
יִ ְהיוּ לוֹ ַלע ָ
רוּשׁ ַלִם וַיִּ ַקּח ֶאת
ישׁק ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַעל יְ ָ
ַעל ִשׁ ַ
)ַ (9ויּ ַ
א ְֹצרוֹת ֵבּית יְ הוָה וְ ֶאת א ְֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַהכֹּל ָל ָקח |
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶל ְך
ָהב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹהַ (10) :ויּ ַ
וַיִּ ַקּח ֶאת ָמ ִגנֵּי ַהזּ ָ
יהם ָמ ִגנֵּי נְ ח ֶֹשׁת | וְ ִה ְפ ִקיד ַעל יַד ָשׂ ֵרי ָה ָר ִצים
ְר ַח ְב ָעם ַתּ ְח ֵתּ ֶ
ַהשּׁ ְֹמ ִרים ֶפּ ַתח ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך (11) :וַיְ ִהי ִמ ֵדּי בוֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית
ֶה ִשׁבוּם ֶאל ָתּא ָה ָר ִצים(12) :
יְ הוָה | ָבּאוּ ָה ָר ִצים וּנְ ָשׂאוּם ו ֱ
וּב ִה ָכּנְ עוֹ ָשׁב ִמ ֶמּנּוּ אַף יְ הוָה וְ לֹא ְל ַה ְשׁ ִחית ְל ָכ ָלה | וְ גַם
ְ
יהוּדה ָהיָה ְדּ ָב ִרים טוֹ ִבים (13) :וַיִּ ְת ַחזֵּק ַה ֶמּ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעם
ִבּ ָ

אַחת ָשׁנָה ְר ַח ְב ָעם ְבּ ָמ ְלכוֹ
אַר ָבּ ִעים וְ ַ
ירוּשׁ ַלִם וַיִּ ְמל ְֹך | ִכּי ֶבן ְ
ִבּ ָ
ירוּשׁ ַלִם ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר יְ הוָה ָלשׂוּם
וּשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ֲ
ֲמה ָה ַעמֹּנִ ית:
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ַנע ָ
ַעשׂ ָה ָרע | ִכּי לֹא ֵה ִכין ִלבּוֹ ִל ְדרוֹשׁ ֶאת יְ הוָה(15) :
)ַ (14ויּ ַ
תוּבים
וְ ִד ְב ֵרי ְר ַח ְב ָעם ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲא ַחרוֹנִ ים ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
ָביא וְ ִעדּוֹ ַהחֹזֶה ְל ִה ְתי ֵ
וּמ ְל ֲחמוֹת
ַחשׂ | ִ
ְבּ ִד ְב ֵרי ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנּ ִ
ָמים (16) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ְר ַח ְב ָעם ִעם ֲאב ָֹתיו
ָר ְב ָעם ָכּל ַהיּ ִ
ְר ַח ְב ָעם וְ י ָ
וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִעיר ָדּוִ יד | וַיִּ ְמל ְֹך ֲא ִביָּה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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ָר ְב ָעם | וַיִּ ְמל ְֹך ֲא ִביָּה ַעל
)ִ (1בּ ְשׁנַת ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ַל ֶמּ ֶל ְך י ָ
יכיָהוּ ַבת
ירוּשׁ ַלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ִמ ָ
הוּדהָ (2) :שׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
יְ ָ
ָר ְב ָעם(3) :
יאל ִמן ִגּ ְב ָעה | ִ
וּבין י ָ
וּמ ְל ָח ָמה ָהיְ ָתה ֵבּין ֲא ִביָּה ֵ
אוּר ֵ
ִ
אַר ַבּע
בּוֹרי ִמ ְל ָח ָמה ְ
ֶאסֹר ֲא ִביָּה ֶאת ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ַחיִ ל ִגּ ֵ
ַויּ ְ
ָר ְב ָעם ָע ַר ְך ִעמּוֹ ִמ ְל ָח ָמה
ֵמאוֹת ֶא ֶלף ִאישׁ ָבּחוּר | וְ י ָ
ָקם
ַויּ ָ
) (4
ִבּ ְשׁמוֹנֶה ֵמאוֹת ֶא ֶלף ִאישׁ ָבּחוּר ִגּבּוֹר ָחיִ ל:
ֹאמר ְשׁ ָמעוּנִ י
ֲא ִביָּה ֵמ ַעל ְל ַהר ְצ ָמ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | ַויּ ֶ
ָר ְב ָעם וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ (5) :הלֹא ָל ֶכם ָל ַד ַעת ִכּי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
יָ
ָתן ַמ ְמ ָל ָכה ְל ָדוִ יד ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָ
וּל ָבנָיו
עוֹלם | לוֹ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ַ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֶע ֶבד ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ יד |
ָקם י ָ
ְבּ ִרית ֶמ ַלחַ (6) :ויּ ָ
ַעל
ָשׁים ֵר ִקים ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
וַיִּ ְמרֹד ַעל ֲאדֹנָיו (7) :וַיִּ ָקּ ְבצוּ ָע ָליו ֲאנ ִ
ַער וְ ַר ְך ֵל ָבב
וּר ַח ְב ָעם ָהיָה נ ַ
אַמּצוּ ַעל ְר ַח ְב ָעם ֶבּן ְשׁלֹמֹה | ְ
וַיִּ ְת ְ
אַתּם א ְֹמ ִרים ְל ִה ְת ַחזֵּק ִל ְפנֵי
ֵיהם (8) :וְ ַע ָתּה ֶ
וְ לֹא ִה ְת ַחזַּק ִל ְפנ ֶ
אַתּם ָהמוֹן ָרב וְ ִע ָמּ ֶכם ֶע ְג ֵלי
ַמ ְמ ֶל ֶכת יְ הוָה ְבּיַד ְבּנֵי ָדוִ יד | וְ ֶ
ָר ְב ָעם ֵלאל ִֹהיםֲ (9) :הלֹא ִה ַדּ ְח ֶתּם ֶאת
ָהב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָל ֶכם י ָ
זָ
ֹהנִ ים ְכּ ַע ֵמּי
ַתּעֲשׂוּ ָל ֶכם כּ ֲ
אַהרֹן וְ ַה ְלוִ יִּ ם | ו ַ
ֹהנֵי יְ הוָה ֶאת ְבּנֵי ֲ
כֲּ
ילם ִשׁ ְב ָעה וְ ָהיָה
ָה ֲא ָרצוֹת ָכּל ַה ָבּא ְל ַמ ֵלּא יָדוֹ ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר וְ ֵא ִ
ַבנֻהוּ |
ַחנוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ וְ לֹא ֲעז ְ
ַאנ ְ
כ ֵֹהן ְללֹא ֱאל ִֹהים (10) :ו ֲ
אַהרֹן וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַבּ ְמ ָל ֶ
ֹהנִ ים ְמ ָשׁ ְר ִתים ַליהוָה ְבּנֵי ֲ
אכת(11) :
וְ כ ֲ
וּקט ֶֹרת
וּב ֶע ֶרב ָבּ ֶע ֶרב ְ
וּמ ְק ִט ִרים ַליהוָה עֹלוֹת ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ָ
ַ
ָהב
נוֹרת ַהזּ ָ
וּמ ַ
ֲר ֶכת ֶל ֶחם ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהוֹר ְ
וּמע ֶ
ַס ִמּים ַ
יה ְל ָב ֵער ָבּ ֶע ֶרב ָבּ ֶע ֶרב ִכּי שׁ ְֹמ ִרים ֲאנ ְ
ַחנוּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
וְ ֵנר ֶֹת ָ
ַב ֶתּם אֹתוֹ (12) :וְ ִהנֵּה ִע ָמּנוּ ָברֹאשׁ
אַתּם ֲעז ְ
יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ | וְ ֶ

יכם | ְבּנֵי
ֲל ֶ
יע ע ֵ
רוּעה ְל ָה ִר ַ
ַחצ ְֹצרוֹת ַה ְתּ ָ
ָה ֱאל ִֹהים וְ כ ֲֹהנָיו ו ֲ
יכם ִכּי לֹא ַת ְצ ִליחוּ:
יִ ְשׂ ָר ֵאל אַל ִתּ ָלּ ֲחמוּ ִעם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
אַח ֵר ֶ
ָר ְב ָעם ֵה ֵסב ֶאת ַה ַמּ ְא ָרב ָלבוֹא ֵמ ֲ
יהם | וַיִּ ְהיוּ ִל ְפנֵי
) (13וְ י ָ
הוּדה וְ ִהנֵּה ָל ֶהם
יהם (14) :וַיִּ ְפנוּ יְ ָ
אַח ֵר ֶ
הוּדה וְ ַה ַמּ ְא ָרב ֵמ ֲ
יְ ָ
ֹהנִ ים מחצצרים
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָפּנִ ים וְ אָחוֹר וַיִּ ְצעֲקוּ ַליהוָה | וְ ַהכּ ֲ
הוּדה | וַיְ ִהי
ָריעוּ ִאישׁ יְ ָ
] ַמ ְח ְצ ִרים קרי[ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹתַ (15) :ויּ ִ
ָר ְב ָעם וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ָנגַף ֶאת י ָ
יע ִאישׁ יְ ָ
ְבּ ָה ִר ַ
הוּדה |
יהוּדהַ (16) :ויָּנוּסוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְפּנֵי יְ ָ
ִל ְפנֵי ֲא ִביָּה וִ ָ
ָדםַ (17) :ויַּכּוּ ָב ֶהם ֲא ִביָּה וְ ַעמּוֹ ַמ ָכּה ַר ָבּה |
וַיִּ ְתּנֵם ֱאל ִֹהים ְבּי ָ
וַיִּ ְפּלוּ ֲח ָל ִלים ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ִאישׁ ָבּחוּר(18) :
הוּדה ִכּי נִ ְשׁעֲנוּ
ֶא ְמצוּ ְבּנֵי יְ ָ
וַיִּ ָכּנְ עוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֵעת ַה ִהיא | ַויּ ֶ
בוֹת ֶ
ַעל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
ָר ְב ָעם
אַח ֵרי י ָ
יהם (19) :וַיִּ ְרדֹּף ֲא ִביָּה ֲ
יה וְ ֶאת יְ ָשׁנָה וְ ֶאת
נוֹת ָ
וַיִּ ְלכֹּד ִמ ֶמּנּוּ ָע ִרים ֶאת ֵבּית ֵאל וְ ֶאת ְבּ ֶ
יה (20) :וְ לֹא ָע ַצר כֹּ ַח
וּבנ ֶֹת ָ
יה | וְ ֶאת עפרון ] ֶע ְפ ַריִ ן קרי[ ְ
נוֹת ָ
ְבּ ֶ
ָר ְב ָעם עוֹד ִבּ ֵ
ימי ֲא ִביָּהוּ | וַיִּ ְגּ ֵפהוּ יְ הוָה ַו ָיּמֹת:
יָ
ַיּוֹלד
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה | ו ֶ
ָשׁים ְ
) (21וַיִּ ְת ַחזֵּק ֲא ִביָּהוּ וַיִּ ָשּׂא לוֹ נ ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי
וּשׁנַיִ ם ָבּנִ ים וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָבּנוֹת (22) :וְ י ֶ
ֶע ְשׂ ִרים ְ
וּד ָר ָכיו ְ
ֲא ִביָּה ְ
ָביא ִעדּוֹ(23) :
תוּבים ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ַהנּ ִ
וּד ָב ָריו | ְכּ ִ
אָסא
וַיִּ ְשׁ ַכּב ֲא ִביָּה ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ְבּ ִעיר ָדּוִ יד וַיִּ ְמל ְֹך ָ
אָרץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים:
ָמיו ָשׁ ְק ָטה ָה ֶ
ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו | ְבּי ָ
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ָסר ֶאת
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיוַ (2) :ויּ ַ
אָסא ַהטּוֹב וְ ַהיּ ָ
ַעשׂ ָ
)ַ (1ויּ ַ
ַדּע ֶאת
ֵכר וְ ַה ָבּמוֹת | וַיְ ַשׁ ֵבּר ֶאת ַה ַמּ ֵצּבוֹת וַיְ ג ַ
ִמ ְז ְבּחוֹת ַהנּ ָ
יהוּדה ִל ְדרוֹשׁ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ִל ָ
ָה ֲא ֵשׁ ִריםַ (3) :ויּ ֶ
ָסר ִמ ָכּל ָע ֵרי
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָהַ (4) :ויּ ַ
יהם | וְ ַלעֲשׂוֹת ַה ָ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
ַתּ ְשׁקֹט ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְל ָפ ָניו:
הוּדה ֶאת ַה ָבּמוֹת וְ ֶאת ַה ַח ָמּנִ ים | ו ִ
יְ ָ
אָרץ וְ ֵאין ִעמּוֹ
יהוּדה | ִכּי ָשׁ ְק ָטה ָה ֶ
צוּרה ִבּ ָ
) (5וַיִּ ֶבן ָע ֵרי ְמ ָ
ֹאמר ִליהוּ ָדה
יח יְ הוָה לוַֹ (6) :ויּ ֶ
ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ֵהנִ ַ
וּמ ְג ָדּ ִלים ְדּ ָל ַתיִ ם
חוֹמה ִ
ָ
ָסב
נִ ְבנֶה ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ נ ֵ
אָרץ ְל ָפנֵינוּ ִכּי ָד ַר ְשׁנוּ ֶאת יְ הוָה ֱאלֹ ֵהינוּ
עוֹדנּוּ ָה ֶ
יחים ֶ
וּב ִר ִ
ְ
ַצ ִליחוּ:
ָדּ ַר ְשׁנוּ ַו ָיּנַח ָלנוּ ִמ ָסּ ִביב | וַיִּ ְבנוּ ַויּ ְ

יהוּדה ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
אָסא ַחיִ ל נ ֵֹשׂא ִצ ָנּה ָור ַֹמח ִמ ָ
) (7וַיְ ִהי ְל ָ
אָלף
וּשׁמוֹנִ ים ֶ
אתיִ ם ְ
ָמן נ ְֹשׂ ֵאי ָמגֵן וְ ד ְֹר ֵכי ֶק ֶשׁת ָמ ַ
וּמ ִבּנְ י ִ
ֶא ֶלף ִ
ֶרח ַה ִ
יהם ז ַ
| ָכּל ֵא ֶלּה ִגּ ֵ
כּוּשׁי ְבּ ַחיִ ל ֶא ֶלף
ֵצא ֲא ֵל ֶ
בּוֹרי ָחיִ לַ (8) :ויּ ֵ
ֵצא
וּמ ְר ָכּבוֹת ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת | ַו ָיּבֹא ַעד ָמ ֵר ָשׁהַ (9) :ויּ ֵ
ֲא ָל ִפים ַ
ַע ְרכוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּגֵיא ְצ ַפ ָתה ְל ָמ ֵר ָשׁה(10) :
אָסא ְל ָפנָיו | ַויּ ַ
ָ
ֹאמר יְ הוָה ֵאין ִע ְמּ ָך ַל ְעזוֹר
אָסא ֶאל יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ַויּ ַ
וַיִּ ְק ָרא ָ
וּב ִשׁ ְמ ָך
יך נִ ְשׁ ַענּוּ ְ
ֵבּין ַרב ְל ֵאין כּ ַֹח ָע ְז ֵרנוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי ָע ֶל ָ
ַעצֹר ִע ְמּ ָך
אַתּה אַל י ְ
ָבאנוּ ַעל ֶה ָהמוֹן ַהזֶּה | יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ָ
אָסא וְ ִל ְפ ֵני
כּוּשׁים ִל ְפנֵי ָ
ֱאנוֹשׁ (11) :וַיִּ גֹּף יְ הוָה ֶאת ַה ִ
אָסא וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ
כּוּשׁים (12) :וַיִּ ְר ְדּ ֵפם ָ
הוּדה | ַו ָיּנֻסוּ ַה ִ
יְ ָ
כּוּשׁים ְל ֵאין ָל ֶהם ִמ ְחיָה ִכּי נִ ְשׁ ְבּרוּ ִל ְפ ֵני יְ הוָה
ַעד ִל ְג ָרר וַיִּ פֹּל ִמ ִ
וְ ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵהוּ | וַיִּ ְשׂאוּ ָשׁ ָלל ַה ְר ֵבּה ְמאֹדַ (13) :ויַּכּוּ ֵאת ָכּל
יהם | ַו ָיּבֹזּוּ ֶאת ָכּל
ֲל ֶ
ֶה ָע ִרים ְס ִביבוֹת ְגּ ָרר ִכּי ָהיָה ַפ ַחד יְ הוָה ע ֵ
אָה ֵלי ִמ ְקנֶה ִהכּוּ |
ֶה ָע ִרים ִכּי ִבזָּה ַר ָבּה ָהיְ ָתה ָב ֶהם (14) :וְ גַם ֳ
רוּשׁ ָלִם:
ָשׁבוּ יְ ָ
וּג ַמ ִלּים ַויּ ֻ
וַיִּ ְשׁבּוּ צֹאן ָלרֹב ְ
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ֵצא ִל ְפנֵי
רוּח ֱאל ִֹהיםַ (2) :ויּ ֵ
עוֹדד ָהיְ ָתה ָע ָליו ַ
ַריָהוּ ֶבּן ֵ
)ַ (1ו ֲעז ְ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
אָסא ַויּ ֶ
ָ
ָמן | יְ הוָה
ֹאמר לוֹ ְשׁ ָמעוּנִ י אָ ָסא וְ ָכל יְ ָ
יוֹת ֶכם ִעמּוֹ וְ ִאם ִתּ ְד ְר ֻשׁהוּ יִ ָמּ ֵצא ָל ֶכם וְ ִאם ַתּ ַע ְזבֻהוּ
ִע ָמּ ֶכם ִבּ ְה ְ
ָמים ַר ִבּים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | ְללֹא ֱאל ֵֹהי ֱא ֶמת
ַי ֲעזֹב ֶא ְת ֶכם (3) :וְ י ִ
ָשׁב ַבּ ַצּר לוֹ ַעל יְ הוָה
תוֹרהַ (4) :ויּ ָ
וּללֹא ָ
מוֹרה ְ
וּללֹא כּ ֵֹהן ֶ
ְ
וּב ִע ִתּים ָה ֵהם ֵאין
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיְ ַב ְק ֻשׁהוּ וַיִּ ָמּ ֵצא ָל ֶהםָ (5) :
יוֹשׁ ֵבי ָה ֲא ָרצוֹת:
יּוֹצא וְ ַל ָבּא | ִכּי ְמהוּמֹת ַרבּוֹת ַעל ָכּל ְ
ָשׁלוֹם ַל ֵ
ֻתּתוּ גוֹי ְבּגוֹי וְ ִעיר ְבּ ִעיר | ִכּי ֱאל ִֹהים ֲה ָמ ָמם ְבּ ָכל ָצ ָרה:
) (6וְ כ ְ
ֻלּ ְת ֶכם(8) :
יכם | ִכּי יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפע ַ
אַתּם ִח ְזקוּ וְ אַל יִ ְרפּוּ יְ ֵד ֶ
) (7וְ ֶ
אָסא ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ַהנְּ בוּאָה ע ֵֹדד ַהנּ ִ
וְ ִכ ְשׁמ ַֹע ָ
ָביא ִה ְת ַחזַּק
וּמן ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר
ָמן ִ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
קּוּצים ִמ ָכּל ֶא ֶרץ יְ ָ
ֲבר ַה ִשּׁ ִ
ַו ַיּע ֵ
וּלם
ָל ַכד ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם | וַיְ ַח ֵדּשׁ ֶאת ִמ ְז ַבּח יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי א ָ
ָרים ִע ָמּ ֶהם
ָמן וְ ַהגּ ִ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
יְ הוָה (9) :וַיִּ ְקבֹּץ ֶאת ָכּל יְ ָ
ָפלוּ ָע ָליו ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָלרֹב
וּמ ִשּׁ ְמעוֹן | ִכּי נ ְ
ַשּׁה ִ
וּמנ ֶ
ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ִבּ ְרא ָֹתם ִכּי יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ:

ישׁי | ִל ְשׁנַת ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה
רוּשׁ ַלִם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
) (10וַיִּ ָקּ ְבצוּ יְ ָ
אָסא (11) :וַיִּ ְז ְבּחוּ ַליהוָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִמן ַה ָשּׁ ָלל
ְל ַמ ְלכוּת ָ
ֵה ִביאוּ | ָבּ ָקר ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ צֹאן ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפיםַ (12) :ו ָיּבֹאוּ
וּב ָכל
יהם | ְבּ ָכל ְל ָב ָבם ְ
בוֹת ֶ
ַב ְבּ ִרית ִל ְדרוֹשׁ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
יוּמת |
ַפ ָשׁם (13) :וְ כֹל ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְדרֹשׁ ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
נְ
ְל ִמן ָקטֹן וְ ַעד גָּדוֹל ְל ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ִא ָשּׁה (14) :וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ַליהוָה
שׁוֹפרוֹת (15) :וַיִּ ְשׂ ְמחוּ
וּב ָ
וּב ֲחצ ְֹצרוֹת ְ
רוּעה | ַ
וּב ְת ָ
ְבּקוֹל גָּדוֹל ִ
וּב ָכל ְרצוֹנָם
בוּעה ִכּי ְב ָכל ְל ָב ָבם נִ ְשׁ ָבּעוּ ְ
הוּדה ַעל ַה ְשּׁ ָ
ָכל יְ ָ
ִבּ ְק ֻשׁהוּ וַיִּ ָמּ ֵצא ָל ֶהם | ַו ָיּנַח יְ הוָה ָל ֶהם ִמ ָסּ ִביב (16) :וְ גַם
ירה ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה ַל ֲא ֵשׁ ָרה
ירהּ ִמ ְגּ ִב ָ
אָסא ַה ֶמּ ֶל ְך ֱה ִס ָ
ֲכה ֵאם ָ
ַמע ָ
ַחל
ָדק וַיִּ ְשׂרֹף ְבּנ ַ
אָסא ֶאת ִמ ְפ ַל ְצ ָתּהּ ַויּ ֶ
ִמ ְפ ָל ֶצת | וַיִּ ְכרֹת ָ
אָסא ָהיָה
ִק ְדרוֹן (17) :וְ ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל | ַרק ְל ַבב ָ
אָביו וְ ָק ָד ָשׁיו ֵבּית
ָבא ֶאת ָק ְד ֵשׁי ִ
ָמיוַ (18) :ויּ ֵ
ָשׁ ֵלם ָכּל י ָ
ָתה | ַעד
וּמ ְל ָח ָמה לֹא ָהי ָ
ָהב וְ ֵכ ִליםִ (19) :
ָה ֱאל ִֹהים | ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ ְל ַמ ְלכוּת ָ
אָסא:
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אָסא ָע ָלה ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך
ָשׁשׁ ְל ַמ ְלכוּת ָ
)ִ (1בּ ְשׁנַת ְשׁל ִֹשׁים ו ֵ
ָבא
יוֹצא ו ָ
הוּדה וַיִּ ֶבן ֶאת ָה ָר ָמה | ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל יְ ָ
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָהב ֵמא ְֹצרוֹת ֵבּית
אָסא ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
הוּדהַ (2) :ויּ ֵֹצא ָ
ְל ָ
יּוֹשׁב
וּבית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל ֶבּן ֲה ַדד ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ַה ֵ
יְ הוָה ֵ
יך |
אָב ָ
וּבין ִ
אָבי ֵ
וּבין ִ
ֶך ֵ
וּבינ ָ
ְבּ ַד ְר ֶמ ֶשׂק ֵלאמֹרְ (3) :בּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
ית ָך ֶאת ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶל ְך
ָהב ֵל ְך ָה ֵפר ְבּ ִר ְ
ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָך ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
אָסא
ֲלה ֵמ ָע ָלי (4) :וַיִּ ְשׁ ַמע ֶבּן ֲה ַדד ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַיע ֶ
ָלים ֲא ֶשׁר לוֹ ֶאל ָע ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויַּכּוּ ֶאת
וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִ
ַפ ָתּ ִלי(5) :
אָבל ָמיִ ם | וְ ֵאת ָכּל ִמ ְס ְכּנוֹת ָע ֵרי נ ְ
ִעיּוֹן וְ ֶאת ָדּן וְ ֵאת ֵ
וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַבּ ְע ָשׁא ַויּ ְ
ַשׁ ֵבּת ֶאת
ֶח ַדּל ִמ ְבּנוֹת ֶאת ָה ָר ָמה | ַויּ ְ
הוּדה וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת
אָסא ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ַקח ֶאת ָכּל יְ ָ
אכתּוֹ (6) :וְ ָ
ְמ ַל ְ
ֶבע
יה ֲא ֶשׁר ָבּנָה ַבּ ְע ָשׁא | וַיִּ ֶבן ָבּ ֶהם ֶאת גּ ַ
אַבנֵי ָה ָר ָמה וְ ֶאת ֵע ֶצ ָ
ְ
אָסא
וּב ֵעת ַה ִהיא ָבּא ֲחנָנִ י ָהר ֶֹאה ֶאל ָ
וְ ֶאת ַה ִמּ ְצ ָפּהָ (7) :
ֹאמר ֵא ָליו ְבּ ִה ָשּׁ ֶענְ ָך ַעל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם וְ לֹא נִ ְשׁ ַענְ ָתּ
הוּדה | ַויּ ֶ
ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַעל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָךֲ (8) :הלֹא
יך ַעל ֵכּן נִ ְמ ַלט ֵחיל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ִמיּ ֶ
וּל ָפ ָר ִשׁים ְל ַה ְר ֵבּה
לּוּבים ָהיוּ ְל ַחיִ ל ָלרֹב ְל ֶר ֶכב ְ
כּוּשׁים וְ ַה ִ
ַה ִ

ָד ָךִ (9) :כּי יְ הוָה ֵעינָיו
וּב ִה ָשּׁ ֶענְ ָך ַעל יְ הוָה נְ ָתנָם ְבּי ֶ
ְמאֹד | ְ
אָרץ ְל ִה ְת ַחזֵּק ִעם ְל ָב ָבם ָשׁ ֵלם ֵא ָליו נִ ְס ַכּ ְל ָתּ
ְמשׁ ְֹטטוֹת ְבּ ָכל ָה ֶ
אָסא ֶאל
ַעל זֹאת | ִכּי ֵמ ַע ָתּה יֵשׁ ִע ְמּ ָך ִמ ְל ָחמוֹת (10) :וַיִּ ְכ ַעס ָ
ַעף ִעמּוֹ ַעל זֹאת | וַיְ ַר ֵצּץ
ָהר ֶֹאה וַיִּ ְתּנֵהוּ ֵבּית ַה ַמּ ְה ֶפּ ֶכת ִכּי ְבז ַ
אָסא ָה ִראשׁוֹנִ ים
אָסא ִמן ָה ָעם ָבּ ֵעת ַה ִהיא (11) :וְ ִהנֵּה ִדּ ְב ֵרי ָ
ָ
יהוּדה
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַה ְמּ ָל ִכים ִל ָ
וְ ָה ֲ
אַחרוֹנִ ים | ִהנָּם ְכּ ִ
ָת ַשׁע ְל ַמ ְלכוּתוֹ
לוֹשׁים ו ֵ
אָסא ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ִ
ֶח ֶלא ָ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (12) :ויּ ֱ
ְבּ ַר ְג ָליו ַעד ְל ַמ ְע ָלה ָח ְליוֹ | וְ גַם ְבּ ָח ְליוֹ לֹא ָד ַרשׁ ֶאת יְ הוָה ִכּי
אַר ָבּ ִעים
ָמת ִבּ ְשׁנַת ְ
אָסא ִעם ֲאב ָֹתיו | ַויּ ָ
ָבּר ְֹפ ִאים (13) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
אַחת ְל ָמ ְלכוֹ (14) :וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְב ִק ְבר ָֹתיו ֲא ֶשׁר ָכּ ָרה לוֹ ְבּ ִעיר
וְ ַ
ֻקּ ִחים
וּזנִ ים ְמר ָ
ַשׁ ִכּיבֻהוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ְבּ ָשׂ ִמים ְ
ָדּוִ יד ַויּ ְ
דוֹלה ַעד ִל ְמאֹד:
ֲשׂה | וַיִּ ְשׂ ְרפוּ לוֹ ְשׂ ֵר ָפה ְגּ ָ
ְבּ ִמ ְר ַק ַחת ַמע ֶ
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הוֹשׁ ָפט ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו | וַיִּ ְת ַחזֵּק ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וַיִּ ֶתּן
) (1וַיִּ ְמל ְֹך יְ ָ
ַחיִ ל ְבּ ָכל ָע ֵרי יְ ָ
הוּדה
יבים ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
הוּדה ַה ְבּצֻרוֹת | וַיִּ ֵתּן נְ ִצ ִ
אָביו (3) :וַיְ ִהי יְ הוָה ִעם
אָסא ִ
וּב ָע ֵרי ֶא ְפ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ָל ַכד ָ
ְ
אָביו ָה ִראשֹׁנִ ים וְ לֹא ָד ַרשׁ
הוֹשׁ ָפט | ִכּי ָה ַל ְך ְבּ ַד ְר ֵכי ָדּוִ יד ִ
יְ ָ
וֹתיו ָה ָל ְך | וְ לֹא
וּב ִמ ְצ ָ
אָביו ָדּ ָרשׁ ְ
ַל ְבּ ָע ִליםִ (4) :כּי ֵלאל ֵֹהי ִ
ָכן יְ הוָה ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְבּיָדוֹ וַיִּ ְתּנוּ ָכל
ֲשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (5) :ויּ ֶ
ְכּ ַמע ֵ
יהוֹשׁ ָפט | וַיְ ִהי לוֹ ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד ָלרֹב (6) :וַיִּ ְג ַבּהּ
הוּדה ִמנְ ָחה ִל ָ
יְ ָ
ִלבּוֹ ְבּ ַד ְר ֵכי יְ הוָה | וְ עוֹד ֵה ִסיר ֶאת ַה ָבּמוֹת וְ ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ִרים
יהוּדה:
ִמ ָ
וּלע ַֹב ְדיָה
וּב ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ָמ ְלכוֹ ָשׁ ַלח ְל ָשׂ ָריו ְל ֶבן ַחיִ ל ְ
) ִ (7
הוּדה (8) :וְ ִע ָמּ ֶהם
יכיָהוּ | ְל ַל ֵמּד ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
וּל ִמ ָ
וְ ִל ְז ַכ ְריָה וְ ִלנְ ַתנְ ֵאל ְ
האל ושׁמרימות
ֲשׂ ֵ
וּז ַב ְדיָהוּ ַוע ָ
ַה ְלוִ יִּ ם ְשׁ ַמ ְעיָהוּ וּנְ ַתנְ יָהוּ ְ
טוֹביָּהוּ וְ טוֹב ֲאדוֹנִ יָּה
ַאדֹנִ יָּהוּ וְ ִ
ָתן ו ֲ
ירמוֹת קרי[ וִ יהוֹנ ָ
וּשׁ ִמ ָ
] ְ
ֹהנִ ים (9) :וַיְ ַל ְמּדוּ
יהוֹרם ַהכּ ֲ
ישׁ ָמע וִ ָ
ַה ְלוִ יִּ ם | וְ ִע ָמּ ֶהם ֱא ִל ָ
הוּדה
תּוֹרת יְ הוָה | ַו ָיּסֹבּוּ ְבּ ָכל ָע ֵרי יְ ָ
יהוּדה וְ ִע ָמּ ֶהם ֵס ֶפר ַ
ִבּ ָ
וַיְ ַל ְמּדוּ ָבּ ָעם (10) :וַיְ ִהי ַפּ ַחד יְ הוָה ַעל ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֲא ָרצוֹת
וּמן
הוֹשׁ ָפטִ (11) :
הוּדה | וְ לֹא נִ ְל ֲחמוּ ִעם יְ ָ
ֲא ֶשׁר ְס ִביבוֹת יְ ָ
יהוֹשׁ ָפט ִמנְ ָחה וְ ֶכ ֶסף ַמ ָשּׂא | גַּם
יאים ִל ָ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְמ ִב ִ

וּשׁ ַבע
ילים ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ְ
יאים לוֹ צֹאן ֵא ִ
יאים ְמ ִב ִ
ָה ַע ְר ִב ִ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת:
ָשׁים ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ְ
וּתי ִ
ֵמאוֹת ְ
יהוּדה
ָדל ַעד ְל ָמ ְע ָלה | וַיִּ ֶבן ִבּ ָ
הוֹשׁ ָפט ה ֵֹל ְך וְ ג ֵ
) (12וַיְ ִהי יְ ָ
אכה ַר ָבּה ָהיָה לוֹ ְבּ ָע ֵרי
וּמ ָל ָ
ירנִ יּוֹת וְ ָע ֵרי ִמ ְס ְכּנוֹתְ (13) :
ִבּ ָ
ירוּשׁ ָלִם (14) :וְ ֵא ֶלּה
בּוֹרי ַחיִ ל ִבּ ָ
הוּדה | וְ אַנְ ֵשׁי ִמ ְל ָח ָמה ִגּ ֵ
יְ ָ
יהוּדה ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים ַע ְדנָה ַה ָשּׂר
יהם | ִל ָ
בוֹת ֶ
ְפ ֻק ָדּ ָתם ְל ֵבית ֲא ֵ
הוֹחנָן
אָלף (15) :וְ ַעל יָדוֹ יְ ָ
וְ ִעמּוֹ ִגּ ֵ
בּוֹרי ַחיִ ל ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶ
ֲמ ְסיָה ֶבן
אָלף (16) :וְ ַעל יָדוֹ ע ַ
וּשׁמוֹנִ ים ֶ
אתיִ ם ְ
ַה ָשּׂר | וְ ִעמּוֹ ָמ ַ
אתיִ ם ֶא ֶלף ִגּבּוֹר ָחיִ ל(17) :
ַדּב ַליהוָה | וְ ִעמּוֹ ָמ ַ
ִז ְכ ִרי ַה ִמּ ְתנ ֵ
אתיִ ם
וּמגֵן ָמ ַ
ָדע | וְ ִעמּוֹ נ ְֹשׁ ֵקי ֶק ֶשׁת ָ
ָמן ִגּבּוֹר ַחיִ ל ֶא ְלי ָ
וּמן ִבּנְ י ִ
ִ
וּשׁמוֹנִ ים ֶא ֶלף
ָבד | וְ ִעמּוֹ ֵמאָה ְ
) (18וְ ַעל יָדוֹ יְ הוֹז ָ
אָלף:
ֶ
ֲח ֵ
לוּצי ָצ ָבאֵ (19) :א ֶלּה ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך | ִמ ְלּ ַבד ֲא ֶשׁר
הוּדה:
ָתן ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ָע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצר ְבּ ָכל יְ ָ
נַ
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אַחאָב(2) :
יהוֹשׁ ָפט ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד ָלרֹב | וַיִּ ְת ַח ֵתּן ְל ְ
) (1וַיְ ִהי ִל ָ
אַחאָב ְלשׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ְז ַבּח לוֹ ְ
ֵרד ְל ֵקץ ָשׁנִ ים ֶאל ְ
אַחאָב צֹאן
ַויּ ֶ
יתהוּ ַלעֲלוֹת ֶאל ָרמוֹת ִגּ ְל ָעד:
וּב ָקר ָלרֹב וְ ָל ָעם ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ | וַיְ ִס ֵ
ָ
וּדה
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ה ָ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
ֹאמר ְ
)ַ (3ויּ ֶ
וּכ ַע ְמּ ָך ַע ִמּי
מוֹך ְ
ֹאמר לוֹ ָכּמוֹנִ י ָכ ָ
ֲה ֵת ֵל ְך ִע ִמּי ָרמֹת ִגּ ְל ָעד | ַויּ ֶ
הוֹשׁ ָפט ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְדּ ָרשׁ
ֹאמר יְ ָ
וְ ִע ְמּ ָך ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהַ (4) :ויּ ֶ
נָא ַכיּוֹם ֶאת ְדּ ַבר יְ הוָה (5) :וַיִּ ְקבֹּץ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהנְּ ִב ִאים
ֵל ְך ֶאל ָרמֹת ִגּ ְל ָעד
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲהנ ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ ַויּ ֶ
ְ
ֲלה וְ יִ ֵתּן ָה ֱאל ִֹהים ְבּיַד
ֹאמרוּ ע ֵ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִאם ֶא ְח ָדּל | ַויּ ְ
ָביא ַליהוָה עוֹד |
ֹאמר יְ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ (6) :ויּ ֶ
הוֹשׁ ָפט ַה ֵאין פֹּה נ ִ
הוֹשׁ ָפט עוֹד
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
וְ נִ ְד ְר ָשׁה ֵמאֹתוַֹ (7) :ויּ ֶ
ֵאתיהוּ ִכּי ֵאינֶנּוּ
ַאנִ י ְשׂנ ִ
ִאישׁ ֶא ָחד ִל ְדרוֹשׁ ֶאת יְ הוָה ֵמאֹתוֹ ו ֲ
ָמיו ְל ָר ָעה הוּא ִמ ָ
ַבּא ָע ַלי ְל ָ
ִמ ְתנ ֵ
יכיְ הוּ ֶבן יִ ְמ ָלא |
טוֹבה ִכּי ָכל י ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵכּן (8) :וַיִּ ְק ָרא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוֹשׁ ָפט אַל י ַ
ֹאמר יְ ָ
ַויּ ֶ
יכיְ הוּ קרי[ ֶבן יִ ְמ ָלא:
ֹאמר ַמ ֵהר מיכהו ] ִמ ָ
ֶאל ָס ִריס ֶא ָחד | ַויּ ֶ
יוֹשׁ ִבים ִאישׁ ַעל
יהוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ הוּ ָדה ְ
וּמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
) ֶ (9
ָדים וְ י ְֹשׁ ִבים ְבּג ֶֹרן ֶפּ ַתח ַשׁ ַער שֹׁ ְמרוֹן | וְ ָכל
ֻבּ ִשׁים ְבּג ִ
ִכּ ְסאוֹ ְמל ָ
ַעשׂ לוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן ְכּ ַנ ֲענָה
ֵיהםַ (10) :ויּ ַ
ַבּ ִאים ִל ְפנ ֶ
יאים ִמ ְתנ ְ
ַהנְּ ִב ִ

אָמר יְ הוָה ְבּ ֵא ֶלּה ְתּ ַנגַּח ֶאת ֲא ָרם ַעד
ֹאמר כֹּה ַ
ַק ְרנֵי ַב ְרזֶל ַויּ ֶ
ֲלה ָרמֹת ִגּ ְל ָעד
לּוֹתם (11) :וְ ָכל ַהנְּ ִב ִאים נִ ְבּ ִאים ֵכּן ֵלאמֹר | ע ֵ
ַכּ ָ
וְ ַה ְצ ַלח וְ נ ַ
אָך ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך
ָתן יְ הוָה ְבּיַד ַה ֶמּ ֶל ְך (12) :וְ ַה ַמּ ְל ְ
יכיְ הוּ ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ֵלאמֹר ִהנֵּה ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִאים ֶפּה
ִל ְקרֹא ְל ִמ ָ
אַחד ֵמ ֶהם וְ ִד ַבּ ְר ָתּ טּוֹב:
יהי נָא ְד ָב ְר ָך ְכּ ַ
ֶא ָחד טוֹב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך | וִ ִ
ֹאמר ֱאל ַֹהי אֹתוֹ
יכיְ הוּ | ַחי יְ הוָה ִכּי ֶאת ֲא ֶשׁר י ַ
ֹאמר ִמ ָ
)ַ (13ויּ ֶ
ֵל ְך
יכה ֲהנ ֵ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֵא ָליו ִמ ָ
ֲא ַד ֵבּרַ (14) :ו ָיּבֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
ֹאמר עֲלוּ וְ ַה ְצ ִליחוּ
ֶאל ָרמֹת ִגּ ְל ָעד ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִאם ֶא ְח ָדּל | ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַה ֶמּ ֶל ְך ַעד ַכּ ֶמּה ְפ ָע ִמים ֲאנִ י
ֶד ֶכםַ (15) :ויּ ֶ
ָתנוּ ְבּי ְ
וְ יִ נּ ְ
יע ָך | ֲא ֶשׁר לֹא ְת ַד ֵבּר ֵא ַלי ַרק ֱא ֶמת ְבּ ֵשׁם יְ הוָה(16) :
ַמ ְשׁ ִבּ ֶ
יתי ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ִ
פוֹצים ַעל ֶה ָה ִרים ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר
ֹאמר ָר ִא ִ
ַויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה לֹא ֲאדֹנִ ים ָל ֵא ֶלּה יָשׁוּבוּ ִאישׁ
ֵאין ָל ֶהן ר ֶֹעה | ַויּ ֶ
הוֹשׁ ָפט | ֲהלֹא
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
ְל ֵביתוֹ ְבּ ָשׁלוֹםַ (17) :ויּ ֶ
אמר
ַבּא ָע ַלי טוֹב ִכּי ִאם ְל ָרעַ (18) :ויֹּ ֶ
יך לֹא יִ ְתנ ֵ
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ַ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ וְ ָכל
יתי ֶאת יְ הוָה ֵ
ָל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ הוָה | ָר ִא ִ
ֹאמר יְ הוָה
וּשׂמֹאלוַֹ (19) :ויּ ֶ
ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ע ְֹמ ִדים ַעל יְ ִמינוֹ ְ
ַעל וְ יִ פֹּל ְבּ ָרמוֹת ִגּ ְל ָעד |
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ י ַ
ִמי יְ ַפ ֶתּה ֶאת ְ
רוּח ַו ַיּ ֲעמֹד
ֵצא ָה ַ
ֹאמר זֶה א ֵֹמר ָכּ ָכה וְ זֶה א ֵֹמר ָכּ ָכהַ (20) :ויּ ֵ
ַויּ ֶ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ַויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֵא ָליו ַבּ ָמּה(21) :
ֹאמר ֲאנִ י ֲא ַפ ֶתּנּוּ | ַויּ ֶ
ֹאמר
רוּח ֶשׁ ֶקר ְבּ ִפי ָכּל נְ ִביאָיו | ַויּ ֶ
יתי ְל ַ
ֹאמר ֵא ֵצא וְ ָהיִ ִ
ַויּ ֶ
ָתן יְ הוָה רוּ ַח
ֲשׂה ֵכן (22) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה נ ַ
תּוּכל ֵצא ַוע ֵ
ְתּ ַפ ֶתּה וְ גַם ָ
וַיִּ גַּשׁ
יך ָר ָעה(23) :
יך ֵא ֶלּה | וַיהוָה ִדּ ֶבּר ָע ֶל ָ
יא ָ
ֶשׁ ֶקר ְבּ ִפי נְ ִב ֶ
ֹאמר ֵאי זֶה
יכיְ הוּ ַעל ַה ֶלּ ִחי | ַויּ ֶ
ַך ֶאת ִמ ָ
ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן ְכּ ַנ ֲענָה ַויּ ְ
יכיְ הוּ
ֹאמר ִמ ָ
רוּח יְ הוָה ֵמ ִא ִתּי ְל ַד ֵבּר א ָֹת ְךַ (24) :ויּ ֶ
ַה ֶדּ ֶר ְך ָע ַבר ַ
ִהנְּ ָך ר ֶֹאה ַבּיּוֹם ַההוּא | ֲא ֶשׁר ָתּבוֹא ֶח ֶדר ְבּ ֶח ֶדר ְל ֵה ָח ֵבא(25) :
ַה ִשׁיבֻהוּ ֶאל אָמוֹן ַשׂר
יכיְ הוּ ו ֲ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְקחוּ ֶאת ִמ ָ
ַויּ ֶ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך
ַא ַמ ְר ֶתּם כֹּה ַ
ָה ִעיר | וְ ֶאל יוֹאָשׁ ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך (26) :ו ֲ
שׁוּבי
וּמיִ ם ַל ַחץ ַעד ִ
ִשׂימוּ זֶה ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא | וְ ַה ֲא ִכלֻהוּ ֶל ֶחם ַל ַחץ ַ
ֹאמר ִמ ָ
יכיְ הוּ ִאם שׁוֹב ָתּשׁוּב ְבּ ָשׁלוֹם לֹא ִד ֶבּר
ְב ָשׁלוֹםַ (27) :ויּ ֶ
ֻלּם:
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ַע ִמּים כּ ָ
יְ הוָה ִבּי | ַויּ ֶ
הוּדה ֶאל ָרמֹת ִגּ ְל ָעד:
יהוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַעל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
)ַ (28ויּ ַ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל יְ ָ
)ַ (29ויּ ֶ
הוֹשׁ ָפט ִה ְת ַח ֵפּשׂ וָבוֹא ַב ִמּ ְל ָח ָמה
יך | וַיִּ ְת ַח ֵפּשׂ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּבֹאוּ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה:
ָד ָ
אַתּה ְל ַבשׁ ְבּג ֶ
וְ ָ
וּמ ֶל ְך ֲא ָרם ִצוָּה ֶאת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ֲא ֶשׁר לוֹ ֵלאמֹר לֹא
)ֶ (30

ִתּ ָלּ ֲחמוּ ֶאת ַה ָקּטֹן ֶאת ַהגָּדוֹל | ִכּי ִאם ֶאת ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַבדּוֹ:
אָמרוּ ֶמ ֶל ְך
הוֹשׁ ָפט וְ ֵה ָמּה ְ
) (31וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ֶאת יְ ָ
וֹשׁ ָפט וַיהוָה ֲע ָזרוֹ
יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַו ָיּסֹבּוּ ָע ָליו ְל ִה ָלּ ֵחם | וַיִּ ְז ַעק יְ ה ָ
יתם ֱאל ִֹהים ִמ ֶמּנּוּ (32) :וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת ָשׂ ֵרי ָה ֶר ֶכב ִכּי לֹא
וַיְ ִס ֵ
אַח ָריו (33) :וְ ִאישׁ ָמ ַשׁ ְך ַבּ ֶקּ ֶשׁת
ָשׁבוּ ֵמ ֲ
ָהיָה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֻ
ֹאמר
וּבין ַה ִשּׁ ְריָן | ַויּ ֶ
ַך ֶאת ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּין ַה ְדּ ָב ִקים ֵ
ְל ֻתמּוֹ ַויּ ְ
אתנִ י ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ִכּי
הוֹצ ַ
ָד ָך קרי[ וְ ֵ
ָל ַר ָכּב ֲהפ ְֹך ידיך ]י ְ
וּמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיָה
יתי (34) :ו ַ
ַתּ ַעל ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַבּיּוֹם ַההוּא ֶ
ָה ֳח ֵל ִ
ָמת ְל ֵעת בּוֹא
ֲמיד ַבּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה נ ַֹכח ֲא ָרם ַעד ָה ָע ֶרב | ַויּ ָ
ַמע ִ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ:
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רוּשׁ ָלִם:
הוּדה ֶאל ֵבּיתוֹ ְבּ ָשׁלוֹם ִלי ָ
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָשׁב יְ ָ
)ַ (1ויּ ָ
ֹאמר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
ֵצא ֶאל ָפּנָיו יֵהוּא ֶבן ֲחנָנִ י ַהחֹזֶה ַויּ ֶ
)ַ (2ויּ ֵ
יך
וּבזֹאת ָע ֶל ָ
וּלשֹׂנְ ֵאי יְ הוָה ֶתּ ֱא ָהב | ָ
הוֹשׁ ָפט ֲה ָל ָר ָשׁע ַל ְעזֹר ְ
יְ ָ
טוֹבים נִ ְמ ְצאוּ ִע ָמּ ְך | ִכּי
ֶקּ ֶצף ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָהֲ (3) :א ָבל ְדּ ָב ִרים ִ
ינוֹת ְל ָב ְב ָך ִל ְדרֹשׁ ָה ֱאל ִֹהים:
ַה ִכ ָ
אָרץ ו ֲ
ִב ַע ְר ָתּ ָה ֲא ֵשׁרוֹת ִמן ָה ֶ
ֵצא ָב ָעם ִמ ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע
ָשׁב ַויּ ֵ
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ָ
הוֹשׁ ָפט ִבּ ָ
ֵשׁב יְ ָ
)ַ (4ויּ ֶ
בוֹת ֶ
יבם ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֲמד
יהםַ (5) :ו ַיּע ֵ
ַעד ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וַיְ ִשׁ ֵ
ָעיר(6) :
הוּדה ַה ְבּצֻרוֹת ְל ִעיר ו ִ
אָרץ ְבּ ָכל ָע ֵרי יְ ָ
שׁ ְֹפ ִטים ָבּ ֶ
אָדם
אַתּם ע ִֹשׂים ִכּי לֹא ְל ָ
ֹאמר ֶאל ַהשּׁ ְֹפ ִטים ְראוּ ָמה ֶ
ַויּ ֶ
ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ִכּי ַליהוָה | וְ ִע ָמּ ֶכם ִבּ ְד ַבר ִמ ְשׁ ָפּט (7) :וְ ַע ָתּה יְ ִהי ַפ ַחד
יכם | ִשׁ ְמרוּ ַועֲשׂוּ ִכּי ֵאין ִעם יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַעוְ ָלה
ֲל ֶ
יְ הוָה ע ֵ
הוֹשׁ ָפט
ֱמיד יְ ָ
ירוּשׁ ַלִם ֶהע ִ
וּמ ַקּח שׁ ַֹחד (8) :וְ גַם ִבּ ָ
וּמשֹּׂא ָפנִ ים ִ
ַ
אשׁי ָהאָבוֹת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְשׁ ַפּט יְ הוָה
וּמ ָר ֵ
ֹהנִ ים ֵ
ִמן ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַהכּ ֲ
יהם ֵלאמֹר | כֹּה ַתעֲשׂוּן
ֲל ֶ
רוּשׁ ָלִם (9) :וַיְ ַצו ע ֵ
ָשׁבוּ יְ ָ
וְ ָל ִריב | ַויּ ֻ
וּב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם (10) :וְ ָכל ִריב ֲא ֶשׁר יָבוֹא
ְבּיִ ְראַת יְ הוָה ֶבּ ֱאמוּנָה ְ
תּוֹרה
יהם ֵבּין ָדּם ְל ָדם ֵבּין ָ
יכם ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵר ֶ
יכם ֵמ ֲא ֵח ֶ
ֲל ֶ
עֵ
ֶא ְשׁמוּ
וּל ִמ ְשׁ ָפּ ִטים וְ ִה ְז ַה ְר ֶתּם א ָֹתם וְ לֹא י ְ
ְל ִמ ְצ ָוה ְל ֻח ִקּים ְ
יכם וְ ַעל ֲא ֵח ֶ
ֲל ֶ
ַליהוָה וְ ָהיָה ֶק ֶצף ע ֵ
יכם | כֹּה ַתעֲשׂוּן וְ לֹא
יכם ְלכֹל ְדּ ַבר
ֲל ֶ
ֶת ְא ָשׁמוּ (11) :וְ ִהנֵּה ֲא ַמ ְריָהוּ כ ֵֹהן ָהרֹאשׁ ע ֵ
הוּדה ְלכֹל ְדּ ַבר
וּז ַב ְדיָהוּ ֶבן יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ַהנּ ִָגיד ְל ֵבית יְ ָ
יְ הוָה ְ

יהי יְ הוָה ִעם
ֵיכם | ִח ְזקוּ ַועֲשׂוּ וִ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך וְ שׁ ְֹט ִרים ַה ְלוִ יִּ ם ִל ְפנ ֶ
ַהטּוֹב:
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וּבנֵי ַעמּוֹן וְ ִע ָמּ ֶהם ֵמ ָה ַעמּוֹנִ ים
יכן ָבּאוּ ְבנֵי מוֹאָב ְ
אַח ֵר ֵ
) (1וַיְ ִהי ֲ
ַעל יְ ָ
יהוֹשׁ ָפט ֵלאמֹר ָבּא
הוֹשׁ ָפט ַל ִמּ ְל ָח ָמהַ (2) :ו ָיּבֹאוּ ַויּ ִַגּידוּ ִל ָ
יך ָהמוֹן ָרב ֵמ ֵע ֶבר ַליָּם ֵמ ֲא ָרם | וְ ִהנָּם ְבּ ַח ְצצוֹן ָתּ ָמר ִהיא
ָע ֶל ָ
הוֹשׁ ָפט ֶאת ָפּנָיו ִל ְדרוֹשׁ ַליהוָה |
ֶדי (3) :וַיִּ ָרא וַיִ ֵתּן יְ ָ
ֵעין גּ ִ
וַיִּ ְק ָרא צוֹם ַעל ָכּל יְ ָ
הוּדה ְל ַב ֵקּשׁ ֵמיְ ה ָוה |
הוּדה (4) :וַיִּ ָקּ ְבצוּ יְ ָ
הוֹשׁ ָפט
הוּדה ָבּאוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת יְ הוָהַ (5) :ו ַיּ ֲעמֹד יְ ָ
גַּם ִמ ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ֵבית יְ הוָה | ִל ְפנֵי ֶה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ָשׁה(6) :
הוּדה וִ ָ
ִבּ ְק ַהל יְ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ ֲהלֹא ָ
אַתּה הוּא ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ַויּ ַ
בוּרה וְ ֵאין
וּג ָ
ָד ָך כּ ַֹח ְ
וּבי ְ
מוֹשׁל ְבּכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ַהגּוֹיִ ם | ְ
אַתּה ֵ
וְ ָ
הוֹר ְשׁ ָתּ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי
אַתּה ֱאל ֵֹהינוּ ַ
ַצּבֲ (7) :הלֹא ָ
ִע ְמּ ָך ְל ִה ְתי ֵ
אַב ָר ָהם
ֶרע ְ
ַתּ ְתּנָהּ ְלז ַ
אָרץ ַהזֹּאת ִמ ִלּ ְפנֵי ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ו ִ
ָה ֶ
ֵשׁבוּ ָבהּ | וַיִּ ְבנוּ ְל ָך ָבּהּ ִמ ְק ָדּשׁ ְל ִשׁ ְמ ָך
עוֹלםַ (8) :ויּ ְ
א ַֹה ְב ָך ְל ָ
ֵלאמֹרִ (9) :אם ָתּבוֹא ָע ֵלינוּ ָר ָעה ֶח ֶרב ְשׁפוֹט וְ ֶד ֶבר וְ ָר ָעב
ֶיך ִכּי ִשׁ ְמ ָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה | וְ נִ ְז ַעק
וּל ָפנ ָ
ַע ְמ ָדה ִל ְפנֵי ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ְ
נַ
יע (10) :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ְבנֵי ַעמּוֹן
תוֹשׁ ַ
יך ִמ ָצּ ָר ֵתנוּ וְ ִת ְשׁ ַמע וְ ִ
ֵא ֶל ָ
ָת ָתּה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ָלבוֹא ָב ֶהם ְבּבֹאָם
וּמוֹאָב וְ ַהר ֵשׂ ִעיר ֲא ֶשׁר לֹא נ ַ
יהם וְ לֹא ִה ְשׁ ִמידוּם (11) :וְ ִהנֵּה
ֲל ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם | ִכּי ָסרוּ ֵמע ֵ
הוֹר ְשׁ ָתּנוּ:
ֻשּׁ ְת ָך ֲא ֶשׁר ַ
ָר ֵשׁנוּ ִמיְּ ר ָ
ֵהם גּ ְֹמ ִלים ָע ֵלינוּ | ָלבוֹא ְלג ְ
)ֱ (12אל ֵֹהינוּ ֲהלֹא ִת ְשׁ ָפּט ָבּם ִכּי ֵאין ָבּנוּ כּ ַֹח ִל ְפנֵי ֶה ָהמוֹן ָה ָרב
יך ֵעינֵינוּ:
ֲשׂה ִכּי ָע ֶל ָ
ֵדע ַמה ַנּע ֶ
ַחנוּ לֹא נ ַ
ַאנ ְ
ַהזֶּה ַה ָבּא ָע ֵלינוּ | ו ֲ
ֵיהם:
וּבנ ֶ
יהם ְ
הוּדה ע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵי יְ הוָה | גַּם ַט ָפּם נְ ֵשׁ ֶ
) (13וְ כֹל יְ ָ
יאל ֶבּן ַמ ַתּנְ יָה ַה ֵלּוִ י ִמן
יאל ֶבּן ְז ַכ ְריָהוּ ֶבּן ְבּ ָניָה ֶבּן יְ ִע ֵ
ַח ִז ֵ
) (14וְ י ֲ
רוּח יְ הוָה ְבּ ְ
אָסף | ָהיְ ָתה ָע ָליו ַ
ְבּנֵי ָ
ֹאמר
תוֹך ַה ָקּ ָהלַ (15) :ויּ ֶ
הוֹשׁ ָפט | כֹּה
רוּשׁ ַלִם וְ ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ָ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ַה ְק ִשׁיבוּ ָכל יְ ָ
יראוּ וְ אַל ֵתּ ַחתּוּ ִמ ְפּנֵי ֶה ָהמוֹן
אַתּם אַל ִתּ ְ
אָמר יְ הוָה ָל ֶכם ֶ
ַ
ָה ָרב ַהזֶּה ִכּי לֹא ָל ֶכם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִכּי ֵלאל ִֹהיםָ (16) :מ ָחר ְרדוּ
אתם א ָֹתם ְבּסוֹף
וּמ ָצ ֶ
ֲלה ַה ִצּיץ | ְ
יהם ִהנָּם ע ִֹלים ְבּ ַמע ֵ
ֲל ֶ
עֵ
רוּאל (17) :לֹא ָל ֶכם ְל ִה ָלּ ֵחם ָבּזֹאת |
ַחל ְפּנֵי ִמ ְד ַבּר יְ ֵ
ַהנּ ַ
וּשׁ ַלִם
הוּדה וִ יר ָ
ִה ְתי ְ
שׁוּעת יְ הוָה ִע ָמּ ֶכם יְ ָ
וּראוּ ֶאת יְ ַ
ַצּבוּ ִע ְמדוּ ְ

ֵיהם וַיהוָה ִע ָמּ ֶכם(18) :
יראוּ וְ אַל ֵתּ ַחתּוּ ָמ ָחר ְצאוּ ִל ְפנ ֶ
אַל ִתּ ְ
רוּשׁ ַלִם ָנ ְפלוּ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
אָר ָצה | וְ ָכל יְ ָ
אַפּיִ ם ְ
הוֹשׁ ָפט ַ
וַיִּ קֹּד יְ ָ
ָקמוּ ַה ְלוִ יִּ ם ִמן ְבּנֵי
ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ַליהוָהַ (19) :ויּ ֻ
וּמן ְבּנֵי ַה ָקּ ְר ִחים | ְל ַה ֵלּל ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ְקּ ָה ִתים ִ
וֹע
ֵצאוּ ְל ִמ ְד ַבּר ְתּק ַ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר ַויּ ְ
ְבּקוֹל גָּדוֹל ְל ָמ ְע ָלהַ (20) :ויּ ְ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי
ֹאמר ְשׁ ָמעוּנִ י יְ ָ
הוֹשׁ ָפט ַויּ ֶ
אתם ָע ַמד יְ ָ
וּב ֵצ ָ
| ְ
אָמנוּ ַה ֲא ִמינוּ ִבנְ ִביאָיו
יכם וְ ֵת ֵ
רוּשׁ ַלִם ַה ֲא ִמינוּ ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יְ ָ
ֲמד ְמשֹׁ ֲר ִרים ַליהוָה
ָעץ ֶאל ָה ָעם ַו ַיּע ֵ
וְ ַה ְצ ִליחוּ (21) :וַיִּ וּ ַ
וּמ ַה ְל ִלים ְל ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ | ְבּ ֵצאת ִל ְפנֵי ֶה ָחלוּץ וְ א ְֹמ ִרים הוֹדוּ
ְ
ָתן
וּת ִה ָלּה נ ַ
וּב ֵעת ֵה ֵחלּוּ ְב ִרנָּה ְ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ (22) :
ַליהוָה ִכּי ְל ָ
יהוּדה
אָר ִבים ַעל ְבּנֵי ַעמּוֹן מוֹאָב וְ ַהר ֵשׂ ִעיר ַה ָבּ ִאים ִל ָ
יְ הוָה ְמ ְ
ַע ְמדוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן וּמוֹאָב ַעל י ְֹשׁ ֵבי ַהר ֵשׂ ִעיר
וַיִּ ָנּ ֵגפוַּ (23) :ויּ ַ
יוֹשׁ ֵבי ֵשׂ ִעיר ָע ְזרוּ ִאישׁ
לּוֹתם ְבּ ְ
וּכ ַכ ָ
וּל ַה ְשׁ ִמיד | ְ
ְל ַה ֲח ִרים ְ
יהוּדה ָבּא ַעל ַה ִמּ ְצ ֶפּה ַל ִמּ ְד ָבּר | וַיִּ ְפנוּ
ְבּ ֵר ֵעהוּ ְל ַמ ְשׁ ִחית (24) :וִ ָ
אַר ָצה וְ ֵאין ְפּ ֵל ָ
יטה(25) :
ָרים נ ְֹפ ִלים ְ
ֶאל ֶה ָהמוֹן וְ ִהנָּם ְפּג ִ
וּרכוּשׁ
הוֹשׁ ָפט וְ ַעמּוֹ ָלבֹז ֶאת ְשׁ ָל ָלם וַיִּ ְמ ְצאוּ ָב ֶהם ָלרֹב ְ
ַו ָיּבֹא יְ ָ
ָמים
ַצּלוּ ָל ֶהם ְל ֵאין ַמ ָשּׂא | וַיִּ ְהיוּ י ִ
וּכ ֵלי ֲח ֻמדוֹת וַיְ נ ְ
ָרים ְ
וּפג ִ
ְ
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִעי
לוֹשׁה בּ ְֹז ִזים ֶאת ַה ָשּׁ ָלל ִכּי ַרב הוּאַ (26) :
ְשׁ ָ
נִ ְק ֲהלוּ ְל ֵע ֶמק ְבּ ָר ָכה ִכּי ָשׁם ֵבּרֲכוּ ֶאת יְ הוָה | ַעל ֵכּן ָק ְראוּ ֶאת
ָשׁבוּ ָכּל ִאישׁ
ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ֵע ֶמק ְבּ ָר ָכה ַעד ַהיּוֹםַ (27) :ויּ ֻ
ֹאשׁם ָלשׁוּב ֶאל יְ רוּ ָשׁ ַלִם
יהוֹשׁ ָפט ְבּר ָ
ירוּשׁ ַלִם וִ ָ
הוּדה וִ ָ
יְ ָ
רוּשׁ ַלִם
יהםַ (28) :ו ָיּבֹאוּ יְ ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה | ִכּי ִשׂ ְמּ ָחם יְ הוָה ֵמאוֹיְ ֵב ֶ
וּב ֲחצ ְֹצרוֹת | ֶאל ֵבּית יְ הוָה (29) :וַיְ ִהי ַפּ ַחד
וּב ִכנֹּרוֹת ַ
ִבּנְ ָב ִלים ְ
ֱאל ִֹהים ַעל ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֲא ָרצוֹת | ְבּ ָשׁ ְמ ָעם ִכּי נִ ְל ַחם יְ הוָה
הוֹשׁ ָפט | ַו ָיּנַח לוֹ
ַתּ ְשׁקֹט ַמ ְלכוּת יְ ָ
ִעם אוֹיְ ֵבי יִ ְשׂ ָר ֵאל (30) :ו ִ
ֱאל ָֹהיו ִמ ָסּ ִביב:
הוּדה | ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁ ָנה
הוֹשׁ ָפט ַעל יְ ָ
) (31וַיִּ ְמל ְֹך יְ ָ
ֲזוּבה
ירוּשׁ ַלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ע ָ
ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אָסא וְ לֹא ָסר ִמ ֶמּנָּה |
אָביו ָ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ִ
ַבּת ִשׁ ְל ִחיַ (32) :ויּ ֶ
ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
אַך ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוּ | וְ עוֹד
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָהְ (33) :
ֶתר ִדּ ְב ֵרי
יהם (34) :וְ י ֶ
ָה ָעם לֹא ֵה ִכינוּ ְל ָב ָבם ֵלאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
תוּבים ְבּ ִד ְב ֵרי יֵהוּא
אַחרֹנִ ים | ִהנָּם ְכּ ִ
הוֹשׁ ָפט ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲ
יְ ָ
ֶבן ֲחנָנִ י ֲא ֶשׁר הֹע ָ
יכן
אַח ֵר ֵ
ֲלה ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל (35) :וְ ֲ
הוּדה ִעם ֲא ַח ְזיָה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | הוּא
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶא ְת ַח ַבּר יְ ָ

יע ַלעֲשׂוֹת (36) :וַיְ ַח ְבּ ֵרהוּ ִעמּוֹ ַלעֲשׂוֹת ֳאנִ יּוֹת ָל ֶל ֶכת
ִה ְר ִשׁ ַ
יעזֶר ֶבּן
ַבּא ֱא ִל ֶ
ָבר (37) :וַיִּ ְתנ ֵ
ַתּ ְר ִשׁישׁ | ַו ַיּעֲשׂוּ ֳאנִ יּוֹת ְבּ ֶע ְציוֹן גּ ֶ
הוֹשׁ ָפט ֵלאמֹר | ְכּ ִה ְת ַח ֶבּ ְר ָך ִעם ֲא ַח ְזיָהוּ
דּ ָֹדוָהוּ ִמ ָמּ ֵר ָשׁה ַעל יְ ָ
יך וַיִּ ָשּׁ ְברוּ ֳאנִ יּוֹת וְ לֹא ָע ְצרוּ ָל ֶל ֶכת ֶאל
ֲשׂ ָ
ָפּ ַרץ יְ הוָה ֶאת ַמע ֶ
ַתּ ְר ִשׁישׁ:
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הוֹשׁ ָפט ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ָקּ ֵבר ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר ָדּוִ יד |
) (1וַיִּ ְשׁ ַכּב יְ ָ
וַיִּ ְמל ְֹך יְ ָ
ַריָה
הוֹשׁ ָפט ֲעז ְ
אַחים ְבּנֵי יְ ָ
הוֹרם ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו (2) :וְ לוֹ ִ
וּשׁ ַפ ְטיָהוּ | ָכּל ֵא ֶלּה ְבּנֵי
יכ ֵאל ְ
וּמ ָ
ַריָהוּ ִ
וּז ַכ ְריָהוּ ַו ֲעז ְ
יאל ְ
יח ֵ
וִ ִ
יהם ַמ ָתּנוֹת ַרבּוֹת
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל (3) :וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
יְ ָ
וּל ִמ ְג ָדּנוֹת ִעם ָע ֵרי ְמצֻרוֹת ִבּ ָ
יהוּדה | וְ ֶאת
ָהב ְ
וּלז ָ
ְל ֶכ ֶסף ְ
יהוֹרם ִכּי הוּא ַה ְבּכוֹר:
ָתן ִל ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה נ ַ
ַהרֹג ֶאת ָכּל
אָביו וַיִּ ְת ַחזַּק ַויּ ֲ
הוֹרם ַעל ַמ ְמ ֶל ַכת ִ
ָקם יְ ָ
)ַ (4ויּ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה
ֶא ָחיו ֶבּ ָח ֶרב | וְ גַם ִמ ָשּׂ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ (5) :בּן ְשׁל ִֹשׁים ְ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך
ירוּשׁ ָלִםַ (6) :ויּ ֶ
וּשׁמוֹנֶה ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
הוֹרם ְבּ ָמ ְלכוֹ | ְ
יְ ָ
אַחאָב ִכּי ַבּת ְ
ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֵבּית ְ
אַחאָב ָהיְ ָתה לּוֹ
אָבה יְ הוָה ְל ַה ְשׁ ִחית
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה (7) :וְ לֹא ָ
ִא ָשּׁה | ַויּ ַ
אָמר
ֶאת ֵבּית ָדּוִ יד ְל ַמ ַען ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ְל ָדוִ יד | וְ ַכ ֲא ֶשׁר ַ
ָמיו ָפּ ַשׁע ֱאדוֹם ִמ ַתּ ַחת
וּל ָבנָיו ָכּל ַה ָיּ ִמיםְ (8) :בּי ָ
ָל ֵתת לוֹ נִ יר ְ
הוֹרם ִעם ָשׂ ָריו
יהם ֶמ ֶל ְךַ (9) :ו ַיּ ֲעבֹר יְ ָ
ֲל ֶ
ַמ ִליכוּ ע ֵ
הוּדה | ַויּ ְ
יַד יְ ָ
סּוֹבב ֵא ָליו
ַך ֶאת ֱאדוֹם ַה ֵ
וְ ָכל ָה ֶר ֶכב ִעמּוֹ | וַיְ ִהי ָקם ַליְ ָלה ַויּ ְ
הוּדה ַעד
וְ ֵאת ָשׂ ֵרי ָה ָר ֶכב (10) :וַיִּ ְפ ַשׁע ֱאדוֹם ִמ ַתּ ַחת יַד יְ ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּה אָז ִתּ ְפ ַשׁע ִל ְבנָה ָבּ ֵעת ַה ִהיא ִמ ַתּ ַחת יָדוֹ | ִכּי ָעזַב
ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתיו (11) :גַּם הוּא ָע ָשׂה ָבמוֹת ְבּ ָה ֵרי
הוּדה:
ַדּח ֶאת יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ַויּ ַ
הוּדה | ַו ֶיּזֶן ֶאת י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
יְ ָ
אָמר יְ הוָה
ָביא ֵלאמֹר | כֹּה ַ
)ַ (12ו ָיּבֹא ֵא ָליו ִמ ְכ ָתּב ֵמ ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
יך ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר לֹא ָה ַל ְכ ָתּ ְבּ ַד ְר ֵכי יְ ָ
יך
אָב ָ
הוֹשׁ ָפט ִ
אָב ָ
ֱאל ֵֹהי ָדּוִ יד ִ
ַתּ ֶל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדה (13) :ו ֵ
אָסא ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּב ַד ְר ֵכי ָ
ְ
רוּשׁ ַלִם ְכּ ַה ְזנוֹת ֵבּית ְ
ַתּ ְזנֶה ֶאת יְ ָ
וַ
אַחאָב |
הוּדה וְ ֶאת יֹ ְשׁ ֵבי יְ ָ
טּוֹבים ִמ ְמּ ָך ָה ָר ְג ָתִּ (14) :הנֵּה
יך ַה ִ
אָב ָ
יך ֵבית ִ
אַח ָ
וְ גַם ֶאת ֶ
כוּשׁ ָך:
וּב ָכל ְר ֶ
יך ְ
ָשׁ ָ
וּבנ ֶ
ֶיך ְ
וּב ָבנ ָ
דוֹלה ְבּ ַע ֶמּ ָך | ְ
ֵפה ְג ָ
יְ הוָה נֹגֵף ַמגּ ָ
יך ִמן
ֵצאוּ ֵמ ֶע ָ
יך | ַעד י ְ
אַתּה ָבּ ֳח ָליִ ים ַר ִבּים ְבּ ַמ ֲח ֵלה ֵמ ֶע ָ
) (15וְ ָ

רוּח
הוֹרם ֵאת ַ
ָער יְ הוָה ַעל יְ ָ
ָמיםַ (16) :ויּ ַ
ָמים ַעל י ִ
ַהח ִֹלי י ִ
יהוּדה
כּוּשׁיםַ (17) :ו ַיּעֲלוּ ִב ָ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ָה ַע ְר ִבים ֲא ֶשׁר ַעל יַד ִ
וַיִּ ְב ָק ָ
עוּה וַיִּ ְשׁבּוּ ֵאת ָכּל ָה ְרכוּשׁ ַהנִּ ְמ ָצא ְל ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ גַם ָבּנָיו
הוֹאָחז ְקטֹן ָבּנָיו(18) :
ָ
ָשׁיו | וְ לֹא נִ ְשׁאַר לוֹ ֵבּן ִכּי ִאם יְ
וְ נ ָ
אַח ֵרי ָכּל זֹאת | נְ גָפוֹ יְ הוָה ְבּ ֵמ ָעיו ָל ֳח ִלי ְל ֵאין ַמ ְר ֵפּא(19) :
וְ ֲ
ָמים ְשׁנַיִ ם י ְ
וּכ ֵעת ֵצאת ַה ֵקּץ ְלי ִ
ָמים ְ
ָצאוּ ֵמ ָעיו
ָמים ִמיּ ִ
וַיְ ִהי ְלי ִ
ֻאים ָר ִעים | וְ לֹא ָעשׂוּ לוֹ ַעמּוֹ ְשׂ ֵר ָפה
ָמת ְבּ ַת ֲחל ִ
ִעם ָח ְליוֹ ַויּ ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ָהיָה ְב ָמ ְלכוֹ וּ ְשׁמוֹנֶה
ִכּ ְשׂ ֵר ַפת ֲאב ָֹתיוֶ (20) :בּן ְשׁל ִֹשׁים ְ
ֵל ְך ְבּלֹא ֶח ְמ ָדּה וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ִעיר ָדּוִ יד
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ֶ
ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
וְ לֹא ְבּ ִק ְברוֹת ַה ְמּ ָל ִכים:
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רוּשׁ ַלִם ֶאת ֲא ַח ְזיָהוּ ְבנוֹ ַה ָקּטֹן ַתּ ְח ָתּיו ִכּי
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
ַמ ִליכוּ ְ
)ַ (1ויּ ְ
ָכל ָה ִראשֹׁנִ ים ָה ַרג ַה ְגּדוּד ַה ָבּא ָב ַע ְר ִבים ַל ַמּ ֲחנֶה | וַיִּ ְמל ְֹך
הוּדה:
הוֹרם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֲא ַח ְזיָהוּ ֶבן יְ ָ
אַחת ָמ ַל ְך
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה ֲא ַח ְזיָהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְ ָשׁ ָנה ַ
אַר ָבּ ִעים ְ
)ֶ (2בּן ְ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ע ַ
ִבּ ָ
ֲת ְליָהוּ ַבּת ָע ְמ ִרי (3) :גַּם הוּא ָה ַל ְך
ַעשׂ
יעַ (4) :ויּ ַ
יוֹע ְצתּוֹ ְל ַה ְר ִשׁ ַ
אַחאָב | ִכּי ִאמּוֹ ָהיְ ָתה ַ
ְבּ ַד ְר ֵכי ֵבּית ְ
אַח ֵרי
ֲצים ֲ
אַחאָב | ִכּי ֵה ָמּה ָהיוּ לוֹ יוֹע ִ
ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְכּ ֵבית ְ
וֹרם
ֵל ְך ֶאת יְ ה ָ
ֲצ ָתם ָה ַל ְך ַויּ ֶ
אָביו ְל ַמ ְשׁ ִחית לוֹ (5) :גַּם ַבּע ָ
מוֹת ִ
ָאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ְבּ ָרמוֹת
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל ֲחז ֵ
ֶבּן ְ
ָשׁב ְל ִה ְת ַר ֵפּא ְביִ ְז ְר ֶעאל ִכּי
יוֹרםַ (6) :ויּ ָ
ִגּ ְל ָעד | ַויַּכּוּ ָה ַר ִמּים ֶאת ָ
ָהאל ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם |
ַה ַמּ ִכּים ֲא ֶשׁר ִהכֻּהוּ ָב ָר ָמה ְבּ ִה ָלּ ֲחמוֹ ֶאת ֲחז ֵ
הוֹרם ֶבּן
ַו ֲעז ְ
ָרד ִל ְראוֹת ֶאת יְ ָ
הוּדה י ַ
הוֹרם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַריָהוּ ֶבן יְ ָ
בוּסת
וּמ ֱאל ִֹהים ָהיְ ָתה ְתּ ַ
אַחאָב ְבּיִ ְז ְר ֶעאל ִכּי ח ֶֹלה הוּאֵ (7) :
ְ
הוֹרם ֶאל יֵהוּא ֶבן
ָצא ִעם יְ ָ
וּבבֹאוֹ י ָ
יוֹרם | ְ
ֲא ַח ְזיָהוּ ָלבוֹא ֶאל ָ
נִ ְמ ִשׁי ֲא ֶשׁר ְמ ָשׁחוֹ יְ הוָה ְל ַה ְכ ִרית ֶאת ֵבּית ְ
אַחאָב (8) :וַיְ ִהי
הוּדה וּ ְבנֵי
אַחאָב | וַיִּ ְמ ָצא ֶאת ָשׂ ֵרי יְ ָ
ְכּ ִה ָשּׁ ֵפט יֵהוּא ִעם ֵבּית ְ
ַה ְרגֵם (9) :וַיְ ַב ֵקּשׁ ֶאת
ֲא ֵחי ֲא ַח ְזיָהוּ ְמ ָשׁ ְר ִתים ַל ֲא ַח ְזיָהוּ ַויּ ַ
ֲא ַח ְזיָהוּ וַיִּ ְל ְכּדֻהוּ וְ הוּא ִמ ְת ַח ֵבּא ְבשׁ ְֹמרוֹן וַיְ ִב ֻאהוּ ֶאל יֵהוּא
הוֹשׁ ָפט הוּא ֲא ֶשׁר ָדּ ַרשׁ ֶאת
אָמרוּ ֶבּן יְ ָ
וַיְ ִמ ֻתהוּ וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ִכּי ְ
יְ הוָה ְבּ ָכל ְל ָבבוֹ | וְ ֵאין ְל ֵבית ֲא ַח ְזיָהוּ ַל ְעצֹר כּ ַֹח ְל ַמ ְמ ָל ָכה:
ַתּ ַד ֵבּר
ַתּ ָקם ו ְ
ֲת ְליָהוּ ֵאם ֲא ַח ְזיָהוּ ָר ֲא ָתה ִכּי ֵמת ְבּנָהּ | ו ָ
)ַ (10וע ַ

הוֹשׁ ְב ַעת ַבּת
ַתּ ַקּח יְ ַ
הוּדה (11) :ו ִ
ֶרע ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְל ֵבית יְ ָ
ֶאת ָכּל ז ַ
תּוֹך ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ַתּ ְגנֹב אֹתוֹ ִמ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת יוֹאָשׁ ֶבּן ֲא ַח ְזיָהוּ ו ִ
מּוּמ ִתים ו ִ
ַתּ ֵתּן אֹתוֹ וְ ֶאת ֵמינִ ְקתּוֹ ַבּ ֲח ַדר ַה ִמּטּוֹת |
ַה ָ
הוֹרם ֵא ֶשׁת יְ הוֹ ָי ָדע ַהכּ ֵֹהן
הוֹשׁ ְב ַעת ַבּת ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ָ
ירהוּ יְ ַ
ַתּ ְס ִתּ ֵ
וַ
ית ְתהוּ:
ֲת ְליָהוּ וְ לֹא ֱה ִמ ָ
ִכּי ִהיא ָהיְ ָתה ֲאחוֹת ֲא ַח ְזיָהוּ ִמ ְפּנֵי ע ַ
ֲת ְליָה
) (12וַיְ ִהי ִא ָתּם ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ִמ ְת ַח ֵבּא ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ַוע ַ
אָרץ:
מ ֶֹל ֶכת ַעל ָה ֶ
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ָדע וַיִּ ַקּח ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִעית ִה ְת ַחזַּק יְ הוֹי ָ
) ַ (1
עוֹבד
ַריָהוּ ֶבן ֵ
ַריָהוּ ֶבן יְ רֹ ָחם ְ
הוֹחנָן וְ ַל ֲעז ְ
וּליִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּן יְ ָ
ַל ֲעז ְ
ישׁ ָפט ֶבּן ִז ְכ ִרי ִעמּוֹ ַב ְבּ ִרית:
ֲדיָהוּ וְ ֶאת ֱא ִל ָ
ֲשׂיָהוּ ֶבן ע ָ
וְ ֶאת ַמע ֵ
אשׁי
הוּדה וְ ָר ֵ
יהוּדה וַיִּ ְק ְבּצוּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
)ַ (2ו ָיּסֹבּוּ ִבּ ָ
ָהאָבוֹת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | ַו ָיּבֹאוּ ֶאל יְ ָ
רוּשׁ ָלִם (3) :וַיִּ ְכרֹת ָכּל ַה ָקּ ָהל
ֹאמר ָל ֶהם ִהנֵּה ֶבן ַה ֶמּ ֶל ְך
ְבּ ִרית ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֶ
יִ ְמל ְֹך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ַעל ְבּנֵי ָדוִ יד (4) :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
ֲרי
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם ְלשֹׁע ֵ
ַתּעֲשׂוּ | ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִמ ֶכּם ָבּ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּת ַלכּ ֲ
ַה ִסּ ִפּים (5) :וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ְבּ ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ְבּ ַשׁ ַער ַהיְ סוֹד |
וְ ָכל ָה ָעם ְבּ ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ הוָה (6) :וְ אַל יָבוֹא ֵבית יְ הוָה ִכּי ִאם
ֹהנִ ים וְ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ַל ְלוִ יִּ ם ֵה ָמּה ָיבֹאוּ ִכּי ק ֶֹדשׁ ֵה ָמּה | וְ ָכל
ַהכּ ֲ
ָה ָעם יִ ְשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ הוָה (7) :וְ ִה ִקּיפוּ ַה ְלוִ יִּ ם ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
יוּמת | וִ ְהיוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך
ָס ִביב ִאישׁ וְ ֵכ ָליו ְבּיָדוֹ וְ ַה ָבּא ֶאל ַה ַבּיִ ת ָ
הוּדה ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה
וּב ֵצאתוַֹ (8) :ו ַיּעֲשׂוּ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל יְ ָ
ְבּבֹאוֹ ְ
יוֹצ ֵאי
ָשׁיו ָבּ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּת ִעם ְ
ָדע ַהכּ ֵֹהן וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ֶאת ֲאנ ָ
יְ הוֹי ָ
ָדע ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ַמּ ְח ְלקוֹת (9) :וַיִּ ֵתּן
ַה ַשּׁ ָבּת | ִכּי לֹא ָפ ַטר יְ הוֹי ָ
יתים וְ ֶאת ַה ָמּ ִגנּוֹת וְ ֶאת
ָדע ַהכּ ֵֹהן ְל ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת ֶאת ַה ֲחנִ ִ
יְ הוֹי ָ
ֲמד
ַה ְשּׁ ָל ִטים ֲא ֶשׁר ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ יד | ֲא ֶשׁר ֵבּית ָה ֱאל ִֹהיםַ (10) :ו ַיּע ֵ
ֶאת ָכּל ָה ָעם וְ ִאישׁ ִשׁ ְלחוֹ ְביָדוֹ ִמ ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית ַעד ֶכּ ֶתף
אלית ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ַל ָבּיִ ת | ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ָס ִביב(11) :
ַה ַבּיִ ת ַה ְשּׂ ָמ ִ
ו ִ
ַיּוֹציאוּ ֶאת ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְתּנוּ ָע ָליו ֶאת ַה ֵנּזֶר וְ ֶאת ָה ֵעדוּת
ֹאמרוּ יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך:
וּבנָיו ַויּ ְ
ָדע ָ
ַמ ִליכוּ אֹתוֹ | וַיִּ ְמ ָשׁ ֻחהוּ יְ הוֹי ָ
ַויּ ְ
ֲת ְליָהוּ ֶאת קוֹל ָה ָעם ָה ָר ִצים וְ ַה ְמ ַה ְל ִלים
ַתּ ְשׁ ַמע ע ַ
) (12ו ִ
ַתּ ֶרא וְ ִהנֵּה
ַתּבוֹא ֶאל ָה ָעם ֵבּית יְ הוָה (13) :ו ֵ
ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך | ו ָ

עוֹמד ַעל ַעמּוּדוֹ ַבּ ָמּבוֹא וְ ַה ָשּׂ ִרים וְ ַה ֲחצ ְֹצרוֹת ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
ֲרים ִבּ ְכ ֵלי
תוֹק ַע ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ַה ְמשׁוֹר ִ
אָרץ ָשׂ ֵמ ַח וְ ֵ
וְ ָכל ַעם ָה ֶ
ַתּ ְק ַרע ע ַ
יעים ְל ַה ֵלּל | ו ִ
וּמוֹד ִ
ִ
ַה ִשּׁיר
ֹאמר
יה ַותּ ֶ
ָד ָ
ֲת ְל ָיהוּ ֶאת ְבּג ֶ
ָדע ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת
ַיּוֹצא יְ הוֹי ָ
ֶק ֶשׁר ָק ֶשׁר (14) :ו ֵ
יאוּה ֶאל ִמ ֵבּית ַה ְשּׂ ֵדרוֹת
הוֹצ ָ
ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
קוּדי ַה ַחיִ ל ַויּ ֶ
ְפּ ֵ
יה ַ
אַח ֶר ָ
וְ ַה ָבּא ֲ
יתוּה ֵבּית
אָמר ַהכּ ֵֹהן לֹא ְת ִמ ָ
יוּמת ֶבּ ָח ֶרב | ִכּי ַ
סּוּסים
ַתּבוֹא ֶאל ְמבוֹא ַשׁ ַער ַה ִ
ָדיִ ם ו ָ
ָשׂימוּ ָלהּ י ַ
יְ ה ָוהַ (15) :ויּ ִ
יתוּה ָשׁם:
ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | וַיְ ִמ ָ
וּבין ַה ֶמּ ֶל ְך |
) (16וַיִּ ְכרֹת יְ הוֹי ָ
וּבין ָכּל ָה ָעם ֵ
ָדע ְבּ ִרית ֵבּינוֹ ֵ
ִל ְהיוֹת ְל ָעם ַליהוָהַ (17) :ו ָיּבֹאוּ ָכל ָה ָעם ֵבּית ַה ַבּ ַעל וַיִּ ְתּצֻהוּ
וְ ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתיו וְ ֶאת ְצ ָל ָמיו ִשׁ ֵבּרוּ | וְ ֵאת ַמ ָתּן כּ ֵֹהן ַה ַבּ ַעל ָה ְרגוּ
ָדע ְפּ ֻקדֹּת ֵבּית יְ הוָה ְבּ ַיד
ָשׂם יְ הוֹי ָ
ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ְבּחוֹתַ (18) :ויּ ֶ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר ָח ַלק ָדּוִ יד ַעל ֵבּית יְ הוָה ְל ַהעֲלוֹת עֹלוֹת
ַהכּ ֲ
וּב ִשׁיר | ַעל יְ ֵדי ָדוִ יד:
תוֹרת מ ֶֹשׁה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
יְ הוָה ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
ֲרים ַעל ַשׁע ֵ
ֲרי ֵבּית יְ הוָה | וְ לֹא ָיבֹא ָט ֵמא
ֲמד ַהשּׁוֹע ִ
)ַ (19ו ַיּע ֵ
ירים וְ ֶאת
אַדּ ִ
ְל ָכל ָדּ ָבר (20) :וַיִּ ַקּח ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת וְ ֶאת ָה ִ
ַיּוֹרד ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ֵבּית
אָרץ ו ֶ
מּוֹשׁ ִלים ָבּ ָעם וְ ֵאת ָכּל ַעם ָה ֶ
ַה ְ
ַיּוֹשׁיבוּ ֶאת
תוֹך ַשׁ ַער ָה ֶע ְליוֹן ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך | ו ִ
יְ הוָה ַו ָיּבֹאוּ ְבּ ְ
אָרץ וְ ָה ִעיר
ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ִכּ ֵסּא ַה ַמּ ְמ ָל ָכה (21) :וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ָכל ַעם ָה ֶ
ֲת ְליָהוּ ֵה ִמיתוּ ֶב ָח ֶרב:
ָשׁ ָק ָטה | וְ ֶאת ע ַ
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ירוּשׁ ָלִם |
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
)ֶ (1בּן ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים יֹאָשׁ ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי
ַעשׂ יוֹאָשׁ ַהיּ ָ
וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ִצ ְביָה ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבעַ (2) :ויּ ַ
ָשׁים
ָדע נ ִ
ָדע ַהכּ ֵֹהן (3) :וַיִּ ָשּׂא לוֹ יְ הוֹי ָ
יְ הוָה | ָכּל יְ ֵמי יְ הוֹי ָ
יכן | ָהיָה ִעם ֵלב
אַח ֵר ֵ
וּבנוֹת (4) :וַיְ ִהי ֲ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ְשׁ ָתּיִ ם | ו ֶ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם
יוֹאָשׁ ְל ַח ֵדּשׁ ֶאת ֵבּית יְ הוָה (5) :וַיִּ ְקבֹּץ ֶאת ַהכּ ֲ
ֹאמר ָל ֶהם ְצאוּ ְל ָע ֵרי יְ ָ
הוּדה וְ ִק ְבצוּ ִמ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶכּ ֶסף ְל ַחזֵּק
ַויּ ֶ
אַתּם ְתּ ַמ ֲהרוּ ַל ָדּ ָבר | וְ לֹא
יכם ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְ ֶ
ֶאת ֵבּית ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאמר לוֹ
ָדע ָהרֹאשׁ ַויּ ֶ
ִמ ֲהרוּ ַה ְלוִ יִּ ם (6) :וַיִּ ְק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך ִליהוֹי ָ
וּמ ָ
יהוּדה ִ
דּוּע לֹא ָד ַר ְשׁ ָתּ ַעל ַה ְלוִ יִּ ם ְל ָה ִביא ִמ ָ
ירוּשׁ ַלִם ֶאת
ַמ ַ
ַמ ְשׂאַת מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָה וְ ַה ָקּ ָהל ְליִ ְשׂ ָר ֵאל | ְלא ֶֹהל ָה ֵעדוּת(7) :
ֶיה ָפ ְרצוּ ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים | וְ גַם ָכּל
ֲת ְליָהוּ ַה ִמּ ְר ַשׁ ַעת ָבּנ ָ
ִכּי ע ַ

ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַו ַיּעֲשׂוּ ֲארוֹן
ָק ְד ֵשׁי ֵבית יְ הוָה ָעשׂוּ ַל ְבּ ָע ִליםַ (8) :ויּ ֶ
יהוּדה
חוּצה (9) :וַיִּ ְתּנוּ קוֹל ִבּ ָ
ֶא ָחד | וַיִּ ְתּנֻהוּ ְבּ ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה ָ
וּב ָ
ִ
ירוּשׁ ַלִם ְל ָה ִביא ַליהוָה ַמ ְשׂאַת מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד ָה ֱאל ִֹהים ַעל
ָביאוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר (10) :וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ָכל ַה ָשּׂ ִרים וְ ָכל ָה ָעם | ַויּ ִ
ָביא ֶאת ָהאָרוֹן ֶאל
ַשׁ ִליכוּ ָלאָרוֹן ַעד ְל ַכ ֵלּה (11) :וַיְ ִהי ְבּ ֵעת י ִ
ַויּ ְ
אוֹתם ִכּי ַרב ַה ֶכּ ֶסף ָ
ְפּ ֻק ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּיַד ַה ְלוִ יִּ ם וְ ִכ ְר ָ
סוֹפר
וּבא ֵ
ישׁיבֻהוּ
יערוּ ֶאת ָהאָרוֹן וְ יִ ָשּׂ ֻאהוּ וִ ִ
וּפ ִקיד כּ ֵֹהן ָהרֹאשׁ וִ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ֶאל ְמקֹמוֹ | כֹּה ָעשׂוּ ְליוֹם ְבּיוֹם ַויַּאַ ְספוּ ֶכ ֶסף ָלרֹב(12) :
ֲבוֹדת ֵבּית יְ הוָה
וַיִּ ְתּנֵהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וִ יהוֹי ָ
אכת ע ַ
עוֹשׂה ְמ ֶל ֶ
ָדע ֶאל ֵ
וַיִּ ְהיוּ שׂ ְֹכ ִרים ח ְֹצ ִבים וְ ָח ָר ִשׁים ְל ַח ֵדּשׁ ֵבּית יְ הוָה | וְ גַם ְל ָח ָר ֵשׁי
אכה
ַב ְרזֶל וּנְ ח ֶֹשׁת ְל ַחזֵּק ֶאת ֵבּית יְ הוָהַ (13) :ו ַיּעֲשׂוּ ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
אכה ְבּי ָ
ֲמידוּ ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַעל
ָדם | ַו ַיּע ִ
רוּכה ַל ְמּ ָל ָ
ַתּ ַעל ֲא ָ
וַ
לּוֹתם ֵה ִביאוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
וּכ ַכ ָ
אַמּצֻהוְּ (14) :
ַמ ְתכֻּנְ תּוֹ וַיְ ְ
ֲשׂהוּ ֵכ ִלים ְל ֵבית יְ הוָה ְכּ ֵלי ָשׁ ֵרת
ָדע ֶאת ְשׁאָר ַה ֶכּ ֶסף ַו ַיּע ֵ
וִ יהוֹי ָ
ֲלים עֹלוֹת ְבּ ֵבית
ָכ ֶסף | וַיִּ ְהיוּ ַמע ִ
ָהב ו ָ
וּכ ֵלי ז ָ
וְ ַה ֲעלוֹת וְ ַכפּוֹת ְ
ָדע:
יְ הוָה ָתּ ִמיד כֹּל יְ ֵמי יְ הוֹי ָ
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה
ָמים ַו ָיּמֹת | ֶבּן ֵמאָה ְ
ָדע וַיִּ ְשׂ ַבּע י ִ
) (15וַיִּ ְז ַקן יְ הוֹי ָ
ְבּמוֹתוֹ (16) :וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְב ִעיר ָדּוִ יד ִעם ַה ְמּ ָל ִכים | ִכּי ָע ָשׂה
אַח ֵרי מוֹת
) (17וְ ֲ
וּביתוֹ:
טוֹבה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִעם ָה ֱאל ִֹהים ֵ
ָ
הוּדה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֶמּ ֶל ְך | אָז ָשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ְך
ָדע ָבּאוּ ָשׂ ֵרי יְ ָ
יְ הוֹי ָ
ֲא ֵל ֶ
יהם ַו ַיּ ַע ְבדוּ
בוֹת ֶ
ַע ְזבוּ ֶאת ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
יהםַ (18) :ויּ ַ
ירוּשׁ ַלִם
הוּדה וִ ָ
ֲצ ִבּים | וַיְ ִהי ֶק ֶצף ַעל יְ ָ
ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ִרים וְ ֶאת ָהע ַ
יבם ֶאל יְ הוָה |
אַשׁ ָמ ָתם זֹאת (19) :וַיִּ ְשׁ ַלח ָבּ ֶהם נְ ִב ִאים ַל ֲה ִשׁ ָ
ְבּ ְ
רוּח ֱאל ִֹהים ָל ְב ָשׁה ֶאת
ָעידוּ ָבם וְ לֹא ֶה ֱא ִזינוּ (20) :וְ ַ
ַויּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם כֹּה
ָדע ַהכּ ֵֹהן ַו ַיּ ֲעמֹד ֵמ ַעל ָל ָעם | ַויּ ֶ
ְז ַכ ְריָה ֶבּן יְ הוֹי ָ
ַ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ִמ ְצוֹת יְ הוָה וְ לֹא
אָמר ָה ֱאל ִֹהים ָל ָמה ֶ
ַב ֶתּם ֶאת יְ הוָה ַו ַיּ ֲעזֹב ֶא ְת ֶכם (21) :וַיִּ ְק ְשׁרוּ
ַת ְצ ִליחוּ ִכּי ֲעז ְ
ָע ָליו וַיִּ ְר ְגּ ֻמהוּ ֶא ֶבן ְבּ ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך | ַבּ ֲח ַצר ֵבּית יְ הוָה (22) :וְ לֹא
ָדע ִ
ָכר יוֹאָשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוֹי ָ
ַהרֹג
אָביו ִעמּוֹ ַויּ ֲ
זַ
ֵרא יְ הוָה וְ יִ ְדרֹשׁ:
אָמר י ֶ
וּכמוֹתוֹ ַ
ֶאת ְבּנוֹ | ְ
קוּפת ַה ָשּׁנָה ָע ָלה ָע ָליו ֵחיל ֲא ָרם ַו ָיּבֹאוּ ֶאל
) (23וַיְ ִהי ִל ְת ַ
הוּדה וִ ָ
יְ ָ
ַשׁ ִחיתוּ ֶאת ָכּל ָשׂ ֵרי ָה ָעם ֵמ ָעם | וְ ָכל ְשׁ ָל ָלם
ירוּשׁ ַלִם ַויּ ְ
ָשׁים ָבּאוּ ֵחיל ֲא ָרם
ִשׁ ְלּחוּ ְל ֶמ ֶל ְך ַדּ ְר ָמ ֶשׂקִ (24) :כּי ְב ִמ ְצ ַער ֲאנ ִ
ָדם ַחיִ ל ָלרֹב ְמאֹד ִכּי ָע ְזבוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי
ָתן ְבּי ָ
וַיהוָה נ ַ

וּב ֶל ְכ ָתּם ִמ ֶמּנּוּ ִכּי
יהם | וְ ֶאת יוֹאָשׁ ָעשׂוּ ְשׁ ָפ ִטיםְ (25) :
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
ָע ְזבוּ אֹתוֹ במחליים ] ְבּ ַמ ֲחלוּיִ ם קרי[ ַר ִבּים ִה ְת ַק ְשּׁרוּ ָע ָליו
ָדע ַהכּ ֵֹהן ַויּ ַ
ֲב ָדיו ִבּ ְד ֵמי ְבּנֵי יְ הוֹי ָ
עָ
ַה ְרגֻהוּ ַעל ִמ ָטּתוֹ ַו ָיּמֹת |
וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ִעיר ָדּוִ יד וְ לֹא ְק ָברֻהוּ ְבּ ִק ְברוֹת ַה ְמּ ָל ִכים(26) :
ָבד ֶבּן
ָבד ֶבּן ִשׁ ְמ ָעת ָה ַעמּוֹנִ ית וִ יהוֹז ָ
וְ ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְת ַק ְשּׁ ִרים ָע ָליו | ז ָ
מּוֹאָביתָ (27) :
ִ
ִשׁ ְמ ִרית ַה
וּבנָיו ורב ]יִ ֶרב קרי[ ַה ַמּ ָשּׂא ָע ָליו
תוּבים ַעל ִמ ְד ַרשׁ ֵס ֶפר ַה ְמּ ָל ִכים |
וִ יסוֹד ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ִהנָּם ְכּ ִ
וַיִּ ְמל ְֹך ֲא ַמ ְציָהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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ָת ַשׁע ָשׁ ָנה
)ֶ (1בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָמ ַל ְך ֲא ַמ ְציָהוּ וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ
ַעשׂ
ירוּשׁ ָליִ םַ (2) :ויּ ַ
הוֹע ָדּן ִמ ָ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ יְ ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ַרק לֹא ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם (3) :וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ְז ָקה
ַהיּ ָ
ֲב ָדיו ַה ַמּ ִכּים ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך אָ ִביו:
ַהרֹג ֶאת ע ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ָע ָליו | ַויּ ֲ
תּוֹרה ְבּ ֵס ֶפר מ ֶֹשׁה
ֵיהם לֹא ֵה ִמית | ִכּי ַכ ָכּתוּב ַבּ ָ
) (4וְ ֶאת ְבּנ ֶ
וּבנִ ים לֹא
ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֵלאמֹר לֹא יָמוּתוּ אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים ָ
יָמוּתוּ ַעל אָבוֹת ִכּי ִאישׁ ְבּ ֶח ְטאוֹ יָמוּתוּ:
ידם ְל ֵבית אָבוֹת ְל ָשׂ ֵרי
ֲמ ֵ
הוּדה ַו ַיּע ִ
) (5וַיִּ ְקבֹּץ ֲא ַמ ְציָהוּ ֶאת יְ ָ
ָמן | וַיִּ ְפ ְק ֵדם ְל ִמ ֶבּן
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
וּל ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת ְל ָכל יְ ָ
ָה ֲא ָל ִפים ְ
ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
וֹצא
ָמ ְע ָלה וַיִּ ְמ ָצ ֵאם ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ָבּחוּר י ֵ
ָצ ָבא א ֵֹחז ר ַֹמח וְ ִצנָּה (6) :וַיִּ ְשׂכֹּר ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵמאָה ֶא ֶלף ִגּבּוֹר
ָחיִ ל ְבּ ֵמאָה ִכ ַכּר ָכּ ֶסף (7) :וְ ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ָבּא ֵא ָליו ֵלאמֹר
ַה ֶמּ ֶל ְך אַל ָיבֹא ִע ְמּ ָך ְצ ָבא יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ֵאין יְ הוָה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲשׂה ֲחזַק ַל ִמּ ְל ָח ָמה |
אַתּה ע ֵ
כֹּל ְבּנֵי ֶא ְפ ָריִ םִ (8) :כּי ִאם בֹּא ָ
יל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵי אוֹיֵב ִכּי יֶשׁ כּ ַֹח ֵבּאל ִֹהים ַל ְעזוֹר
ַכ ִשׁ ְ
יְ
וּמה ַלּ ֲעשׂוֹת
ֹאמר ֲא ַמ ְציָהוּ ְל ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַ
וּל ַה ְכ ִשׁילַ (9) :ויּ ֶ
ְ
ֹאמר ִאישׁ
ָת ִתּי ִל ְגדוּד יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ֶ
ִל ְמאַת ַה ִכּ ָכּר ֲא ֶשׁר נ ַ
ילם
ַב ִדּ ֵ
ָה ֱאל ִֹהים יֵשׁ ַליהוָה ָל ֶתת ְל ָך ַה ְר ֵבּה ִמזֶּהַ (10) :ויּ ְ
קוֹמם |
ֲא ַמ ְציָהוּ ְל ַה ְגּדוּד ֲא ֶשׁר ָבּא ֵא ָליו ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם ָל ֶל ֶכת ִל ְמ ָ
קוֹמם ָבּ ֳח ִרי אָף:
יהוּדה ַו ָיּשׁוּבוּ ִל ְמ ָ
אַפּם ְמאֹד ִבּ ָ
וַיִּ ַחר ָ
ַא ַמ ְציָהוּ ִה ְת ַחזַּק וַיִּ נְ ַהג ֶאת ַעמּוֹ ַויּ ֶ
ַך
ֵל ְך גֵּיא ַה ֶמּ ַלח | ַויּ ְ
) (11ו ֲ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ַחיִּ ים ָשׁבוּ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפיםַ (12) :וע ֶ
ֶאת ְבּנֵי ֵשׂ ִעיר ע ֶ
ַשׁ ִליכוּם ֵמרֹאשׁ ַה ֶסּ ַלע
הוּדה וַיְ ִביאוּם ְלרֹאשׁ ַה ָסּ ַלע | ַויּ ְ
ְבּנֵי יְ ָ

וּבנֵי ַה ְגּדוּד ֲא ֶשׁר ֵה ִשׁיב ֲא ַמ ְציָהוּ ִמ ֶלּ ֶכת
ֻלּם נִ ְב ָקעוְּ (13) :
וְ כ ָ
הוּדה ִמשּׁ ְֹמרוֹן וְ ַעד ֵבּית חוֹרוֹן |
ִעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
וַיְ ִהי
)(14
ַויַּכּוּ ֵמ ֶהם ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ַו ָיּבֹזּוּ ִבּזָּה ַר ָבּה:
ָבא ֶאת ֱאל ֵֹהי ְבּנֵי
דוֹמים ַויּ ֵ
אַח ֵרי בוֹא ֲא ַמ ְציָהוּ ֵמ ַהכּוֹת ֶאת ֲא ִ
ֲ
ֵיהם יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה וְ ָל ֶהם יְ ַק ֵטּר:
ידם לוֹ ֵלאל ִֹהים | וְ ִל ְפנ ֶ
ֲמ ֵ
ֵשׂ ִעיר ַו ַיּע ִ
ֹאמר לוֹ
ָביא ַויּ ֶ
) (15וַיִּ ַחר אַף יְ הוָה ַבּ ֲא ַמ ְציָהוּ | וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו נ ִ
ָד ָך:
ָל ָמּה ָד ַר ְשׁ ָתּ ֶאת ֱאל ֵֹהי ָה ָעם ֲא ֶשׁר לֹא ִה ִצּילוּ ֶאת ַע ָמּם ִמיּ ֶ
נּוּך ֲח ַדל ְל ָך
יוֹעץ ַל ֶמּ ֶל ְך נְ ַת ָ
ֹאמר לוֹ ַה ְל ֵ
) (16וַיְ ִהי ְבּ ַד ְבּרוֹ ֵא ָליו ַויּ ֶ
ָעץ ֱאל ִֹהים
ָד ְע ִתּי ִכּי י ַ
ֹאמר י ַ
ָביא ַויּ ֶ
ֶח ַדּל ַהנּ ִ
ַכּוּך | ַויּ ְ
ָל ָמּה י ָ
ֲצ ִתי:
ית זֹּאת וְ לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַלע ָ
ית ָך ִכּי ָע ִשׂ ָ
ְל ַה ְשׁ ִח ֶ
הוֹאָחז
ָ
הוּדה וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל יוֹאָשׁ ֶבּן יְ
ָעץ ֲא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
) (17וַיִּ וּ ַ
ֶבּן יֵהוּא ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר | לך ] ְל ָכה קרי[ נִ ְת ָר ֶאה ָפנִ ים:
הוּדה
) (18וַיִּ ְשׁ ַלח יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֲא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
חוֹח ֲא ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן ָשׁ ַלח ֶאל ָה ֶא ֶרז ֲא ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן ֵלאמֹר
ֵלאמֹר ַה ַ
ַתּ ֲעבֹר ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן
ְתּנָה ֶאת ִבּ ְתּ ָך ִל ְבנִ י ְל ִא ָשּׁה | ו ַ
ית ֶאת ֱאדוֹם וּנְ ָשׂ ֲא ָך
חוֹחַ (19) :
אָמ ְר ָתּ ִהנֵּה ִה ִכּ ָ
ַתּ ְרמֹס ֶאת ַה ַ
וִ
ָפ ְל ָתּ
ָרה ְבּ ָר ָעה וְ נ ַ
ית ָך ָל ָמּה ִת ְתגּ ֶ
ִל ְבּ ָך ְל ַה ְכ ִבּיד | ַע ָתּה ְשׁ ָבה ְבּ ֵב ֶ
אַתּה וִ ָ
ָ
יהוּדה ִע ָמּ ְך (20) :וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ַמ ְציָהוּ ִכּי ֵמ ָה ֱאל ִֹהים
ִהיא ְל ַמ ַען ִתּ ָתּם ְבּיָד | ִכּי ָד ְרשׁוּ ֵאת ֱאל ֵֹהי ֱאדוֹםַ (21) :ו ַיּ ַעל
הוּדה |
ַא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְת ָראוּ ָפנִ ים הוּא ו ֲ
ְבּ ֵבית ֶשׁ ֶמשׁ ֲא ֶשׁר ִל ָ
הוּדה ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יהוּדה (22) :וַיִּ ָנּגֶף יְ ָ
הוּדה ֶבּן יוֹאָשׁ
ַו ָיּנֻסוּ ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו (23) :וְ ֵאת ֲא ַמ ְציָהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יאהוּ
הוֹאָחז ָתּ ַפשׂ יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵבית ָשׁ ֶמשׁ | וַיְ ִב ֵ
ָ
ֶבּן יְ
רוּשׁ ַלִם ִמ ַשּׁ ַער ֶא ְפ ַריִ ם ַעד ַשׁ ַער
חוֹמת יְ ָ
רוּשׁ ַלִם וַיִּ ְפרֹץ ְבּ ַ
יְ ָ
ָהב וְ ַה ֶכּ ֶסף וְ ֵאת ָכּל
אַמּה (24) :וְ ָכל ַהזּ ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָ
ַהפּוֹנֶה ְ
ַה ֵכּ ִלים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ִעם ע ֵֹבד ֱאדוֹם וְ ֶאת
ָשׁב שׁ ְֹמרוֹן:
א ְֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵאת ְבּנֵי ַה ַתּ ֲערֻבוֹת | ַויּ ָ
אַח ֵרי מוֹת יוֹאָשׁ ֶבּן
הוּדה ֲ
) (25וַיְ ִחי ֲא ַמ ְציָהוּ ֶבן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי
הוֹאָחז ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה (26) :וְ י ֶ
ָ
יְ
ֲא ַמ ְציָהוּ ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר
אַחרוֹנִ ים | ֲהלֹא ִהנָּם ְכּ ִ
וּמ ֵעת ֲא ֶשׁר ָסר ֲא ַמ ְציָהוּ ֵמאַ ֲח ֵרי
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ (27) :
ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ישׁה | וַיִּ ְשׁ ְלחוּ
ירוּשׁ ַלִם ַו ָיּנָס ָל ִכ ָ
יְ הוָה וַיִּ ְק ְשׁרוּ ָע ָליו ֶק ֶשׁר ִבּ ָ
סּוּסים |
יתהוּ ָשׁם (28) :וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ַעל ַה ִ
ישׁה וַיְ ִמ ֻ
אַ ֲח ָריו ָל ִכ ָ
הוּדה:
וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִעם ֲאב ָֹתיו ְבּ ִעיר יְ ָ
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ֻזּיָּהוּ וְ הוּא ֶבּן ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה |
הוּדה ֶאת ע ִ
) (1וַיִּ ְקחוּ ָכּל ַעם יְ ָ
אָביו ֲא ַמ ְציָהוּ (2) :הוּא ָבּנָה ֶאת ֵאילוֹת
ַמ ִליכוּ אֹתוֹ ַתּ ַחת ִ
ַויּ ְ
אַח ֵרי ְשׁ ַכב ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ֲאב ָֹתיו:
יהוּדה | ֲ
יב ָה ִל ָ
וַיְ ִשׁ ֶ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה
ַח ִמ ִשּׁים ְ
ֻזּיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ ו ֲ
)ֶ (3בּן ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ע ִ
רוּשׁ ָלִם:
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ יכיליה ]יְ ָכ ְליָה קרי[ ִמן יְ ָ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ַעשׂ ַהיּ ָ
)ַ (4ויּ ַ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֲא ַמ ְציָהוּ אָ ִביו:
ימי ְז ַכ ְריָהוּ ַה ֵמּ ִבין ִבּ ְראֹת ָה ֱאל ִֹהים
) (5וַיְ ִהי ִל ְדרֹשׁ ֱאל ִֹהים ִבּ ֵ
ַו ֵיּ ֵצא
) (6
ימי ָדּ ְרשׁוֹ ֶאת יְ הוָה ִה ְצ ִליחוֹ ָה ֱאל ִֹהים:
וּב ֵ
| ִ
חוֹמת י ְ
חוֹמת גַּת וְ ֵאת ַ
ַבנֵה וְ ֵאת
וַיִּ ָלּ ֶחם ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ְפרֹץ ֶאת ַ
וּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים(7) :
אַשׁדּוֹד ַ
אַשׁדּוֹד | וַיִּ ְבנֶה ָע ִרים ְבּ ְ
חוֹמת ְ
ַ
ַע ְז ֵרהוּ ָה ֱאל ִֹהים ַעל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַעל הערביים ] ָה ַע ְר ִבים קרי[
ַויּ ְ
ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּגוּר ָבּ ַעל וְ ַה ְמּעוּנִ ים (8) :וַיִּ ְתּנוּ ָה ַעמּוֹנִ ים ִמנְ ָחה
ֵל ְך ְשׁמוֹ ַעד ְלבוֹא ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ֶה ֱח ִזיק ַעד ְל ָמ ְע ָלה:
ֻזּיָּהוּ | ַויּ ֶ
ְלע ִ
ירוּשׁ ַלִם ַעל ַשׁ ַער ַה ִפּנָּה וְ ַעל ַשׁ ַער
ֻזּיָּהוּ ִמ ְג ָדּ ִלים ִבּ ָ
) (9וַיִּ ֶבן ע ִ
ַהגַּיְ א וְ ַעל ַה ִמּ ְקצוֹ ַע | וַיְ ַח ְזּ ֵקם (10) :וַיִּ ֶבן ִמ ְג ָדּ ִלים ַבּ ִמּ ְד ָבּר
וּב ִמּישׁוֹר |
וּב ְשּׁ ֵפ ָלה ַ
ַחצֹב בֹּרוֹת ַר ִבּים ִכּי ִמ ְקנֶה ַרּב ָהיָה לוֹ ַ
ַויּ ְ
וּב ַכּ ְר ֶמל ִכּי א ֵֹהב ֲא ָד ָמה ָהיָה:
ִא ָכּ ִרים וְ כ ְֹר ִמים ֶבּ ָה ִרים ַ
יוֹצ ֵאי ָצ ָבא ִל ְגדוּד
ֻזּיָּהוּ ַחיִ ל ע ֵֹשׂה ִמ ְל ָח ָמה ְ
) (11וַיְ ִהי ְלע ִ
ֲשׂיָהוּ
וּמע ֵ
סּוֹפר ַ
יאל קרי[ ַה ֵ
ְבּ ִמ ְס ַפּר ְפּ ֻק ָדּ ָתם ְבּיַד יעואל ]יְ ִע ֵ
אשׁי
שּׁוֹטר | ַעל יַד ֲחנַנְ יָהוּ ִמ ָשּׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך (12) :כֹּל ִמ ְס ַפּר ָר ֵ
ַה ֵ
אַל ַפּיִ ם וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת (13) :וְ ַעל ָי ָדם ֵחיל
בּוֹרי ָחיִ ל ְ
ָהאָבוֹת ְל ִג ֵ
עוֹשׂי
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֵ
ָצ ָבא ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף וְ ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ו ֲ
ָכן ָל ֶהם
ִמ ְל ָח ָמה ְבּכ ַֹח ָחיִ ל | ַל ְעזֹר ַל ֶמּ ֶל ְך ַעל ָהאוֹיֵבַ (14) :ויּ ֶ
כוֹב ִעים וְ ִשׁ ְריֹנוֹת וּ ְק ָשׁתוֹת
וּר ָמ ִחים וְ ָ
ֻזּיָּהוּ ְל ָכל ַה ָצּ ָבא ָמ ִגנִּ ים ְ
עִ
ירוּשׁ ַלִם ִח ְשּׁבֹנוֹת ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת
ַעשׂ ִבּ ָ
אַב ֵני ְק ָל ִעיםַ (15) :ויּ ַ
וּל ְ
| ְ
חוֹשׁב ִל ְהיוֹת ַעל ַה ִמּ ְג ָדּ ִלים וְ ַעל ַה ִפּנּוֹת ִלירוֹא ַבּ ִח ִצּים
ֵ
ֵצא ְשׁמוֹ ַעד ְל ֵמ ָרחוֹק ִכּי ִה ְפ ִליא ְל ֵה ָעזֵר
וּב ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת | ַויּ ֵ
ָ
וּכ ֶח ְז ָקתוֹ ָגּ ַבהּ ִלבּוֹ ַעד ְל ַה ְשׁ ִחית וַיִּ ְמ ַעל
ַעד ִכּי ָחזָקְ (16) :
יכל יְ הוָה ְל ַה ְק ִטיר ַעל ִמ ְז ַבּח
ַבּיהוָה ֱאל ָֹהיו | ַו ָיּבֹא ֶאל ֵה ַ
ֹהנִ ים
ַריָהוּ ַהכּ ֵֹהן | וְ ִעמּוֹ כּ ֲ
אַח ָריו ֲעז ְ
ַה ְקּט ֶֹרתַ (17) :ו ָיּבֹא ֲ
ֻזּיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך
ַע ְמדוּ ַעל ע ִ
ַליהוָה ְשׁמוֹנִ ים ְבּנֵי ָחיִ לַ (18) :ויּ ַ

ֹהנִ ים ְבּנֵי
ֻזּיָּהוּ ְל ַה ְק ִטיר ַליהוָה ִכּי ַלכּ ֲ
ֹאמרוּ לוֹ לֹא ְל ָך ע ִ
ַויּ ְ
אַהרֹן ַה ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ְל ַה ְק ִטיר | ֵצא ִמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִכּי ָמ ַע ְל ָתּ וְ לֹא
ֲ
וּביָדוֹ ִמ ְק ֶט ֶרת
ֻזּיָּהוּ ְ
ְל ָך ְל ָכבוֹד ֵמיְ הוָה ֱאל ִֹהים (19) :וַיִּ ְז ַעף ע ִ
ָר ָחה ְב ִמ ְצחוֹ ִל ְפנֵי
ֹהנִ ים וְ ַה ָצּ ַר ַעת ז ְ
ַעפּוֹ ִעם ַהכּ ֲ
וּבז ְ
ְל ַה ְק ִטיר | ְ
ֹהנִ ים ְבּ ֵבית יְ הוָה ֵמ ַעל ְל ִמ ְז ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת (20) :וַיִּ ֶפן ֵא ָליו
ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים וְ ִהנֵּה הוּא ְמצ ָֹרע ְבּ ִמ ְצחוֹ
ַריָהוּ כ ֵֹהן ָהרֹאשׁ וְ ָכל ַהכּ ֲ
ֲעז ְ
ַב ִהלוּהוּ ִמ ָשּׁם | וְ ַגם הוּא נִ ְד ַחף ָל ֵצאת ִכּי נִ ְגּעוֹ יְ הוָה(21) :
ַויּ ְ
ֵשׁב ֵבּית החפשׁות
ֻזּיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ְמצ ָֹרע ַעד יוֹם מוֹתוֹ ַויּ ֶ
וַיְ ִהי ע ִ
יוֹתם ְבּנוֹ ַעל
] ַה ָח ְפ ִשׁית קרי[ ְמצ ָֹרע ִכּי נִ ְגזַר ִמ ֵבּית יְ הוָה | וְ ָ
ֻזּיָּהוּ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ע ִ
אָרץ (22) :וְ י ֶ
שׁוֹפט ֶאת ַעם ָה ֶ
ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
ָביא(23) :
אַחרֹנִ ים | ָכּ ַתב יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ַהנּ ִ
ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲ
ֻזּיָּהוּ ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִעם ֲאב ָֹתיו ִבּ ְשׂ ֵדה
וַיִּ ְשׁ ַכּב ע ִ
צוֹרע הוּא | וַיִּ ְמל ְֹך יוֹ ָתם
אָמרוּ ְמ ָ
בוּרה ֲא ֶשׁר ַל ְמּ ָל ִכים ִכּי ְ
ַה ְקּ ָ
ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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)ֶ (1בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָ
יוֹתם ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי
ַעשׂ ַהיּ ָ
רוּשׁה ַבּת ָצדוֹקַ (2) :ויּ ַ
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ יְ ָ
ִבּ ָ
יכל יְ הוָה |
אָביו ַרק לֹא ָבא ֶאל ֵה ַ
ֻזּ ָיּהוּ ִ
יְ הוָה ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ע ִ
וְ עוֹד ָה ָעם ַמ ְשׁ ִח ִ
יתים (3) :הוּא ָבּנָה ֶאת ַשׁ ַער ֵבּית יְ הוָה
הוּדה
חוֹמת ָהע ֶֹפל ָבּנָה ָלרֹב (4) :וְ ָע ִרים ָבּנָה ְבּ ַהר יְ ָ
וּב ַ
ָה ֶע ְליוֹן | ְ
וּמ ְג ָדּ ִלים (5) :וְ הוּא נִ ְל ַחם ִעם ֶמ ֶל ְך
ירנִ יּוֹת ִ
וּב ֳח ָר ִשׁים ָבּנָה ִבּ ָ
| ֶ
יהם וַיִּ ְתּנוּ לוֹ ְבנֵי ַעמּוֹן ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא ֵמאָה
ֲל ֶ
ֶחזַק ע ֵ
ְבּנֵי ַעמּוֹן ַויּ ֱ
ֲשׂ ֶרת
עוֹרים ע ֶ
וּשׂ ִ
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים כּ ִֹרים ִח ִטּים ְ
ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ַוע ֶ
ַ
ַה ֵשּׁנִ ית
וּב ָשּׁנָה
ֲא ָל ִפים | זֹאת ֵה ִשׁיבוּ לוֹ ְבּנֵי ַעמּוֹן
יוֹתם | ִכּי ֵה ִכין ְדּ ָר ָכיו ִל ְפנֵי יְ הוָה
וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית (6) :וַיִּ ְת ַחזֵּק ָ
וּד ָר ָכיו | ִהנָּם
יוֹתם וְ ָכל ִמ ְל ֲחמ ָֹתיו ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ָ
ֱאל ָֹהיו (7) :וְ י ֶ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ְכּ ִ
יהוּדהֶ (8) :בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ
ירוּשׁ ָלִם(9) :
ָשׁנָה ָהיָה ְב ָמ ְלכוֹ | וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אָחז
יוֹתם ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ְבּ ִעיר ָדּוִ יד | וַיִּ ְמל ְֹך ָ
וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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אָחז ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך
)ֶ (1בּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ָ
ֵל ְך
אָביוַ (2) :ויּ ֶ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְכּ ָדוִ יד ִ
ירוּשׁ ָלִם | וְ לֹא ָע ָשׂה ַהיּ ָ
ִבּ ָ
ְבּ ַד ְר ֵכי ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ גַם ַמ ֵסּכוֹת ָע ָשׂה ַל ְבּ ָע ִלים (3) :וְ הוּא
ַב ֵער ֶאת ָבּנָיו ָבּ ֵאשׁ ְכּתֹעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם
ִה ְק ִטיר ְבּגֵיא ֶבן ִהנֹּם | ַויּ ְ
ַבּ ַח וַיְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת
ֲא ֶשׁר ה ִֹרישׁ יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :וַיְ ז ֵ
וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת | וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן (5) :וַיִּ ְתּנֵהוּ יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ְבּיַד
ָביאוּ ַדּ ְר ָמ ֶשׂק |
דוֹלה ַויּ ִ
ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם ַויַּכּוּ בוֹ וַיִּ ְשׁבּוּ ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְביָה ְג ָ
ַהרֹג
ַויּ ֲ
דוֹלה(6) :
ַך בּוֹ ַמ ָכּה ְג ָ
וְ גַם ְבּיַד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ָתּן ַויּ ְ
יהוּדה ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְבּיוֹם ֶא ָחד ַהכֹּל
ֶפּ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ִבּ ָ
ַהרֹג ִז ְכ ִרי
בוֹתםַ (7) :ויּ ֲ
ְבּנֵי ָחיִ ל | ְבּ ָע ְז ָבם ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ָ
ֲשׂיָהוּ ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ַע ְז ִר ָ
יקם נְ ִגיד ַה ָבּיִ ת |
ִגּבּוֹר ֶא ְפ ַריִ ם ֶאת ַמע ֵ
) (8וַיִּ ְשׁבּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ֶאת ֶא ְל ָקנָה ִמ ְשׁנֵה ַה ֶמּ ֶל ְך:
וּבנוֹת וְ גַם ָשׁ ָלל ָרב ָבּ ְזזוּ
ָשׁים ָבּנִ ים ָ
אתיִ ם ֶא ֶלף נ ִ
יהם ָמ ַ
ֵמ ֲא ֵח ֶ
ָביא
ָביאוּ ֶאת ַה ָשּׁ ָלל ְלשׁ ְֹמרוֹן (9) :וְ ָשׁם ָהיָה נ ִ
ֵמ ֶהם | ַויּ ִ
אמר ָל ֶהם
ֵצא ִל ְפנֵי ַה ָצּ ָבא ַה ָבּא ְלשׁ ְֹמרוֹן ַויֹּ ֶ
ַליהוָה ע ֵֹדד ְשׁמוֹ ַויּ ֵ
יכם ַעל יְ ָ
בוֹת ֶ
ִהנֵּה ַבּ ֲח ַמת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֶד ֶכם |
הוּדה נְ ָתנָם ְבּי ְ
הוּדה
יע (10) :וְ ַע ָתּה ְבּנֵי יְ ָ
ַעף ַעד ַל ָשּׁ ַמיִ ם ִה ִגּ ַ
ַתּ ַה ְרגוּ ָבם ְבז ַ
וַ
ֲב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת ָל ֶכם | ֲהלֹא
אַתּם א ְֹמ ִרים ִל ְכבֹּשׁ ַלע ָ
ירוּשׁ ַלִם ֶ
וִ ָ
אַתּם ִע ָמּ ֶכם ֲא ָשׁמוֹת ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם (11) :וְ ַע ָתּה ְשׁ ָמעוּנִ י
ַרק ֶ
יכם | ִכּי ֲחרוֹן אַף יְ הוָה
יתם ֵמ ֲא ֵח ֶ
וְ ָה ִשׁיבוּ ַה ִשּׁ ְביָה ֲא ֶשׁר ְשׁ ִב ֶ
ַריָהוּ ֶבן
אשׁי ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ֲעז ְ
ָשׁים ֵמ ָר ֵ
ָקמוּ ֲאנ ִ
יכםַ (12) :ויּ ֻ
ֲל ֶ
עֵ
יח ְז ִקיָּהוּ ֶבּן ַשׁלֻּם ַו ֲע ָמ ָשׂא ֶבּן
הוֹחנָן ֶבּ ֶר ְכיָהוּ ֶבן ְמ ִשׁ ֵלּמוֹת וִ ִ
יְ ָ
ֹאמרוּ ָל ֶהם לֹא ָת ִביאוּ
ַח ְד ָלי | ַעל ַה ָבּ ִאים ִמן ַה ָצּ ָבאַ (13) :ויּ ְ
אַתּם א ְֹמ ִרים
אַשׁ ַמת יְ הוָה ָע ֵלינוּ ֶ
ֶאת ַה ִשּׁ ְביָה ֵהנָּה ִכּי ְל ְ
אַשׁ ָמה ָלנוּ
אַשׁ ָמ ֵתינוּ | ִכּי ַר ָבּה ְ
ֹאתינוּ וְ ַעל ְ
ְלה ִֹסיף ַעל ַחטּ ֵ
)ַ (14ו ַיּ ֲעזֹב ֶה ָחלוּץ ֶאת ַה ִשּׁ ְביָה
ַחרוֹן אָף ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וֲ
ָשׁים
ָקמוּ ָה ֲאנ ִ
וְ ֶאת ַה ִבּזָּה ִל ְפנֵי ַה ָשּׂ ִרים וְ ָכל ַה ָקּ ָהלַ (15) :ויּ ֻ
יהם ִה ְל ִבּישׁוּ
ֻמּ ֶ
ַח ִזיקוּ ַב ִשּׁ ְביָה וְ ָכל ַמ ֲער ֵ
ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת ַויּ ֲ
ַשׁקוּם ַויְ ֻסכוּם
ַא ִכלוּם ַויּ ְ
ַל ִבּשׁוּם ַויַּנְ ִעלוּם ַויּ ֲ
ִמן ַה ָשּׁ ָלל ַויּ ְ
כּוֹשׁל וַיְ ִביאוּם יְ ֵרחוֹ ִעיר ַה ְתּ ָמ ִרים
ַהלוּם ַבּ ֲחמ ִֹרים ְל ָכל ֵ
וַיְ נ ֲ
יהם | ַויָּשׁוּבוּ שׁ ְֹמרוֹן:
ֵא ֶצל ֲא ֵח ֶ
אָחז ַעל ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר ַל ְעזֹר לוֹ:
)ָ (16בּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
יהוּדה וַיִּ ְשׁבּוּ ֶשׁ ִבי(18) :
דוֹמים ָבּאוּ | ַויַּכּוּ ִב ָ
) (17וְ עוֹד ֲא ִ

יהוּדה וַיִּ ְל ְכּדוּ ֶאת ֵבּית
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָפּ ְשׁטוּ ְבּ ָע ֵרי ַה ְשּׁ ֵפ ָלה וְ ַה ֶנּגֶב ִל ָ
ְ
יה וְ ֶאת
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֶשׁ ֶמשׁ וְ ֶאת אַיָּלוֹן וְ ֶאת ַה ְגּ ֵדרוֹת וְ ֶאת שׂוֹכוֹ ְ
יה | ַויּ ְ
יה וְ ֶאת ִגּ ְמזוֹ וְ ֶאת ְבּנ ֶֹת ָ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ִתּ ְמנָה ְ
ֵשׁבוּ ָשׁםִ (19) :כּי
יע
אָחז ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ִה ְפ ִר ַ
הוּדה ַבּעֲבוּר ָ
יע יְ הוָה ֶאת יְ ָ
ִה ְכנִ ַ
וּמעוֹל ַמ ַעל ַבּיהוָהַ (20) :ו ָיּבֹא ָע ָליו ִתּ ְלּגַת ִפּ ְלנְ ֶא ֶסר
יהוּדה ָ
ִבּ ָ
אָחז ֶאת ֵבּית
ָצר לוֹ וְ לֹא ֲחזָקוִֹ (21) :כּי ָח ַלק ָ
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | ַויּ ַ
יְ הוָה וְ ֶאת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים | וַיִּ ֵתּן ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ לֹא
ַיּוֹסף ִל ְמעוֹל ַבּיהוָה | הוּא
וּב ֵעת ָה ֵצר לוֹ ו ֶ
ְל ֶע ְז ָרה לוְֹ (22) :
אמר
אָחז (23) :וַיִּ ְז ַבּח ֵלאל ֵֹהי ַד ְר ֶמ ֶשׂק ַה ַמּ ִכּים בּוֹ ַויֹּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ַע ְזרוּנִ י
ַבּ ַח וְ י ְ
אוֹתם ָל ֶהם ֲאז ֵ
ִכּי ֱאל ֵֹהי ַמ ְל ֵכי ֲא ָרם ֵהם ַמ ְע ְז ִרים ָ
אָחז ֶאת
ֶאסֹף ָ
וּל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (24) :ויּ ֱ
| וְ ֵהם ָהיוּ לוֹ ְל ַה ְכ ִשׁילוֹ ְ
ְכּ ֵלי ֵבית ָה ֱאל ִֹהים וַיְ ַק ֵצּץ ֶאת ְכּ ֵלי ֵבית ָה ֱאל ִֹהים וַיִּ ְסגֹּר ֶאת
ירוּשׁ ָלִם:
ַעשׂ לוֹ ִמ ְז ְבּחוֹת ְבּ ָכל ִפּנָּה ִבּ ָ
ַדּ ְלתוֹת ֵבּית יְ הוָה | ַויּ ַ
וּדה ָע ָשׂה ָבמוֹת ְל ַק ֵטּר ֵלאל ִֹהים
וּב ָכל ִעיר ו ִ
)ְ (25
ָעיר ִליה ָ
ֶתר ְדּ ָב ָריו וְ ָכל
ַכ ֵעס ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתיו (26) :וְ י ֶ
ֲא ֵח ִרים | ַויּ ְ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי
אַחרוֹנִ ים | ִהנָּם ְכּ ִ
ְדּ ָר ָכיו ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל (27) :וַיִּ ְשׁ ַכּב ָ
יְ ָ
אָחז ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ָב ִעיר
יאהוּ ְל ִק ְב ֵרי ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וַיִּ ְמל ְֹך
ירוּשׁ ַלִם ִכּי לֹא ֱה ִב ֻ
ִבּ ָ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
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ָת ַשׁע ָשׁ ָנה
) (1יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ָמ ַל ְך ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ
ָשׁר
ַעשׂ ַהיּ ָ
רוּשׁ ָלִם | וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ֲא ִביָּה ַבּת ְז ַכ ְריָהוַּ (2) :ויּ ַ
ָמ ַל ְך ִבּי ָ
אָביו (3) :הוּא ַב ָשּׁנָה
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָדּוִ יד ִ
ָה ִראשׁוֹנָה ְל ָמ ְלכוֹ ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ָפּ ַתח ֶאת ַדּ ְלתוֹת ֵבּית יְ הוָה
ַאַס ֵפם ִל ְרחוֹב
ֹהנִ ים וְ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם | ַויּ ְ
ָבא ֶאת ַהכּ ֲ
וַיְ ַח ְזּ ֵקםַ (4) :ויּ ֵ
ֹאמר ָל ֶהם ְשׁ ָמעוּנִ י ַה ְלוִ יִּ ם | ַע ָתּה ִה ְת ַק ְדּשׁוּ
ַה ִמּ ְז ָרחַ (5) :ויּ ֶ
יכם וְ ִ
וְ ַק ְדּשׁוּ ֶאת ֵבּית יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
הוֹציאוּ ֶאת ַהנִּ ָדּה ִמן
ַהקּ ֶֹדשִׁ (6) :כּי ָמעֲלוּ ֲאב ֵֹתינוּ וְ ָעשׂוּ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ
ֵיהם ִמ ִמּ ְשׁ ַכּן יְ הוָה וַיִּ ְתּנוּ ע ֶֹרף (7) :גַּם ָס ְגרוּ
ַסּבּוּ ְפנ ֶ
ַע ְזבֻהוּ | ַויּ ֵ
ַויּ ַ
אוּלם וַיְ ַכבּוּ ֶאת ַהנֵּרוֹת ְ
וּקט ֶֹרת לֹא ִה ְק ִטירוּ | וְ ע ָֹלה
ַדּ ְלתוֹת ָה ָ
לֹא ֶהעֱלוּ ַבקּ ֶֹדשׁ ֵלאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (8) :וַיְ ִהי ֶק ֶצף יְ הוָה ַעל
ירוּשׁ ָלִם | וַיִּ ְתּנֵם לזועה ] ְל ַז ֲעוָה קרי[ ְל ַשׁ ָמּה וְ ִל ְשׁ ֵר ָקה
הוּדה וִ ָ
יְ ָ

בוֹתינוּ ֶבּ ָח ֶרב |
ָפלוּ ֲא ֵ
ֵיכם (9) :וְ ִהנֵּה נ ְ
אַתּם ר ִֹאים ְבּ ֵעינ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ֶ
ָשׁינוּ ַבּ ְשּׁ ִבי ַעל זֹאתַ (10) :ע ָתּה ִעם ְל ָב ִבי
נוֹתינוּ וְ נ ֵ
וּב ֵ
וּבנֵינוּ ְ
ָ
ִל ְכרוֹת ְבּ ִרית ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ָישֹׁב ִמ ֶמּנּוּ ֲחרוֹן אַפּוֹ:
)ָ (11בּנַי ַע ָתּה אַל ִתּ ָשּׁלוּ | ִכּי ָב ֶכם ָבּ ַחר יְ הוָה ַל ֲעמֹד ְל ָפנָיו
ָקמוּ ַה ְלוִ יִּ ם
וּמ ְק ִט ִריםַ (12) :ויּ ֻ
ְל ָשׁ ְרתוֹ וְ ִל ְהיוֹת לוֹ ְמ ָשׁ ְר ִתים ַ
ַריָהוּ ִמן ְבּנֵי ַה ְקּ ָה ִתי ִ
יוֹאל ֶבּן ֲעז ְ
וּמן ְבּנֵי ְמ ָר ִרי
ֲמ ַשׂי וְ ֵ
ַמ ַחת ֶבּן ע ָ
ֵר ֻשׁנִּ י יוֹאָח ֶבּן ִז ָמּה
וּמן ַהגּ ְ
ַריָהוּ ֶבּן יְ ַה ֶלּ ְל ֵאל | ִ
ִקישׁ ֶבּן ַע ְב ִדּי ַו ֲעז ְ
יאל
יצ ָפן ִשׁ ְמ ִרי ויעואל ]וִ י ִע ֵ
וּמן ְבּנֵי ֱא ִל ָ
וְ ֵע ֶדן ֶבּן יוֹאָחִ (13) :
ימן
וּמן ְבּנֵי ֵה ָ
)ִ (14
וּמ ַתּנְ יָהוּ:
אָסף ְז ַכ ְריָהוּ ַ
וּמן ְבּנֵי ָ
קרי[ | ִ
וּמן ְבּנֵי יְ דוּתוּן ְשׁ ַמ ְעיָה
ִ
יאל קרי[ וְ ִשׁ ְמ ִעי |
יחואל ]יְ ִח ֵ
יהם וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ ַו ָיּבֹאוּ ְכ ִמ ְצוַת
ַאַספוּ ֶאת ֲא ֵח ֶ
יאלַ (15) :ויּ ְ
ֻזּ ֵ
וְ ע ִ
ֹהנִ ים
ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ִד ְב ֵרי יְ הוָה | ְל ַט ֵהר ֵבּית יְ הוָהַ (16) :ו ָיּבֹאוּ ַהכּ ֲ
ַיּוֹציאוּ ֵאת ָכּל ַה ֻטּ ְמאָה ֲא ֶשׁר
ימה ֵבית יְ הוָה ְל ַט ֵהר ו ִ
ִל ְפנִ ָ
הוֹציא
יכל יְ הוָה ַל ֲח ַצר ֵבּית יְ הוָה | וַיְ ַק ְבּלוּ ַה ְלוִ יִּ ם ְל ִ
ָמ ְצאוּ ְבּ ֵה ַ
ָחלּוּ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ְל ַק ֵדּשׁ
חוּצהַ (17) :ויּ ֵ
ַחל ִק ְדרוֹן ָ
ְלנ ַ
אוּלם יְ הוָה וַיְ ַק ְדּשׁוּ ֶאת ֵבּית יְ הוָה
וּביוֹם ְשׁמוֹנָה ַלח ֶֹדשׁ ָבּאוּ ְל ָ
ְ
ְלי ִ
וּביוֹם ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ִכּלּוּ:
ָמים ְשׁמוֹנָה | ְ
אמרוּ ִט ַה ְרנוּ
ימה ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַויֹּ ְ
)ַ (18ויָּבוֹאוּ ְפנִ ָ
עוֹלה וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו וְ ֶאת ֻשׁ ְל ַחן
ֶאת ָכּל ֵבּית יְ הוָה | ֶאת ִמ ְז ַבּח ָה ָ
ַה ַמּע ֶ
יח
ֲר ֶכת וְ ֶאת ָכּל ֵכּ ָליו (19) :וְ ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ִה ְזנִ ַ
אָחז ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ ְבּ ַמעֲלוֹ ֵה ַכנּוּ וְ ִה ְק ָדּ ְשׁנוּ | וְ ִהנָּם ִל ְפ ֵני
ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ֶאסֹף ֵאת ָשׂ ֵרי
ַשׁ ֵכּם יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֱ
ִמ ְז ַבּח יְ הוָהַ (20) :ויּ ְ
ילים
ָביאוּ ָפ ִרים ִשׁ ְב ָעה וְ ֵא ִ
ַעל ֵבּית יְ הוָהַ (21) :ויּ ִ
ָה ִעיר | ַויּ ַ
ירי ִע ִזּים ִשׁ ְב ָעה ְל ַח ָטּאת ַעל
וּצ ִפ ֵ
וּכ ָב ִשׂים ִשׁ ְב ָעה ְ
ִשׁ ְב ָעה ְ
הוּדה | ַויּ ֶ
אַהרֹן
ֹאמר ִל ְבנֵי ֲ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַעל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ַעל יְ ָ
ֹהנִ ים ְל ַהעֲלוֹת ַעל ִמ ְז ַבּח יְ הוָה (22) :וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ָבּ ָקר
ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְז ְרקוּ ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה | וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ָה ֵא ִלים
וַיְ ַק ְבּלוּ ַהכּ ֲ
וַיִּ ְז ְרקוּ ַה ָדּם ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ְכּ ָב ִשׂים וַיִּ ְז ְרקוּ ַה ָדּם
ירי ַה ַח ָטּאת ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחהַ (23) :ויּ ִַגּישׁוּ ֶאת ְשׂ ִע ֵ
ֹהנִ ים
יהם (24) :וַיִּ ְשׁ ָחטוּם ַהכּ ֲ
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
וְ ַה ָקּ ָהל | וַיִּ ְס ְמכוּ יְ ֵד ֶ
וַיְ ַח ְטּאוּ ֶאת ָדּ ָמם ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְל ַכ ֵפּר ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִכּי ְל ָכל
ֲמד ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם
עוֹלה וְ ַה ַח ָטּאתַ (25) :ו ַיּע ֵ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
וּב ִכנֹּרוֹת ְבּ ִמ ְצוַת ָדּוִ יד וְ ָגד חֹזֵה
ֵבּית יְ הוָה ִבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם ִבּנְ ָב ִלים ְ
ָביא | ִכּי ְביַד יְ הוָה ַה ִמּ ְצוָה ְבּיַד נְ ִביאָיו:
ָתן ַהנּ ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך וְ נ ָ

ֹהנִ ים ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת:
ַע ְמדוּ ַה ְלוִ יִּ ם ִבּ ְכ ֵלי ָדוִ יד וְ ַהכּ ֲ
)ַ (26ויּ ַ
וּב ֵעת
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ְל ַהעֲלוֹת ָהע ָֹלה ְל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח | ְ
)ַ (27ויּ ֶ
עוֹלה ֵה ֵחל ִשׁיר יְ הוָה וְ ַה ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ַעל יְ ֵדי ְכּ ֵלי ָדּוִ יד
ֵה ֵחל ָה ָ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל (28) :וְ ָכל ַה ָקּ ָהל ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים וְ ַה ִשּׁיר ְמשׁוֹ ֵרר
וְ ַה ֲחצ ְֹצרוֹת מחצצרים ] ַמ ְח ְצ ִרים קרי[ | ַהכֹּל ַעד ִל ְכלוֹת
וּכ ַכלּוֹת ְל ַהעֲלוֹת | ָכּ ְרעוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ַהנִּ ְמ ְצ ִאים
ָהע ָֹלהְ (29) :
ֹאמר יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים ַל ְלוִ יִּ ם
ִאתּוֹ וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווַּ (30) :ויּ ֶ
אָסף ַהחֹזֶה | וַיְ ַה ְללוּ ַעד ְל ִשׂ ְמ ָחה
ְל ַה ֵלּל ַליהוָה ְבּ ִד ְב ֵרי ָדוִ יד וְ ָ
וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ:
אתם י ְ
ֹאמר ַע ָתּה ִמ ֵלּ ֶ
ַען יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ֶ
ֶד ֶכם ַליהוָה גֹּשׁוּ
)ַ (31ויּ ַ
ָביאוּ ַה ָקּ ָהל ְז ָב ִחים
וְ ָה ִביאוּ ְז ָב ִחים וְ תוֹדוֹת ְל ֵבית יְ הוָה | ַויּ ִ
וְ תוֹדוֹת וְ ָכל נְ ִדיב ֵלב עֹלוֹת (32) :וַיְ ִהי ִמ ְס ַפּר ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר
ֵה ִביאוּ ַה ָקּ ָהל ָבּ ָקר ִשׁ ְב ִעים ֵא ִ
ילים ֵמאָה ְכּ ָב ִשׂים ָמא ָתיִ ם |
ְלע ָֹלה ַליהוָה ָכּל ֵא ֶלּה (33) :וְ ַה ֳקּ ָד ִשׁים | ָבּ ָקר ֵשׁשׁ ֵמאוֹת וְ צֹאן
ָכלוּ
ֹהנִ ים ָהיוּ ִל ְמ ָעט וְ לֹא י ְ
ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפיםַ (34) :רק ַהכּ ֲ
יהם ַה ְלוִ יִּ ם ַעד ְכּלוֹת
ְל ַה ְפ ִשׁיט ֶאת ָכּל ָהעֹלוֹת | וַיְּ ַח ְזּקוּם ֲא ֵח ֶ
ֹהנִ ים ִכּי ַה ְלוִ יִּ ם יִ ְשׁ ֵרי ֵל ָבב
אכה וְ ַעד יִ ְת ַק ְדּשׁוּ ַהכּ ֲ
ַה ְמּ ָל ָ
ֹהנִ ים (35) :וְ גַם ע ָֹלה ָלרֹב ְבּ ֶח ְל ֵבי ַה ְשּׁ ָל ִמים
ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ֵמ ַהכּ ֲ
ַתּכּוֹן ע ַ
ַ
ֲבוֹדת ֵבּית יְ הוָה (36) :וַיִּ ְשׂ ַמח
וּבנְּ ָס ִכים ָלע ָֹלה | ו ִ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ָכל ָה ָעם ַעל ַה ֵה ִכין ָה ֱאל ִֹהים ָל ָעם | ִכּי ְבּ ִפ ְתאֹם ָהיָה
ַה ָדּ ָבר:
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יהוּדה וְ גַם ִא ְגּרוֹת ָכּ ַתב
) (1וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ירוּשׁ ָלִם | ַלעֲשׂוֹת ֶפּ ַסח
ַשּׁה ָלבוֹא ְל ֵבית יְ הוָה ִבּ ָ
וּמנ ֶ
ַעל ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ָעץ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָשׂ ָריו וְ ָכל ַה ָקּ ָהל
ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (2) :וַיִּ וּ ַ
ָכלוּ
ירוּשׁ ָלִם | ַלעֲשׂוֹת ַה ֶפּ ַסח ַבּחֹ ֶדשׁ ַה ֵשּׁנִ יִ (3) :כּי לֹא י ְ
ִבּ ָ
ֹהנִ ים לֹא ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ְל ַמ ַדּי וְ ָה ָעם
ַל ֲעשֹׂתוֹ ָבּ ֵעת ַה ִהיא | ִכּי ַהכּ ֲ
וּב ֵעינֵי
ישׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך | ְ
ירוּשׁ ָלִם (4) :וַיִּ ַ
ֶא ְספוּ ִל ָ
לֹא נ ֶ
ֲמידוּ ָד ָבר ְל ַהע ִ
ֲביר קוֹל ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְבּ ֵאר
ָכּל ַה ָקּ ָהלַ (5) :ו ַיּע ִ
ֶשׁ ַבע וְ ַעד ָדּן ָלבוֹא ַלעֲשׂוֹת ֶפּ ַסח ַליהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵלכוּ ָה ָר ִצים
ירוּשׁ ָלִם | ִכּי לֹא ָלרֹב ָעשׂוּ ַכּ ָכּתוּבַ (6) :ויּ ְ
ִבּ ָ
וּכ ִמ ְצוַת
יהוּדה ְ
ָבּ ִא ְגּרוֹת ִמיַּד ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָשׂ ָריו ְבּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ

אַב ָר ָהם
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר | ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל שׁוּבוּ ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְ
יטה ַהנִּ ְשׁ ֶא ֶרת ָל ֶכם ִמ ַכּף ַמ ְל ֵכי
יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָישֹׁב ֶאל ַה ְפּ ֵל ָ
יכם וְ ַכ ֲא ֵח ֶ
בוֹת ֶ
אַשּׁוּר (7) :וְ אַל ִתּ ְהיוּ ַכּ ֲא ֵ
יכם ֲא ֶשׁר ָמ ֲעלוּ
אַתּם רֹ ִאים:
יהם | ַויִּ ְתּנֵם ְל ַשׁ ָמּה ַכּ ֲא ֶשׁר ֶ
בוֹת ֶ
ַבּיהוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
יכם | ְתּנוּ יָד ַליהוָה וּבֹאוּ
בוֹת ֶ
)ַ (8ע ָתּה אַל ַתּ ְקשׁוּ ָע ְר ְפּ ֶכם ַכּ ֲא ֵ
ְל ִמ ְק ָדּשׁוֹ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ְל ָ
יכם
עוֹלם וְ ִע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ֱאלֹ ֵה ֶ
יכם
שׁוּב ֶכם ַעל יְ הוָה ֲא ֵח ֶ
וְ ָישֹׁב ִמ ֶכּם ֲחרוֹן אַפּוִֹ (9) :כּי ְב ְ
אָרץ ַהזֹּאת | ִכּי ַחנּוּן
יהם וְ ָלשׁוּב ָל ֶ
שׁוֹב ֶ
ֵיכם ְל ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵי ֵ
וּבנ ֶ
ְ
ָסיר ָפּנִ ים ִמ ֶכּם ִאם ָתּשׁוּבוּ
וְ ַרחוּם יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם וְ לֹא י ִ
ֵא ָליו:
וּמ ַנ ֶשּׁה
) (10וַיִּ ְהיוּ ָה ָר ִצים ע ְֹב ִרים ֵמ ִעיר ָל ִעיר ְבּ ֶא ֶרץ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
אַך
וּמ ְל ִע ִגים ָבּםְ (11) :
יהם ַ
ֲל ֶ
יקים ע ֵ
וְ ַעד ְזבֻלוּן | וַיִּ ְהיוּ ַמ ְשׂ ִח ִ
ַשּׁה ִ
ירוּשׁ ָלִם(12) :
וּמ ְזּבֻלוּן | נִ ְכנְ עוּ ַו ָיּבֹאוּ ִל ָ
וּמנ ֶ
אָשׁר ְ
ָשׁים ֵמ ֵ
ֲאנ ִ
יהוּדה ָהיְ ָתה יַד ָה ֱאל ִֹהים ָל ֵתת ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד | ַלעֲשׂוֹת
גַּם ִבּ ָ
רוּשׁ ַלִם ַעם
ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים ִבּ ְד ַבר יְ הוָהַ (13) :ויּ ְ
ֵאָספוּ יְ ָ
ָרב ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַחג ַה ַמּצּוֹת ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י | ָק ָהל ָלרֹב ְמאֹד:
ירוּשׁ ָלִם | וְ ֵאת ָכּל
ָסירוּ ֶאת ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ָקמוּ ַויּ ִ
)ַ (14ויּ ֻ
ַשׁ ִליכוּ ְלנ ַ
ַה ְמ ַק ְטּרוֹת ֵה ִסירוּ ַויּ ְ
ַחל ִק ְדרוֹן (15) :וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ֶפּ ַסח
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם נִ ְכ ְלמוּ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י | וְ ַהכּ ֲ
ְבּ ְ
ַע ְמדוּ ַעל ָע ְמ ָדם
ָביאוּ עֹלוֹת ֵבּית יְ הוָהַ (16) :ויּ ַ
וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ ַויּ ִ
ֹהנִ ים ז ְֹר ִקים ֶאת
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ְכּ ַ
תוֹרת מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים | ַהכּ ֲ
ַה ָדּם ִמיַּד ַה ְלוִ יִּ םִ (17) :כּי ַר ַבּת ַבּ ָקּ ָהל ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְת ַק ָדּשׁוּ |
יטת ַה ְפּ ָס ִחים ְלכֹל לֹא ָטהוֹר ְל ַה ְק ִדּישׁ
וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַעל ְשׁ ִח ַ
שכר
ַשּׁה יִ ָשּׂ ָ
וּמנ ֶ
ַליהוָהִ (18) :כּי ַמ ְר ִבּית ָה ָעם ַר ַבּת ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
אָכלוּ ֶאת ַה ֶפּ ַסח ְבּלֹא ַכ ָכּתוּב | ִכּי
וּ ְזבֻלוּן לֹא ִה ֶטּ ָהרוּ ִכּי ְ
יהם ֵלאמֹר יְ הוָה ַהטּוֹב יְ ַכ ֵפּר ְבּ ַעד(19) :
ֲל ֶ
ִה ְת ַפּ ֵלּל יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ע ֵ
בוֹתיו | וְ לֹא
ָכּל ְל ָבבוֹ ֵה ִכין ִל ְדרוֹשׁ ָה ֱאל ִֹהים יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ָ
) (20וַיִּ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֶאל יְ ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְר ָפּא
ְכּ ָט ֳה ַרת ַהקּ ֶֹדשׁ:
ירוּשׁ ַלִם ֶאת ַחג
ֶאת ָה ָעםַ (21) :ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ִבּ ָ
ָמים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
וּמ ַה ְל ִלים ַליהוָה יוֹם
דוֹלה | ְ
ַה ַמּצּוֹת ִשׁ ְב ַעת י ִ
וַיְ ַד ֵבּר
ֹהנִ ים ִבּ ְכ ֵלי עֹז ַליהוָה(22) :
ְבּיוֹם ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַהכּ ֲ
ילים ֵשׂ ֶכל טוֹב ַליהוָה |
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַעל ֵלב ָכּל ַה ְלוִ יִּ ם ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
ַבּ ִחים ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים
ָמים ְמז ְ
מּוֹעד ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
ֹאכלוּ ֶאת ַה ֵ
ַויּ ְ
יהם (23) :וַיִּ ָוּעֲצוּ ָכּל ַה ָקּ ָהל
בוֹת ֶ
ַדּים ַליהוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
וּמ ְתו ִ
ִ

ָמים ִשׂ ְמ ָחה:
ָמים ֲא ֵח ִרים | ַו ַיּעֲשׂוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַלעֲשׂוֹת ִשׁ ְב ַעת י ִ
הוּדה ֵה ִרים ַל ָקּ ָהל ֶא ֶלף ָפּ ִרים וְ ִשׁ ְב ַעת
)ִ (24כּי ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֲא ָל ִפים צֹאן
וְ ַה ָשּׂ ִרים ֵה ִרימוּ ַל ָקּ ָהל ָפּ ִרים ֶא ֶלף וְ צֹאן
ֹהנִ ים ָלרֹב (25) :וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ָכּל ְק ַהל
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים | וַיִּ ְת ַק ְדּשׁוּ כ ֲ
עֶ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל ַה ָקּ ָהל ַה ָבּ ִאים ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל |
הוּדה וְ ַהכּ ֲ
יְ ָ
יּוֹשׁ ִבים ִבּ ָ
ֵרים ַה ָבּ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַה ְ
ַתּ ִהי
יהוּדה (26) :ו ְ
וְ ַהגּ ִ
ימי ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך
ירוּשׁ ָלִם | ִכּי ִמ ֵ
דוֹלה ִבּ ָ
ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם
ָקמוּ ַהכּ ֲ
ירוּשׁ ָלִםַ (27) :ויּ ֻ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָכזֹאת ִבּ ָ
ַתּבוֹא ְת ִפ ָלּ ָתם ִל ְמעוֹן
קוֹלם | ו ָ
וַיְ ָברֲכוּ ֶאת ָה ָעם וַיִּ ָשּׁ ַמע ְבּ ָ
ָק ְדשׁוֹ ַל ָשּׁ ָמיִ ם:
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וּדה
ָצאוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְל ָע ֵרי יְ ה ָ
וּכ ַכלּוֹת ָכּל זֹאת י ְ
) ְ (1
ַדּעוּ ָה ֲא ֵשׁ ִרים וַיְ נ ְ
וַיְ ַשׁ ְבּרוּ ַה ַמּ ֵצּבוֹת וַיְ ג ְ
ַתּצוּ ֶאת ַה ָבּמוֹת וְ ֶאת
ַשּׁה ַעד ְל ַכ ֵלּה |
וּמנ ֶ
וּב ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ָמן ְ
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
ַה ִמּ ְז ְבּחֹת ִמ ָכּל יְ ָ
ֲמד
ַו ַיּע ֵ
יהם(2) :
ַויָּשׁוּבוּ ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ַל ֲא ֻחזָּתוֹ ְל ָע ֵר ֶ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַעל ַמ ְח ְל ָ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ַמ ְח ְלקוֹת ַהכּ ֲ
קוֹתם ִאישׁ
וּלהֹדוֹת
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם ְלע ָֹלה וְ ִל ְשׁ ָל ִמים | ְל ָשׁ ֵרת ְ
ְכּ ִפי ֲעב ָֹדתוֹ ַלכּ ֲ
וּמנָת ַה ֶמּ ֶל ְך ִמן ְרכוּשׁוֹ
ֲרי ַמ ֲחנוֹת יְ הוָהְ (3) :
וּל ַה ֵלּל ְבּ ַשׁע ֵ
ְ
ָלעֹלוֹת ְלעֹלוֹת ַהבּ ֶֹקר וְ ָה ֶע ֶרב וְ ָהעֹלוֹת ַל ַשּׁ ָבּתוֹת וְ ֶל ֳח ָד ִשׁים
יוֹשׁ ֵבי
ֹאמר ָל ָעם ְל ְ
תוֹרת יְ הוָהַ (4) :ויּ ֶ
ֲדים | ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
וְ ַלמֹּע ִ
תוֹרת
ֶח ְזקוּ ְבּ ַ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם | ְל ַמ ַען י ֶ
רוּשׁ ַלִם ָל ֵתת ְמנָת ַהכּ ֲ
יְ ָ
אשׁית ָדּ ָגן ִתּירוֹשׁ
יְ הוָה (5) :וְ ִכ ְפרֹץ ַה ָדּ ָבר ִה ְרבּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵר ִ
וּמ ְע ַשׂר ַהכֹּל ָלרֹב ֵה ִביאוּ(6) :
וּד ַבשׁ וְ כֹל ְתּבוּאַת ָשׂ ֶדה | ַ
וְ יִ ְצ ָהר ְ
הוּדה גַּם ֵהם ַמ ְע ַשׂר
יּוֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
יהוּדה ַה ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ְ
יהם |
וּמ ְע ַשׂר ָק ָד ִשׁים ַה ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ַליהוָה ֱאלֹ ֵה ֶ
ָבּ ָקר ָוצֹאן ַ
ֲרמוֹתַ (7) :בּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ֵה ֵחלּוּ
ֲרמוֹת ע ֵ
ֵה ִביאוּ וַיִּ ְתּנוּ ע ֵ
ַו ָיּבֹאוּ
יעי ִכּלּוּ(8) :
וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲרמוֹת ְליִ סּוֹד | ַ
ָהע ֵ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ַה ָשּׂ ִרים וַיִּ ְראוּ ֶאת ָהע ֵ
ֲרמוֹת | וַיְ ָברֲכוּ ֶאת יְ הוָה וְ ֵאת
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֲרמוֹת(10) :
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַעל ָהע ֵ
) (9וַיִּ ְדרֹשׁ יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַעל ַהכּ ֲ
ֹאמר
ַריָהוּ ַהכּ ֵֹהן ָהרֹאשׁ ְל ֵבית ָצדוֹק | ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֲעז ְ
ַויּ ֶ
הוֹתר ַעד
בוֹע וְ ֵ
רוּמה ָל ִביא ֵבית יְ הוָה אָכוֹל וְ ָשׂ ַ
ֵמ ָה ֵחל ַה ְתּ ָ

נּוֹתר ֶאת ֶה ָהמוֹן ַהזֶּה:
ָלרוֹב ִכּי יְ הוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת ַעמּוֹ וְ ַה ָ
ָכינוּ:
ֹאמר יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ְל ָה ִכין ְל ָשׁכוֹת ְבּ ֵבית יְ הוָה ַויּ ִ
)ַ (11ויּ ֶ
ֲשׂר וְ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֶבּ ֱאמוּנָה |
רוּמה וְ ַה ַמּע ֵ
ָביאוּ ֶאת ַה ְתּ ָ
)ַ (12ויּ ִ
אָחיהוּ
יהם נ ִָגיד כונניהו ] ָכּנַנְ יָהוּ קרי[ ַה ֵלּוִ י וְ ִשׁ ְמ ִעי ִ
ֲל ֶ
ַוע ֵ
ָבד
ירימוֹת וְ יוֹז ָ
האל וִ ִ
ֲשׂ ֵ
ַחת ַוע ָ
יאל ַו ֲעז ְַזיָהוּ וְ נ ַ
יח ֵ
ִמ ְשׁנֶה (13) :וִ ִ
ידים ִמיַּד כונניהו
וּב ָניָהוּ | ְפּ ִק ִ
וּמ ַחת ְ
יאל וְ יִ ְס ַמ ְכיָהוּ ַ
ֶא ִל ֵ
וֱ
אָחיו ְבּ ִמ ְפ ַקד יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַו ֲע ַז ְריָהוּ
] ָכּנַנְ יָהוּ קרי[ וְ ִשׁ ְמ ִעי ִ
שּׁוֹער
קוֹרא ֶבן יִ ְמנָה ַה ֵלּוִ י ַה ֵ
נְ ִגיד ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים (14) :וְ ֵ
רוּמת יְ הוָה וְ ָק ְד ֵשׁי
ַל ִמּ ְז ָר ָחה ַעל נִ ְדבוֹת ָה ֱאל ִֹהים | ָל ֵתת ְתּ ַ
וּשׁ ַמ ְעיָהוּ ֲא ַמ ְריָהוּ
ֵשׁוּע ְ
וּמנְ ָי ִמן וְ י ַ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים (15) :וְ ַעל יָדוֹ ֵע ֶדן ִ
יהם ְבּ ַמ ְח ְלקוֹת
ֹהנִ ים ֶבּ ֱאמוּנָה | ָל ֵתת ַל ֲא ֵח ֶ
וּשׁ ַכנְ יָהוּ ְבּ ָע ֵרי ַהכּ ֲ
ְ
ַח ָשׂם ִל ְז ָכ ִרים ִמ ֶבּן ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים
ַכּגָּדוֹל ַכּ ָקּ ָטןִ (16) :מ ְלּ ַבד ִה ְתי ְ
ֲבוֹד ָתם
וּל ַמ ְע ָלה ְל ָכל ַה ָבּא ְל ֵבית יְ הוָה ִל ְד ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ | ַלע ָ
ְ
ֹהנִ ים
ַחשׂ ַהכּ ֲ
יהם (17) :וְ ֵאת ִה ְתי ֵ
קוֹת ֶ
רוֹתם ְכּ ַמ ְח ְל ֵ
ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ָ
יהם וְ ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְ
בוֹת ֶ
ְל ֵבית ֲא ֵ
וּל ָמ ְע ָלה |
ַחשׂ ְבּ ָכל ַט ָפּם
וּל ִה ְתי ֵ
יהםְ (18) :
קוֹת ֶ
יהם ְבּ ַמ ְח ְל ֵ
רוֹת ֶ
ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
ָתם יִ ְת ַק ְדּשׁוּ
יהם ְל ָכל ָק ָהל | ִכּי ֶב ֱאמוּנ ָ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
וּבנ ֶ
יהם ְ
נְ ֵשׁ ֶ
ֹהנִ ים ִבּ ְשׂ ֵדי ִמ ְג ַרשׁ ָע ֵר ֶ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ק ֶֹדשׁ (19) :וְ ִל ְבנֵי ֲ
יהם ְבּ ָכל
ָכר
ָשׁים ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת | ָל ֵתת ָמנוֹת ְל ָכל ז ָ
ָעיר ֲאנ ִ
ִעיר ו ִ
ַעשׂ ָכּזֹאת יְ ִח ְז ִקיָּהוּ
ַחשׂ ַבּ ְלוִ יִּ םַ (20) :ויּ ַ
וּל ָכל ִה ְתי ֵ
ֹהנִ ים ְ
ַבּכּ ֲ
ְבּ ָכל יְ ָ
ָשׁר וְ ָה ֱא ֶמת ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיו:
ַעשׂ ַהטּוֹב וְ ַהיּ ָ
הוּדה | ַויּ ַ
תּוֹרה
וּב ָ
ֲבוֹדת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַ
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ַבּע ַ
וּב ָכל ַמע ֶ
)ְ (21
יח:
וּב ִמּ ְצוָה ִל ְדרֹשׁ ֵלאל ָֹהיו | ְבּ ָכל ְל ָבבוֹ ָע ָשׂה וְ ִה ְצ ִל ַ
ַ
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אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים וְ ָה ֱא ֶמת ָה ֵא ֶלּה ָבּא ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר |
) ֲ (1
ֹאמר ְל ִב ְק ָעם ֵא ָליו:
יהוּדה וַיִּ ַחן ַעל ֶה ָע ִרים ַה ְבּצֻרוֹת ַויּ ֶ
ַו ָיּבֹא ִב ָ
ַרא יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ָבא ַסנְ ֵח ִריב | וּ ָפנָיו ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל
)ַ (2ויּ ְ
יְ ָ
ימי
ָעץ ִעם ָשׂ ָריו וְ ִגבּ ָֹריו ִל ְסתּוֹם ֶאת ֵמ ֵ
רוּשׁ ָלִם (3) :וַיִּ וּ ַ
ַע ְזרוּהוּ (4) :וַיִּ ָקּ ְבצוּ ַעם ָרב
ָה ֲעיָנוֹת ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ָל ִעיר | ַויּ ְ
אָרץ
תוֹך ָה ֶ
שּׁוֹטף ְבּ ְ
ַחל ַה ֵ
וַיִּ ְס ְתּמוּ ֶאת ָכּל ַה ַמּ ְעיָנוֹת וְ ֶאת ַהנּ ַ
וּמ ְצאוּ ַמיִ ם ַר ִבּים(5) :
ֵלאמֹר | ָל ָמּה יָבוֹאוּ ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר ָ
ַעל ַעל ַה ִמּ ְג ָדּלוֹת
רוּצה ַויּ ַ
חוֹמה ַה ְפּ ָ
וַיִּ ְת ַחזַּק וַיִּ ֶבן ֶאת ָכּל ַה ָ

ַעשׂ
אַח ֶרת וַיְ ַחזֵּק ֶאת ַה ִמּלּוֹא ִעיר ָדּוִ יד | ַויּ ַ
חוֹמה ֶ
חוּצה ַה ָ
וְ ַל ָ
וּמ ִגנִּ ים (6) :וַיִּ ֵתּן ָשׂ ֵרי ִמ ְל ָחמוֹת ַעל ָה ָעם | וַיִּ ְק ְבּ ֵצם
ֶשׁ ַלח ָלרֹב ָ
ֵא ָליו ֶאל ְרחוֹב ַשׁ ַער ָה ִעיר וַיְ ַד ֵבּר ַעל ְל ָב ָבם ֵלאמֹרִ (7) :ח ְזקוּ
וּמ ִלּ ְפ ֵני ָכּל
יראוּ וְ אַל ֵתּ ַחתּוּ ִמ ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
וְ ִא ְמצוּ אַל ִתּ ְ
רוֹע ָבּ ָשׂר
ֶה ָהמוֹן ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ | ִכּי ִע ָמּנוּ ַרב ֵמ ִעמּוִֹ (8) :עמּוֹ ְז ַ
וְ ִע ָמּנוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָע ְז ֵרנוּ ְ
וּל ִה ָלּ ֵחם ִמ ְל ֲחמ ֵֹתנוּ | וַיִּ ָסּ ְמכוּ
הוּדה:
ָה ָעם ַעל ִדּ ְב ֵרי יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
רוּשׁ ַליְ ָמה וְ הוּא
ֲב ָדיו יְ ָ
אַחר זֶה ָשׁ ַלח ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ע ָ
) ַ (9
הוּדה וְ ַעל ָכּל
ַעל ָל ִכישׁ וְ ָכל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ ִעמּוֹ | ַעל יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך
ירוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר (10) :כֹּה ַ
הוּדה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
יְ ָ
ירוּשׁ ָלִם(11) :
אַתּם בּ ְֹט ִחים וְ י ְֹשׁ ִבים ְבּ ָמצוֹר ִבּ ָ
אַשּׁוּר | ַעל ָמה ֶ
ֲהלֹא יְ ִח ְז ִק ָיּהוּ ַמ ִסּית ֶא ְת ֶכם ָל ֵתת ֶא ְת ֶכם ָלמוּת ְבּ ָר ָעב ְ
וּב ָצ ָמא
ילנוּ ִמ ַכּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּרֲ (12) :הלֹא הוּא
ַצּ ֵ
ֵלאמֹר | יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ י ִ
יהוּדה
ֹאמר ִל ָ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֵה ִסיר ֶאת ָבּמ ָֹתיו וְ ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתיו | ַויּ ֶ
ירוּשׁ ַלִם ֵלאמֹר ִל ְפנֵי ִמ ְז ֵבּ ַח ֶא ָחד ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ ָע ָליו ַתּ ְק ִטירוּ:
וְ ִל ָ
בוֹתי ְלכֹל ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת |
ַא ַ
יתי ֲאנִ י ו ֲ
)ֲ (13הלֹא ֵת ְדעוּ ֶמה ָע ִשׂ ִ
אַר ָצם ִמ ָיּ ִדי(14) :
ֲהיָכוֹל י ְ
ָכלוּ ֱאל ֵֹהי גּוֹ ֵי ָה ֲא ָרצוֹת ְל ַה ִצּיל ֶאת ְ
בוֹתי ֲא ֶשׁר יָכוֹל
ִמי ְבּ ָכל ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִרימוּ ֲא ַ
יכם ְל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמ ָיּ ִדי:
יוּכל ֱאל ֵֹה ֶ
ָדי | ִכּי ַ
ְל ַה ִצּיל ֶאת ַעמּוֹ ִמיּ ִ
ַסּית ֶא ְת ֶכם ָכּזֹאת
ַשּׁיא ֶא ְת ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ וְ אַל י ִ
) (15וְ ַע ָתּה אַל י ִ
וּמ ְמ ָל ָכה ְל ַה ִצּיל
לוֹה ָכּל גּוֹי ַ
יוּכל ָכּל ֱא ַ
וְ אַל ַתּ ֲא ִמינוּ לוֹ ִכּי לֹא ַ
בוֹתי | אַף ִכּי ֱאל ֵֹה ֶ
ַצּילוּ ֶא ְת ֶכם
יכם לֹא י ִ
וּמיַּד ֲא ָ
ָדי ִ
ַעמּוֹ ִמיּ ִ
ֲב ָדיו ַעל יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים | וְ ַעל
ָדי (16) :וְ עוֹד ִדּ ְבּרוּ ע ָ
ִמיּ ִ
וּס ָפ ִרים ָכּ ַתב ְל ָח ֵרף ַליהוָה ֱאל ֵֹהי
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַע ְבדּוְֹ (17) :
יִ ְשׂ ָר ֵאל | וְ ֵלאמֹר ָע ָליו ֵלאמֹר ֵכּאל ֵֹהי גּוֹ ֵי ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר לֹא
ַצּיל ֱאל ֵֹהי יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַעמּוֹ ִמ ָיּ ִדי(18) :
ָדי ֵכּן לֹא י ִ
ִה ִצּילוּ ַע ָמּם ִמיּ ִ
חוֹמה
רוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָ
הוּדית ַעל ַעם יְ ָ
וַיִּ ְק ְראוּ ְבקוֹל גָּדוֹל יְ ִ
ָראָם ְ
ְלי ְ
וּל ַב ֲה ָלם | ְל ַמ ַען יִ ְל ְכּדוּ ֶאת ָה ִעיר (19) :וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל
ֲשׂה יְ ֵדי ָהאָ ָדם:
אָרץ ַמע ֵ
רוּשׁ ָלִם | ְכּ ַעל ֱאל ֵֹהי ַע ֵמּי ָה ֶ
ֱאל ֵֹהי יְ ָ
ָביא
ישׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ַהנּ ִ
) (20וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וִ ַ
ַעל זֹאת | וַיִּ ְזעֲקוּ ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
ַכ ֵחד ָכּל ִגּבּוֹר ַחיִ ל וְ נ ִָגיד וְ ָשׂר
אָך ַויּ ְ
) (21וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוָה ַמ ְל ְ
אַרצוֹ ַו ָיּבֹא ֵבּית
ָשׁב ְבּב ֶֹשׁת ָפּנִ ים ְל ְ
ְבּ ַמ ֲחנֵה ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר | ַויּ ָ
יאי קרי[ ֵמ ָעיו ָשׁם ִה ִפּילֻהוּ ֶב ָח ֶרב:
יצ ֵ
וּמ ִ
ֱאל ָֹהיו ומיציאו ] ִ

רוּשׁ ַלִם ִמיַּד
ַיּוֹשׁע יְ הוָה ֶאת יְ ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ֵאת י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
) (22ו ַ
ַה ֵלם ִמ ָסּ ִביב (23) :וְ ַר ִבּים
וּמיַּד כֹּל | וַיְ נ ֲ
ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
יח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך
וּמ ְג ָדּנוֹת ִל ִ
ירוּשׁ ַלִם ִ
יאים ִמנְ ָחה ַליהוָה ִל ָ
ְמ ִב ִ
ָמים
)ַ (24בּיּ ִ
אַח ֵרי ֵכן:
ַשּׂא ְל ֵעינֵי ָכל ַהגּוֹיִ ם ֵמ ֲ
הוּדה | וַיִּ נּ ֵ
יְ ָ
ֹאמר לוֹ
ָה ֵהם ָח ָלה יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַעד ָלמוּת | וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ הוָה ַויּ ֶ
וּמוֹפת נ ַ
ֵ
ָתן לוֹ (25) :וְ לֹא ִכ ְג ֻמל ָע ָליו ֵה ִשׁיב יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ָג ַבהּ
ירוּשׁ ָלִם (26) :וַיִּ ָכּנַע
הוּדה וִ ָ
ִלבּוֹ | וַיְ ִהי ָע ָליו ֶק ֶצף וְ ַעל יְ ָ
יהם
ֲל ֶ
רוּשׁ ָלִם | וְ לֹא ָבא ע ֵ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּג ַֹבהּ ִלבּוֹ הוּא וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
יח ְז ִקיָּהוּ ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד
ימי יְ ִח ְז ִקיָּהוּ (27) :וַיְ ִהי ִל ִ
ֶק ֶצף יְ הוָה ִבּ ֵ
וּל ֶא ֶבן יְ ָק ָרה
ָהב ְ
וּלז ָ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד | וְ א ָֹצרוֹת ָע ָשׂה לוֹ ְל ֶכ ֶסף ְ
וּמ ְס ְכּנוֹת ִל ְתבוּאַת
וּלכֹל ְכּ ֵלי ֶח ְמ ָדּהִ (28) :
וּל ָמ ִגנִּ ים ְ
וְ ִל ְב ָשׂ ִמים ְ
ֲד ִרים
וּב ֵה ָמה ַוע ָ
ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר | וְ ֻא ָרוֹת ְל ָכל ְבּ ֵה ָמה ְ
ָתן
וּב ָקר ָלרֹב | ִכּי נ ַ
וּמ ְקנֵה צֹאן ָ
ָל ֲאוֵרוֹת (29) :וְ ָע ִרים ָע ָשׂה לוֹ ִ
לוֹ ֱאל ִֹהים ְרכוּשׁ ַרב ְמאֹד (30) :וְ הוּא יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ָס ַתם ֶאת
ימי ִגיחוֹן ָה ֶע ְליוֹן ַויּ ְ
ַישּׁ ֵרם ְל ַמ ָטּה ַמּ ְע ָר ָבה ְל ִעיר ָדּוִ יד |
מוֹצא ֵמ ֵ
ָ
יצי ָשׂ ֵרי ָבּ ֶבל
ֲשׂהוּ (31) :וְ ֵכן ִבּ ְמ ִל ֵ
ַצ ַלח יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ָכל ַמע ֵ
ַויּ ְ
מּוֹפת ֲא ֶשׁר ָהיָה ָבאָ ֶרץ ֲעזָבוֹ
ַה ְמ ַשׁ ְלּ ִחים ָע ָליו ִל ְדרֹשׁ ַה ֵ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי
ָה ֱאל ִֹהים | ְלנַסּוֹתוֹ ָל ַד ַעת ָכּל ִבּ ְל ָבבוֹ (32) :וְ י ֶ
תוּבים ַבּ ֲחזוֹן יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ
ַח ָס ָדיו | ִהנָּם ְכּ ִ
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ו ֲ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל (33) :וַיִּ ְשׁ ַכּב יְ ִח ְז ִקיָּהוּ
ָביא ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ַהנּ ִ
ֲלה ִק ְב ֵרי ְבנֵי ָדוִ יד וְ ָכבוֹד ָעשׂוּ לוֹ
ִעם ֲאבֹ ָתיו וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ַמע ֵ
ַשּׁה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
רוּשׁ ָלִם | וַיִּ ְמל ְֹך ְמנ ֶ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ְבמוֹתוֹ ָכּל יְ ָ
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ַח ִמ ִשּׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה
ַשּׁה ְב ָמ ְלכוֹ | ו ֲ
)ֶ (1בּן ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְמנ ֶ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה | ְכּתוֹעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם
ירוּשׁ ָלִםַ (2) :ויּ ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָשׁב וַיִּ ֶבן ֶאת
הוֹרישׁ יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ (3) :ויּ ָ
ִ
ֲא ֶשׁר
ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר נִ ַתּץ יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ִ
ָקם ִמ ְז ְבּחוֹת ַל ְבּ ָע ִלים
אָביו | ַויּ ֶ
ַעשׂ ֲא ֵשׁרוֹת וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַו ַיּ ֲעבֹד א ָֹתם(4) :
ַויּ ַ
ירוּשׁ ַלִם יִ ְהיֶה
אָמר יְ הוָה ִבּ ָ
וּבנָה ִמ ְז ְבּחוֹת ְבּ ֵבית יְ הוָה | ֲא ֶשׁר ַ
ָ
ְשּׁ ִמי ְל ָ
עוֹלם (5) :וַיִּ ֶבן ִמ ְז ְבּחוֹת ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם | ִבּ ְשׁ ֵתּי
ֱביר ֶאת ָבּנָיו ָבּ ֵאשׁ ְבּגֵי ֶבן
ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ הוָה (6) :וְ הוּא ֶהע ִ
ִהנֹּם וְ עוֹנֵן וְ נִ ֵחשׁ וְ ִכ ֵשּׁף וְ ָע ָשׂה אוֹב וְ יִ ְדּעוֹנִ י | ִה ְר ָבּה ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע

ָשׂם ֶאת ֶפּ ֶסל ַה ֶסּ ֶמל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה |
ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ְל ַה ְכ ִעיסוַֹ (7) :ויּ ֶ
אָמר ֱאל ִֹהים ֶאל ָדּוִ יד וְ ֶאל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ
ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ַ
וּב ָ
ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה ִ
אָשׂים
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אוֹסיף ְל ָה ִסיר ֶאת ֶרגֶל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִ
ֶאת ְשׁ ִמי ְל ֵעילוֹם (8) :וְ לֹא
יכם | ַרק ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ
ֱמ ְד ִתּי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֶהע ַ
תּוֹרה וְ ַה ֻח ִקּים
יתים ְל ָכל ַה ָ
ַלעֲשׂוֹת ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי
ַשּׁה ֶאת יְ ָ
ֶתע ְמנ ֶ
וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ְבּיַד מ ֶֹשׁהַ (9) :ויּ ַ
רוּשׁ ָלִם | ַלעֲשׂוֹת ָרע ִמן ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד יְ הוָה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי
יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָבא
ַשּׁה וְ ֶאל ַעמּוֹ וְ לֹא ִה ְק ִשׁיבוַּ (11) :ויּ ֵ
) (10וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל ְמנ ֶ
יהם ֶאת ָשׂ ֵרי ַה ָצּ ָבא ֲא ֶשׁר ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַויִּ ְל ְכּדוּ ֶאת
ֲל ֶ
יְ הוָה ע ֵ
ַאַסרֻהוּ ַבּנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם ו ִ
ְמנ ֶ
ַיּוֹליכֻהוּ ָבּ ֶב ָלה(12) :
ַשּׁה ַבּח ִֹחים | ַויּ ְ
וּ ְכ ָה ֵצר לוֹ ִח ָלּה ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיו | וַיִּ ָכּנַע ְמאֹד ִמ ִלּ ְפנֵי
ֵע ֶתר לוֹ וַיִּ ְשׁ ַמע ְתּ ִחנָּתוֹ
ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתיו (13) :וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֵא ָליו ַויּ ָ
ַשּׁה ִכּי יְ הוָה הוּא
יבהוּ יְ ָ
וַיְ ִשׁ ֵ
ֵדע ְמנ ֶ
רוּשׁ ַלִם ְל ַמ ְלכוּתוֹ | ַויּ ַ
חוֹמה ִחיצוֹנָה ְל ִעיר ָדּוִ יד
ָ
אַח ֵרי ֵכן ָבּנָה
ָה ֱאל ִֹהים (14) :וְ ֲ
ַחל וְ ָלבוֹא ְב ַשׁ ַער ַה ָדּ ִגים וְ ָס ַבב ָלעֹ ֶפל
ַמ ְע ָר ָבה ְל ִגיחוֹן ַבּנּ ַ
ָשׂם ָשׂ ֵרי ַחיִ ל ְבּ ָכל ֶה ָע ִרים ַה ְבּצֻרוֹת
ַויּ ְַג ִבּ ֶ
יה ָה ְמאֹד | ַויּ ֶ
ֵכר וְ ֶאת ַה ֶסּ ֶמל ִמ ֵבּית יְ הוָה
ָסר ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
יהוּדהַ (15) :ויּ ַ
ִבּ ָ
ַשׁ ֵל ְך
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ְ
וּב ָ
וְ ָכל ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְבּ ַהר ֵבּית יְ הוָה ִ
ָ
חוּצה ָל ִעיר (16) :ויכן ]וַיִּ ֶבן קרי[ ֶאת ִמ ְז ַבּח יְ הוָה וַיִּ ְז ַבּח ָע ָליו
יהוּדה ַלעֲבוֹד ֶאת יְ ה ָוה ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ִל ָ
תוֹדה | ַויּ ֶ
ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים וְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ (17) :א ָבל עוֹד ָה ָעם ז ְֹב ִחים ַבּ ָבּמוֹת | ַרק ַליהוָה
וּת ִפ ָלּתוֹ ֶאל ֱאל ָֹהיו וְ ִד ְב ֵרי
ַשּׁה ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ְמנ ֶ
יהם (18) :וְ י ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
ַהח ִֹזים ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ֵא ָליו ְבּ ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִהנָּם ַעל
וּת ִפ ָלּתוֹ וְ ֵה ָע ֶתר לוֹ וְ ָכל ַח ָטּאתוֹ
ִדּ ְב ֵרי ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ (19) :
ֱמיד ָה ֲא ֵשׁ ִרים
וּמ ְעלוֹ וְ ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ָב ֶהם ָבּמוֹת וְ ֶהע ִ
ַ
תוּבים ַעל ִדּ ְב ֵרי חוֹזָי(20) :
וְ ַה ְפּ ִס ִלים ִל ְפנֵי ִה ָכּנְ עוֹ | ִהנָּם ְכּ ִ
ַשּׁה ִעם ֲאב ָֹתיו וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ֵבּיתוֹ | וַיִּ ְמל ְֹך אָמוֹן ְבּנוֹ
וַיִּ ְשׁ ַכּב ְמנ ֶ
ַתּ ְח ָתּיו:
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה אָמוֹן ְבּ ָמ ְלכוֹ | ְ
)ֶ (21בּן ֶע ְשׂ ִרים ְ
ַשּׁה
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְמנ ֶ
ירוּשׁ ָלִםַ (22) :ויּ ַ
ִבּ ָ
וּל ָכל ַה ְפּ ִס ִ
אָביו | ְ
ִ
אָביו ִז ַבּח אָמוֹן
ַשּׁה ִ
ילים ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְמנ ֶ
אָביו | ִכּי
ַשּׁה ִ
ַע ְב ֵדם (23) :וְ לֹא נִ ְכנַע ִמ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה ְכּ ִה ָכּנַע ְמנ ֶ
ַויּ ַ

יתהוּ
ֲב ָדיו וַיְ ִמ ֻ
אַשׁ ָמה (24) :וַיִּ ְק ְשׁרוּ ָע ָליו ע ָ
הוּא אָמוֹן ִה ְר ָבּה ְ
אָרץ ֵאת ָכּל ַהקּ ְֹשׁ ִרים ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך אָמוֹן
ְבּ ֵביתוַֹ (25) :ויַּכּוּ ַעם ָה ֶ
ֹאשׁיָּהוּ ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
אָרץ ֶאת י ִ
ַמ ִליכוּ ַעם ָה ֶ
| ַויּ ְ
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אַחת ָשׁ ָנה
וּשׁל ִֹשׁים וְ ַ
ֹאשׁיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ | ְ
)ֶ (1בּן ְשׁמוֹנֶה ָשׁנִ ים י ִ
ֵל ְך ְבּ ַד ְר ֵכי
ָשׁר ְבּ ֵעי ֵני יְ הוָה | ַויּ ֶ
ַעשׂ ַהיּ ָ
ירוּשׁ ָלִםַ (2) :ויּ ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָמין ְ
אָביו וְ לֹא ָסר י ִ
ָדּוִ יד ִ
וּב ְשׁמוֹנֶה ָשׁנִ ים ְל ָמ ְלכוֹ
וּשׂמֹאולִ (3) :
וּב ְשׁ ֵתּים
אָביו | ִ
ַער ֵה ֵחל ִל ְדרוֹשׁ ֵלאל ֵֹהי ָדּוִ יד ִ
עוֹדנּוּ נ ַ
וְ הוּא ֶ
ירוּשׁ ַלִם ִמן ַה ָבּמוֹת
הוּדה וִ ָ
ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ֵה ֵחל ְל ַט ֵהר ֶאת יְ ָ
ַתּצוּ ְל ָפנָיו ֵאת
וְ ָה ֲא ֵשׁ ִרים וְ ַה ְפּ ִס ִלים וְ ַה ַמּ ֵסּכוֹת (4) :וַיְ נ ְ
יהם ִגּ ֵדּ ַע |
ֲל ֶ
ִמ ְז ְבּחוֹת ַה ְבּ ָע ִלים וְ ַה ַח ָמּנִ ים ֲא ֶשׁר ְל ַמ ְע ָלה ֵמע ֵ
וְ ָה ֲא ֵשׁ ִרים וְ ַה ְפּ ִס ִלים וְ ַה ַמּ ֵסּכוֹת ִשׁ ַבּר וְ ֵה ַדק וַיִּ ְזרֹק ַעל ְפּנֵי
ֹהנִ ים ָשׂ ַרף ַעל
ַה ְקּ ָב ִרים ַהזּ ְֹב ִחים ָל ֶהם (5) :וְ ַע ְצמוֹת כּ ֲ
הוּדה וְ ֶאת
חוֹתם קרי[ | וַיְ ַט ֵהר ֶאת יְ ָ
מזבחותים ] ִמ ְז ְבּ ָ
ַפ ָתּ ִלי | בהר
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִשׁ ְמעוֹן וְ ַעד נ ְ
וּב ָע ֵרי ְמנ ֶ
רוּשׁ ָלִםְ (6) :
יְ ָ
בתיהם ] ְבּ ַח ְרב ֵֹת ֶ
ַתּץ ֶאת ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת
יהם קרי[ ָס ִביב (7) :וַיְ נ ֵ
וְ ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ִרים וְ ַה ְפּ ִס ִלים ִכּ ַתּת ְל ֵה ַדק וְ ָכל ַה ַח ָמּנִ ים ִגּ ַדּע ְבּ ָכל
וּב ְשׁנַת ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה
ירוּשׁ ָלִםִ (8) :
ָשׁב ִל ָ
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל | ַויּ ָ
ְל ָמ ְלכוֹ ְל ַט ֵהר ָה ֶ
אָרץ וְ ַה ָבּיִ ת | ָשׁ ַלח ֶאת ָשׁ ָפן ֶבּן ֲא ַצ ְליָהוּ וְ ֶאת
יוֹאָחז ַה ַמּ ְז ִכּיר ְל ַחזֵּק ֶאת
ָ
ֲשׂ ָיהוּ ַשׂר ָה ִעיר וְ ֵאת יוֹאָח ֶבּן
ַמע ֵ
ֵבּית יְ הוָה ֱאל ָֹהיוַ (9) :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וַיִּ ְתּנוּ
אָספוּ ַה ְלוִ יִּ ם שֹׁ ְמ ֵרי
מּוּבא ֵבית ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ְ
ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
הוּדה
וּמ ָכּל יְ ָ
וּמכֹּל ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ִ
ַה ַסּף ִמיַּד ְמנ ֶ
רוּשׁ ָלִם (10) :וַיִּ ְתּנוּ ַעל יַד ע ֵֹשׂה
ָשׁבוּ קרי[ יְ ָ
ָמן | וישׁבי ] ַויּ ֻ
וּבנְ י ִ
ִ
אכה
עוֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
אכה ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים ְבּ ֵבית יְ הוָה | וַיִּ ְתּנוּ אֹתוֹ ֵ
ַה ְמּ ָל ָ
וּל ַחזֵּק ַה ָבּיִ ת (11) :וַיִּ ְתּנוּ
ֲא ֶשׁר ע ִֹשׂים ְבּ ֵבית יְ הוָה ִל ְבדּוֹק ְ
ֶל ָח ָר ִשׁים וְ ַלבֹּנִ ים ִל ְקנוֹת ְ
אַבנֵי ַמ ְח ֵצב וְ ֵע ִצים ַל ְמ ַח ְבּרוֹת |
הוּדה(12) :
וּל ָקרוֹת ֶאת ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִחיתוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ְ
יהם ֻמ ְפ ָק ִדים ַי ַחת
ֲל ֶ
אכה ַוע ֵ
ָשׁים ע ִֹשׂים ֶבּ ֱאמוּנָה ַבּ ְמּ ָל ָ
וְ ָה ֲאנ ִ
וּז ַכ ְריָה ְ
וְ ע ַֹב ְדיָהוּ ַה ְלוִ יִּ ם ִמן ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ְ
וּמ ֻשׁ ָלּם ִמן ְבּ ֵני
ַצּ ַח | וְ ַה ְלוִ יִּ ם ָכּל ֵמ ִבין ִבּ ְכ ֵלי ִשׁיר (13) :וְ ַעל
ַה ְקּ ָה ִתים ְלנ ֵ
ֲבוֹדה ַועֲבוֹ ָדה |
אכה ַלע ָ
ַצּ ִחים ְלכֹל ע ֵֹשׂה ְמ ָל ָ
וּמנ ְ
ַה ַסּ ָבּ ִלים ְ

הוֹציאָם ֶאת
וּב ִ
ֲריםְ (14) :
סוֹפ ִרים וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שׁוֹע ִ
וּמ ַה ְלוִ יִּ ם ְ
ֵ
מּוּבא ֵבּית יְ הוָה | ָמ ָצא ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֵס ֶפר
ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
ֹאמר ֶאל ָשׁ ָפן
ַען ִח ְל ִקיָּהוּ ַויּ ֶ
תּוֹרת יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁהַ (15) :ויּ ַ
ַ
אתי ְבּ ֵבית יְ הוָה | וַיִּ ֵתּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֶאת
תּוֹרה ָמ ָצ ִ
סּוֹפר ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ֵ
ָשׁב
ָבא ָשׁ ָפן ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֶ
ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ָשׁ ָפןַ (16) :ויּ ֵ
ֲב ֶד ָ
עוֹד ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר ֵלאמֹר | כֹּל ֲא ֶשׁר נִ ַתּן ְבּיַד ע ָ
יך ֵהם
ַתּיכוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ְבּ ֵבית יְ הוָה | וַיִּ ְתּנוּהוּ
ע ִֹשׂיםַ (17) :ויּ ִ
אכהַ (18) :ו ַיּגֵּד ָשׁ ָפן
עוֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ַעל יַד ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים וְ ַעל יַד ֵ
ָתן ִלי ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן | וַיִּ ְק ָרא בוֹ
סּוֹפר ַל ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹר ֵס ֶפר נ ַ
ַה ֵ
ָשׁ ָפן ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך (19) :וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַהתּוֹ ָרה |
יקם
ָדיו (20) :וַיְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ִח ְל ִקיָּהוּ וְ ֶאת ֲא ִח ָ
וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
ֲשׂיָה ֶע ֶבד
סּוֹפר וְ ֵאת ע ָ
יכה וְ ֵאת ָשׁ ָפן ַה ֵ
ֶבּן ָשׁ ָפן וְ ֶאת ַע ְבדּוֹן ֶבּן ִמ ָ
וּב ַעד ַהנִּ ְשׁאָר
ֲדי ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹרְ (21) :לכוּ ִד ְרשׁוּ ֶאת יְ הוָה ַבּע ִ
וּב ָ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
דוֹלה
יהוּדה ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא | ִכּי ְג ָ
וֹתינוּ ֶאת
ֲח ַמת יְ הוָה ֲא ֶשׁר נִ ְתּ ָכה ָבנוּ ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמרוּ ֲאב ֵ
ְדּ ַבר יְ הוָה ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכל ַה ָכּתוּב ַעל ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה:
ַא ֶשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ֻח ְל ָדּה ַהנְּ ִביאָה ֵא ֶשׁת
ֵל ְך ִח ְל ִקיָּהוּ ו ֲ
)ַ (22ויּ ֶ
ָדים וְ ִהיא
שׁוֹמר ַה ְבּג ִ
ַשׁלֻּם ֶבּן תוקהת ] ָתּ ְק ַהת קרי[ ֶבּן ַח ְס ָרה ֵ
יוֹשׁ ֶבת ִבּ ָ
ֶ
)(23
יה ָכּזֹאת:
ירוּשׁ ַלִם ַבּ ִמּ ְשׁנֶה | וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל | ִא ְמרוּ ָל ִאישׁ
ֹאמר ָל ֶהם כֹּה ַ
ַותּ ֶ
אָמר יְ הוָה ִהנְ נִ י ֵמ ִביא
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי (24) :כֹּה ַ
ָר ָעה ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ ַעל ְ
יוֹשׁ ָביו | ֵאת ָכּל ָהאָלוֹת ַה ְכּתוּבוֹת
הוּדהַ (25) :תּ ַחת ֲא ֶשׁר
ַעל ַה ֵסּ ֶפר ֲא ֶשׁר ָק ְראוּ ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֲעזָבוּנִ י ויקטירו ]וַיְ ַק ְטּרוּ קרי[ ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ַמ ַען
יהם | וְ ִת ַתּ ְך ֲח ָמ ִתי ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ לֹא
ֲשׂי יְ ֵד ֶ
יסנִ י ְבּכֹל ַמע ֵ
ַה ְכ ִע ֵ
הוּדה ַהשּׁ ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ִל ְדרוֹשׁ ַבּיהוָה
ִת ְכ ֶבּה (26) :וְ ֶאל ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְדּ ָב ִרים
ֹאמרוּ ֵא ָליו | כֹּה ַ
כֹּה ת ְ
ַתּ ָכּנַע ִמ ִלּ ְפנֵי ֱאל ִֹהים
ַען ַר ְך ְל ָב ְב ָך ו ִ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמ ְע ָתּ (27) :י ַ
ַתּ ָכּנַע ְל ָפנַי
ֲך ֶאת ְדּ ָב ָריו ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ ַעל י ְֹשׁ ָביו ו ִ
ְבּ ָשׁ ְמע ָ
ַתּ ְב ְךּ ְל ָפנָי | וְ גַם ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי נְ ֻאם יְ הוָה:
וִ
יך ו ֵ
ָד ָ
ַתּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ֶ
יך ְבּ ָשׁלוֹם
ֶא ַס ְפ ָתּ ֶאל ִק ְבר ֶֹת ָ
יך וְ נ ֱ
)ִ (28הנְ נִ י א ִֹס ְפ ָך ֶאל ֲאב ֶֹת ָ
ֶיך ְבּכֹל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ַעל ַה ָמּקוֹם
וְ לֹא ִת ְר ֶאינָה ֵעינ ָ
ָשׁיבוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר:
ַהזֶּה וְ ַעל י ְֹשׁ ָביו | ַויּ ִ

הוּדה וִ ירוּ ָשׁ ָלִם:
ֶאסֹף ֶאת ָכּל ִז ְקנֵי יְ ָ
) (29וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך | ַויּ ֱ
רוּשׁ ַלִם
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית יְ הוָה וְ ָכל ִאישׁ יְ ָ
)ַ (30ויּ ַ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל ָה ָעם ִמגָּדוֹל וְ ַעד ָק ָטן | וַיִּ ְק ָרא
וְ ַהכּ ֲ
ֵיהם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ַהנִּ ְמ ָצא ֵבּית יְ הוָה(31) :
אָזנ ֶ
ְב ְ
ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ָע ְמדוֹ וַיִּ ְכרֹת ֶאת ַה ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְ הוָה ָל ֶל ֶכת
וֹתיו וְ ֵע ְד ָ
אַח ֵרי יְ הוָה וְ ִל ְשׁמוֹר ֶאת ִמ ְצ ָ
וֹתיו וְ ֻח ָקּיו ְבּ ָכל ְל ָבבוֹ
ֲ
תוּבים ַעל ַה ֵסּ ֶפר
ַפשׁוֹ | ַלעֲשׂוֹת ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַה ְכּ ִ
וּב ָכל נ ְ
ְ
ָמן | ַו ַיּעֲשׂוּ
וּבנְ י ִ
ירוּשׁ ַלִם ִ
ֲמד ֵאת ָכּל ַהנִּ ְמ ָצא ִב ָ
ַהזֶּהַ (32) :ו ַיּע ֵ
ָסר
יהםַ (33) :ויּ ַ
י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
בוֹת ֶ
רוּשׁ ַלִם ִכּ ְב ִרית ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
תּוֹעבוֹת ִמ ָכּל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִל ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאשׁיָּהוּ ֶאת ָכּל ַה ֵ
י ִ
יהם |
ֲבד ֵאת ָכּל ַהנִּ ְמ ָצא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַלעֲבוֹד ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַו ַיּע ֵ
בוֹת ֶ
אַח ֵרי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
יהם:
ָמיו לֹא ָסרוּ ֵמ ֲ
ָכּל י ָ
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ירוּשׁ ַלִם ֶפּ ַסח ַליהוָה | וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ֶפּ ַסח
ֹאשׁיָּהוּ ִב ָ
ַעשׂ י ִ
)ַ (1ויּ ַ
ֹהנִ ים ַעל
ֲמד ַהכּ ֲ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹןַ (2) :ו ַיּע ֵ
ְבּ ְ
ִמ ְשׁ ְמ ָ
ֹאמר ַל ְלוִ יִּ ם
ֲבוֹדת ֵבּית יְ הוָהַ (3) :ויּ ֶ
רוֹתם | וַיְ ַח ְזּ ֵקם ַלע ַ
דוֹשׁים ַליהוָה ְתּנוּ
המבונים ] ַה ְמּ ִבינִ ים קרי[ ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְקּ ִ
ֶאת ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
יכם וְ ֵאת
ֵאין ָל ֶכם ַמ ָשּׂא ַבּ ָכּ ֵתף | ַע ָתּה ִע ְבדוּ ֶאת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם
בוֹת ֶ
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל (4) :והכונו ]וְ ָה ִכינוּ קרי[ ְל ֵבית ֲא ֵ
וּב ִמ ְכ ַתּב ְשׁלֹמֹה
יכם | ִבּ ְכ ָתב ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
קוֹת ֶ
ְכּ ַמ ְח ְל ֵ
יכם ְבּנֵי ָה ָעם
ְבנוֹ (5) :וְ ִע ְמדוּ ַבקּ ֶֹדשׁ ִל ְפלֻגּוֹת ֵבּית ָהאָבוֹת ַל ֲא ֵח ֶ
ֻקּת ֵבּית אָב ַל ְלוִ יִּ ם (6) :וְ ַשׁ ֲחטוּ ַה ָפּ ַסח | וְ ִה ְת ַק ְדּשׁוּ
ַחל ַ
| וֲ
יכם ַלעֲשׂוֹת ִכּ ְד ַבר יְ הוָה ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
וְ ָה ִכינוּ ַל ֲא ֵח ֶ
וּבנֵי ִע ִזּים ַהכֹּל
ֹאשׁיָּהוּ ִל ְבנֵי ָה ָעם צֹאן ְכּ ָב ִשׂים ְ
ָרם י ִ
)ַ (7ויּ ֶ
וּב ָקר ְשׁל ֶֹשׁת
ַל ְפּ ָס ִחים ְל ָכל ַהנִּ ְמ ָצא ְל ִמ ְס ַפּר ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ָ
ֲא ָל ִפים | ֵא ֶלּה ֵמ ְרכוּשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך (8) :וְ ָשׂ ָריו ִלנְ ָד ָבה ָל ָעם
ידי ֵבּית
יאל נְ ִג ֵ
יח ֵ
וּז ַכ ְריָהוּ וִ ִ
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם ֵה ִרימוּ | ִח ְל ִקיָּה ְ
ַלכּ ֲ
וּב ָקר
אַל ַפּיִ ם וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָ
ָתנוּ ַל ְפּ ָס ִחים ְ
ֹהנִ ים נ ְ
ָה ֱאל ִֹהים ַלכּ ֲ
וּשׁ ַמ ְעיָהוּ וּנְ ַתנְ ֵאל
ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת (9) :וכונניהו ]וְ ָכנַנְ יָהוּ קרי[ ְ
ָבד ָשׂ ֵרי ַה ְלוִ יִּ ם | ֵה ִרימוּ ַל ְלוִ יִּ ם
יאל וְ יוֹז ָ
יע ֵ
ַח ַשׁ ְביָהוּ וִ ִ
ֶא ָחיו ו ֲ
ַתּכּוֹן
וּב ָקר ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת (10) :ו ִ
ַל ְפּ ָס ִחים ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ָ

וֹתם
ֹהנִ ים ַעל ָע ְמ ָדם וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַעל ַמ ְח ְלק ָ
ַע ְמדוּ ַהכּ ֲ
ֲבוֹדה | ַויּ ַ
ָהע ָ
ָדם
ֹהנִ ים ִמיּ ָ
ְכּ ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך (11) :וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ָפּ ַסח | וַיִּ ְז ְרקוּ ַהכּ ֲ
יטיםַ (12) :ויּ ִ
וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַמ ְפ ִשׁ ִ
ָסירוּ ָהע ָֹלה ְל ִת ָתּם ְל ִמ ְפ ַלגּוֹת ְל ֵבית
אָבוֹת ִל ְבנֵי ָה ָעם ְל ַה ְק ִריב ַליהוָה ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר מ ֶֹשׁה | וְ ֵכן
ַל ָבּ ָקר (13) :וַיְ ַב ְשּׁלוּ ַה ֶפּ ַסח ָבּ ֵאשׁ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט | וְ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִבּ ְשּׁלוּ
וּב ֵצּ ָלחוֹת ַויּ ִ
אַחר
ָריצוּ ְל ָכל ְבּנֵי ָה ָעם (14) :וְ ַ
ָדים ַ
וּב ְדּו ִ
ַבּ ִסּירוֹת ַ
עוֹלה
אַהרֹן ְבּ ַהעֲלוֹת ָה ָ
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֲ
ֹהנִ ים ִכּי ַהכּ ֲ
ֵה ִכינוּ ָל ֶהם וְ ַלכּ ֲ
אַהרֹן:
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֲ
וְ ַה ֲח ָל ִבים ַעד ָליְ ָלה | וְ ַה ְלוִ יִּ ם ֵה ִכינוּ ָל ֶהם וְ ַלכּ ֲ
אָסף
ֲמ ָדם ְכּ ִמ ְצוַת ָדּוִ יד וְ ָ
אָסף ַעל ַמע ָ
ֲרים ְבּנֵי ָ
) (15וְ ַה ְמשֹׁר ִ
ָשׁ ַער | ֵאין ָל ֶהם
ֲרים ְל ַשׁ ַער ו ָ
ימן וִ ידֻתוּן חוֹזֵה ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַהשֹּׁע ִ
וְ ֵה ָ
ַתּכּוֹן
יהם ַה ְלוִ יִּ ם ֵה ִכינוּ ָל ֶהם (16) :ו ִ
ָלסוּר ֵמ ַעל ֲעב ָֹד ָתם ִכּי ֲא ֵח ֶ
ֲבוֹדת יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא ַלעֲשׂוֹת ַה ֶפּ ַסח וְ ַהעֲלוֹת עֹלוֹת ַעל
ָכּל ע ַ
ֹאשׁיָּהוַּ (17) :ו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ְז ַבּח יְ הוָה | ְכּ ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך י ִ
ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ֶאת ַה ֶפּ ַסח ָבּ ֵעת ַה ִהיא | וְ ֶאת ַחג ַה ַמּצּוֹת ִשׁ ְב ַעת
מוּאל
ימי ְשׁ ֵ
ֲשׂה ֶפ ַסח ָכּמֹהוּ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֵ
ָמים (18) :וְ לֹא ַנע ָ
יִ
אשׁיָּהוּ
ָביא | וְ ָכל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָעשׂוּ ַכּ ֶפּ ַסח ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יֹ ִ
ַהנּ ִ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ְמ ָצא וְ ְ
יוֹשׁ ֵבי
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל יְ ָ
וְ ַהכּ ֲ
ֲשׂה
ֹאשׁ ָיּהוּ | ַנע ָ
רוּשׁ ָלִםִ (19) :בּ ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ַמ ְלכוּת י ִ
יְ ָ
ֹאשׁיָּהוּ ֶאת
אַח ֵרי ָכל זֹאת ֲא ֶשׁר ֵה ִכין י ִ
ַה ֶפּ ַסח ַהזֶּהֲ (20) :
ֵצא
ַה ַבּיִ ת ָע ָלה נְ כוֹ ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ַכ ְר ְכּ ִמישׁ ַעל ְפּ ָרת | ַויּ ֵ
אָכים ֵלאמֹר ַמה ִלּי
ֹאשׁיָּהוּ (21) :וַיִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ַמ ְל ִ
ִל ְק ָראתוֹ י ִ
אַתּה ַהיּוֹם ִכּי ֶאל ֵבּית ִמ ְל ַח ְמ ִתּי
וָ
יך ָ
הוּדה לֹא ָע ֶל ָ
ָל ְך ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָמר ְל ַב ֲה ֵלנִ י | ֲח ַדל ְל ָך ֵמ ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִע ִמּי וְ אַל
וֵאל ִֹהים ַ
ֹאשׁיָּהוּ ָפנָיו ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ְל ִה ָלּ ֵחם בּוֹ
ית ָך (22) :וְ לֹא ֵה ֵסב י ִ
ַשׁ ִח ֶ
יְ
ִה ְת ַח ֵפּשׂ וְ לֹא ָשׁ ַמע ֶאל ִדּ ְב ֵרי נְ כוֹ ִמ ִפּי ֱאל ִֹהים | ַו ָיּבֹא ְל ִה ָלּ ֵחם
ֹאמר
ֹאשׁיָּהוּ | ַויּ ֶ
ְבּ ִב ְק ַעת ְמ ִגדּוַֹ (23) :ויֹּרוּ ַהיּ ִֹרים ַל ֶמּ ֶל ְך י ִ
ֲבירֻהוּ
יתי ְמאֹדַ (24) :ו ַיּע ִ
ֲבירוּנִ י ִכּי ָה ֳח ֵל ִ
ֲב ָדיו ַהע ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַלע ָ
ַר ִכּיבֻהוּ ַעל ֶר ֶכב ַה ִמּ ְשׁנֶה ֲא ֶשׁר לוֹ
ֲב ָדיו ִמן ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַויּ ְ
עָ
הוּדה
ָמת וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִק ְברוֹת ֲאב ָֹתיו | וְ ָכל יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ַויּ ָ
ַיּוֹליכֻהוּ יְ ָ
ו ִ
ֹאשׁיָּהוּ:
אַבּ ִלים ַעל י ִ
ירוּשׁ ַלִם ִמ ְת ְ
וִ ָ
ֹאשׁיָּהוּ ַויּ ְ
ֹאמרוּ ָכל ַה ָשּׁ ִרים וְ ַה ָשּׁרוֹת
) (25וַיְ קוֹנֵן יִ ְר ְמיָהוּ ַעל י ִ
ֹאשׁיָּהוּ ַעד ַהיּוֹם וַיִּ ְתּנוּם ְלחֹק ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל |
יהם ַעל י ִ
ינוֹת ֶ
ְבּ ִק ֵ
ַח ָס ָדיו |
ֹאשׁיָּהוּ ו ֲ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי י ִ
תוּבים ַעל ַה ִקּינוֹת (26) :וְ י ֶ
וְ ִהנָּם ְכּ ִ

אַחרֹנִ ים |
וּד ָב ָריו ָה ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ֲ
תוֹרת יְ הוָהְ (27) :
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
יהוּדה:
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ִהנָּם ְכּ ִ
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ַמ ִליכֻהוּ ַת ַחת
ֹאשׁיָּהוּ | ַויּ ְ
הוֹאָחז ֶבּן י ִ
ָ
אָרץ ֶאת יְ
) (1וַיִּ ְקחוּ ַעם ָה ֶ
אָביו ִבּ ָ
ִ
יוֹאָחז ְבּ ָמ ְלכוֹ |
ָ
ירוּשׁ ָלִםֶ (2) :בּן ָשׁלוֹשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
ירהוּ ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם
ירוּשׁ ָלִם (3) :וַיְ ִס ֵ
וּשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ְ
ָהב(4) :
אָרץ ֵמאָה ִכ ַכּר ֶכּ ֶסף וְ ִכ ַכּר ז ָ
ירוּשׁ ָלִם | ַו ַיּ ֲענֹשׁ ֶאת ָה ֶ
ִבּ ָ
ירוּשׁ ַלִם
הוּדה וִ ָ
אָחיו ַעל יְ ָ
ָקים ִ
ַמ ֵל ְך ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ֶא ְלי ִ
ַויּ ְ
יאהוּ
אָחיו ָל ַקח נְ כוֹ וַיְ ִב ֵ
יוֹאָחז ִ
ָ
ָקים | וְ ֶאת
ַסּב ֶאת ְשׁמוֹ יְ הוֹי ִ
ַויּ ֵ
ִמ ְצ ָריְ ָמה:
ָקים ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ַ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
)ֶ (5בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה יְ הוֹי ִ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיוָ (6) :ע ָליו ָע ָלה
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ַ
ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ַאַס ֵרהוּ ַבּנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם ְלה ִֹליכוֹ ָבּ ֶב ָלה:
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל | ַויּ ְ
בוּכ ְדנ ַ
נְ ַ
יכלוֹ
ֶאצּר ְל ָב ֶבל | וַיִּ ְתּנֵם ְבּ ֵה ָ
בוּכ ְדנ ַ
וּמ ְכּ ֵלי ֵבּית יְ הוָה ֵה ִביא נְ ַ
) ִ (7
ָקים וְ תֹ ֲעב ָֹתיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ַהנִּ ְמ ָצא
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ הוֹי ִ
ְבּ ָב ֶבל (8) :וְ י ֶ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ָע ָליו ִהנָּם ְכּ ִ
יהוּדה | וַיִּ ְמל ְֹך
ָכין ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו:
יְ הוֹי ִ
ֲשׂ ֶרת
וּשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ַוע ֶ
ָכין ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
)ֶ (9בּן ְשׁמוֹנֶה ָשׁנִ ים יְ הוֹי ִ
שׁוּבת
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה (10) :וְ ִל ְת ַ
ירוּשׁ ָלִם | ַויּ ַ
ָמים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
יִ
ֶאצּר וַיְ ִב ֵאהוּ ָב ֶב ָלה ִעם ְכּ ֵלי ֶח ְמ ַדּת
בוּכ ְדנ ַ
ַה ָשּׁנָה ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך נְ ַ
ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה וִ ָ
אָחיו ַעל יְ ָ
ַמ ֵל ְך ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ִ
ֵבּית יְ הוָה | ַויּ ְ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה
אַחת ָשׁנָה ִצ ְד ִקיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ | וְ ַ
)ֶ (11בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ַ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיו | לֹא
ירוּשׁ ָלִםַ (12) :ויּ ַ
ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָביא ִמ ִפּי יְ הוָה (13) :וְ גַם ַבּ ֶמּ ֶל ְך
נִ ְכנַע ִמ ִלּ ְפנֵי יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֶקשׁ ֶאת ָע ְרפּוֹ
ֶאצּר ָמ ָרד ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִבּיעוֹ ֵבּאל ִֹהים | ַויּ ֶ
בוּכ ְדנ ַ
נְ ַ
אַמּץ ֶאת ְל ָבבוֹ ִמשּׁוּב ֶאל יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל (14) :גַּם ָכּל
וַיְ ֵ
ֹהנִ ים וְ ָה ָעם ִה ְרבּוּ למעול ] ִל ְמ ָעל קרי[ ַמ ַעל ְכּכֹל
ָשׂ ֵרי ַהכּ ֲ
תֹּעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם | וַיְ ַט ְמּאוּ ֶאת ֵבּית יְ הוָה ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ
יהם ְבּיַד
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
בוֹת ֶ
ירוּשׁ ָלִם (15) :וַיִּ ְשׁ ַלח יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
ִבּ ָ
לוֹח | ִכּי ָח ַמל ַעל ַעמּוֹ וְ ַעל ְמעוֹנוֹ(16) :
אָכיו ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁ ַ
ַמ ְל ָ
וּבוֹזים ְדּ ָב ָריו ִ
ִ
וַיִּ ְהיוּ ַמ ְל ִע ִבים ְבּ ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱאל ִֹהים
וּמ ַתּ ְע ְתּ ִעים
ִבּנְ ִבאָיו | ַעד עֲלוֹת ֲח ַמת יְ הוָה ְבּ ַעמּוֹ ַעד ְל ֵאין ַמ ְר ֵפּא(17) :

יהם
חוּר ֶ
ַהרֹג ַבּ ֵ
יהם ֶאת ֶמ ֶל ְך כשׂדיים ] ַכּ ְשׂ ִדּים קרי[ ַויּ ֲ
ֲל ֶ
ַעל ע ֵ
ַויּ ַ
ָקן וְ ָי ֵשׁשׁ |
תוּלה ז ֵ
וּב ָ
ַבּ ֶח ֶרב ְבּ ֵבית ִמ ְק ָדּ ָשׁם וְ לֹא ָח ַמל ַעל ָבּחוּר ְ
ָתן ְבּיָדוֹ (18) :וְ כֹל ְכּ ֵלי ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַה ְגּד ִֹלים
ַהכֹּל נ ַ
וְ ַה ְקּ ַטנִּ ים וְ א ְֹצרוֹת ֵבּית יְ הוָה וְ א ְֹצרוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָשׂ ָריו | ַהכֹּל
חוֹמת
ַתּצוּ ֵאת ַ
ֵה ִביא ָב ֶבל (19) :וַיִּ ְשׂ ְרפוּ ֶאת ֵבּית ָה ֱאלֹ ִהים וַיְ נ ְ
יְ ָ
יה
יה ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ וְ ָכל ְכּ ֵלי ַמ ֲח ַמ ֶדּ ָ
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
רוּשׁ ָלִם | וְ ָכל ְ
)ַ (20ו ֶיּגֶל ַה ְשּׁ ֵא ִרית ִמן ַה ֶח ֶרב ֶאל ָבּ ֶבל | וַיִּ ְהיוּ
ְל ַה ְשׁ ִחית:
ֲב ִדים ַעד ְמל ְֹך ַמ ְלכוּת ָפּ ָרסְ (21) :ל ַמלֹּאות ְדּ ַבר
וּל ָבנָיו ַלע ָ
לוֹ ְ
יה | ָכּל יְ ֵמי
תוֹת ָ
אָרץ ֶאת ַשׁ ְבּ ֶ
יְ הוָה ְבּ ִפי יִ ְר ְמיָהוּ ַעד ָר ְצ ָתה ָה ֶ
ָה ַשּׁ ָמּה ָשׁ ָב ָתה ְל ַמלֹּאות ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה:
כוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ִל ְכלוֹת ְדּ ַבר יְ הוָה ְבּ ִפי
אַחת ְל ֶ
וּב ְשׁנַת ַ
)ִ (22
רוּח ֶ
יִ ְר ְמיָהוּ | ֵה ִעיר יְ הוָה ֶאת ַ
ֲבר קוֹל ְבּ ָכל
כּוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ַו ַיּע ֶ
כּוֹרשׁ ֶמ ֶל ְך
ֶ
אָמר
ַמ ְלכוּתוֹ וְ גַם ְבּ ִמ ְכ ָתּב ֵלאמֹר (23) :כֹּה ַ
ָתן ִלי יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ הוּא
אָרץ נ ַ
ָפּ ַרס ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
יהוּדה | ִמי ָב ֶכם
ָפ ַקד ָע ַלי ִל ְבנוֹת לוֹ ַביִ ת ִבּ ָ
ָעל:
ִמ ָכּל ַעמּוֹ יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ וְ י ַ

